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املقدمة

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 

ــارة عــن برنامــج تعــاون بــني وزارة  برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عب

للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 

ــة  ــات ١٧ مدين ــذه بالتعــاون الوثيــق مــع أمان ــم تنفي ــل(، ت ــة )املوئ البرشي

ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 

وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل 

القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــني 

مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 

مكــة املكرمــة، جــدة، الطائــف، املدينة املنورة، تبــوك، الدمام، القطيف، 

األحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 

ــل  ــد مــن املراجعــات عــىل مســتوى تلــك املــدن، مــع تحلي ــت العدي أجري

تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن 

الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــني التخطيــط 

داخــل  املدينــة  فحــص  خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط  الحــرضي 

القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 

املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 

عــرب  التحقــق  وعمليــات  املــدن  ازدهــار  مــؤرشات  تقاريــر  إىل  الرجــوع 

قويــة  اســتنتاجات  الســتقراء  الرسيــع،  التخطيــط  اســتوديوهات  ورش 

تســتند عــىل األدلــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل. ومــن خــالل 

البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات املعتمــدة 

عــىل الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا لتحديــد 

نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مامرســات التخطيــط 

املحليــة يف كل مدينــة، واختبــار التصاميــم واملشــاريع التجريبيــة كطــرق 

لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات والسياســات. 

بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 

املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية، فضــالً عــن اآلليــات 

املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ املســتدام 

ألي مخطــط مــكاين العديــد مــن القواعــد واألنظمــة املرنــة والقابلــة 

للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســرتاتيجية التمويــل. وكمثــال عمــيل عــىل هــذا 

األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية محليــة متثــل عنــارص مهمــة 

لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن، وقــد تــم تفصيلهــا بحيــث تشــمل 

الحقــا  ميكــن  والتــي  الجــدوى،  ودراســات  التخطيطيــة  التصميــامت 

ــة، ومن المتوقع أن تنفــذ وزارة الشــئون  تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذي

البلديــة والقرويــة ھــذه املخططــات التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین 

الحــرضي  التخطيــط والتصميــم  إنشــاء »مختــرب  تــم  لقــد  المملکة.  يف 

املشــرتك التابــع لربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية » كوســيلة لتعزيــز 

القــدرات الذاتيــة وتطويــر األدوات والوســائل املصممــة حســب احتياجــات 

الربنامــج، حيــث يعمــل املختــرب، الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني مــن مكتــب 

األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة يف نــريويب )فــروع التخطيــط 

واالقتصــاد والترشيعــات(، إىل جانــب موظفــني يعملــون يف اململكــة 

العربيــة الســعودية مــن مكتــب موئــل األمــم املتحــدة بالريــاض )اختارتهــم 

املعــارف  تبــادل  ودعــم  لتعزيــز  والقرويــة(،  البلديــة  الشــؤون  وزارة 

وتطبيقهــا لطريقــة »التعلــم باملامرســة«. عــىل هــذا النحــو، تــم إرشاك 

جميــع املــدن الـــ ١٧ يف وقــت واحــد يف اســرتاتيجية بنــاء القــدرات التــي 

الــذي  العمــل«  رأس  عــىل  و»التدريــب  التأســييس  التعليــم  تتضمــن 

ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور ومحــدد للكــوادر الســعودية اســتنادا 

إىل نتائــج واســتنتاجات نظــام التخطيــط والتوصيــات التــي وصــل إليهــا 

برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، وبهــذه الطريقــة، ســوف يســتخدم 

إســتديو التخطيــط والتصميــم الحــرضي يف الربنامــج كأداة لتوليــد األدلــة 

ــز القــدرات مــن خــالل منهــج »التعلــم باملامرســة«.  وتعزي

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة

اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 

عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 

الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء اململكــة، عــىل تطويــر اســرتاتيجيات 

وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 

الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســرتاتيجية عمرانية 

وطنيــة واســرتاتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافة 

القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.  ويثّمــن برنامــج 

ــة الداعمــة ألهــداف  مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابي

رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة 

مناطــق اململكــة، ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســرتاتيجيات 

الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

ــد االقتضــاء.  ــالت والتحســينات عن واقــرتاح التعدي

 

٣,١ أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة سكاكا

١،٣،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة ســكاكا عــىل العديــد 

البلديــة والقرويــة،  الشــؤون  لــوزارة  الجديــدة  مــن عنــارص االســرتاتيجية 

واألســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج األوليــة، واســتعراض 

مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات  ومراجعــة 

االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم اإلقــرار بانخفــاض مســتوى 

نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق  قبــل  مــن  التنســيق 

الضعــف الرئيســية، وبالتــايل، فــإن مســألة التكامــل األفقــي )القطاعي(، 

برنامــج  الــرأيس )املســتويات( متثــل تحديًــا رئيســيًا يهــدف  والتكامــل 

مســتقبل املــدن الســعودية نحــو معالجتــه يف املســتقبل. 

أطــر  تحســني  العمرانيــة  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 

املســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــىل  الحــرضي  التخطيــط  ومامرســات 

ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــرضي، 

تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة 

املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــرتاطات  بالديناميكيــات 

الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 

تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه املــدن  ســواء عــن الــدور 

املتوقــع للمدينــة يف املنطقــة اإلداريــة، أو عــن التخطيــط الوطنــي 

للمــدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة ســكاكا عــىل التحليــل 

العمــراين التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة 

املســتدامة ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠م، وهــو يعتــرب 

مبثابــة أداة تفكــري توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل 



١٣
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١٤

املقدمة
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املســتدامة  للتنميــة  واضحــة  اســرتاتيجية  تحديــد  مــع  للمدينــة، 

املســتقبلية للمدينــة املعنيــة. يســتند تحديــد االســرتاتيجية املذكــورة 

أعــاله عــىل إتبــاع نهــج قائــم عــىل األدلــة لفهــم املشــاكل، بنــاًء عــىل 

جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات الثانويــة واألوليــة، كــام يســتخدم تقريــر 

تــم  التــي  البيانــات  الحــال يف الربنامــج ككل،  حالــة املدينــة، كــام هــو 

جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار املــدن )مــؤرشات ازدهــار املــدن( لتحديــد 

االتجاهــات والتحديــات الهامــة عــىل مســتوى املدينــة، ثــم يقــرتن ذلــك 

ــل املــكاين متعــدد  ــب التحلي ــة، إىل جان ــط الحالي ــق التخطي مبراجعــة وثائ

املســتويات لنظــام املعلومــات الجغرافيــة، لتحديــد هــذه االســرتاتيجية.

٤،١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة 

١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــىل  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 

للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 

والكثافــة  الســكانية  الرتكيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 

الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســامت  األرايض  واســتعامالت 

وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 

مبعايــري أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 

ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضاي

ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرتحــات التنمي أيضــا األث

املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 

ــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت  التوصي

يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، تم 

دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم 

املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن. 

وتتألــف العنــارص التــي تشــكل األســلوب املبنــي عــىل األدلــة مــن اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 

متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن 

الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 

مشاركة وكيل التعمري واملشاريع يف وضع الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة سكاكا خالل ورشة العمل )أغسطس ٢٠١٨(



١٥

املقدمة
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مستوى املجاورات 

السكنية يف سكاكا 

الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــىل 

املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 

اشــتقاقها اعتــامداً عــىل نهــج الحركــة مــن أعــىل إىل أســفل ومــن أســفل 

مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــني  يف  أعــىل،  إىل 

خــالل تحليــل كيفيــة تأثــري هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة 

البعــض عــىل مســتويات مختلفــة  والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا 

ــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل  ــري،و تنتقــل منهجي مــن التأث

مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنميــة 

العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

 

٢،٤،١  املراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة 

واملدينــة  النطــاق  لفهــم  املفيــدة  املعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف: 

نفســها، و)ب( ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاًء عــىل ثالثــة 

معايــري: مــدى مالءمــة املحتــوي، وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج. 

ــم:  ولقــد ركــزت املراجعــات عــىل تقيي

• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة

• املخطط اإلقليمي ملنطقة الجوف 

• املخطط املحيل ملدينة سكاكا 

 

٣،٤،١ تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

 يتكــون مــؤرش ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تســاعد يف تحديــد 

األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة 

عــىل األدلــة، مبــا يف ذلــك تحديــد رؤى املدينــة واملخططــات طويلــة 

األجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــىل حــد ســواء، هــذه املحــاور هــي: 

اإلنتاجية االقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والترشيع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 

ملدينــة ســكاكا، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 

مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، 

ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧٢ الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن. 

٤،٤،١ التحليل املكاين لبيانات نظام املعلومات الجغرافية

 يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاله الضــوء عــىل 

والديناميكيــات  والتفاعــالت  الحرضيــة  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 

النظــام  داخــل  األرايض  واســتعامالت  والكثافــات  بالحركــة  املرتبطــة 

ــة عــىل الفهــم الديناميــي لنقــاط  الحــرضي حيــث تســاعد هــذه العملي

الضعــف والقــوة يف النظــام الحــرضي والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 

بالتنميــة  املتعلقــة  املقرتحــات  تأثــري  تقييــم  ميكــن  كــام  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 

 

 

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات 
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السياق الوطني واإلقليمي

٢٥.٦٧

٧٤.٣٣

سكان املنطقة )مقارنة بإجاميل 
سكان اململكة يف ٢٠١٤( 

١.٢ دور مدينة سكاكا عىل املستوى الوطني واإلقليمي

١.١.٢ الخلفية التاريخية 

تتميــز منطقــة الجــوف بأنهــا منطقــة ذات حضــارة غنيــة، مــع وجــود تــراث 

ثقــايف، وأثــري عظيــم، حيــث ميكــن للــزوار اكتشــاف التنــوع التاريخــي 

عــىل  يــدل  مــام  التاريــخ،  قبــل  مــا  ولعصــور  مختلفــة،  زمنيــة  لفــرتات 

الجــوف  بهــا منطقــة  التــي تتمتــع  االســتقرار يف املنطقــة. وامليــزة 

هــي موقعهــا، حيــث تقــع عنــد مدخــل وادي الرسحــان، وكذلــك هــي 

مبثابــة بوابــة لشــبه الجزيــرة العربيــة عنــد القــدوم مــن العــراق، وســوريا. 

وهــذا جعــل املنطقــة رشيــكاً هامــاً يف الحركــة التجاريــة، التــي ازدهــرت 

قبــل ظهــور اإلســالم. كــام أن منطقــة الجــوف موجــودة يف تاريــخ املــدن 

اآلشــورية، حيــث يوجــد نصــوص مكتوبــة تذكُــر بالتفصيــل تاريخهــا الــذي 

يعــود إىل القرنــني الثامــن، والســابع قبــل امليــالد. 

٢,١,٢ الجغرافيا واملوقع 

تقــع مدينــة ســكاكا عنــد الطــرف الشــاميل لصحــراء النفــود الكبــري، ومتتــد 

عــىل مســاحة مــا يقــرب مــن ١٠٠ كيلومــرت مربــع. وتقــع املدينــة عــىل بعــد 

٩٨٠ كيلومــرت مــن شــامل الريــاض، و١,٢٨٦ كيلومــرت مــن شــامل جــدة. 

وتتمتــع مدينــة ســكاكا مبنــاخ صحــراوي، وأمطــار قليلــة جــداً، حيــث أن 

ــم.  النســبة األكــرب لهطــول األمطــار يف شــهر أبريــل، مبتوســط ١٣ مل

ــة.  ويبلــغ متوســط درجــات الحــرارة طــوال العــام حــوايل ٢٢.٦ درجــة مئوي

الصغــرى حــوايل ١٥ درجــة  الحــرارة  الشــتاء، تكــون درجــة  وخــالل فصــل 

مئويــة، والكــربى حــوايل ٤٠ درجــة مئويــة. خــالل فصــل الصيــف. وتقــع 

)١,٨٥٧ قدًمــا( فــوق مســتوى ســطح  مــرت  ارتفــاع ٥٦٦  عــىل  املدينــة 

البحــر. 

٣,١,٢  الخلفية الدميوغرافية 

وفقــاً لتقديــرات مصلحــة اإلحصــاءات العامــة واملعلومــات، يبلــغ إجــاميل 

عــدد الســكان يف منطقــة الجــوف حاليــاً ٤٩٥,٠٠٠ نســمة، وهــو مــا ميثــل 

يف  نســمة،  مليــون   ٣٠.٨ البالــغ  اململكــة  ســكان  إجــاميل  مــن   ٪١.٦

ــغ عــدد  ــة ســكاكا يف محافظــة ســكاكا التــي يبل عــام ٢٠١٤. وتقــع مدين

ســكانها ٢٨٢,١٥٠ نســمة، أي مــا يعــادل ٥٧٪ مــن مجمــوع ســكان منطقــة 

الجــوف، بينــام بلــغ عــدد ســكان مدينــة ســكاكا حــوايل ١٩٠,٠٠٠ نســمة 

يف عــام ٢٠١٧. إن عــدد الســكان الســعوديني يف ســكاكا حــوايل ٧٠٪ 

مــن إجــاميل عــدد ســكان املدينــة، يف حــني تبلــغ نســبة معــدل أفــراد 
األرسة لــكل أرسة  ٥.٥ نســمة. ١

٤,١,٢  الخلفية االجتامعية واالقتصادية 

تشــتهر مدينــة ســكاكا بصناعــة الســجاد اليــدوي. وتضــم مدينــة دومــة 

الجنــدل التــي تقــع عــىل بُعــد ٢٠ كــم غــرب مدينــة ســكاكا، بهــا العديــد مــن 

البســاتني، والحقــول الزراعيــة التــي تُحيــط بهــا املنحــدرات الجبليــة العاليــة. 

كــام تشــتهر مدينــة دومــة الجنــدل بصناعــة الســيوف، والخناجــر، والســجاد. 

وتنتــج منطقــة الجــوف كميــات كبــرية مــن القمــح، وتــزرع حــوايل ٢٣٠,٠٠٠ 

ــع املنتجــات يف  ــز التجــاري لجمي ــة ســكاكا املرك ــد مدين شــجرة متــر. وتُع

املنطقــة . 

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

سكان منطقة الجوف 

باقي سكان اململكة 

السكان )٢٠١٠( 

السكان/كم ٢ 

معدل النمو/السنة 
معدل النمو 

الحرضي 
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مساهمة القطاع االقتصادي 
يف إجاميل الناتج املحيل 

مبنطقة الجوف )٢٠١٢( 

الصناعة 

الطاقة )الكهرباء( 

البناء واملنشآت 

التجارة 

النقل 

الخدمات املالية 

والعقارية 

الخدمات االجتامعية 

الخدمات الحكومية 

التعدين 

الزراعة 

 

الشكل ٣. توضح شبكة النقل والطرق واملطارات واملوانئ بني املدن واملراكز الحرضية باململكة العربية السعودية

الشكل ٢. إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه باململكة العربية السعودية

الدمام: مطار امللك 

فهد الدويل 

)عدد الركاب: ٩,٥٦٧,٠٠٠(؛ 

جدة: مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛ 

الرياض: مطار امللك خالد الدويل 

)عدد الركاب: ٢٢,٣٠٠,٠٠٠(؛ 

املدينة املنورة: مطار األمري محمد 

بن عبد العزيز الدويل 

)عدد الركاب: ٦،٥٠٠,٠٠٠(؛ 

بريدة: مطار األمري نايف بن 

عبدالعزيز الدويل 

)السعة ٥٥٠,٠٠٠(. 

 
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 

الناتج اإلجاميل اإلقليمي 
)٢٠١٢(، معدل منو الناتج 
املحيل اإلجاميل/السنة 

مقارنة بإجاميل ناتج اململكة 
العربية السعودية
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إجاميل الناتج املحيل 

يف عــام ٢٠١٢، بلــغ إجــاميل الناتــج املحــيل ملنطقــة الجــوف ١٨.٥ مليــار 

ريــال ســعودي، ممثــالً ٠.٧٪ مــن إجــاميل الناتج املحــيل للمملكة، و١.٣٪ 

مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل للمملكــة دون النفــط الخــام، والغــاز. وارتفع 

متوســط معــدل النمــو الســنوي للناتــج املحيل اإلجــاميل للمنطقة إىل 

حــوايل ١٨٪،٢ خــالل الفــرتة مــن ٢٠٠٩ إىل ٢٠١٢. ويحتــل قطــاع البنــاء، 

واإلنشــاء، املرتبــة األوىل فيــام يتعلــق مبســاهمة القطاعــات الصناعيــة 

يف املنطقــة بنســبة ٢٠.٨٪، يليــه قطــاع الزراعــة بنســبة ١٨.١٪، وقطــاع 

التجــارة بنســبة ١٧.٤٪، وقطاعــات النقــل، والتخزيــن، واالتصــاالت بنســبة 
٩.٨٪، وقطاعــات العقــارات، والخدمــات املاليــة بنســبة ٤٪ . ٣

٥,١,٢ شبكات الطرق والنقل عىل مستوى اململكة  

ــد تقاطعــات الطــرق  عــالوة عــىل ذلــك، نجــد أن منطقــة الجــوف تقــع عن

إىل  الشــامل  ومــن  الغــرب  إىل  الــرشق  اتجــاه  يف  املمتــدة  الدوليــة 

ــاً يربــط  ــاء محــوراً دولي الجنــوب. ويعتــرب محــور عرعــر- ســكاكا - تبــوك - ضب

حركــة النقــل الربيــة مــا بــني دول الخليــج العــريب وشــامل أفريقيــا، كــام 

يربــط الخليــج العــريب ببــالد الشــام عــن طريــق األردن وســوريا. وبــذات 

ــاء بــري يف اململكــة. و يتيــح  ــاء الحديثــة هــو أكــرب مين القــدر، يعتــرب مين

هــذا املوقــع الجغــرايف الهــام ميــزة نســبية للمنطقــة مــن حيــث التبــادل 

التجــاري ووجــود مناطــق التجــارة الحــرة، التــي ميكــن تطويرهــا وتنميتهــا 

يف املنطقــة.

لنقل الجوي واملطارات 

يوجــد يف منطقــة الجــوف مطــاران إقليميــان؛ واحــد يف مدينــة ســكاكا، 

واآلخــر يف مدينــة القريــات. يخــدم املطاران النطــاق الجغرايف للمنطقة 

عــىل  ببعضهــا  املنطقــة  ويربــط  والبضائــع،  الــركاب،  نقــل  طريــق  عــن 

املســتوى الوطنــي. ويف عامــي ٢٠١١، و٢٠١٢، بلــغ عــدد املســافرين 

الذيــن اســتخدموا املطاريــن نحــو ٤٤٨,٠٠٠ مســافر، و ٤٧٦,٠٠٠ مســافر 

عــىل التــوايل، وهــو مــا ميثــل أكــر بقليــل مــن ١٪ مــن إجــامل عــدد 

املســافرين عــرب الجــو يف اململكــة، والتــي بلغــت يف نفــس العامــني 

٣٣.٦، و٣٨.٥ مليــون مســافر عــىل التــوايل.  ويف عامــي ٢٠١١، و٢٠١٢، 

بلغــت كميــة البضائــع املنقولــة عــرب الجــو مــن خــالل املطاريــن ٩٠٠,٠٠٠ 

طــن أو حــوايل ٠.٢٪ مــن إجــاميل حركــة الشــحن الجــوي يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، والتــي كانــت مــا يقــرب مــن ٥٣٦,٠٠٠، و٤٦٥,٠٠٠ 

ــن أعــاله. وتعتــرب حركــة النقــل الجــوي يف  طــن خــالل العامــني املذكوري

منطقــة الجــوف واحــدة مــن أكــر الركائــز الهامــة، واألساســية التــي تعتمــد 
ــة الحاليــة، واملســتقبلية . ٤ عليهــا مشــاريع التنميــة االقتصادي

النقل بالسكك الحديدية 

منطقــة  يف  الحديــد  الســكة  خدمــة  إدخــال  تــم  األخــرية،  اآلونــة  يف 

الجــوف عــن طريــق بــدء تشــغيل خــط الســكك الحديديــة الجديــد )الخــط 

الشــاميل,الجنويب(، والــذي يتكــون مــن خطــني رئيســيني. ويبــدأ الخــط 

األول مــن الريــاض، وميتــد إىل الشــامل الغــريب باتجــاه منطقــة الحديثــة، 

بالقــرب مــن الحــدود األردنيــة، ومــروراً مبناطــق القصيــم، وحائــل، والجوف. 

ويبــدأ الخــط الثــاين مــن النقطــة الوســطى لخــط الريــاض – الحديثــة، 

متجهــاً إىل الزبــرية يف الشــامل، وميــر مبواقــع خــام البوكســيت يف 

الصناعيــة  املدينــة  يف  والتصديــر  املعالجــة،  مرافــق  وحتــى  الزبــرية، 

املــرشوع  ويتضمــن  العــريب.  الخليــج  شــواطئ  عــىل  الخــري،  بــرأس 

مــن  الفرعيــة  الخطــوط  أحــد  وســيبدأ  مختلفــة.  فرعيــة  خطــوط  إنشــاء 

الخــط الرئيــيس بــني الحديثــة , الريــاض إىل منطقــة الجالميــد، باتجــاه 

شــامل غــرب اململكــة، لخدمــة مصانــع الفوســفات يف هــذه املنطقــة. 

قطاع الزراعة املحيل يف سكاكا 
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وســيتم إنشــاء فــرع آخــر لخدمــة املنطقــة الزراعيــة يف منطقــة بســيطاء 

بإقليــم الجــوف. وســيبدأ خــط فرعــي بديــل مــن الخــط الرئيــيس الــذي 

يربــط بــني الزبــرية، ورأس الخــري، وذلــك لخدمــة مناجــم البوكســيت يف 

ــل  ــرية، باإلضافــة إىل خــط فرعــي آخــر لخدمــة منطقــة الجبي منطقــة الزب

الصناعيــة الواقعــة عــىل شــواطئ الخليــج العــريب. ويقــدر إجــاميل طــول 

الخــط الشــاميل , الجنــويب بحــوايل ٢٤٠٠ كــم، باإلضافــة إىل الخطــوط 

املمتــدة إىل مناطــق التخزيــن، والســاحات، ونقــط الصيانــة، واملحطــات، 

واملرافــق اإلداريــة. وتقــدر التكلفــة اإلجامليــة لخــط الســكة الحديــد بأكــر 

مــن ١٢ مليــار ريــال ســعودي. وســيكون هنــاك ســت محطــات لنقــل 

الــركاب عــىل الخــط الشــاميل , الجنــويب، موزعــني عــىل امتــداد الطريــق، 

واملجمعــة،  الريــاض،  يف  الــدويل  خالــد  امللــك  مطــار  محطــة  وهــم 

والقصيــم، وحائــل، والجــوف، والحديثــة. وبــدأ تشــغيل القســم الصناعــي 

للمــرشوع يف الربــع األخــري مــن عــام ٢٠١١. ويهــدف هــذا القســم إىل 

نقــل املعــادن مــن مناجــم حــزم الجالميد، والزبــرية، إىل محطــات املعالجة 

يف رأس الخــري، شــامل مدينــة الجبيــل. ويتكــون الخــط مــن تســع محطــات 

الريــاض،  يشــمل  الــذي  الطريــق  طــول  عــىل  موزَّعــة  البضائــع،  لنقــل 

وســدير، والقصيــم، وحائــل، والجــوف، وبســيطاء، ورأس الخــري، والجبيــل، 

والحديثــة. كــام ســيتم اســتخدام الخــط يف نقــل خــام الفوســفات، وخــام 

البوكســيت مــن املناطــق الشــاملية، والوســطى للمملكــة إىل مرافــق 

املعالجــة، والتعديــن يف املنطقــة الصناعيــة بــرأس الخيمــة عنــد الخليــج 

العــريب .٥  

٢,٢ أمناط و ديناميكيات التنمية اإلقليمية 

١,٢,٢ التنظيم اإلقليمي 

الحدود اإلدارية

العربيــة  اململكــة  مــن  الشــاميل  الجانــب  يف  الجــوف  منطقــة  تقــع 

الســعودية. ويحيــط باملنطقــة منطقــة الحــدود الشــاملية، ومبنطقتــي 

حائــل، وتبــوك مــن الشــامل، ومــن الجنــوب، وبــاألردن مــن الغــرب. وتبلــغ 

مســاحة منطقــة الجــوف حــوايل ٧٠,٠٠٠ كيلومــرت مربــع، أي مــا يعــادل 

٣.١٪ مــن املســاحة اإلجامليــة للمملكــة. وتنقســم املنطقــة إداريــاً إىل 

إمــارة املنطقــة، وثــالث محافظــات: ســكاكا، والقريــات، ودومــة الجنــدل. 

ووفقــاً لتقديــرات مصلحــة اإلحصــاءات العامــة واملعلومــات، فــإن إجــاميل 

ر عــدد  عــدد الســكان يف منطقــة الجــوف هــو ٤٩٥,٠٠٠ نســمة. ويُقــدَّ

الســكان الســعوديني يف املنطقــة بـــ٣٨٦,٠٠٠ نســمة، مقابل ١٠٩,٠٠٠ 

غالبيــة ســكان  تضــم محافظــة ســكاكا  الســعوديني.  غــري  مــن  نســمة 

إجــاميل  مــن   ٪٥٥.٢ بســكاكا  الســكان  نســبة  بلغــت  حيــث  املنطقــة، 

الجنــدل بنســبة  بـــ ٣٣.٥٪، ودومــة  القريــات  تليهــا محافظــة  املنطقــة، 

١١.٣٪. إن مدينــة ســكاكا هــي أكــرب مدينــة مبنطقــة الجــوف )١٠٠ كــم 

مربــع(، وهــي العاصمــة اإلداريــة، وموطــن مقــر إمــارة الجــوف. وتشــمل 

اإلدارات  وفــروع  املنطقــة،  البلــدي ومجلــس  األمــري، واملجلــس  مقــر 

الحكوميــة املختلفــة. وتعــد ســكاكا، ومنطقــة الجــوف بأكملهــا البوابــة 

الشــاملية للمملكــة العربيــة الســعودية، التــي تربــط ســوريا، والعــراق 

بشــبه الجزيــرة العربيــة. 
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ممرات  التنمية

ــت االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة مدينــة ســكاكا باعتبارهــا مركــز  صنفَّ

منــو وطنــي، بينــام تُعتــرب دومــة الجنــدل، والقريــات مراكــز منــو إقليميــة. 

ــة ســكاكا، ومركــز النمــو الوطنــي املجــاور  ــآزر قــوي بــني مدين ــاك ت وهن

التنميــة االقتصاديــة  أحــد ركائــز  يعــد هــذا املمــر  ملدينــة عرعــر، حيــث 

يف منطقــة الجــوف. وتحتضــن منطقــة الجــوف الطريــق الرسيــع الــذي 

ــدول العربيــة  يربــط الكويــت، وباقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بال

ــك العــراق، واألردن،  األخــرى الواقعــة يف شــامل اململكــة، مبــا يف ذل

وســوريا، ولبنــان، وفلســطني. وميــر جــزء كبــري مــن حركــة التجــارة بــني 

الــدول عــرب هــذه املنطقــة، باإلضافــة إىل  اململكــة، وكل مــن هــذه 

الحجــاج، واملســافرين القادمــني مــن هــذه الــدول. وعــالوة عــىل ذلــك، 

هنــاك ارتبــاط قــوي بالجنــوب نحــو تبــوك، باإلضافــة إىل الحقــول الزراعيــة 

يف جنــوب، وغــرب مدينــة ســكاكا. ويف الشــامل الغــريب، يقــع مينــاء 

الحديثــة الــربي، ويُعــد واحــداً مــن أكــرب املوانــئ يف اململكــة. 

٢,٢,٢   الهيكل اإلقليمي واملوارد  

شبكات النقل والوصولية عىل مستوى اململكة

إن مدينــة ســكاكا متصلــة بشــكٍل جيــد باملراكــز الحرضيــة األخــرى عــن 

مطــار  طريــق  عــن  الجــوي  النقــل  وكذلــك  الرسيعــة،  الطــرق  طريــق 

ومطــار  جنوبــاً،  كيلومــرت   ٣٠ بُعــد  عــىل  يقــع  الــذي  املحــيل  الجــوف 

القريــات اإلقليمــي عــىل بُعــد ٣٦٠ كيلومــرت شــامل غــرب املدينــة. كــام 

تقــع  حيــث  اإلقليمــي،  الحديديــة  الســكك  بخــط  أن املنطقــة متصلــة 

املحطــة يف منتصــف الطريــق بــني مدينتــي ســكاكا، ودومــة الجنــدل. 

ــات،  ــد ١,٢٥٠ كيلومــرتاً، ويبــدأ مــن القري ويبلــغ طــول خــط الســكة الحدي

وميــر عــرب مناطــق الجــوف، وحائــل، والقصيــم، وينتهــي يف الريــاض، 

مــع متديــدات حتــى قريــة حــزم الجالميــد لنقــل الفوســفات، وإىل مركــز 

الزبــريه لنقــل البوكســيت. كــام ســينتقل إىل رأس الــزور عــىل الخليــج، 

حيــث ســيتم إنشــاء مينــاء رئيــيس لتصديــر هــذه الخامــات املعدنيــة، 

وغريهــا. وعــالوة عــىل ذلــك، تقــع منطقــة الجــوف عنــد تقاطــع طريــق 

النقــل الــدويل مــن الــرشق إىل الغــرب، ومــن الشــامل إىل الجنــوب. 

كــام أن محــور عرعــر , ســكاكا , تبــوك , ضبــا، هــو محــور دويّل يربــط الحركــة 

الربيــة بــني الخليــج العــريب، وشــامل إفريقيــا، ويربــط بــني الخليــج العــريب، 

وبــالد الشــام عــرب األردن، وســوريا. وباملثــل، فــإن مينــاء الحديثــة هــو 

بــري يف اململكــة. وتوفــر هــذه األهميــة املكانيــة ميــزة  أكــرب مينــاء 

ــادل التجــاري، ومناطــق التجــارة الحــرة، والتــي  نســبية للمنطقــة يف التب

ميكــن تطويرهــا يف املنطقــة. 

ــات يف  يبلــغ طــول الطــرق املمهــدة التــي تقــع تحــت مســؤولية البلدي

منطقــة الجــوف حــوايل ٢,٩٠٠ كــم، وهــو مــا ميثــل ٣.٢٪ مــن إجــاميل 

الشــؤون  وزارة  لرقابــة  الطــرق  هــذه  وتخضــع  اململكــة.  يف  الطــرق 

البلديــة والقرويــة، وامتــدت إىل أكــر مــن ٩١,٠٠٠ كيلومــرت بحلــول نهايــة 

عــام ٢٠١٢. وتقــوم وزارة النقــل بالتحكــم يف طــول الطــرق الرسيعــة، 

الواحــد يف املنطقــة، ويبلــغ  االتجــاه  والطــرق ذات االتجاهــني، وذات 

إجــاميل أطــوال الطــرق ٧٢٤ كيلومــرتاً، مايعــادل ٥٪ مــن إجــاميل طــول 

الطــرق يف اململكــة، والتــي بلغــت ١٦,٠٠٠ كيلومــرت بحلــول نهايــة عــام 

٢٠١٢. وحاليــاً، تشــهد املنطقــة مشــاريع جديــدة، وتوســعات يف شــبكة 

الطــرق، باإلضافــة إىل الطــرق لربــط املنطقــة باملناطــق األخــرى. وهنــاك 

عــدة طــرق تحــت اإلنشــاء يف منطقــة الجــوف، مثــل تنفيــذ املعابــر عــىل 

الطريــق اإلقليمــي بــني ســكاكا , دومــة الجنــدل، وأبــو عجــرم. 

الشكل ٥. املحاور التنموية حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة الجوف 



٢٤

السياق الوطني واإلقليمي

العنارص الطبيعية والبيئية

ــل الجغرايف,املــكاين مســاحة كبــرية مــن املنطقــة التــي  يُظهــر التحلي

تشــمل طبقــات للميــاه الجوفيــة، وخاصــًة بجنــوب مدينــة ســكاكا، وهــذا 

أمــر أســايس للحفــاظ عــىل األنشــطة الزراعيــة يف املنطقــة. وتتمتــع 

هــذه املنطقــة مبيــزة نســبية مــن املمكــن تحقيــق أقــى اســتفادة 

منهــا لتعزيــز الجــدوى االقتصاديــة للمنطقــة. ويقــع املــرشوع الزراعــي 

الجــزء  يف  الرسحــان،  بــوادي  بســيطاء  مركــز  يف  )جادكــو(  لرشكــة 

الشــاميل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث تبلــغ املســاحة الكليــة 

للمــرشوع ٦٠,٠٠٠ هكتــار مــن الرتبــة الخصبــة، ومســتودعات وفــرية مــن 

جميــع  زراعــة  يناســب  مــام  مناخيــة مواتيــة،  الجوفيــة، وظــروف  امليــاه 

املحاصيــل تقريبــاً، مثــل القمــح، والشــعري، والــذرة، ومحاصيــل العلــف، 

قطــاع  يُعتــرب  الزيتــون.  وبســاتني  والفواكــه،  والبصــل،  والبطاطــس، 

التعديــن، واملحاجــر يف منطقــة الجــوف مــن أكــر األنشــطة االقتصاديــة 

الواعــدة، فهــو يســاهم يف اســتخدام املــوارد، والــروات الطبيعيــة يف 

ــن احتياجــات القطاعــات الصناعيــة األخــرى، مثــل الصناعــة،  املنطقــة، ويؤمِّ

تعمــل  الجــوف،  منطقــة  ويف  أخــرى.  وقطاعــات  واإلنشــاء،  والبنــاء، 

بعــض الــرشكات، واملؤسســات يف اســتثامر املــواد الخــام، مثــل رمــل 

الســيليكا يف دومــة الجنــدل. وهنــاك أيضــاً مــواد خــام أخــرى، مثــل طــني 

اإليليــت يف العجاريــة، والدومليــت عــايل النقــاء يف منطقــة الجــوف، 

وكذلــك الحجــر الجــريي، وامللــح الصخــري، والغــاز، والدومليــت، والســيليكا، 

والبازلــت. 

القطاعات االقتصادية

تعــد الزراعــة حجــر األســاس لالقتصــاد يف املنطقــة، وهــي متخصصــة 

يف زراعــة التمــور، والزيتــون، وتتغــذى الزراعــة مــن مــوارد امليــاه الجوفيــة 

منطقــة  تســاهم  العاملــي،  الزيتــون  ســوق  وىف  النطــاق.  واســعة 

الجــوف بـــ ٥,٠٠٠ طــن مــن زيــت الزيتــون، و٢,٧٠٠ طــن مــن زيتــون املائدة. 

وتتميــز منطقــة الجــوف مبعــامل ســياحية غنيــة، تســمح لهــا أن تتمتــع 

العربيــة  الداخليــة يف اململكــة  الســياحة  مبوقــع مميــز عــىل خريطــة 

رئيســية يف منطقــة  اقتصاديــة  أربعــة قطاعــات  الســعودية. وهنــاك 

ــاه.  الجــوف، كــام هــو موضــح أدن

الزراعة 

تعتــرب الزراعــة واحــدة مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة التــي تؤثــر عــىل 

ــا هامــة، مبــا  ــع مبزاي ــح املجتمــع يف املنطقــة. وتتمت ــد مــن رشائ العدي

للزراعــة،  الصالحــة  الرتبــة  ووجــود  وتوافرهــا،  امليــاه،  جــودة  ذلــك  يف 

واملنــاخ املناســب لزراعــة مجموعــة متنوعــة مــن املحاصيــل، وخاصــًة يف 

منطقــة بســيطاء. ويف عــام ٢٠١١، بلــغ إجــاميل مســاحة املحاصيل يف 

املنطقــة ٩٦,٠٠٠ هكتــار، ممثــالً حــوايل ١٢.٢٪ مــن إجــاميل مســاحة 

املحاصيــل يف اململكــة التــي بلغــت ٧٨٨ مليــون هكتــار يف نفــس 

العــام. وعــالوة عــىل ذلــك، هنــاك عــدد كبــري مــن املشــاريع الزراعيــة 

الجــوف  رشكــة  مشــاريع  ذلــك  يف  مبــا  املنطقــة،  يف  املتخصصــة 

للتنميــة الزراعيــة، والرشكــة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة، ورشكــة الراجحــي 

مبناطقهــا  املنطقــة  تتميــز  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الزراعيــة.  لألعــامل 

الرعويــة الكبــرية، مــريب اإلبــل، واألغنــام، مــن ذوي الخــربة العاليــة.  ميكــن 

والشــعري،  للقمــح،  املنطقــة  إنتــاج  يف  انخفاضــاً  هنــاك  أن  مالحظــة 

حيــث يبلُــغ املعــدل الســنوي حــوايل ١٤٪، و٤٪ عــىل التــوايل، وزيــادة 

ملحوظــة يف إنتــاج األعــالف الخــرضاء، والخــرضاوات، والتمــور، والفواكــه. 

كــام لوحــظ أيضــاً أن عــدد األغنــام ارتفــع بنســبة ٦.٥٪، والدواجــن بنســبة 

٤.٣٪، بينــام انخفضــت أعــداد املــوايش، واملاعــز، واإلبــل بنســبة ١٤.٧٪، 

الشكل ٦. البنية التحتية والطرق الرئيسية يف سكاكا
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الشكل ٨. املوارد الطبيعية 

الشكل ٧. الشبكة اإلقليمية الزرقاء والخرضاء 



٢٦

السياق الوطني واإلقليمي

و١١.٧٪، و٥.٨٪ عــىل التــوايل. ومتتلــك املنطقــة إنتاجــاً ملحوظــاً مــن 

العســل، والــذي ميثــل حــوايل ١٦.٤٪ مــن إجــاميل إنتــاج العســل يف 

اململكــة البالــغ ١١٩ طنــاً، يف عــام ٢٠١١. 

التجارة

ألــف مؤسســة،  عــىل ١٧.٥  الجــوف  احتــوت منطقــة  عــام ٢٠١٢،  يف 

إجــاميل املؤسســات  تجاريــة، مبــا ميثــل حــوايل ١.٥٪ مــن  ومشــاريع 

التجاريــة يف اململكــة. وبلــغ متوســط الزيــادة الســنوية للمؤسســات 

ــم تســجيل هــذا  ــدة يف املنطقــة حــوايل ٧٦٠ مؤسســة. وقــد ت الجدي

الرقــم خــالل الفــرتة مــن عــام ٢٠٠٤، إىل عــام ٢٠١٢. 

وتعمــل هــذه املؤسســات، واملشــاريع التجاريــة يف مختلــف جوانــب 

األنشــطة االقتصاديــة، عــىل النحــو التــايل: 

والتجزئــة،  الجملــة،  لتجــارة  مؤسســات  يشــمل  التجــارة:  قطــاع   •

; الت لــوكا وا ، يع ز وللتو

قطــاع الزراعــة: يشــمل مؤسســات لإلنتــاج الزراعــي، والحيــواين،   •

الزراعيــة; والخدمــات 

وورش  الصناعــي،  لإلنتــاج  مؤسســات  يشــمل  الصناعــة:  قطــاع   •

البلديــة; وتراخيــص  عمــل، 

ــة،  قطــاع اإلنشــاءات: يشــمل مؤسســات للتعاقــد العــام، والصيان  •

والتشــغيل;

قطــاع الخدمــات: يشــمل مؤسســات للخدمــات العامــة، والتعليــم،   •

والنقــل; والتدريــب، 

قطاعات أخرى: تشمل منظامت الخدمات الشخصية، وغريها.   •

التعدين واملحاجر  

الواعــدة  االقتصاديــة  األنشــطة  أحــد  واملحاجــر  التعديــن،  قطــاع  يعتــرب 

يف منطقــة الجــوف، والتــي تســاهم يف اســتغالل املــوارد، والــروات 

مثــل  األخــرى  الصناعيــة  القطاعــات  احتياجــات  تأمــني  ويف  الطبيعيــة، 

التصنيــع، والبنــاء، واإلنشــاء. و تعمــل بعــض الــرشكات، واملؤسســات 

مبنطقــة الجــوف يف اســتخراج املــواد الخــام، مثــل رمــل الســيليكا يف 

دومــة الجنــدل. وهنــاك أيضــاً مــواد خــام أخــرى يف املنطقــة، مثــل طــني 

مــن  بالقــرب  الطــني املوجــود  إن  النقــاء.  عــايل  والدومليــت  اإليليــت، 

مدينــة دومــة الجنــدل مناســب للعديــد مــن الصناعــات، مثــل الســرياميك، 

والفخــار، والطــوب والبــالط. ومــن ناحيــة أخــرى، ميكــن اســتخدام رمــل 

يف  تبــوك،  طريــق  وعــىل  واللجــة،  املليــح،  يف  املوجــود  الســيليكا 

صناعــة الزجــاج. وباملثــل، هنــاك مــواد خــام أخــرى، مثــل أحجــار الدومليــت، 

والحجــر الجــريي، يتــم اســتخدامهم عــادًة يف أعــامل الطــرق البازلتيــة، 

للبنــاء. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك  الخرســانه املســلحة، أو كحجــارة  أو 

العديــد مــن املواقــع يف وادي الرسحــان تحتــوي عــىل عــدد كبــري مــن 

املســتنقعات، والتــي ميكــن اســتغاللها يف إنتــاج امللــح لالســتخدامات 

ــره، وكاف. ــة، واالســتهالك البــرشي. وتشــمل هــذه املواقــع إث الصناعي

الصناعة

ــل حــوايل ٠.٧٪ فقــط  ــاً، ومتث متتلــك منطقــة الجــوف ٤٧ مصنعــاً إنتاجي

ــع املنتجــة يف اململكــة، مــن إجــاميل ٦,٣٦٤  مــن إجــاميل عــدد املصان

املصانــع  اســتثامرات  إجــاميل  وبلــغ   .٢٠١٣ عــام  نهايــة  حتــى  مصنــع 

يف املنطقــة ٧٩٧ مليــون ريــال ســعودي، مــام ميثــل أقــل مــن ٠.١٪ 

مــن إجــاميل مبلــغ متويــل املنشــآت اإلنتاجيــة يف اململكــة، وقــدره 

ــال ســعودي. ويبلــغ عــدد العاملــني يف مصانــع منطقــة  ــار ري ٨٧٣.٢ ملي

الشكل ٩. دراسة إمكانية الوصول عىل شبكة الطرق إىل منطقة الجوف

 km2 87,7733 ةقطنملا

 km2 548  ةنيدملا

ةنيدملا نم   ٪ <1% 

 

 ناكسلا يل4جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةنيدملا

 %55.2 273,240 اكاكس

 %11.3 55,935 لدنجلا ةمود

 %133.5 165,825 تايرقلا

عومجملا  495,000 100% 

 
 
 
 

 ةرايسلاب نمزلا

 ةقیقد 15

 ةقيقد 30

 ةقيقد 60

ةقيقد  120 

 

عدد السكان
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الجــوف حــوايل ٢.٢ ألــف عامــل، أي مــا ميثــل نســبة ٠.٢٧٪ مــن إجــاميل 

بلــغ  والــذي  باململكــة،  الصناعــي  القطــاع  يف  العاملــة  القــوى  عــدد 

٨٧٨,٠٠٠ عامــل بحلــول نهايــة عــام ٢٠١٣. وعــىل الرغــم مــن انخفــاض 

عــدد املنشــآت الصناعيــة يف املنطقــة، إال أن هنــاك مدينــة صناعيــة تــم 

بنائهــا عــىل مســاحة ٣٠٠ هكتــار، وتــم تطويــر ٩٧ هكتــار فقــط منهــا حتــى 

اآلن. تشــمل الصناعــات القامئــة واملســتهدفة صناعــة النســيج، وغــزل 

الفنــون،  ومنتجــات  املتخصصــة،  األغذيــة  وتجهيــز  الطبيعــي،  الصــوف 

والحــرف اليدويــة، وصناعــة األســمدة، والصناعــات البيطريــة، واملعلبــات، 

وحفــظ األغذيــة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، تــم التخطيــط إلنشــاء مركــز صناعــي باســم واحــة 

مــدن، عــىل بعــد ٤٠ كيلومــرتاً فقــط مــن مدينــة ســكاكا، وحــوايل ١١ 

كيلومــرتاً مــن املطــار. حيــث املوقــع االســرتاتيجي للمنطقــة بالقــرب 

البنيــة  توافــر  جانــب  إىل  األردنيــة،  والحــدود  الزراعيــة،  املناطــق  مــن 

التحتيــة املالمئــة، يجعلهــا منطقــة اســتثامرية مناســبة، خاصــًة للصناعــات 

الغذائيــة.

السياحة

إن منطقــة الجــوف هــي البوابــة الشــاملية للمملكــة العربيــة الســعودية 

التــي تربــط ســوريا، والعــراق بشــبه الجزيــرة العربيــة، وهــي جــزء مــن مهــد 

الحضــارات النبطيــة، واآلشــورية. كــام أن دومــة الجنــدل، وهــي الواحــة 

الرئيســية يف املنطقــة، واحــدة مــن أقــدم املســتوطنات املســجلة 

يف الجزيــرة العربيــة. تشــمل املعــامل األثريــة يف املنطقــة قلعــة مــارد 

التــي يعــود تاريخهــا إىل ٢٠٠٠ عــام قبــل امليــالد، وقــر الحمــراء، وقــر 

األبلــق. وهنــاك ١١ موقــع مــن املواقــع التاريخيــة البــارزة يف منطقــة 

الجــوف ، ٦ والتــي تســاهم يف التاريــخ الغنــي للمدينــة. وهــذه املواقــع 

هــي: 

قلعة زعبل   •

تقــع القلعــة فــوق جبــل يطــل عــىل املدينــة، وتــرشف عــىل حــي ســكني 

ــة، باإلضافــة إىل بعــض املــزارع القدميــة.  ــم، وعــىل أســفل املدين قدي

عــالوة عــىل ذلــك، كانــت القلعــة مشــهورة بتحصيناتهــا القويــة، مــام جعــل 

الدخــول عــن طريقهــا شــيئاً صعــب املنــال. 

برئ سيرسا   •

ــار يف املنطقــة، باإلضافــة إىل  ــرئ ســيرسا واحــد مــن أهــم اآلث ــرب ب يعت

ــز طريقــة حفــره.       ــه مــع موقــع قلعــة زعبــل إضافــة إىل متي تكامل

غار حرضه؛ رسومات صخرية   •

يقــع إىل الجنــوب مــن بــرئ ســيرسا بحــوايل ٢٠٠ مــرت. وهــو غــار منحــوت 

داخــل تــل جبــيل، وتوجــد فتحــات دائريــة صغــرية يف جدرانــه. 

ضاحية الطوير   •

تقــع جنــوب مدينــة ســكاكا، وكانــت مدينــة قدميــة تغطيهــا اآلن الكثبــان 

الرمليــة. أيضــاً، تُعــد الطويــر موقعــاً تراثيــا كبــرياً، وجديــٌر بالذكــر أن التوســع 

عــىل  التعــدي  يــؤدي إىل  قــد  الطويــر،  باتجــاه  ينمــو  الــذي  العمــراين 

املوقــع، وإىل تخريبــه. 

آثار الرجاجيل   •

بُعــد  عــىل  اإلداري،  الجــاره  مركــز  مــن  الجنــوب  يف  الرجاجيــل  آثــار  تقــع 

خمســة كيلومــرتات، يظهــر عليهــا نقــوش مثوديــة ورســوم، ويعتقــد أن 

تعــود إىل األلــف الرابــع قبــل امليــالد.

مركز الشويحطية   •

يقــع إىل الشــامل مــن مدينــة ســكاكا عــىل بُعــد ٤٥ كــم تقريبــاً، وميتــد 

عــرب وادي شاســع إىل الشــامل مــن قريــة الشــويحطية، ويعتــرب أقــدم 

يُقــدر أن عمــره حــوايل مــن مليــون  أثــري يف اململكــة، حيــث  موقــع 

وثالمثائــة ألــف ســنة إىل مليــون ســنة قبــل امليــالد، ويعــود إىل عــر 

األولــدوان يف العصــور الحجريــة. 

قلعة مارد   •

تقــع القلعــة عــىل تــل مرتفــع يــرشف عــىل مدينــة دومــة الجنــدل، ويعــود 

تاريخهــا إىل أكــر مــن ٢,٠٠٠ عــام. 

مسجد عمر بن الخطاب   •

يقــع مســجد عمــر بــن الخطــاب يف مدينــة دومــة الجنــدل، عنــد تقاطــع 

رئيــيس لطــرق التجــارة القدميــة التــي تربــط بــني بــالد الرافديــن، وســوريا، 

وشــبه الجزيــرة العربيــة. 

حي الدرع   •

يقــع حــي الــدرع بجــوار مســجد عمــر بــن الخطــاب، وقلعــة مــارد، وهــو الحــي 

القديــم يف دومــة الجنــدل. و يعتــرب حــي الــدرع أحــد اآلثــار الباقيــة ملدينــة 

دومــة الجنــدل القدمية. 

سور دومة الجندل   •

يعتــرب ســور دومــة الجنــدل أحــد اآلثــار القدميــة يف املدينــة. وال يــزال أحــد 

األدلــة التاريخيــة التــي متيــز املنطقــة. 
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الحوكمة والتمويل البلدي

١,٣ اإلطار الترشيعي واملؤسيس ملدينة سكاكا

عــــىل  تعتمــــد  والتــــي  اململكــــة،  يف  الترشيعيــــة  البيئــــة  تشــــكل 

الرشيعــــة اإلســــالمية، األســــاس الــذي يســتند إليــه اإلطــار الترشيعــي، 

حيــث تتــوىل إصــدار الترشيعــات أربعــة كيانــات هــي: امللــك، ومجلــس 

الشــــورى، ومجلــــس الــــوزراء، والــــوزارات، ونتيجــــة لذلــــك، توجــــد خمســــة 

واألمــــر  امللــــي،  القــــرار  و  امللــــي،  )األمــــر  هــــي:  ترشيعيــــة  أدوات 

الســــامي، وقــــرار مجلــــس الــــوزراء، والقــــرار الــــوزاري(، والتــــي تعمــــل 

برتتيــــب هرمــــي يدعــــم ســــلطتها وصالحيتهــــا. وبســــبب هــــذا النظــــام 

االمركــــزي يف إعــــداد الترشيعــــات، فــإن مدينــــة ســكاكا تسرتشــــد بأكــــر 

مــن ٥٠٠ وثيقــة ومســتند حــايل يف مجــال التخطيــط العمــراين، وقــد 

ــتوي التعميــامت( ٧  ــتوى إداري )مسـ ــىل أدىن مســ ــا عــ ــدر معظمهــ صــ

وبالتــايل تفتقــر اىٕل القــوة الترشيعيــة الرســـمية.

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %

الشكل ١١. عدد األنظمة العمرانية والحرضية يف اململكة العربية السعودية استناداً 

إىل املحاور الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم املتحدة(

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشرتاطات البناء 

التمويل 

حقوق البناء والتطوير 

تلعــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة دوراً هامــاً يف أمنــاط النمــو، 

والتنميــة ملدينــة ســكاكا،حيث أنهــا  مكلفــة رســميا مبهمــة التخطيــط 

الجــوف  منطقــة  بلديــة  فــإن  وبالتــايل،  اململكــة.  مــدن  يف  الحــرضي 

ســكاكا،  ملدينــة  الفاعلــة  املحليــة  اإلداريــة  الجهــة  باعتبارهــا  )األمانــة(، 

كــام  البلديــة والقرويــة.  الشــؤون  لــوزارة  تنفيــذي  كــذراع  تعمــل فقــط 

التنميــة   أن عمليــات  نظــام املوازنــة املؤسســية مركــزي، مبعنــى  أن 

ملدينــة ســكاكا تعتمــد عــىل امليزانيــة املخصصــة مــن وزارة املاليــة مــن 

خــالل ميزانيــة البنــود الســنوية وهــي الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة 

لألمانــة.

  

للمســتويات  هرميــاً  تدرجــا  تتبــع  اململكــة  يف  التخطيــط  أنظمــة  إن 

املكانيــة، والتــي تتحكــم فيهــا القــرارات الصــادرة مــن أعــىل إىل أســفل 

تؤثــر عــىل الترشيعــات املكانيــة ملدينــة ســكاكا. كــام تعتــرب االســرتاتيجية 

واملرشــد  املوجــه  املخطــط  هــي   ،٢٠٠١ لعــام  الوطنيــة  العمرانيــة 

ــة للمملكــة. ومتــت املوافقــة عــىل خمــس مخططــات  ــة الحرضي للتنمي

والتــي  املحــيل،  املخطــط  باســتثناء  ســكاكا،  مدينــة  يف  وتنفيذهــا 

تشــمل: أ( املخطــط اإلقليمــي ملنطقتــي الجــوف والحــدود الشــاملية 

وج(  ١٤٢٦هـــ؛  لعــام  اإلقليمــي  شــبه  املخطــط  وب(  ١٤٢٦هـــ؛   لعــام 

الهيــكيل.  املخطــط 

 يتــم تعريــف أدوات التخطيــط هــذه مــن خــالل كتيبــات إجرائيــة أعدتهــا 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، وليــس مبوجــب الترشيعــات، وبالتــايل 

فهــي تفتقــر إىل الرشعيــة. وبحســب طبيعــة هــذه األدوات، فــال ميكنهــا 

الصلــة.  ذات  الفاعلــة  للجهــات  والشــفافية  للمســاءلة  نظــام  إقامــة 

واســتخدامات  البنــاء  واشــرتاطات  أنظمــة  فــإن  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 

األرايض ســهلت مــن أنشــطة الزحــف العمــراين داخــل مدينــة ســكاكا. 

للمدينــة  الحرضيــة  املســاحة  نصــف  مــن  أكــر  املثــال،  ســبيل  فعــىل 

تنــدرج تحــت االســتعامل الســكني منخفــض الكثافــة )أي، منــازل كبــرية 

متباعــدة عــن بعضهــا بارتفــاع دوريــن كحــد أقــى(، حيــث يعيــش أكــر مــن 

١٩٠,٠٠٠ شــخص أو ٦٦.٢٪ مــن إجــاميل ســكان املدينــة. وهنــاك طلــب 

مــن الســكان، والخــرباء بزيــادة كثافــة املدينــة، عــن طريــق زيــادة ارتفــاع 

املبــاين يف معظــم األحيــاء، )ملنــع مشــاكل الزحــف العمــراين الحــايل، 

وتعزيــز التوســع الحــرضي املســتدام يف مدينــة ســكاكا(٨ . باإلضافــة إىل 

ذلــك، فــإن سياســات التخطيــط القدميــة، مثــل عــدم الربــط بــني مختلــف 

املناطــق الســكنية، إىل جانــب التوســع الحــرضي الرسيــع، كان لهــا آثــار 

ــة، وعــىل أمنــاط منــو املــدن.  ســلبية عــىل ســكان املناطــق الحرضي

الالمركزيــة  مــن  ســكاكا  مدينــة  ستســتفيد  بالتطويــر،  يتعلــق  وفيــام 

املاليــة، واالختصــاص القضــايئ لتســهيل الحلــول املســتقلة، واملبتكــرة 

للمشــاكل االجتامعيــة الحرضيــة عــىل مســتوى األمانــة. ويتطلــب  ذلــك: 

•تفويــض صالحيــة التخطيــط: مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إىل 

األمانــة املحليــة مــع إتاحــة إمكانيــة إتخــاذ اإلجــراءات بشــكل مســتقل، دون 

اللجــوء إىل جهــة عليــا، لتلبيــة احتياجــات املجتمــع بفعاليــة، ويدعــم ذلــك 

»األجنــدة الحرضيــة الجديــدة«، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط 

املســتوى  عــىل  الجهــات  تقودهــا  أن  يجــب  العمــراين  والتصميــم 

جميــع  مــع  التنســيق  يتطلــب  تنفيذهــا  إن  كــام  واملحــيل،  الوطنــي 

والقطــاع  املــدين،  املجتمــع  عــن مشــاركة  فضــالً  الحكوميــة،  الجهــات 

العــام والجهــات املعنيــة اآلخــرى. 

ــه األمــوال  ــة يف توجي ــة: تعطــي االســتقاللية لألمان ــة املالي • الالمركزي

لتمويــل األنشــطة التنمويــة، وتشــمل أنشــطة تحقيــق اإليــرادات يف 

املــدن عــىل كل مــن الرضائــب والرســوم، كــام يجــب الســامح للمناطــق 

لتمويــل  املمتلــكات  عــىل  الرضائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  العمرانيــة 

األنشــطة اإلمنائيــة، ويبــني نظــام األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض 

العمرانيــة  املناطــق  يف  املطــورة  غــري  األرايض  قطــع  عــىل  رســوما 

ملعالجــة املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة األرايض 

الغــري مخططــة، أنــه ميكــن االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة لتوليــد 

اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار تنمــوي فعــال. 

الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة:  للجهــات  الفــرص  إتاحــة   •

والتطوعــي واملجتمــع بشــكل عــام، للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 

محليــاً(  )مالمئــة  وظيفيــاً  الــة  فعَّ ترشيعــات  أيضــاً  املدينــة  ويتطلــب   

مــع:  للتعامــل 

والتــي  الحرضيــة،  املناطــق  قلــب  يف  املهملــة  املــزارع  انتشــار   •

أمنيــة؛  مشــاكل  تطــرح 

وجــود بيــوت ســكنية متهالكــة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص للســالمة   • 

البنــاء؛  ومــواد  العامــة، 
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فصــل اســتخدامات املرافــق املختلفــة يف البيئــة املأهولــة، خاصــًة   •

مرافــق الصناعــات الثقيلــة عــن املناطــق الســكنية، وذلــك لتعزيــز 

الســالمة العامــة. 

ــات  ــط كل مــن عملي ــة للتخطي ــد األدوات الترشيعي و ســوف يدعــم توحي

وتطويــر  وتحديــث  مراجعــة  جانــب  إىل  ســكاكا،  مدينــة  يف  التطويــر 

الترشيعــات واألنظمــة لجعلهــا ذات صلــة بحالــة التنميــة والتطويــر الحاليــة، 

وســيتبع ذلــك إعــادة النظــر يف عمليــة صنــع الترشيعــات لتقليــص عــدد 

عــىل  الحفــاظ  الترشيعــي إىل  اإلطــار  يحتــاج  كــام  الجهــات املشــاركة، 

طريقــة مقبولــة للمشــاركة العامــة يف صنــع القــرار لتعزيــز املســاواة 

العمــراين  الترشيــع  توحيــد  إن  جانــب  إىل  االجتامعــي،  والشــمول 

ســيعطي أيضــاً رشعيــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا مدينــة ســكاكا. 

ــري واضحــة بشــأن  ــة إلدراج معاي ــة العمراني ــل نظــام نطــاق التنمي إن تعدي

كــام  والرأســية،  الفنيــة  املســاءلة  يعــزز  أن  شــأنه  مــن  تحديــده  كيفيــة 

ــة التنميــة  ــادة الرتكيــز عــىل تحديــد نطــاق حامي تحتــاج الترشيعــات إىل زي

كمنطقــة خاليــة مــن املشــاريع والتنميــة ليــس فقــط لتفــادي التنميــة 

العشــوائية، بــل أيضــاً ملنــع املصالــح الخاصــة مــن االســتفادة مــن الرتاخــي 

يف النــص الترشيعــي، وتعزيــز إجــراءات إعــداد السياســات املصممــة 

أكــر اســتدامة، ومدمجــة وأكــر كثافــة، باإلضافــة إىل  لجعــل املدينــة 

رضورة إجــراء تدقيــق مــا بعــد الترشيــع لنظــام نطــاق التنميــة العمرانيــة 

لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســاته أم ال، ويــؤدي هــذا بــدوره 

إىل توفــري املعلومــات التــي ترتكــز عليهــا عمليــة التصحيــح باإلضافــة إىل 

ــل سياســات التخطيــط. ــاد بدائ إيج

 

٢.٣  أدوات وإجراءات التخطيط 

١.٢.٣ التدرج الهرمي للمخططات – مدينة سكاكا 

إن نظــام التخطيــط يف مدينــة ســكاكا مســتمد مــن التــدرج الهرمــي 

نظــام  يوجــد  ال  أخــرى،  وبعبــارة  اململكــة،  يف  املوجــود  الفعــيل 

عــىل  مرتكــز  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املــكاين  للتخطيــط 

القامئــة،  املامرســات  خــالل  مــن  بــل  والقانونيــة  الترشيعيــة  الحقــوق 

ويف هــذا اإلطــار، هنــاك أربعــة مســتويات مختلفــة مــن املخططــات 

املكانيــة هــي: املســتوى الوطنــي واإلقليمــي واملحــيل ومســتوى 

الحــي. يوضــح الشــكل ١٢ أدوات التخطيــط املطبقــة يف مدينــة ســكاكا.

٢.٢.٣  املخطط اإلقليمي، وشبه اإلقليمي ملنطقة الجوف 

ــاين للتخطيــط املــكاين يف  ــل املخطــط اإلقليمــي املســتوى الث ميث

اململكــة العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إىل معالجــة جوانــب التنميــة 

وهنــاك  واالقتصاديــة.  واالجتامعيــة  والحرضيــة  الطبيعيــة  اإلقليميــة 

املخطــط  وهــام:  الجــوف،  منطقــة  يف  تنفيذهــم  يتــم  مخططــان 

اإلقليمــي، والشــبه اإلقليمــي، اللــذان تــم وضعهــام، واعتمدتهــام وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة يف عــام ١٤٢٦هـــ. 

وتــم تحديــد األهــداف اإلســرتاتيجية، والتنمويــة ملنطقــة الجــوف، ليــس 

فقــط مــن خــالل املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة الجــوف، بــل أيضــاً مــن 

خــالل املخطــط الشــبه اإلقليمــي، واملخطــط الهيــكيل ملدينــة ســكاكا. 

وهــم: 

تعزيــز الروابــط بــني مدينــة ســكاكا، ومراكزهــا، ومركــز دومــة الجنــدل   •

بالغــرب، ومنطقــة  القريــات  الجنــويب، وكذلــك مدينــة  الجــزء  يف 

الحــدود الشــاملية )عرعــر( بالشــامل، وذلــك مــن خــالل طــرق قويــة، 

ومتكاملــة، إىل جانــب دعــم مطــار الجــوف لــي يصبــح مطــاراً دوليــاً، 

املنطقــة  يف  واملتكامــل  الشــامل،  التطويــر  نظــام  ومواكبــة 

بشــكٍل عــام، وىف اإلمــارة بشــكٍل خــاص؛ 

إيجــاد تــدرج هرمــي وظيفــي للتجمعــات الحرضيــة وفقــاً إلمكانيــات   •

كل تجمــع. وقــد تــم ترشــيح عــدد مــن هــذه التجمعــات لــي تلعــب 

دومــة   , )ســكاكا  الشــامل  التنميــة  نظــام  يف  التنمــوي  دورهــا 

الجنــدل , طربجــل(؛ 

وكذلــك  العامــة،  واملرافــق  الخدمــات،  وكفــاءة  مســتوى،  رفــع   •

ــع، وإمكانيــة الوصــول إليهــا بشــكٍل  توزيعهــا بطريقــة تكفــل التوزي

عــادل، مبــا يتفــق مــع التــدرج الهرمــي املقــرتح للتجمعــات الحرضيــة، 

الخدمــات؛  هــذه  مثــل  إلقامــة  الالزمــة  واملســاحات  األرايض،  وتوفــري 

تطويــر، وتأهيــل مناطــق الجــذب الســياحي التاريخيــة يف منطقــة   •

القدميــة  واآلثــار  ســيرسا،  وبــرئ  زعبــل،  قلعــة  وأهمهــا  الجــوف، 

بــن  عمــر  ومســجد  ســكاكا،  مدينــة  يف  قديــر  وقــر  للرجاجيــل، 

يف  كاف  وقلعــة  الجنــدل،  دومــة  يف  مــارد  وقلعــة  الخطــاب، 

التاريخيــة، واألثريــة إىل منطقــة  لجــذب حركــة الســياحة  القريــات، 

الجــوف؛ 

زيــادة االهتــامم بالتوســع الزراعــي ملحصــول الزيتــون، ومــا يرتبــط بــه   •

مــن مصانــع زيــت الزيتــون، والتعبئــة، وكذلــك املخلــالت التــي تعــد 

مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة يف منطقــة الجــوف، ومدينــة 

ســكاكا؛ 

الحــد مــن ظاهــرة إهــامل، وحــرق مــزارع النخيــل يف مدينــة ســكاكا،   •

أثــر اقتصــادي عــىل املنطقــة، واملزارعــني.  لهــا مــن  ملــا 

٣,٢,٣  مخطط مدينة سكاكا 

٩هــو أداة تخطيــط يتألــف مــن مكــون اســرتاتيجي  إن مخطــط ســكاكا  

املحــيل(.  )املخطــط  تنظيميــة  وثيقــة  ومــن  الهيــكيل(،  )املخطــط 

يــيل:  مــا  الخطــط  نطــاق هــذه  ويشــمل 

إسرتاتيجية طويلة املدى للمدينة؛   •

تحديد مجاالت التنمية ذات الصلة؛   •

تحديد األرايض الحرضية، وغري الحرضية؛  •

نظام النقل الرئييس؛   •

حامية البيئة؛   •

توفري البنية التحتية؛   •

تفاصيل استخدامات األرايض؛   •

اللوائح الحرضية؛ و الترشيعات  •

مقرتحات مفصلة للمناطق املختارة وذات األولوية  •

املخطط الهيكيل ملدينة سكاكا 

الرئيســية،  املكانيــة  الهيــاكل  تحديــد  إىل  الهيــكيل  املخطــط  يهــدف 

كتلــك املنصــوص عليهــم يف االســرتاتيجية العمرانيــة اإلقليميــة. وقــد 

أعــدت األمانــة املخطــط الهيــكيل ملدينــة ســكاكا )١٩٩٦(، واعتمدتهــا 

والقرويــة.  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
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ومتاشــياً مــع املخطــط اإلقليمــي، يســلط هــذا املخطــط الضــوء عــىل 

أهــداف متنوعــة ملختلــف املــدن التــي تقــع داخــل املنطقــة الحرضيــة 

الكــربى. فعــىل ســبيل املثــال، تبقــى مدينــة ســكاكا املركــز اإلداري، 

يف  الســياحة  تعزيــز  عــىل  املســتقبل  يف  الرتكيــز  مــع  والخدمــي، 

املناطــق التاريخيــة مبنطقــة الجــوف، ومدينــة ســكاكا، ) مثــل قلعــة زعبــل، 

ــن الخطــاب، وقلعــة مــارد(.  ــر، ومســجد عمــر ب وبــرئ ســيرسا، وقــر قدي

وفيــام يخــص اســتخدام األرايض، يحــدد هــذا املخطــط االســتخدامات 

املنطقــة  داخــل  التحتيــة  البنيــة  وشــبكات  لــألرايض،  االســرتاتيجية 

الحرضيــة الكــربى لحــدود النمــو الحــرضي لعــام ١٤٥٠هـــ. وضمــن حــدود 

النمــو هــذه، تــم تخصيــص ٢٢.٦٪ مــن األرايض الســتخدامات األرايض 

الحرضيــة  مــن املنطقــة  عــىل ٤٨٪  الحفــاظ  يتــم  حــني  الســكنية، يف 

ــة  ــة قوي ــة، والقروي لالســتخدام الزراعــي )العالقــة بــني املناطــق الحرضي

يف مدينــة ســكاكا(. وميكــن للمســاحة املخصصــة لألغــراض الســكنية 

أن تتســع لضعــف عــدد الســكان املتوقــع، ألن الخطــة تدعــم التصنيــف 

الكثافــة.  الســكني منخفــض 

وال يدعــم هــذا املخطــط اســرتاتيجية واضحــة لــألرايض ذات االســتخدام 

املختلطــة، حيــث أنهــا باإلضافــة لذلــك تشــجع عــىل تصنيــف االســتخدام 

ــألرايض  ــم اقــرتاح االســتخدامات املختلطــة ل ــألرايض. لقــد ت األحــادي ل

) ١.٣٪ , تجــاري – ســكني( عــىل طــول املمــرات الرئيســية فقــط. أمــا 

االســتخدامات األخــرى مثــل الصناعــة، فقــد تــم تخصيــص ١٪ مــن األرايض 

لهــا، يف حــني أن ٣.٤٪ مــن املناطــق الحرضيــة باملدينــة تــم تخصيصهــا 

للمرافــق العامــة. 

املخطط املحيل ملدينة سكاكا 

ميثــل املخطــط املحــيل املســتوى الثالــث مــن نظــام التخطيــط الحــرضي 

املعمــول بــه يف اململكــة العربيــة الســعودية، وتركــز بشــكل كبــري عــىل 

تلــك املناطــق مــن البلديــة املوجــودة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين، 

مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل اإلســكان. ويحتــوي املخطــط املحــيل 

عــىل األطلــس الحــرضي الــذي يفّصــل اســتخدامات األرايض املســموح 

ــر  ــة. ويتــم اســتكامل املخطــط بواســطة تقري ــكل جــزء مــن املدين بهــا ل

عــن اللوائــح، يحتــوي مواصفــات حــول حقــوق التنميــة املســموح بهــا، 

ــات الشــوارع،  ــاء، وديناميكي ــة إىل أرض البن ــل نســبة املســاحة املبني مث

وارتفاعــات املبــاين، ومجــاالت لوائــح البنــاء الخاصــة، إلــخ. 

إن الهــدف مــن املخطــط املحــيل هــو: أ( تطبيــق الضوابــط الحرضيــة 

الخدمــات  توفــري  الحرضيــة؛ ب(  اســتخدام، وبنــاء األرايض  لوائــح  عــىل 

العامــة، والبنيــة التحتيــة بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة، ومتكاملــة؛ ج( 

وضــع املتطلبــات األساســية لشــبكات الطــرق املقرتحــة؛ د( املســاعدة 

يف تســهيل تنميــة اإلســكان يف القطاعــني العــام، والخــاص. 

ال يوجــد إطــار ترشيعــي لتوجيــه إعــداد، وتنفيــذ هــذا املخطــط. وبــدالً 

يف  ويتبعــون  االستشــاريني،  مختلــف  بإعدادهــا  يقــوم  ذلــك،  مــن 

ذلــك »كتيــب الــرشوط املرجعيــة إلعــداد الخطــة املحليــة« الــذي قامــت 

بصياغتــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويف عــام ٢٠١٥، تــم تحديــث 

هــذا الكتيِّــب، ومــن التغيــريات الفنيــة األساســية هــو رشط أن يكــون 

 .)٢٠١٥,٢٠٢٩( الزمنــي للمخططــات الجديــدة ١٤ عامــاً  املــدى 

ومــام يزيــد مــن تعقيــد تطويــر املخطــط املحــيل هــو حقيقــة أن هنــاك 

ووزارة  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  أنشــأتها  موازيــة  هيــاكل 

الداخليــة. يف حــني أن املســؤولية النظاميــة للتخطيــط تقــع عــىل عاتــق 

تداخــل  فهنــاك  والقرويــة(،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  )مبوجــب  البلديــات 

تتبــع  التــي  واملراكــز  املحافظــات،  مــع  القضائيــة  االختصاصــات  يف 

وزارة الداخليــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن وزارة الداخليــة كيــان رقــايب لتنفيــذ 

املشــاريع اإلقليميــة، يف حــني أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة هــي 

الجهــة املركزيــة للتخطيــط املــكاين، ولكــن ال توجــد آليــة تنســيق واضحــة. 

وغالبــاً مــا يؤثــر ذلــك عــىل عمليــة صنــع القــرار، مــام يؤثــر أيضــاً عــىل 

تقديــم املعايــري الفنيــة داخــل األمانــات، مثــل ســكاكا. 

ومل تتــم املوافقــة بعــد عــىل املخطــط املحــيل ملدينــة ســكاكا، ولكــن 

قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بإعــداده بالتعــاون مــع األمانــة، 

يف عــام ٢٠٠٩. 

٤.٢.٣ نطاق حامية التنمية العمرانية يف مدينة سكاكا 

اإلطار الترشيعي

يحــدد  الــذي   ،١٥٧ رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر   ،٢٠٠٨ عــام  يف 

االشــرتاطات واللوائــح الشــاملة لــكل مــن النطــاق العمــراين حتــى عــام 

٢٠٣٠م ونطــاق حاميــة التنميــة العمرانيــة، كــام صــدرت الالئحــة التنفيذيــة 

يف عــام ٢٠١٠ مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١١٧٦٩ الصــادر عــن وزارة 

ثــم تــىل ذلــك صــدور النســخة املراجعــة  البلديــة والقرويــة،  الشــؤون 

الحاليــة )القــرار الــوزاري رقــم ٦٦٠٠٠ الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة 

نطــاق  مــن  القصــد  كان  ولقــد  ٢٠١٤م،  العــام  يف  وذلــك  والقرويــة(، 

ــة هــو التحكــم يف الزحــف العمــراين بينــام قصــد مــن  ــة العمراني التنمي

نطــاق حاميــة التنميــة منــع الزحــف العمــراين العشــوايئ يف ضواحــي 

املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، وذلــك مــن خــالل ترســيم 

ــة فيــه، للحفــاظ عــىل األرايض مــن  حــدود النطــاق الــذي ال يجــوز التنمي

أجــل التنميــة الحرضيــة املســتقبلية خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 

٢٠٣٠، إىل جانــب دعــم دور نطــاق التنميــة العمرانيــة يف منــع الزحــف 

العمــراين. 

ينــص القــرار عــام ٢٠١٤ عــىل العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة مبــا يف 

ذلك: 

التــي تشــكل جــزءاً  • إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة االســرتاتيجية 

مــن االســرتاتيجيات العمرانيــة، مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق والخطــوط 

الحديديــة الرئيســية التــي متــر عــرب األرايض الخاصــة، عــىل أي مشــاريع 

ــة أخــرى؛  إمنائي

• عــدم الســامح بقيــام مشــاريع التنميــة خــارج حــدود النطــاق إال مبوافقــة 

وزارة الشــؤون البلديــة والقروية؛ 

• يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.

ــة التــي يجــب عــىل املطــور   كــام تحــدد الترشيعــات أيضــاً معايــري التنمي

الوطنيــة  للمراكــز  االســرتاتيجية  الفئــات  إىل  اســتناًدا  بهــا  االلتــزام 

األرايض.  قطــع  وحجــم  واملحليــة  واإلقليميــة 
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تصنيف حدود التنمية العمرانية العتامد مخططات تقسيم األرايض
  ومراحل حدود التنمية الحرضية
الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري

رقم ٦٦٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠

املرحلة الثانية (٢٠١٩-٢٠٢٤) املرحلة األوىل (٢٠١٤-٢٠١٨) 

أكرث من ٥٠٠,٠٠٠ مرت مربع 

املرحلة الثالثة (٢٠٢٥-٢٠٣٠) 

مراكز النمو الوطنية (حائل، تبوك، بريدة، عنيزة، عرعر، نجران،
 جازان، الباحة، سكاكا، أبها، الطائف، األحساء)  

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرصف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لترصيف مياه األمطار

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرصف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لترصيف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية املنجزة ال 

تقل عن ٥٠٪
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية (املدارس 

ورياض األطفال واملستشفيات وغريها)

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرصف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لترصيف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية 

املنجزة ال تقل عن ٥٠٪
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية 

(املدارس ورياض األطفال 
واملستشفيات وغريها)

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرصف الصحي والكهرباء

- توفري األرايض للخدمات االجتامعية 
(املدارس ورياض األطفال واملستشفيات 

وغريها)
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الشكل ١٣. بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو الوطنية )مبا فيها سكاكا( 

األوضاع الحالية للمساحات الخرضاء املتبقية يف املدينة
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عــىل الرغــم مــن أن املنطقــة الواقعــة بــني نطــاق حاميــة التنميــة ونطــاق 

التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ هـــ )٢٠٣٠( هــي مــن الناحيــة الترشيعيــة 

ــة؛ إال إن الترشيعــات تحــدد أيضــا  ــة وغــري مخصصــة للتنمي منطقــة محمي

آليــات لتنفيــذ املشــاريع الكــربى أو املشــاريع الوطنية-اإلقليميــة فيهــا. 

عــالوة عــىل ذلــك، هنــاك بعــض الجهــات التــي لديهــا صالحيــات التــرف 

عــىل  واملوافقــة  املناطــق  هــذه  مثــل  يف  الواقعــة  األرايض  يف 

البلديــة  الشــؤون  وزارة  صالحيــات  يحــد  مــام  التنميــة،  مشــاريع  إنشــاء 

ــزام بالنظــام. باإلضافــة إىل  ــال وااللت ــة تقييــم االمتث ــة مــن ناحي والقروي

ذلــك، وبالنظــر إىل املرونــة يف الترشيعــات حــول تعريــف املرشوعــات 

»الكــربى« أو »االســرتاتيجية«، توجــد بعــض املشــاريع الســكنية الخاصــة 

التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ هـــ )٢٠٣٠(، وقــد أضعفــت  خــارج نطــاق 

وســيادة  واالشــرتاطات،  للوائــح  الوظيفيــة  الفعاليــة  العوامــل  هــذه 

الترشيعــات، فضــال عــن التنميــة املدمجــة للمناطــق العمرانيــة. 

تحديد نطاق التنمية العمرانية: 

التنميــة العمرانيــة ملدينــة ســكاكا، إىل جانــب  تــم تحديــد نطــاق  لقــد 

مــدن أخــرى، يف وقــت واحــد مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 

بواســطة لجنــة فنيــة تحــت إرشاف إدارة تنســيق املرشوعــات، وعــىل 

الرغــم مــن أن هنــاك فهــم بــأن الحســابات تســتند إىل بعــض العوامــل، 

مثــل النمــو التاريخــي والنمــو الســكاين املتوقــع يف املدينــة؛ إال إنــه ال 

توجــد معايــري دقيقــة منشــورة حــول منهجيــة حســاب حجــم نطــاق التنميــة 

العمرانيــة. ومــن الناحيــة املكانيــة، مل تسرتشــد اللجنــة بالبنيــة التحتيــة 

بحيــث  النطــاق بشــكل متامثــل  تحديــد  تــم  القامئــة، حيــث  والخدمــات 

ــة. ــع أطــراف املدين ــه جمي ميكــن أن تســتفيد من

التحديات: 

ــة  ــة العمراني ــح حــدود نطــاق التنمي عــىل الرغــم مــن أن اشــرتاطات ولوائ

تضــع معايــري للتطويــر وتحــره داخــل نطاقــات التنميــة، فإنهــا تفــرض 

التنميــة  يف  يرغبــون  الذيــن  املطوريــن  عــىل  صارمــة  رشوطًــا  أيًضــا 

ــر خــارج حدودهــا، بعــض االســتثناءات، مثــل مشــاريع اإلســكان،  والتطوي

التــي تقــوض فعاليــة القانــون. 

وعــىل ســبيل املثــال، هنــاك أرايض يف ســكاكا تقــع خــارج حــدود نطــاق 

القابــل  األرايض  اســتخدام  لتحديــد  ترشيــع  وجــود  عــدم  مــع  التنميــة، 

إىل  باإلضافــة  فيهــا.  تجاريــة  خدمــات  ظهــور  إىل  أدى  مــام  للتطبيــق، 

ذلــك، توجــد مســاحات كبــرية مــن األرايض الزراعيــة يف وســط املدينــة 

بــدون وثائــق رســمية للملكيــة )غالبــاً مــا ترجــع إىل املــرياث(، مــام أدى إىل 

وجــود تحديــات بالنســبة لألمانــة يف مجــال تخطيــط املناطــق، وســاهم 

يف خلــق صعوبــات أمــام توســيع الطــرق أو إعــادة التنميــة يف هــذه 

املناطــق.

إجراءات إصدار التصاريح: 

ــا  ــا وثيًق ــة ارتباطً ــة العمراني ــر داخــل نطــاق التنمي ــة والتطوي ــط التنمي ترتب

أن  حيــث  التنميــة،  يف  والتحكــم  الرتاخيــص  إصــدار  إجــراءات  مبراقبــة 

اإلجــراءات يف مدينــة ســكاكا هــي كــام يــيل:

)أ( يقــدم املطــور ألمانــة منطقــة الجــوف مخطــط تقســيم األرايض، مبــا 

يف ذلــك مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة؛

)ب( تقــوم األمانــة بتقييــم الطلــب وفقــا ألحــكام نظــام نطــاق التنميــة 

العمرانيــة؛ مــا عــدا الحــاالت التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧، 

حيــث يفــوض هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لألمــني  مــن أجــل 

املوافقــة عــىل تقســيم األرايض فقــط فيــام يتعلــق بحجــم املشــاريع 

ــه ســلطة املوافقــة مبوجــب هــذا  الســكنية، ويعتــرب األمــني هــو مــن ل

النظــام؛ 

)ج( ثــم يُرَســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة النظــر 

فيــه وفقــاً ملعايــري التنميــة وقوانــني البنــاء املعمــول بهــا، مــن ثــم يتــم 

منــح التريــح أو رفضــه مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

)أ(  خيــاران لالســتئناف:  رُفــض طلــب تريحــه  الــذي  لــدى املطــور  )د( 

اللجــوء إىل األمانــة، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة دراســة 

الصلــة؛ اإلداريــة ذات  القضيــة إىل املحكمــة  رفــع  الطلــب؛ )ب( 

)هـــ( يكــون القــرار الصــادر بعــد االســتئناف أعــاله نهــايئ وملــزم لجميــع 

األطــراف. 

نظام األرايض البيضاء – سكاكا 

ــة يف ســكاكا،  إن نســبة األرايض غــري املطــورة )األرايض البيضــاء( عالي

حيــث هنــاك ١٨,٠٠٠ هكتــار متثــل أكــر مــن ٦٣٪ مــن األرايض داخــل 

مســاهامً  البيضــاء  األرايض  وجــود  كان  لقــد  التنميــة.  حاميــة  منطقــة 

رئيســياً يف النقــص املتزايــد لإلســكان، خاصــًة بالنســبة للشــباب، ولعــدد 

الســكان الــذي يــزداد يومــاً بعــد اآلخــر، حيــث يقــوم املــالك باالحتفــاظ 

بــاألرايض لــي تزيــد قيمتهــا، بــدالً مــن تطويرهــا. وأصــدرت الحكومــة 

مؤخــراً نظــام رضيبــة األرايض البيضــاء عــىل مــدن مختــاره، الــذي يفــرض 

البيضــاء،  األرض  عــىل  األرض  قيمــة  مــن   ٪٢.٥ تبلــغ  ســنوية  رضيبــة 

والتــي تُعــرف بأنهــا أرض شــاغرة تقــع يف »مناطــق مأهولــة بالســكان«؛ 

ومخصصــة للســكن أو لالســتخدام الســكني، والتجــاري معــاً. ويهــدف 

هــذا النظــام إىل: أ( زيــادة املعــروض من األرايض املســتصلحة للتصدي 

بشــكٍل أفضــل ملشــكلة نقــص اإلســكان، وب( جعــل األرايض الســكنية 

متاحــة بأســعار معقولــة، وج( مكافحــة املامرســات االحتكاريــة. وســتقوم 

وزارة اإلســكان بإنفــاذ القانــون عــىل مراحــل، وهــي الجهــة املنفــذة. 

٥.٢.٣  مخططات تقسيم األرايض 

إن مخططــات تقســيم األرايض هــي اللبنــات األساســية لنمــو وتطويــر 

األمــني   يتمتــع  ذلــك  عــىل  وبنــاء  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مــدن 

التاليــة  للمعايــري  وفًقــا  األرايض  تقســيم  عــىل  املوافقــة  بســلطة 

لعــام ٢٠١٠(:   رقــم ١٧٧٧٧  الــوزاري  )القــرار 

يجب أن تكون األرض ضمن نطاق التنمية العمرانية املعتمد؛• 

ــع )األرايض •  يجــب أن يكــون حجــم األرض أقــل مــن ٢٠,٠٠٠ مــرت مرب

التــي يزيــد حجمهــا أكــر ممــن ذلــك تتــم املوافقــة عليهــا مــن قبــل 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة( ؛

مــع •  متوافقــة  لهــا  املحــددة  األرايض  اســتخدامات  تكــون  أن 

تحكمهــا؛ التــي  واللوائــح  واالشــرتاطات  التعليــامت 

 أن ال تســفر تقســيامت األرايض عن إلغاء أو تعديل أي اشــرتاطات • 

أو الئحــة أو تخطيــط معتمــد أو اســتخدام األرض املرح به؛ 

ــة وزارة •  ــد وكال ــع إجــراءات التخطيــط الالزمــة وتزوي  االنتهــاء مــن جمي
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لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط بعــد املوافقــة 

عليــه. 

اعتــامد ٢,٥٠٠ مخطــط لتقســيم األرايض مــن قبــل األمانــة  تــم  لقــد 
العمرانيــة.١٠ التنميــة  نطــاق  ضمــن 

٣,٣  النطاق املؤسيس 

العربيــة  اململكــة  يف  العمرانيــة  التنميــة  مؤسســات    ١.٣.٣

الســعودية 

يتأثــر منــط النمــو، والتطويــر يف مدينــة ســكاكا باإلطــار املؤســيس 

وزارة  إرشاف  تحــت  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  املركــزي  للتخطيــط 

البلديــة  الشــؤون  وزارة  إىل  ويُعهــد  والقرويــة.  البلديــة  الشــؤون 

والقرويــة مبهمــة إجــراء التخطيــط العمــراين ملــدن اململكــة، مبــا يف 

ترخيــص  عــن  فضــاًل  البيئــة،  ونظافــة  والصيانــة،  الطــرق،  توفــري  ذلــك 

جميــع أنــواع أنشــطة البنــاء .١١ كــام انــه لوكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن، 

وإداراتهــا، مثــل إدارة التخطيــط املحــيل، والدراســات واألبحــاث، وإدارة 

تنســيق املشــاريع، والتصميــم العمــراين، مهمــة التنســيق مــع »الجهــات 

املعنيــة« املســؤولة عــن التخطيــط، لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة 

.١٢ومــن الناحيــة العمليــة، هنــاك القليــل مــن التنســيق بــني هــذه الــوزارات 

و اإلدارات، وبــني األمانــة، وهــذا يؤثــر عــىل تقديــم الخدمــات، وتنفيــذ 

املشــاريع. 

٢,٣,٣ النطاق اإلقليمي: منطقة الجوف 

ــوزارة الداخليــة، تنقســم منطقــة الجــوف إىل  وفقــاً للتصنيــف اإلداري ل

الفئــة ب(.  أ، و٢٣ مــن  الفئــة  )١٣ منهــا مــن  ٣ محافظــات، و ٣٦ مركــزاً 

وتعــد مدينــة ســكاكا عاصمــة املنطقــة، ويف ضــوء هــذا الهيــكل، تقــوم 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بتخصيــص امليزانيــة لألمانــة مــن أجــل 

أعــامل التنميــة، والخدمــات البلديــة، مــن خــالل وضــع ذلــك يف بنــد ضمــن 

امليزانيــة الســنوية، وهــي الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة ملدينــة 

ســكاكا.

هنــــاك مٔوسســــات إضافيــــة يف منطقــــة الحــــدود الشــــاملية تقــــوم 

املنطقــــة  إمــــارة  تقــــدم  كــــام  التنميــــة،  عمليــــة  وتنظيــــم  بــــإدارة 

الداخليــة.  وزارة  إىل  تقاريرهــا  األمــري،  برئاســة  املنطقــة،   ومجلــس 

مجلس املنطقة: يتبع  لألمارة ومطلوب منه: 

التنميــة  إدراجهــا يف خطــة  واقــرتاح  املنطقــة،  احتياجــات  تحديــد   •

؛  لوطنيــة ا

تحديــد املشــاريع املفيــدة للمنطقــة، وتقدميهــا عــىل أنها أنشــطة   •

تتطلــب متويــالً مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويتــم فحــص 

لتمويلهــا.  للتطبيــق  القابلــة  املشــاريع  واختيــار  الطلبــات،  هــذه 

ويتــم توفــري التمويــل كجــزء مــن خطــط التنميــة الوطنيــة، وامليزانية 

ــات؛  ــة، وهــي الوســيلة الوحيــدة املتاحــة للبلدي الســنوية للدول

دراســة الرتتيــب التنظيمــي للمراكــز اإلداريــة اإلقليميــة، ومتابعــة   •

تعديــالت؛  أي  تنفيــذ 

وإجــراء     وامليزانيــة  والتطويــر  التنميــة  مخطــط  أحــكام  تنفيــذ    •

الــالزم. التنســيق 

منظر جوي لسكاكا 
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املجلــس البلــدي: يقــع يف األمانــة، ويتــم تعيــني ثلثــي أعضائــه عــن 

طريــق تصويــت املواطنــني، بينــام يعــني وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة 

والبلديــات،  األمانــة،  أنشــطة  عــىل  البلديــة  مجلــس  ويــرشف  البقيــة، 

للتأكــد مــن مطابقتهــا للمخطــط املحــيل، وكذلــك مــن تلبيتــه لالحتياجــات 

ــة. ويوافــق عــىل اعتــامد: ــة للمدين الحالي

• ميزانية األمانة: والتي تعتمد عىل مخصصات امليزانية املعتمدة  

وتخضع دامئًا للمراجعة نظرًا ألنها تستند إىل األولويات املتفق عليها 

بني املجلس واألمني؛

• دراسة املخططات السكنية مع الرتكيز عىل ما إذا كان هنالك أي 

خطأ إجرايئ؛

• نطاق الخدمات البلدية؛    

• مشاريع نزع امللكيات اعتامداً عىل أولويات املخطط املحيل.

•  ال يتمتع املجلس بصالحيات تنفيذية .

٣,٣,٣  النطاق املحيل: ملدينة سكاكا

تتكــون منطقــة الجــوف مــن عــدة مــدن مبــا فيهــا ســكاكا، وهــي العاصمــة 

وأكــرب مدينــة، وكــام ذكرنــا ســابًقا، تتــم إدارة املدينــة مــن قبــل األمانــة 

التــي يرأســها األمــني والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة 

تــم تحديــث الهيــكل التنظيمــي ألمانــة  والقرويــة. وخــالل عــام ٢٠٠٩، 

يتبــع ملكتــب األمــني  الهيــكل اإلداري،  إطــار  الجــوف. ومــع ذلــك، يف 

أربعــة وكاالت رئيســية هامــة، معنيــة بالجوانــب اإلداريــة، والتنظيميــة، 

ــايل:  ــة منطقــة الجــوف عــىل النحــو الت ــة ألمان والتخطيطي

وكالة التعمري واملشاريع  •

وكالة تخطيط املدن• 

وكالة الخدمات   •

وكالة  شؤون بلديات املنطقة   •

وكالة التخطيط والربامج  •

وتواجه األمانة تحديات مختلفة فيام يتعلق بإدارة سكاكا، مثل: 

هنــاك ٢٠٠ مبنــى عــىل وشــك االنهيــار يف حــي األعــامل املركــزي   •

يف ســكاكا. وتــم تجديــد بعــض هــذه املبــاين عــن طريــق كســو 

ــك،  ــق. عــالوة عــىل ذل ــات مبــواد غــري مقاومــة للحري واجهــات البناي

يوجــد مســتودعات منتــرشة يف املناطــق الســكنية، ويتــم تخزيــن 

بعــض املــواد القابلــة لالشــتعال فيهــا. إن هــذه القضايــا تشــكل 

خطــراً عــىل الســالمة ســكان هــذه املنــازل واملناطــق.

قــد  التــي  املُهملــة  املــزارع  مــن  العديــد  عــىل  املدينــة  تحتــوي   •

كبــرية.  أمنيــة  مشــاكل  تســبب 

دور األمانــة هــو مجــرد تطبيــق اللوائــح، والترشيعــات، خاصــة تلــك   •

الصــادرة عــن الصالحيــات العليــا. ولهــا دور محــدود، يقــوم أساســاً 

ــة  ــة وفقــاً لالئحــة التنفيذي ــم بعــض االقرتاحــات التنموي عــىل تقدي

لنظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة لعــام ٢٠٠٣، ولوائحــه 

إعــداد  يف  مبــارشاً  دوراً  لألمانــة  أيضــاً،   .٢٠٠٥ لعــام  التنفيذيــة 

املخطــط  يف  خاصــًة  ســكاكا،  مدينــة  يف  البنــاء  أنظمة/قواعــد 

املحــيل غــري املعتمــد؛ 

تتداخــل العديــد مــن الجهــات الحكوميــة مــع األمانــة، وخاصــًة إداراتهــا   •

العاملــة يف مدينــة ســكاكا. ويشــمل ذلــك إمــارة الجــوف، ومجلــس 

يف  مبــا  املحافظــات،  وبلديــات  البلــدي،  واملجلــس  املنطقــة، 

ــاه، والزراعــة،  ــاء، واملي ذلــك اإلدارات التاليــة: النقــل، ورشكــة الكهرب

والدفــاع املــدين، واملــرور، الخدمــة املدنيــة، وكتابــة العــدل. وعــىل 

ــد مــن اللجــان لحــل هــذا  املســتوى اإلقليمــي، تــم تشــكيل العدي

ملجلــس  الفرعيــة  اللجنــة   )١( اللجــان:  هــذه  وتشــمل  التداخــل؛ 

املنطقــة؛ ٢( لجنــة املجلــس البلــدي؛ و ٣( لجنــة مراقبــة األرايض 

وهــذه  األمانــة،  بــني  مبــارش  تشــاور  هنــاك  وعــادًة،  والتعديــات. 

اللجــان، خاصــًة فيــام يتعلــق مبعالجــة شــكاوى املواطــن؛ 

الوزاريــة،  واإلدارات  األمانــة،  بــني  محــدود  رأيس  تنســيق  هنــاك   • 

فيــام عــدا وزارة املاليــة حيــث أن هنــاك تنســيق، وتواصــل مســتمر، 

بامليزانيــات، واملطالبــات املاليــة،  يتعلــق  ومبــارش، خاصــًة فيــام 

امليزانيــات؛  وإعــداد 

التخطيــط  يف  املتخصصــني  املوظفــني  مــن  املحــدود  العــدد   •

العمــراين، باإلضافــة إىل أن عمليــة التوظيــف، واالختيــار تســتغرق 

طويــالً؛  وقتــاً 

عــدم كفايــة امليزانيــة، حيــث أنهــا ال تكفــي حجــم العمل الــذي يتعني   •

عــىل األمانــة القيــام بــه. ذلــك يؤثــر، مــن بــني أمــور أخــرى، عــىل 

الخــرباء االستشــاريني املؤهلــني إلعــداد املخططــات؛  توظيــف 

وجــود مســاحات شاســعة مــن األرايض الزراعيــة يف املدينــة التــي   •

ليــس لهــا ملكيــة رســمية، مــام أدى إىل وجــود تحديــات أمــام األمانــة 

يف تقســيم املناطــق وتخطيطهــا;

اإلجــراءات  وإنفــاذ  التخطيــط،  لوائــح  انتهــاكات  مراقبــة  إجــراءات   •

غــري  إجــراءات بطيئــة، وبالتــايل  العقوبــات، فهــي  اإلداريــة، مثــل 

رادعــة.  كآليــة  فعالــة 
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٤,٣,٣  اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل مدينة سكاكا 

إن معظــم القــرارات، واملوافقــات الفنيــة يف نظــام الحوكمــة واإلدارة 

املحليــة )األمانــة(، مبــا يف ذلــك قــرارات التخطيــط، تتــم عــىل أســاس 

تقديــري، باالســتناد إىل األولويــات املحــددة لذلــك. حيــث أن عــدم وجــود 

ــه منظومــة التخطيــط ســتؤثر بغموضهــا  ــات نظاميــة ملوامئــة وتوجي آلي

والتنفيــذ الجــزيئ لإلطــار الترشيعــي عــىل جــذب االســتثامر األجنبــي 

لرؤيــة  االقتصاديــة  الركيــزة  مــع  يتــامىش  مــاال  وهــو  املؤســيس،  أو 

اململكــة لعــام ٢٠٣٠. 

٤,٣ التمويل البلدي 

للــرتاث  ومــكان  متنوعــة،  طبيعيــة  لبيئــة  موطــن  الجــوف  منطقــة  إن 

الثقــايف العريــق، والحــرف اليدويــة ١٤. وكعاصمــة إقليميــة، تعتــرب ســكاكا 

مبــا  األنشــطة،  معظــم  فيهــا  تُقــام  حيــث  واقتصاديــاً،  إداريــاً،  مركــزاً 

يف ذلــك إنتــاج الزيتــون، والبلــح بكميــة كبــرية. ومتثــل الزراعــة، والبنــاء، 

ــة، والخدمــات املجتمعيــة واالجتامعيــة، األنشــطة  وتجــارة الجملــة والتجزئ

الرئيســية للمنطقــة، وتســاهم يف توظيــف أكــر مــن ٨٠٪ مــن القــوى 
العاملــة يف املنطقــة . ١٥

عمــل،  فــرص  وخلــق  املحليــة،  االقتصاديــة  التنميــة  تعزيــز  أجــل  ومــن 

واالبتــكار يف منطقــة الجــوف، تعمــل الحكومــة عــىل تحديــد القطاعــات 

ع االقتصــادي يف هــذا الجــزء مــن  االقتصاديــة االســرتاتيجية. إن التنــوُّ

اململكــة هــو مفتــاح لتحقيق األهــداف االقتصادية اإلقليميــة، والوطنية 

لرؤيــة ٢٠٣٠. ١٦ وبالتــايل، فــإن تنميــة البنيــة التحتيــة العامــة )مثــل وســائل 

النقــل، ومرافــق معالجــة امليــاه، إلــخ( التــي تخــدم القطاعــات االقتصاديــة 

الرئيســية يف ســكاكا )مثــل الصناعــة، والزراعــة، والســياحة( هــي إحــدى 

ــادة الوصــول إىل األســواق، والحــث  أولويــات الحكومــة يف جهودهــا لزي

عــىل املنافســة، واســتغالل القــدرة اإلنتاجيــة للمنطقــة، ومســاهمتها 

لصالــح االقتصــاد الوطنــي. 

ويتضمــن جــزء مــن اســرتاتيجية الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة 

التزامــاً متجــدداً لتعزيــز حلقــة املــردود مــا بــني )١( االحتياجــات اإلقليميــة، 

ــة، )٢( التعليــم، والتدريــب، و)٣( املشــهد االقتصــادي. وتهــدف  واملحلي

ــز النــامء يف رأس املــال البــرشي، وتحســني ظــروف  الحكومــة إىل تعزي

الســوق، والتــي مــن املمكــن أن تســاهم يف تطــور األبحــاث، واالبتــكار، 
ع االقتصــادي . ١٧ والتنــوُّ

١,٤,٣  النظام املايل 

يلعــب التمويــل العــام، واإلدارة املاليــة الســليمة دوراً أساســياً يف دعــم 

أهــداف التنميــة املحليــة. وحاليــاً، تســري ســكاكا، ونظامهــا املــايل العــام 

للمنطقــة وفقــاً لخطــة التنميــة الوطنيــة. وهــذا النظــام شــديد املركزيــة، 

ويعتمــد عــىل الدعــم الحكومــي )يف مقابــل بنــود امليزانيــة يف خطــة 

ويف  املحليــة.  واملشــاريع  األنشــطة،  لتمويــل  الوطنيــة(  التنميــة 

البلدیة،  للخدمات  المیزانیة  إجمايل  من   ٪٥ الحکومة  ٢٠١٧، خصصت  عام 

وســاهمت أيضــاً هــذه النســبة يف المشروعات، والبرامج اليت تدیرھا 

وزارة الشئون البلدیة والقرويــة.  )انظــر للشــكل ١٥ - ١٦(

الشكل ١٦. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٧  الشكل ١٥. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦   

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

٪١٦

متويــل  عــن  املســؤولة  هــي  والقرويــة  البلدیة  الشؤون  وزارة  إن 

ــة،  ــق األمان ــة«، عــن طري األنشــطة املصنفــة عــىل أنهــا »خدمــات البلدي

مثــل التخطيــط الحــرضي، وتراخيــص البنــاء، والــرف الصحــي، وصيانــة 

الطــرق .١٨ باإلضافــة إىل وزارة الشــؤون البلدیة والقرويــة، تقــوم العديــد 

واملجالــس  األمــري،  مثــل  األخــرى،  الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات،  مــن 

)عــىل  البلديــة  عــىل مســتوى  وتنفيــذ مشــاريع  بتمويــل،  اإلقليميــة، 

ســبيل املثــال، توفــر وزارة التعليــم التمويــل املبــارش ملــدارس املــدن(. 

٢,٤,٣ إيرادات البلدية 

ومؤخــراً،  اإليــرادات.  مصــادر  مــن  قليــل  عــدد  األمانــة  متتلــك  حاليــاً، 

أدخلت وزارة الشــؤون البلدیة والقرويــة رســوم بلديــة، علی الرغم من أن 

اإلیرادات المحلیة ال تزال غیر کافیة. وبالتــايل، تواصــل األمانــة االعتــامد 

الدعــم الحكومــي.  عــىل 

ويســتند الدعــم الحكومــي مــن وزارة املاليــة عــىل مقرتحــات امليزانيــة 

مــة مــن مختلــف الــوزارات. ويف وزارة الشــؤون البلدیة  الســنوية املقدَّ

كبــري  بشــكٍل  التأثــر  إىل  امليزانيــة  صياغــة  عمليــة  متيــل  والقرويــة، 

مقرتحــات  بتقديــم  األمانــات  تقــوم  األمانــات.  وأولويــات  باحتياجــات، 

ــمًّ يتــم تقدميهــم إىل  ــة، والتــي مــن ث ــة التالي ــدورة امليزاني املشــاريع ل

وزارة الشــؤون البلدیة والقرويــة للحصــول عــىل املوافقــة النهائيــة. ويتــم 

إدراج املشــاريع التــي وافقــت الــوزارة عليهــا يف مراجعــة ميزانيــة وزارة 

املاليــة، وتقدميهــا إلعتامدهــا مــن أجــل الحصــول عــىل التمويــل. 

٣,٤,٣  متويل تكاليف تشغيل البلدية 

يف عــام ٢٠١٦، شــكلت اإليــرادات الخاصــة ٧٪ مــن ميزانيــة األمانــة، يف 

حــني شــكل الدعــم الحكومــي املتبقــي . ١٩ ومــن أجــل تقليــل االعتــامد 

عــىل الدعــم الحكومــي، يوجــه برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ الجهــات 

املحليــة نحــو وضــع سياســات ماليــة ســليمة، مــن خــالل إدخــال أدوات 

ريــال  مليــون   ٣٤ الخاصــة  األمانــة  إيــرادات  بلغــت   ٢٠ للتمويــل.   جديــدة 

ســعودي يف عــام ٢٠١٦، وهــو مــا مل ميَــوِّل ســوى جــزء صغــري مــن 
ميزانيتهــا . ٢١

٤,٤,٣ التمويل الرأساميل ملشاريع الخدمات البلدية

مــن أجــل متويــل البنيــة التحتيــة املحلية يف الــدول الناشــئة أصبح الطلب 

عــىل رأس املــال أولويــة، خاصــًة يف مــدن مثــل ســكاكا. و لســد هــذه 

الفجــوة يف التمويــل ومعالجــة تحديــات التنميــة الجديــدة، فــإن بدائــل 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  مثــل  لــدول  املتاحــة  التمويــل  وخيــارات 

أصبحــت آخــذة يف التوســع برسعــة.

تهــدف التغــريات األخــرة إىل تحســن ســوق رأس املــال الســعودي يف 

ظــل ازديــاد معــدل رســملة الســوق، فعــىل ســبيل املثــال، تــم مؤخــراً 

طــرح نظــام الســوق املاليــة، وهيئــة الســوق املاليــة، والســوق املاليــة 

الســعودية »تــداول« اململوكــة للقطــاع الخــاص يف اململكــة العربيــة 

الســعودية بهــدف تحســن ســوق رأس املــال املحــيل.

 ولقــد ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية، بــن عامــي ٢٠١١ و ٢٠١٦ ، 

ــج املحــي اإلجــاميل إىل حــوايل ٧٠ ٪  ــد عــن ٥٠ ٪ مــن النات ــدءاً مبــا يزي ب

ريال سعودي )× ١٠٠٠(
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إجاميل امليزانية 

الشكل ١٨. موازنة األمانة )٢٠١٦(.  الشكل ١٧. ميزانية أمانة سكاكا )٢٠١٦( 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.  املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(. 
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مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل، وتعبــرت رشكــة الســوق املاليــة الســعودية 

»تــداول« اليــوم هــي الســوق الوحيــد لألســهم يف الســعودية وأكــرب 

ســوق تبــادل لألســهم يف العــامل العــريب ٢٢، كــام أنشــأت اململكــة 

العربيــة الســعودية الســوق املوازيــة »منــو« إىل جانــب تــداول، وهــو 

ســوق أســهم للــرشكات الصغــرية واملتوســطة الحجــم. وتعتــرب »منــو«، 

للــرشكات  جيــًدا  خيــاًرا  اإلدراج،  متطلبــات  مــن  األقــل  العــدد  ظــل  يف 

الصغــرية واملتوســطة التــي ترغــب يف االكتتــاب العــام.

 وباإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات املرفيــة التقليديــة، شــهدت البنــوك 

املحليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية سلســلة من عمليــات االندماج 

اســتثامرية  منتجــات  بتقديــم  وبــدأت  مواردهــا،  وتنــوع  واالســتحواذ، 

تقليديــة وإســامية إىل قاعــدة متنوعــة مــن املســتثمرين٢٣، كــام أصبــح 

ســوق رأس املــال يف اململكــة العربيــة الســعودية مثــاالً عــىل كفــاءة 

تخصيــص رأس املــال املدعــوم باإلصالحــات االرساتيجيــة وزيــادة القيمــة 
الســوقية. ٢٤

بــدأت  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الديــون  بســوق  يتعلــق  وفيــام 

الحكومــة يف إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف عــام ١٩٨٨. وخــالل 

الســنوات الـــ١٥ املاضيــة، خضــع ســوق الديــون لسلســلة مــن اإلصالحــات 

التــي غــريت عمليــة إصــدار الســندات، وســندات التســعري، ووضــع رشوط 

اســتحقاق الســندات. أحــد كبــار املشــرتين للســندات الحكوميــة هــي 

مجموعــة املســتثمرين يف ســندات التنميــة الحكوميــة، التــي تتكــون 

مــن املؤسســات املاليــة املحليــة، والبنــوك، واملســتثمرين األجانــب.  

بالنســبة  الــزكاة  لخصــم  قابلــة  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  وتعتــرب 

للمســتثمرين املحليــني وتعفــى مــن اقتطاعــات الرضائــب عــىل دخــل 
٢٥ األجانــب.  املســتثمرين 

يــؤدي هــذا النهــج إىل خلــق ظــروف تنافســية، وجذابــة ملســتثمري رأس 

املــال، واألســهم، مــن املتوقــع أن يكــون لــه تأثــرياً واســع النطــاق عــىل 

االقتصــادات املحليــة يف املســتقبل ملــدن مثــل ســكاكا، مــام يزيــد 

التنميــة العمرانيــة والحرضيــة, وتعزيــز   مــن توافــر رأس املــال لتمويــل 

للمــدن  املحليــة  التنميــة  ومتويــل  الجديــدة،  املحليــة  االســتثامرات 

الصغــرية واملتوســطة الحجــم عــىل املــدى الطويــل.
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عدد السكان 

٢٤٢,٨١٣ نسمة

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية 

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاين 

٢١.٦ شخص/هكتار 

 ٣٣ %< ١٥

% ٣.٤

عدد السكان املتوقع ٣٥٤,٢٤٠ بحلول عام ٢٠٣٠ 

١,٤ أمناط النشاط العمراين 

١,١,٤ أمناط التنمية يف املدينة 

خــالل العقــود املاضيــة، أصبــح التحــرض الرسيــع اتجــاه شــائع يف مــدن 

اململكــة العربيــة الســعودية، ومل تســتثنى مدينــة ســكاكا مــن ذلــك. 

إن التحــول مــن مســتوطنة قرويــة إىل مدينــة ناميــة قــد أحــدث منــواً 

ــل العقــد األول  ســنوياً معتــدالً، خاصــًة يف فــرتة الســبعينات حتــى أوائ

مــن القــرن الحــايل، حيــث شــهدت املدينــة أكــرب منــواً دميوغرافيــاً، وارتفــع 

عــدد الســكان مــن حــوايل ١٢,٧٠٠ نســمة إىل ١١٠,٠٠٠ نســمة. 

تضاعــف  االســرتاتيجي،  واملوقــع  االقتصاديــة،  للفــرص  واســتجابًة 

عــدد ســكان مدينــة ســكاكا حــوايل ١٠ مــرات عــىل مــدار الثالثــني ســنة 

املاضيــة. وعــىل غــرار مــدن أخــرى باململكــة العربيــة الســعودية، مثــل 

املدينــة املنــورة أو مكــة املكرمــة أو الدمــام، فــإن أعــىل كثافــة ســكانية 

يف مدينــة ســكاكا موجــودة يف املركــز التاريخــي للمدينــة. وغالبــاً مــا 

الســعوديني  املواطنــني  يفضلــون  حيــث  الســعوديني,  غــري  يســكنها 

بالســكن يف األحيــاء خــارج مركــز املدينــة رغــم أنهــا تتميــز بكونهــا مراكــز 

كثيفــة النشــاط. وباملقابــل، مل تكــن الهجــرة مــن الريــف إىل املناطــق 

الحرضيــة ملحوظــة يف مدينــة ســكاكا. ولذلــك، ال يــزال مــن املمكــن 

اعتبــار مدينــة ســكاكا مســتوطنة حرضيــة, قرويــة عــىل نطــاق صغــري، 

ليــس فقــط مــن خــالل أبعادهــا، ولكــن أيضــاً مــن خــالل الديناميكيــات 

االقتصاديــة، واالجتامعيــة للعالقــة القويــة مــع محيطهــا القــروي. 

يف عــام ٢٠٠١، كانــت املســاحة اإلجامليــة ملدينــة ســكاكا ٨,٧٨٨ هكتــار، 

ويبلــغ عــدد ســكانها ١١٠,٠٠٠ نســمة؛ وهــو مــا ميثــل متوســط كثافــة 

١٣ نســمة/هكتار. وكــام يتضــح مــن األرقــام، مل تكــن ســكاكا تعــد بَعــد 

مدينــة، بــل قريــة ريفيــة ذات أنشــطة حرضيــة نــادراً مــا تنتعــش، وذات 

صناعــات صغــرية ناشــئة. وبحلــول عــام ٢٠١٧، توســعت الرقعــة الحرضيــة 

لتصــل إىل ١١,١٢٣ هكتــار، باإلضافــة إىل عــدد الســكان الذيــن وصــل 

عددهــم إىل ٢٤٠ ألــف نســمة. فقــد منــا عــدد ســكان املدينــة أكــر مــن 

الضعــف يف ١٦ عامــاً فقــط. وبعبــارة أخــرى، تحولــت ســكاكا خــالل ١٦ عامــاً 

مــن مســتوطنة قرويــة إىل مدينــة حرضيــة، مــع اتجــاه ألن تصبــح عاصمــة 

متوســطة الحجــم. وعــىل الرغــم مــن أن التحــرض يُنظــر إليــه عــىل نطــاق 

واســع باعتبــاره أداة للنمــو االقتصــادي، حيــث أنــه يحيــل املــدن كمحــركات 

للتنميــة االقتصاديــة، إال أن التحــرض الرسيــع لــه أيضــاً آثــار ســلبية كبــرية 

يجــب أخذهــا يف االعتبــار. وهــو أمــر بالــغ األهميــة خاصــًة يف الــدول 

الناميــة، حيــث يكــون التحــرض أمــراً غــري مســبوق ســواء يف الرسعــة أو 

النطــاق. ويتفاقــم ذلــك مــع قــدرات التخطيــط، واإلدارة املحــدودة لهــذه 
الــدول، ويســفر عــن العديــد مــن اآلثــار، واملشــاكل غــري املســتدامة.  ٢٦

ومتثــل مدينــة ســكاكا توازنــاً جيــداً نســبياً بــني النمــو الســكاين، االمتــداد 

العمــراين، عــىل عكــس االتجــاه الســائد يف معظــم املــدن التــي تــم 

تحليلهــا يف برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، والــذي أشــار إىل أن 

التوســع العمــراين غــري متناســب مــع النمــو الســكاين، إال أن مدينــة 

مــن  أكــر  الســكان  عــدد  ارتفــع  حيــث  إيجابيــاً،  توجهــاً  أظهــرت  ســكاكا 

املناطــق الحرضيــة يف املدينــة. وبعبــارة أخــرى، زاد متوســط الكثافــة 

الســكانية يف املنطقــة الحرضيــة ملدينــة ســكاكا مــن ٨.٣ نســمة/هكتار 

يف عــام ١٩٩٠، إىل ٢٢ نســمة/هكتار يف عــام ٢٠١٧. 

مدينة سكاكا باملقارنة مع مدينة منهاتن 

عدد السكان: ١،٦٦٤،٠٠٠ 
املساحة: ٨٧ كم ٢ 

الكثافة: ٢٨٠ شخص/هكتار 
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١٩٩٠
املساحة: ٣,٥٨٠ هكتار 

عدد السكان: ٢٩,٩٥٠ 
 

١٩٧٠
املساحة: ٩٥٠ هكتار 
عدد السكان: ١٢,٧٠٠ 

440 sqm/capita

الشكل ٢٠. نصيب الفرد من املساحة اإلجاملية للمدينة وفق مراحل منو املدينة

١٩٧٠      ١٩٩٠           ٢٠٠١            ٢٠١٧

١٤..

١٢..

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

معيار موئل املتحدة

٦٦٫٦٧ م٢/فرد

م٢/فرد
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مراحل النمو العمراين والحرضي 

قبل ٢٠١٧١٥١٧

٢٠١٨
املساحة: ١١,٢٠٤ هكتار 

عدد السكان: ٢٤٢،٨١٣ 

٢٠١٧
املساحة: ١١،١٢٣ هكتار 

عدد السكان: ٢٤٠،٠٠٠ 

٢٠٠١
املساحة: ٨،٧٨٨ هكتار 
عدد السكان: ١١٠،٠٥٩ 

الشكل ٢١. مراحل النمو العمراين والحرضي 
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ــزال مــن  ــه ال ي ــاد الكثافــة يف مدينــة ســكاكا، إال أن عــىل الرغــم مــن ازدي

املمكــن رؤيــة الزحــف والتشــتت العمــراين، يف محيــط املدينــة. واألهــم 

مــن ذلــك أن توزيــع الكثافــة غــري متســق داخــل املدينــة، كــام هــو موضــح 

يف الشــكل ٢٢.  ووفقــاً لخريطــة تحليــل الكثافــة الســكانية، تظهــر أعــىل 

كثافــة ســكانية يف منطقتــني فقــط، وهــي مناطــق تتامثــل مــع مراكــز 

املدينــة، بينــام تتعــرض باقــي املدينــة إىل تنميــة منخفضــة الكثافــة. 

٢,١,٤ الحدود اإلدارية 

قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، واألمانــات بتعيــني حــدود حاميــة 

التنميــة للمــدن الســعودية. وهــي اآلن تحــدي  أثارتهــا البلديــات املحليــة 

ــه قــد  ــة الرئيســية يف أن ــل القضي ــد مــن ورش العمــل. وتتمث يف العدي

النطــاق  لــكل مدينــة، مثــل  الخــاص  الطابــع  تــم إنشــائهم دون مراعــاة 

ــة.  البيئــي، والنمــو الحــرضي، وأمنــاط التنمي

و تغطــي حــدود حاميــة التنميــة مبدينــة ســكاكا مســاحة قدرهــا ٩١,٤٥٩ 

ــار. وتشــمل الحــدود مجموعــة متنوعــة مــن املناظــر الطبيعيــة مبــا  هكت

يف ذلــك مــن كثبــان رمليــة، وحقــول زراعيــة، وجبــال، ووديــان، وأماكــن 

تراثيــة، والنســيج الحــرضي للمدينــة. هــذه املناظــر الطبيعيــة جــزء ال يتجــزأ 

مــن النظــام البيئــي الحــرضي، وتقــع تحــت طائلــة تهديــد النمــو الحــرضي. 

لقــد وضعــت األمانــة حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ باعتبارهــا 

الحــد للتوســع الحــرضي املســتقبيل يف مدينــة ســكاكا. ومســاحة هــذا 

الحــد ٢٨,٩٦٠ هكتــار، منهــا ١٧,٧٥٦ هكتــار ال تــزال خاليــة، أي ٦٢٪ مــن 

مجمــوع مســاحة األرايض. تشــمل حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 

١٤٣٥ أكــر مــن ٢٠,٠٠٠ هكتــار، أي مــا يعــادل ضعــف املســاحة املبنيــة 

ــار. ومل تحــُدث أي تطــورات  ــغ ١١,٢٠٤ هكت ــاً يف ســكاكا، والتــي تبل حالي

ســكنية جديــدة خــارج حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٣٥، مــام 

ســاعد عــىل الحفــاظ عــىل معايــري جيــدة نســبياً مــن أجــل ســهولة الوصــول 

إىل املرافــق العامــة، واملناطــق التجاريــة. 

بــأن تتضمــن  ويقــرتح برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 

حــدود النمــو الحــرضي لعــام ١٤٥٠ التوســع الحــرضي، والحفــاظ عــىل مــا 

تبقــى مــن حــد حاميــة التنميــة. ومــن املتوقــع حــدوث ذلــك باملثــل يف 

اســتخدامات األرايض املعتمــدة، والتــي ستســاعد عــىل الحفــاظ عــىل 

التكتــل الســكاين، والتنميــة عاليــة الكثافــة، فضــالً عــن تجنــب الزحــف 

العمــراين يف املســتقبل مبدينــة ســكاكا. 

قلعة زعبل 
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٢٨,٩٦٠ هكتار

٢٠,٤١٨ هكتار

٩١, ٤٥٩ هكتار

١١,٢٠٤ هكتار

الشكل ٢٢. حدود النطاقات العمرانية
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٣,١,٤  الكثافة الحرضية 

ــة  ــع مدينــة ســكاكا بكثافــة ســكانية منخفضــة نســبياً، بســبب تركيب تتمت

املدينــة، ومقــدار األرايض الخاليــة يف وســط املدينــة، مــام يوفــر فرصــاً 

كبــرية لزيــادة الكثافــة باســتخدام اســرتاتيجية مناســبة. وفقــاً لتعــداد عــام 

٢٠١٧، فــإن العــدد الحــايل للســكان يف مدينــة ســكاكا هــو ٢٤٢,٨١٣ 

نســمة، وهــو مــا يتــم ترجمتــه إىل كثافــة مقدارهــا ٢٢ نســمة/هكتار 

داخــل املنطقــة املبنيــة. وعــىل الرغــم مــن صغــر حجــم املدينــة نســبياً، 

فــال يــزال متوســط الكثافــة أقــل بكثــري مــن املســتوى املفضــل. وال 

يــزال مــن املمكــن تكثيــف املنطقــة املأهولــة الحرضيــة مبعــدل أربــع 

مــرات عــىل األقــل، وذلــك لتحقيــق هــدف معــدل الكثافــة الــذي حددتــه 

ــة، وهــو  توصيــات برنامــج موئــل األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشي

١٥٠ نســمة/هكتار يف املناطــق الحرضيــة. 

ويبــني تحليــل الكثافــة أن الكثافــة الســكانية داخــل املنطقــة املأهولــة 

يف ســكاكا تــرتاوح مــا بــني ١ إىل ٩٩ نســمة/هكتار. يعيــش أقــل من ١٤٪ 

مــن ســكان املدينــة، أي مــا يــوازي حــوايل ٣٣,٠٠٠ نســمة، يف كثافــة 

عاليــة نســبياً تــرتاوح بــني ٦٠,٩٩ نســمة/هكتار، ويحتلــون مســاحة ٣٩٠ 

هكتــار فقــط مــن األرايض. ومــن ناحيــة أخــرى، يعيــش ٣٣٪ مــن الســكان، 

بــني ٣٠,٥٩  تــرتاوح  ألــف نســمة، يف كثافــة متوســطة نســبياً  أي ٧٩ 

األرايض.  مــن  هكتــار   ١,٩٣٠ مســاحة  يف  ويقيمــون  نســمة/هكتار، 

يف حــني أن أكــر مــن ١٣١,٠٠٠ مــن الســكان، أي مــا يقــرب مــن ٥٤٪ 

مــن مجمــوع الســكان، يعيشــون يف ٨,٠٤٠ هكتــار مــن املناطــق ذات 

الكثافــة املنخفضــة جــداً، وهــو مــا يعــادل أقــل مــن ٣٠ نســمة/هكتار. 

إن النســيج العمــراين ملدينــة ســكاكا هــو يف الغالــب مجــزأ. حيــث يتميــز 

االســتخدام  وذات  الكثافــة،  عاليــة  العمرانيــة  بالتنميــة  املدينــة  وســط 

املختلــط. بينــام يف مناطــق أخــرى مــن ســكاكا، فــإن الكثافــة الســكانية 

ــز باالســتخدام األحــادي. وعــادًة مــا تكــون  منخفضــة بشــكل كبــري، وتتمي

ــة عقــارات ســكنية منخفضــة التكلفــة  بعــض هــذه االســتخدامات األحادي

يف ضواحــي املدينــة. كــام يوجــد أرايض خاليــة هامــة داخــل املناطــق 

املأهولــة الحرضيــة، ويجــب اعتبارهــا مبدئيــاً مســاحات للتنميــة مــن أجــل 

تحســني الكثافــة، والحــد مــن التوســع العمــراين. 

مجاورات سكنية منخفضة ومتوسطة الكثافة تقع يف وسط املدينة 
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٤,١,٤ استخدام األرايض 

يفتقــر اســتخدام األرايض الحــايل ملدينــة ســكاكا إىل التوزيــع املتــوازن 

فعــىل  الســكنية.  واملناطــق  الرئيســية،  االقتصاديــة  األنشــطة  بــني 

ســبيل املثــال، متثــل األرايض ذات االســتخدام املختلــط نســبة واحــد 

ــة. حيــث صممــت معظم األرايض  ــة فقــط مــن املناطــق املأهول باملائ

لالســتخدام األحــادي، مــام يســمح بتفاعل محدود جداً بني القطاعات. 

كــام أن ذلــك أقــل بكثــري مــن النســبة املــوىص بهــا مــن قبــل برنامــج 

ــة، والتــي تبلــغ ٤٠٪ لالســتخدام  األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشي

املختلــط يف املدينــة. 

إن الزراعــة هــي النشــاط االقتصــادي الرئيــيس يف مدينــة ســكاكا. ويتــم 

اســتخدام حــوايل ٤٨٪ مــن إجــاميل األرايض لألنشــطة الزراعيــة داخــل 

حــدود عــام ١٤٥٠، وتتميــز مبــزارع الزيتــون، والبلــح، مــام يُِدر إيــرادات كبرية، 

وفــرص عمــل، وقــد يتطلــب اســتخدام األرايض هــذا الحفــاظ، والحاميــة 

 ٪١ لــألرايض  الصناعــي  االســتخدام  وميثــل  العمــراين.  التوســع  مــن 

فقــط مــن إجــاميل اســتخدام األرايض يف املدينــة. 

ويُقــدر اســتخدام األرايض الســكنية بحــوايل أكــر مــن نصــف املســاحة 

املبنيــة. يف حــني أن االســتخدام املختلــط محــدود، ويقــع معظمــه يف 

ــذي يعــرب  ــق الرئيــيس ال ــداد الطري ــة القدميــة، وعــىل امت وســط املدين

املدينــة مــن الشــامل إىل الجنــوب. ويف الغالــب، تكــون ضواحــي مدينــة 

ســكاكا لالســتخدام الســكني، حيــث يوجــد بهــا أيضــاً بنيــة تحتيــة عامــة 

واملنطقــة  الطبيــة،  واملدينــة  واملطــار،  الجــوف،  جامعــة  مثــل  كبــرية 

الصناعيــة، مــام يوفــر خدمــات للمنطقــة بأكملهــا. وعــالوة عــىل ذلــك، 

اســتخدامات  يف  موجــوداً  املتــوازن  غــري  األرايض  اســتخدام  يــزال  ال 

األرايض املعتمــدة للمدينــة. فعــىل ســبيل املثــال، تــم زيــادة املســاحة 

الصناعــي،  االســتخدام  أن  حــني  يف  الضعــف،  مــن  بأكــر  الســكنية 

واالســتخدام املختلــط لــألرايض قــد انخفــض عــن األرقــام الحاليــة، مــام 

يهــدد النشــاط االقتصــادي، واالزدهــار يف مدينــة ســكاكا. وقــد شــجعت 

الســكنية  األرايض  اســتخدام  عــىل  املعتمــدة  األرايض  اســتخدامات 

منخفضــة الكثافــة، وســيرتتب عــىل ذلــك آثــار باهظــة التكاليــف للبنيــة 

التحتيــة العامــة. 

ــز خطــة اســتخدام األرايض املعتمــدة ملدينــة ســكاكا مــن  وميكــن تعزي

خــالل اتبــاع نهــج أكــر توازنــاً، يتضمــن عــادًة مــا يــيل: 

االستخدام املتنوع لألرايض   •

تنمية املحاور واملراكز االقتصادية.  •

تعزيز الروابط الحرضية,القروية.  •

تنمية متوازنة الستخدامات األرايض الزراعية، والصناعة.  •

إعــادة تخطيــط التنمية من خالل تحديد أولويــات التنميــة لألرايض   •

البيضــاء. 

تنمية استخدام األرايض تدريجياً، وتشجيع االستخدام املختلط.  •

تخصيــص مــا يكفــي مــن األرايض لالســتخدامات كمســاحات عامــة    •

مفتوحــة. وحدائــق 

تعيني استخدام األرايض السكنية بكثافة أعىل .  •

أرض بيضاء داخل نسيج سكاكا 
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لألنشــطة  مخصصــة  للغايــة  محــدودة  مســاحة  هنــاك  ســكاكا،  ويف 

التجاريــة. وضمــن حــدود عــام ١٤٥٠، تــم تخصيــص ٣.٢٪ فقــط مــن إجــاميل 

اســتخدام األرايض لالســتعامل التجــاري، والتنميــة الحرضيــة لالســتخدام 

ــة.  ــاً، مبــا يعــادل نحــو واحــد باملائ املختلــط لــألرايض غــري موجــودة تقريب

وذلــك أبعــد مــا يكــون عــن نســبة الـــ ٤٠٪ التــي أوىص بهــا برنامــج األمــم 

املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة. 

الرئيســية.  الطــرق  بجــوار  القامئــة  التجاريــة  املســاحات  معظــم  وتقــع 

فعــىل ســبيل املثــال، غالبيــة مناطــق االســتخدام املختلــط موجــودة 

ــة نســبياً، ويعتــرب  ــز، وبكثافــة عالي ــد العزي عــىل جانبــي طريــق امللــك عب

ســكاكا.  ملدينــة  العمــراين  للنســيج  أســايس  عنــر  الطريــق  هــذا 

وباملثــل، فــإن طريــق امللــك خالــد، الــذي يعــد أطــول طريــق يف املدينــة 

عابــراً مــن الشــامل إىل الجنــوب، قــد خلــق ممــراً اقتصاديــاً مســتمراً مــن 

خــالل األنشــطة التجاريــة التــي تحتــاج إىل الحفــاظ عليهــا. 

هــذه  مــن  بالقــرب  يعيشــون  الذيــن  ســكاكا  ســكان  أن  يعنــي  هــذا 

الرشايــني الرئيســية يتمتعــون بوصــول أفضــل إىل املحــالت التجاريــة، 

ــاً عــىل الحركــة بالســيارات  ــة يعتمــدون كلي بينــام ســكان ضواحــي املدين

يف الوصــول للمرافــق التجاريــة، وبالتــايل يــويص برنامــج األمــم املتحــدة 

للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( بزيــادة كفــاءة األرايض ألنهــا تحــد مــن 

االكتظــاظ املــروري وتتفــادى الرحــالت غــري الرضوريــة بالســيارات. 

 

وكــام يظهــر يف الشــكل )٢٦(، نجــد أن اســتعامالت األرايض املتعــددة 

واالســتعامالت التجاريــة قــد أخــذت بالفعــل يف التوســع عــىل طــول 

عــرب  ينفــذ  الــذي  الغــرب،  الــرشق إىل  الرئيــيس املمتــد مــن  الطريــق 

شارع متعدد االستعامالت يف سكاكا 

مناطــق  يف  دعمــه  يجــب  مــا  وهــذا  املحيطــة،  الســكنية  املجــاورات 

بالحيــاة.  نابضــة  وجعلهــا  الشــوارع  حركــة  إلنعــاش  املعزولــة  املدينــة 

االســتعامالت التجاريــة تتبايــن بــدءاً مــن الخدمــات املحليــة عــىل مســتوى 

اللحــوم و  التموينــات، واألســواق، وأســواق  الســكنية مثــل:  املجــاورة 

الســمك، ومراكــز التجميل...الــخ. وعــىل الجانــب اآلخــر، نجــد أجــزاء واســعة 

مــن األرايض مخصصــة للمجمعــات التجاريــة )املــوالت(، واملتاجــر الكبــرية، 

واملطاعــم، واملرافــق االجتامعيــة، كــام تتواجــد هــذه املجمعــات التجاريــة 

عــادة يف ضواحــي املدينــة، بعيــداً عــن مراكــز النشــاط الحرضيــة متجاهلــة 

أي رضب مــن رضوب األهميــة االقتصاديــة أو املكانيــة لهــذه املناطــق 

ــة. مــن املدين

 

البــد أن يضــع مخطــط اســتعامالت األرايض بســكاكا – مســتقبال- يف 

تركيــز  إىل  يعمــد  والــذي  التجاريــة،  التنميــة  مــن  النــوع  هــذا  االعتبــار 

ــر وإنشــاء  النشــاط التجــاري يف مــكان واحــد فقــط، كــام البــد مــن تطوي

ــز  طــرق أكــر حيويــة مــن حيــث األنشــطة املتعــددة االســتعامالت وتعزي

إمكانيــة وســهولة الوصــول للخدمــات التجاريــة.
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٥,١,٤ األرايض البيضاء 

تبلــغ املســاحة اإلجامليــة للمناطــق العمرانية يف ســكاكا حــوايل ١١,٠٠٠ 

هكتــار. ومــع ذلــك، ال يــزال هنــاك مــا يقــرب مــن ٣,٧٠٠ منطقــة مــن 

األرايض الفضــاء داخــل املناطــق العمرانيــة الحاليــة للمدينــة، والتــي مــن 

املمكــن أن تســتوعب أكــر مــن نصــف مليــون شــخص بالكثافــة املوىص 

بهــا، والتــي تبلــغ ١٥٠ نســمة/هكتار. ومعظــم هذه املســاحات املتبقية 

لهــا قضايــا تتعلــق مبلكيــة األرض، مــام تســبب يف تــرك هــذه املســاحات 

دون أنشــطة، وصيانــة. وعــادًة مــا تُســتخدم هــذه املســاحات الفضاء لبناء 

بنيــة تحتيــة عامــة، ومســاحات مفتوحــة، يف املناطــق التــي تتــم إدارتهــا 

بشــكل جيــد. وإذا تُركــت هــذه املســاحات دون تنميــة، فمــن املمكــن أن 

تصبــح بســهولة أماكــن غــري متصلــة بباقــي املدينــة، وغــري آمنــة. 

للمدينــة،  العمرانيــة  املنطقــة  داخــل  الفضــاء  األرايض  جانــب  وإىل 

هنــاك أيضــاً مســاحات هائلــة مــن األرايض غــري املأهولــة خــارج املنطقــة 

العمرانيــة للمدينــة، ولكنهــا ضمــن حــدود النمــو الحــرضي لعــام ١٤٥٠. 

نحــٍو ســخّي، وتغطــي  عــىل  النمــو  حــدود  تعيــني  تــم  أخــرى،  وبعبــارة 

مســاحة بحــوايل ١٨,٠٠٠ هكتــار مــن األرايض غــري املأهولــة التــي تــم 

إىل  املدينــة  توســعت  وإذا  ســكاكا.  يف  الحــرضي  للتوســع  حفظهــا 

هــذه الحــدود بالشــكل املــريئ يف مخطــط اســتخدام األرايض، فإنــه 

مــن املمكــن ملســاحة الـــ١٨,٠٠٠ أن تســتوعب ٢,٧٠٠,٠٠٠ نســمة مــن 

نســمة/هكتار،   ١٥٠ إىل  الكثافــة  مقــدار  ليصــل  اإلضافيــني،  الســكان 

وال حاجــة لإلشــارة إىل أن العــدد بعيــداً جــداً عــن أي تقديــرات ســكانية. 

وتُشــكل املســاحة املأهولــة الحاليــة للمدينــة حــوايل ٣٧٪ فقــط مــن 

إجــاميل املســاحة املحــددة يف حــدود النمــو الحــرضي لعــام ١٤٥٠. 

لســكاكا،  الحرضيــة  املنطقــة  داخــل  الفضــاء  األرايض  إىل  وباإلضافــة 

هنــاك أيضــاً واحــات قدميــة مــع قــدٍر كبــري مــن النباتــات التــي تحولــت إىل 

مســاحات خــرضاء مهجــورة. وميكــن النظــر إىل هــذه الواحــات القدميــة 

باعتبارهــا فــرص كبــرية، حيــث مــن املمكــن إعــادة تنشــيطها بنيــة إنشــاء 

شــبكة مــن املســاحات الخــرضاء، والعامــة للمدينــة. 

 

ويظهــر التحليــل أن هنــاك فرصــاً حقيقيــة لتنميــة جديــدة داخــل املنطقــة 

ــم اســتخدام هــذه األجــزاء مــن األرايض، التــي  ــة. وإذا ت ــة الحالي املأهول

تتميــز مبوقعهــا الجيــد، يف نهــج تنمــوي متكامــل، فمــن املمكــن أن 

ــد كبــرية يف املســتقبل.  ــك عــن فوائ يســفر ذل

الوضع الحايل لألرايض البيضاء املوجودة يف سكاكا والتي متثل ٦٣.٥ ٪ من نطاق التنمية العمرانية لعام ١٤٥٠ هـ 
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%23.8

%63.5
18,000 هكتار

%12.7
3,700 هكتار

الشكل ٢٧. األرايض البيضاء واملنطقة غري املطورة

أرض بيضاء داخل منطقة مبنية 

األرايض غري املطورة داخل نطاق التنمية العمرانية لعام ١٤٥٠ هـ 

املساحة املبنية 
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٢,٤ العنارص الهيكلية 

١,٢,٤ البنية التحتية الرئيسية واملراكز االقتصادية 

تقــع منطقــة الجــوف عنــد تقاطــع الحركــة الدوليــة مــن الــرشق إىل الغــرب، 

ومــن الشــامل إىل الجنــوب. وباعتبــار مدينــة ســكاكا مركــز النمــو الوطنــي 

للمنطقــة، فهــي متصلــة جيــداً بالطــرق الرئيســية للحركــة نتيجــة لتطويــر 

البنيــة التحتيــة الرئيســية عــىل املســتويني اإلقليمــي، واملحــيل، وخاصًة 

طــرق النقــل. 

الرئيســية،  الطــرق  مــن  للنقــل  التحتيــة  البنيــة  تتكــون  ســكاكا،  ويف 

والطــرق الثانويــة. وأهمهــا هــو طريــق امللــك خالــد الــذي يعمــل كمحــور 

رئيــيس عــىل امتــداد خــط التنميــة للمدينــة. وال يوجــد عــىل الطريــق 

ازدحــام مــروري كبــري، عــىل الرغــم مــن أن معظــم االســتخدام التجاريــة 

جامعــة  أماكــن  تخصيــص  تــم  كــام  الطريــق.  عــىل هــذا  تقــع  لــألرايض 

الجــوف، واملطــار، واملنطقــة الصناعيــة الجديــدة عــىل الطــرف الجنــويب 

مــن هــذا الطريــق الرئيــيس، مــام يخلــق تدفقــاً كبــرياً مــن الســكان، ويعــّزز 

الشــاميل,الجنويب.  املحــور 

 

كــم جنــوب املدينــة، هــو  بعــد ٢٠  يقــع عــىل  الــذي  الجــوف  إن مطــار 

املطــار التجــاري الرئيــيس للمنطقــة، حيــث يربــط املدينــة ببقيــة مناطــق 

ــاً  ــذي يعمــل حالي ــل املطــار اإلقليمــي ال ــاك طلــب لتحوي اململكــة. وهن

إىل مطــار دويل، ميكنــه أن يخــدم املنطقــة، ومــا خارجهــا. 

أيضــاً، تقــع مدينــة ســكاكا عــىل خــط الســكة الحديــد الجديــدة، والــذي 

ــًة مــن محافظــة القريــات، ومــروراً مبناطــق  يبلــغ طولــه ١,٢٥٠ كلــم، بداي

الجــوف، و حائــل، والقصيــم، وينتهــي عنــد الريــاض. وتوفــر هــذه األهميــة 

املكانيــة الفريــدة ميــزة نســبية للمنطقــة، وللمدينــة مــن حيــث األنشــطة 

ــة.  االقتصادي

باألنشــطة  الوظيفيــة  املراكــز  ترابــط  مــدى   )٢٩( الشــكل  يوضــح 

ــة مــدن املنطقــة األخــرى،  ــة مــع بقي ــة األساســية يف املدين االقتصادي

توفــر  أهميــة، كونهــا  القطاعــات  أكــر  الزراعــة متثــل  أن  الواضــح  ومــن 

هامــة  تراثيــة  أماكــن  هنالــك  أن  كــام  بســكاكا،  العمــل  فــرص  معظــم 

تــروج للســياحة، مثــل: قلعــة زعبــل، ودومــة الجنــدل، وقــر مــارد، كذلــك 

ميكــن أن يتبــني الشــخص البنيــة التحتيــة العامــة بســكاكا التــي توفــر 

الخدمــات ملنطقــة الجــوف كافــة، مثــل: مستشــفى امللــك عبــد العزيــز 

التخصــيص، ومستشــفى ســكاكا للنســاء والــوالدة، وجامعــة الجــوف. 

ورشة الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة سكاكا )أغسطس ٢٠١٨(
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جامعة الجوف 

التجارة 

الرتاث 

الزراعة 

الصناعة 

التعدين 

املطار 

الشكل ٢٩. املراكز االقتصادية وشبكتها 

الشكل ٢٨. التدرج الهرمي للطرق 

الطرق الرئيسية الحالية 

الطرق الثانوية الحالية 

الطرق اإلقليمية املقرتحة 

الشوارع الحالية التي ميكن 
السري فيها باألقدام 

املساحة املبنية 
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٢,٢,٤ العنارص الطبيعية والطوبوغرافية 

إن امليــاه، واألرايض الزراعيــة هــام العنــارص الطبيعيــة الرئيســية ملدينــة 

ســكاكا. فهــام يعمــالن معــاً، ولهــام تأثــرياً اجتامعيــاً، وبيئيــاً مبــارشاً داخــل 

األنشــطة  والخــرضاء  الزرقــاء  الشــبكة  وتدعــم  واملدينــة.  املنطقــة، 

االقتصاديــة، والتنمويــة املتنوعــة ملنطقــة الجــوف، وملدينــة ســكاكا. 

شــديدة  وجبــال  للــوادي،  الفيضيــة  الســهول  الشــبكة  هــذه  وتشــمل 

االنحــدار، وأرايض زراعيــة، ومســاحات خــرضاء، وحدائــق داخــل املدينــة، 

ومناطــق حاميــة طبقــة امليــاه الجوفيــة. 

ــة  ــم إجــراؤه ملدينــة ســكاكا، فــإن املــوارد املائي ــذي ت ووفقــاً للتحليــل ال

تتطلــب  أوالً،  رئيســيني.  لســببني  وذلــك  جســيمة،  مخاطــر  تواجــه 

املدينــة،  حــول  والتــي ظهــرت  الكثيفــة،  الجديــدة  الزراعيــة  املســاحات 

مــوارد مائيــة هائلــة؛ وثانيــاً، ال توفــر االســرتاتيجية العامــة إلدارة امليــاه 

للسياســات.  واضحــة  معايــري  الزراعيــة،  واملجــاالت  املدينــة،  داخــل 

وعــىل الرغــم مــن أن ســكاكا تقــع عــىل ســهل يُِحــد مــن حــدوث الفيضانات 

يف املدينــة إىل حــٍد مــا، إال أنــه ال يــزال هنــاك مجــال واحــد داخــل النســيج 

الحــرضي ينطــوي عــىل مخاطــر عاليــة للفيضــان، ويحتــاج إىل تأســيس 

حــدود للحاميــة مــن الفيضانــات بشــكٍل كاف. باإلضافــة إىل ذلــك، تتعــرض 

بعــض األرايض الزراعيــة ضمــن حــدود  نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 

تأســيس  أيضــاً  يتطلــب  قــد  مــا  الفيضانــات، وهــو  ١٤٥٠هـــ إىل خطــر 

نطــاق التنميــة العمرانيــة مــن الفيضانــات لــي يتــم الحــد مــن مخاطــر 

الفيضانــات. 

األكــر أهميــة يف مدينــة  االقتصــادي  القطــاع  الزراعــة هــي  أن  ومبــا 

ــة. وتبلــغ  ــة، والقروي ــاً بــني املناطــق الحرضي ســكاكا، فهنــاك ارتباطــاً قوي

لعــام  العمرانيــة   التنميــة  نطــاق  داخــل  املوجــودة  الزراعيــة  األرايض 

الزراعــي  النشــاط  يتغلغــل  وتاريخيــاً،  هكتــار.   ٣,٠٠٠ مــن  أكــر  ١٤٥٠هـــ 

يف النســيج الحــرضي املركــزي للمدينــة، حيــث ال يــزال هنــاك العديــد 

مــن الواحــات الصغــرية التــي تحتــوي عــىل أشــجار النخيــل. وكانــت الزراعــة 

عــىل نطــاق صغــري واحــدة مــن الخصائــص الرئيســية ملدينــة ســكاكا، يف 

حــني اليــوم، يتــم إهــامل العديــد مــن هــذه املــزارع، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك 

بســبب مســائل مثــرية للنــزاع ، وبالتــايل يختفــي العمــل بالزراعــة يف 

املناطــق الحرضيــة رسيعــاً. 

زيــادة  إىل  ســكاكا  ملدينــة  املعتمــدة  األرايض  اســتخدامات  وتهــدف 

إضافــة  طريــق  عــن  وذلــك  املدينــة،  وخــارج  بداخــل،  الزراعيــة  األرايض 

حــوايل ٥,٤٠٠ هكتــار. إنهــا اســرتاتيجية مســتدامة لتعزيــز العمــل بالزراعــة 

امليــاه  إلدارة  إســرتاتيجية  تصاحبهــا  طاملــا  االقتصــادي،  املنظــور  مــن 

امليــاه  وأحــواض  الجوفيــة،  واألنهــار  الوديــان،  عــىل  الحفــاظ  أجــل  مــن 

يف ســكاكا. وعــالوة عــىل ذلــك، يجــب وضــع تدابــري تحفيزيــة مــن أجــل 

امليــاه  اســتهالك  فيهــا  يكــون  التــي  املســتدامة  الزراعيــة  األســاليب 

منخفضــاً، مبــا يف ذلــك اســتعادة الزراعــة عــىل نطاقــات صغــرية، لــي 

تعــم الفوائــد االقتصاديــة الشــاملة مــن القطــاع الزراعــي. 

امليــاه  طبقــات  تلــوث  خطــر  هنــاك 
الــرف  ميــاه  شــبكة  تحــت  الجوفيــة 
ســيكون  والتــي  املدينــة،  يف  الصحــي 
الــرشب  ميــاه  جــودة  عــىل  عواقــب  لهــا 

والزراعــة. 

تقــع معظــم مناطــق الخطــر خــارج مدينــة 
ســكنية  مجــاورة  هنــاك  ولكــن  ســكاكا، 
واحــدة معرَّضــة للخطــر حيــث أن معظــم 
للســيول  تتعــرض  أن  ميكــن  املنــازل 

األمطــار.  موســم  خــالل  والفيضانــات 
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خطر الفيضانات 

منطقة عازلة )100 م(

نطاق حامية التنمية العمرانية 

الشكل ٣٠. الشبكة الزرقاء بسكاكا

تغطية الرف الصحي 

الكنتور 

أودية 

األودية الرئيسية

األودية الثانوية
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األرايض الزراعية

2

1
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%62
 56,704 مــن األرايض داخــل حــدود نطــاق 

حاميــة التنميــة العمرانية

الشكل ٣١. األرايض الزراعية  بسكاكا

%48
43,900 هكتار من األرايض الزراعية 

داخل حدود نطاق حامية التنمية 
العمرانية
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النسيج الحرضي يف مجاورة   .١
سكنية مخططة 

النسيج الحرضي ملنطقة غري   .٢
رسمية وتاريخية 

النسيج الحرضي يف منطقة   .٣
زحف عمراين

٣,٢,٤ املناطق الغري مخططة 

متثــل املناطــق الغــري رســمية )غــري مخططــة( مثانيــة باملائــة فقــط مــن 

النســيج الحــرضي ملدينــة ســكاكا، وتغطــي تقريبــاً مســاحة ٩٠٠ هكتــار 

التاريخــي  املركــز  يف  رئيــيس  بشــكٍل  وتقــع  الحرضيــة،  األرايض  مــن 

للمدينــة. وتتميــز هــذه املســتوطنات بكثافــة عاليــة نســبياً، وبالتنميــة 

ذات االســتخدام املختلــط، واملُدمــج التــي يســُهل الوصــول إليهــا ســرياً 

عــىل األقــدام. إن هــذا النمــط متكــرر يف مــدن أخــرى باململكــة. عــىل 

الرغــم مــن املوقــع املركــزي لهــذه املناطــق، وأن لهــا منطــاً حرضيــاً جيــداً 

مــن حيــث الهيــكل املعــامري، واملــكاين، إال أنــه ال يتــم صيانتــه بشــكٍل 

أن ســكان  ذلــك إىل  مــن املبــاين. ويرجــع  العديــد  ويتــم هــدم  جيــد، 

هــذه املناطــق يعانــون مــن االكتظــاظ يف مســاحات معيشــية صغــرية، 

ويواجهــون تحديــات مثــل قلــة الفــرص االقتصاديــة، وانعــدام ضامنــات 

املســاحات  إىل  االفتقــار  بســبب  الرتفيــه  فــرص  ومحدوديــة  الحيــازة، 

التحتيــة  البنيــة  إىل  الوصــول  صعوبــة  عــن  فضــاًل  املفتوحــة،  العامــة 

االقتصاديــة االجتامعيــة. كــام أن ملكيــة املســكن منخفضــة للغايــة، حيــث 

أن العديــد مــن املقيمــني يســتأجرون املســكن. أيضــاً، يصنــف هــذا الجــزء 

مــن املدينــة عــىل أنــه تنميــة غــري مخطــط لهــا، نظــراً لســياقه التاريخــي. 

وبشــكٍل رئيــيس، تقــع املشــاريع التنمويــة الجديــدة يف مدينــة ســكاكا 

حــدود  نطــاق  خــارج  موقعهــا  يكــون  الحــاالت  بعــض  ويف  بالضواحــي، 

التنميــة العمرانيــة عــام ١٤٥٠ باألماكــن التــي تفتقــر إىل الوصــول لباقــي 

ــة الجديــدة مناطــق  املدينــة. ويُعتــرب بعــض مــن هــذه املشــاريع التنموي

الــرف  مثــل  األساســية،  التحتيــة  البنيــة  غيــاب  بســبب  رســمية،  غــري 

ــاه الــرشب، والنقــل العــام. وتســاهم هــذه املناطــق غــري  الصحــي، ومي

املخطــط لهــا عــىل حافــة املدينــة يف زيــادة الزحــف العمــراين، والتنميــة 

غــري املتوازنــة. 
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٤,٢,٤ تحليل إمكانية الوصول والحركة 

تتمتــع مدينــة ســكاكا ببنيــة حرضيــة رشيطيــة، تــم تحديدهــا بواســطة 

طريــق امللــك خالــد الــذي يعــرب املدينــة مــن الشــامل إىل الجنــوب. وهــو 

محــوٌر رئيــيس للمدينــة، حيــث يربــط بــني الطــرق الثانويــة التــي تــؤدي 

إىل املناطــق الســكنية، مــن الغــرب إىل الــرشق. كــام يربــط هــذا الطريــق 

وســط املدينــة بالبنيــة التحتيــة الكبــرية املوجــودة بجنوب ســكاكا. ولفهم 

منــط حركــة الســكان، تــم تطبيــق منــوذج إمكانيــة الوصــول إىل نظــم 

املعلومــات الجغرافيــة مــن أجــل اختبــار ســهولة الوصــول إىل املنطقــة 

املركزيــة لألنشــطة التجاريــة، واألعــامل يف املدينــة. وتــم تحليــل كٍل مــن 

إمكانيــة الوصــول اآلليــة، وغــري اآلليــة. وأظهــرت النتيجــة أن ٧.٣٪ فقــط 

مــن الســكان ميكنهــم الوصــول إىل املركــز يف غضــون ١٠ دقائــق ســرياً 

عــىل األقــدام. وهــذا منخفــض جــداً ملثــل هــذه املدينــة صغــرية الحجــم. 

 ٪٨٢ أن  إىل  املركبــات  طريــق  عــن  الوصــول  إمكانيــة  قيــاس  ويشــري 

مــن الســكان ميكنهــم الوصــول إىل مركــز مدينــة ســكاكا يف غضــون 

١٥ دقيقــة. ويشــري ذلــك إىل أن منــط شــوارع مدينــة ســكاكا صممــت 

يف الغالــب للمركبــات، وليــس للمشــاة. وإذا اســتمر هــذا النمــط مــن 

التنميــة، فإنــه ســيؤدي إىل شــكل حــرضي غــري مســتدام، وغــري فعــال. 

ــة  ــة الصناعي ــة التحتي ــذي يحــُدث يف جامعــة الجــوف، والبني إن التوســع ال

الجديــدة يف جنــوب مدينــة ســكاكا، ســيزيد بشــكٍل كبــري مــن الحاجــة 

إىل التنقــل والحركــة عــىل املحــور الشــاميل,الجنويب. مل تواجــه ســكاكا 

ازدحامــاً مروريــاً حــاداً حتــى اآلن، ولكــن هنــاك احتامليــة لوجــود ازدحــام 

هنــاك  يكــن  مل  إذا  باملســتقبل،  خالــد  امللــك  طريــق  عــىل  مــروري 

انتقــال، وترويــج للسياســات العمرانيــة املوجهــة نحــو النقــل العــام. كــام 

أشخاص يسريون يف املنطقة األكر كثافة يف املدينة

أن االعتــامد عــىل ملكيــة الســيارات الخاصــة كوســيلة رئيســية مــن وســائل 

ــة  ــل تكلفــة البني ــة ســلبية، مث ــار جانبي ــؤدي إىل آث النقــل مــن شــأنه أن ي

التحتيــة، ومســائل متعلقــة بالصحيــة، وتلــوث الهــواء. 

إمكانية الوصول إىل املرافق العامة 

يكشــف عــدد البنيــة التحتيــة االجتامعيــة ألي مدينــة عــن نوعيــة الحيــاة 

التــي يعيشــها الســكان. ويجــب عــىل املدينــة أن توفــر قــدراً متســاوياً 

مــن الفــرص لــكل ســاكن، دون اســتبعاد أي فــرد. 

إن إمكانيــة الوصــول إىل البنيــة التحتيــة االجتامعيــة يف ســكاكا، مثــل 

التعليــم، والصحــة، أمــر هــام لغالبيــة الســكان. ويشــري التحليــل إىل أن 

التعليــم )املــدارس  ٨٠٪ مــن الســكان ميكنهــم الوصــول إىل مرافــق 

االبتدائيــة، واملتوســطة, والثانويــة( يف غضــون ١٠ دقائــق ســرياً عــىل 

األقــدام. وهــذا يــدل عــىل حقيقــة أن البنيــة التحتيــة االجتامعيــة تغطــي 

غالبيــة ســكان املدينــة.  وباملثــل، فــإن إمكانيــة الوصــول إىل املرافــق 

الصحيــة عاليــة إىل حــد معقــول يف ســكاكا، حيث هناك ١٥٠ ألف شــخص 

دقائــق   ١٠ غضــون  يف  الصحيــة  املرافــق  إىل  الوصــول  يســتطيعون 

ســرياً عــىل األقــدام. وتشــمل هــذه املرافــق الصحيــة املستشــفيات، 

وعيــادات الرعايــة الصحيــة، والهــالل األحمــر، واملستشــفيات املتخصصــة 

األخــرى يف مدينــة ســكاكا. وتؤكــد هــذه التغطيــة العاليــة عــىل صحــة 

ــع  ــة مناســبة إىل جمي ــة صحي االســرتاتيجية التــي تهــدف إىل توفــري رعاي

املواطنــني الســعوديني. وكجــزء مــن هــذه االســرتاتيجية، تــم بنــاء مدينــة 

األمــري محمــد بــن عبــد العزيــز الطبيــة يف ســكاكا مــن أجــل توفــري رعايــة 
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الشكل ٣٤. إمكانية الوصول إىل وسط املدينة بالسيارة 

الشكل ٣٣. إمكانية السري عىل األقدام للوصول إىل وسط املدينة 

٣٠ دقيقة بالسيارة إىل 
وسط املدينة 
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٥ دقائق سريا عىل األقدام
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الشكل ٣٥. مواقع املرافق والخدمات العامة 

١ , ٢١.٥ شخص/هكتار
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الشكل ٣٦. الوصول إىل املرافق والخدمات العامة سرياً عىل األقدام

٥ دقائق سريا 
عىل األقدام 

١٠ دقائق سريا 
عىل األقدام

الوصول إىل مرافق التعليم خالل 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

الوصول إىل املرافق الصحية خالل 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
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صحيــة عاليــة الجــودة ملنطقــة الجــوف بأكملهــا. وفيــام يتعلــق باملرافــق 

الصحيــة، والتعليميــة، كانــت املواقــع متســقة مــع كثافــة الســكان يف 

املدينــة، مــام يعنــي أن املناطــق األكــر كثافــة يف املدينــة لديهــا بنيــة 

تحتيــة اجتامعيــة تُغطــي االحتياجــات، وتوفــر إمكانيــة للوصــول بشــكٍل 

أفضــل.  ويشــري تحليــل إمكانيــة الوصــول إىل أن مدينــة ســكاكا تتميــز 

بوضــعٍ جيــد للوصــول إىل مرافــق املجتمــع، عــىل الرغــم مــن أن إمكانيــة 

الســري إىل املناطــق التجاريــة، ومراكــز اإلنتــاج محــدودة. ويوفــر الهيــكل 

الخطــي املدمــج نســبياً ملدينــة ســكاكا فرصــة لتنفيــذ شــبكات النقــل 

العــام، وشــبكات للمشــاة، والتــي مــن شــأنها أن تحســن إىل حــٍد كبــري 

إمكانيــة الوصــول، والشــكل الحــرضي املســتدام يف املســتقبل. 

٥,٢,٤ مخطط مدينة سكاكا 

أمانــة  عليهــا  اعتمدتهــا  التــي  األرايض،  اســتخدام  مخطــط  إعــداد  تــم 

االقتصاديــة.  للتنميــة  الوطنيــة  االســرتاتيجية  مــع  يتفــق  مبــا  الجــوف، 

النحــو  عــىل  الوطنيــة  املكانيــة  الخطــة  أولويــات  تلخيــص  وميكــن 

التــايل؛ تحســني جــودة الحيــاة، وزيــادة فــرص العمــل لجميــع املواطنــني 

والصحــة،  التعليــم،  مثــل  االجتامعيــة  الخدمــات  وتوفــري  الســعوديني، 

وتطويــر العلــوم التطبيقيــة، والتكنولوجيــة. ومــع ذلــك، فمــن منظــور 

بعــض  الهيــكيل ملدينــة ســكاكا  تثــري املخطــط  التنميــة املســتدامة، 

معالجتهــا:  يتعــني  التــي  الرئيســية  والقضايــا  املخــاوف، 

مــع  ســكاكا  يف  الترشيعــات  يدمــج  نظامــي  جانــب  وجــود  عــدم   •

بــني  التكامــل  انعــدام  ويشــكل  األرايض.  تنميــة  سياســات 

سياســات التنميــة، والترشيعــات املتعلقــة بــاألرايض، والتنميــة، 

للقلــق.  مصــدراً 

ــوزارات، عــىل  ــاك انعــدام للتنســيق، والتواصــل بــني ال ــدو أن هن يب  •

املســتوى الوطنــي، واملحــيل، مــن أجــل تطويــر رؤيــة مشــرتكة 

للمدينــة. 

عــدم فعاليــة حــد حاميــة التنميــة، وحــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة   •

التــي قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بتحديدهــم، فهــام 

بحاجــة إىل مراجعــة لــي يعكســا االحتياجــات الخاصــة، وأمنــاط النمــو 

الحــرضي للمدينــة. 

جوانــب  بعــض  تتطلــب  أعــاله،  املذكــورة  املخــاوف  إىل  وباإلضافــة 

لتحقيــق  الدراســة  مــن  مزيــداً  ســكاكا  ملدينــة  الرئيســية  املخططــات 

املســتدامة:  املســتقبلية  التنميــة 

زيادة الكثافة داخل النسيج الحرضي للمدينة.   •

التوســع الحــرضي عــىل نهــج أحــادي الوظيفــة، دون مراعــاة املعايــري   •

املختلــط.  لالســتخدام  املخصصــة  لــألرايض  العامليــة 

سياســة إلقامــة عالقــة بــني القطاعــات الزراعيــة، والصناعيــة، وبــني   •

املدينــة. 

اسرتاتيجية واضحة لنظام النقل العام يف املدينة.   •

اســرتاتيجية شــاملة إلدارة امليــاه تســتجيب للمتطلبــات الفعليــة،   •

الزراعــي.  لإلنتــاج  وكذلــك  الحــرض،  لســكان  واملســتقبلية 

إســرتاتيجية ترشيعيــة، وماليــة للتعامــل مــع قضايــا حيــازة األرايض   •

للمدينــة.  الحــرضي  النســيج  داخــل  املهملــة  الواحــات  يف 

انخفاض املساحة العامة املقرتحة للمدينة.   •

تراكم املخلفات يف املناطق غري الرسمية 
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٣,٤   سيناريوهات الكثافة الحرضية 

ــة الحاليــة، ومقرتحــات املشــاريع  عــرب تشــخيص شــامل للظــروف الحرضي

تحليــل  بعمــل  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج  قــام  املعتمــدة، 

وقامــت  متنوعــة.  لخيــارات  وفقــاً  الحرضيــة،  الكثافــة  زيــادة  ســيناريو 

ــة التــي  ــة، والحال ــة الراهن الســيناريوهات عــىل تصــوُّر ثــالث حــاالت: الحال

تتــم فيهــا التنميــة مبــا يتــامىش مــع أدوات التخطيــط املعتمــدة، وحالــة 

يكــون فيهــا توزيــع الكثافــة حســب توصياتنــا، واســتناداً إىل معايــري برنامــج 

األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة. ويرتكــز ســيناريو برنامــج األمــم 

لتخطيــط  الخمســة  املبــادئ  عــىل  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة 

األحيــاء الســكنية املســتدامة، وهــم: 

ــة للشــوارع: يجــب أن تشــغل شــبكة  ــة، وشــبكة فعال مســاحة كافي  ١

الشــوارع مــا ال يقــل عــن ٣٠٪ مــن األرض، ومــا ال يقــل عــن ١٨ كــم 

مــن طــول الشــارع لــكل كيلومــرت مربــع;

كثافــة عاليــة: مــا ال يقــل عــن ١٥ ألــف لــكل كيلومــرت مربــع، أي ١٥٠   ٢

نســمة/فدان;  ٦١ أو  نســمة/هكتار 

االســتخدام املختلــط لــألرايض: يجــب تخصيــص ٤٠٪ عــىل األقــل   ٣

االقتصــادي; لالســتخدام  حــي  أي  يف  األرض  مســاحة  مــن 

املــزج االجتامعــي: توافــر املنــازل يف أي حــي بأســعار متنوعــة،   ٤

مختلــف  الســتيعاب  وذلــك  املســكن،  لحيــازة  مختلفــة  وبفــرتات 

مســتويات الدخــل؛ فيجــب أن يكــون ٢٠٪ إىل ٥٠٪ مــن املناطــق 

الســكنية لإلســكان منخفــض التكلفــة، وأال يكــون أي نــوع مــن أنــواع 

حيــازة املســكن أكــر مــن ٥٠٪ مــن اإلجــاميل;

التخصــص املحــدود الســتخدام األرايض: هــذا للحــد مــن مبــاين   ٥

الوظيفــة  تكــون مبــاين  أن  الوظيفــة املنفــردة؛ فيجــب  أحيــاء  أو 

حــي.  أي  يف   ٪١٠ مــن  أقــل  املنفــردة 

الوضع الحايل 

ويبلُــغ  نســمة،   ٢٤٢,٨١٣ ســكاكا  مدينــة  لســكان  الحــايل  العــدد  يبلــغ 

متوســط الكثافــة الســكانية حــوايل ٢٢ نســمة/هكتار، داخــل مســاحة 

١١,٠٠٠ هكتــار مــن املنطقــة املأهولــة، وهــذا أقــل بكثــري مــن الكثافــة 

املــوىص بهــا مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، 

والتــي تبلــغ ١٥٠ نســمة/هكتار. ومــع ذلــك، فقــد بــدأ التوســع الحــرضي 

املدينــة،  بدمــج  يِخــل  مــام  الرئيســية،  الحرضيــة  املنطقــة  خــارج  يظهــر 

مــع إضافــة ضغــوط ماليــة عــىل البلديــة املحليــة فيــام يتعلــق بطلــب 

توفــري خدمــات امليــاه، والكهربــاء، وإدارة النفايــات، والتعليــم، والصحــة 

املتحــدة  األمــم  برنامــج  توصيــات  وتنــص  الجديــدة.  املناطــق  لهــذه 

أن  يجــب  املدينــة  كثافــة  متوســط  أن  عــىل  البرشيــة  للمســتوطنات 

يكــون حــوايل ١٥٠ نســمة/هكتار. ومــع ذلــك، فــإن أعــىل معــدل للكثافــة 

مبدينــة ســكاكا هــو ٩٠ نســمة/هكتار. وبالنظــر إىل صغــر حجــم املدينــة، 

يعتــرب هــذا املعــدل مناســباً. ولكــن املشــكلة هــي أننــا نجــد هــذا املعدل 

ــاً يعيــش فيهــا، ويعمــل بهــا غــري  للكثافــة يف مناطــق قليلــة، حيــث غالب

الســعوديني. وهــذا يعكــس انقســام املجتمــع يف مدينــة ســكاكا، حيــث 

أن ســكان املدينــة ال يتقاســموا،  املســاحة بطريقــة متســاوية. 

السيناريو األول: مخطط ٢٠١١ ملدينة سكاكا

بنــاًء عــىل رؤيــة املخطــط فــإن إســرتاتيجية اســتخدام األرايض املعتمــدة 

ملدينــة ســكاكا هــي الحــد مــن التوســع يف املدينــة )الرقعــة الحرضيــة( 

حتــى حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠هـــ، واالحتفــاظ ببقيــة 

ــني هــذه الحــدود، وحــد حاميــة التنميــة، كمنطقــة ينبغــي  األرايض مــا ب

ســكاكا،  ملدينــة  األرايض  اســتخدام  ملخطــط  ووفقــاً  عليهــا.  الحفــاظ 

فمــن املفــرتض أن تزيــد املســاحة املبنيــة املخطــط لهــا إىل ٢٨,٩٦٠ 

ــادة يف  ــار، بحيــث يتــم اســتيعاب ٣٥٤,٠٠٠ نســمة. وحتــى مــع الزي هكت

عــدد الســكان، ســوف تنخفــض الكثافــة يف املنطقــة العمرانيــة إىل 

نســمة/هكتار.   ١٢.٢

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية

يدعــم الســيناريو الثــاين برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 

التخطيــط لألحيــاء املســتدامة يف مدينــة ســكاكا، بــدءاً بتعزيــز زيــادة 

الكثافــة الســكانية، مبــا يتــامىش مــع متوســط الكثافــة املــوىص بهــا 

مــن برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، والتــي تبلــغ ١٥٠ 

نســمة/هكتار. ويشــري هــذا الســيناريو إىل وجــود ٣,٧٠٠ هكتــار مــن 

املســاحة املتوفــرة داخــل البصمــة الحرضيــة القامئــة، يف حــني أن األمــر 

ال يتطلــب ســوى ٧٤١ هكتــار مــن األرايض الســتيعاب النمــو الســكاين 

املســتقبيل يف مدينــة ســكاكا، بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويوضــح الســيناريو 

ــه ليــس مــن الــرضوري أن يتــم اإلمنــاء خــارج النطــاق الحــرضي الحــايل،  أن

أن  التــي مــن شــأنها  السياســات  لدعــم  تدخــالت اســرتاتيجية  ويقــرتح 

الحرضيــة املوجــودة، وبالتــايل  التكثيــف يف املناطــق  تيــرس مســألة 

ســتوفر للمواطنــني أقــى قــدر مــن املنافــع مــن أجــل جــودة حيــاة 

أفضــل، وبتكلفــة معقولــة. 

ولذلــك، حتــى إذا كانــت التنميــة مقيــدة بحــدود عــام ١٤٥٠، كــام تقــرتح 

وممتــدة.  للحــدود،  متجــاوزة  ســتظل  فإنهــا  األرايض،  اســتخدامات 

وتتطلــب االســرتاتيجية املســتدامة تكثيــف البصمــة الحرضيــة القامئــة 

لتعزيــز شــكل املدينــة املدمجــة، وإمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات، لــي 

يتــم اســتخدام املناطــق القامئــة املــزودة بالخدمــات إىل أقــى حــد 

ممكــن. وبنــاًء عــىل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، 

ــادة الكثافــة  ــة، وزي يقــرتح الســيناريو الحــد مــن التوســع الحــرضي للمدين

يف الرقعــة الحرضيــة القامئــة، عــن طريــق إدخــال االســتخدام املختلــط 

لــألرايض، وتطويــر األرايض الفضــاء املوجــودة داخــل املنطقة الحرضية، 

مــن أجــل توفــري األرايض للمرافــق العامــة، واألماكــن املفتوحــة. 
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٢١,٦ نسمة/هكتار             

١٢,٢ نسمة/هكتار

املساحة املبنية املطلوبة 

وفقاً لتوصيات موئل األمم 

املتحدة 

األرايض البيضاء الالزمة 

الستيعاب النمو السكاين 

الجديد

متوسط الكثافة املوىص 
بها من قبل موئل األمم 

املتحدة 

* اقرتح مخطط سكاكا معدل أقل من ٢٠/١ من املساحة املبنية 

٣٥٤,٠٠٠ نسمة

٢,٣٦٠  هكتار*

٦٦٦ هكتار

١٥٠ نسمة / 
هكتار

الوضع الراهن

السيناريو األول: رؤية مخطط سكاكا 

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة 
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Unbalanced Growth and Developmet Patterns

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

Mono-functional Clusters

١,٥ تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية 

نتيجــة للتحليــل القائــم عــىل األدلــة والتحليــل املتعــدد املســتويات، تــم تحديــد ثالثــة قضايــا رئيســية تؤثــر عــىل التنميــة الحرضيــة يف ســكاكا، والتــي 

متثــل اإلطــار االســرتاتيجي للتشــخيص، الــذي يتــم اســتنتاجه مــن خــالل ثــالث أفــكار تصميميــة )conceptual lenses( تــم تعريفهــا يف إطــار طبيعتهــا 

املفاهيميــة، ومــن ثــم وضعهــا يف ســياقها املــكاين مــن خــالل دراســة كيفيــة تطبيقهــا مكانيــاً يف ســكاكا، وعــىل مختلــف املســتويات. 

١,١,٥  أمناط التنمية والنمو غري املتوازن )الزحف العمراين(

غالبــاً مــا يحــدث هــذا عندمــا تنمــو املدينــة برسعــة، مــام يــؤدي إىل ظاهــرة امتــداد الزحــف العمــراين، وتظهــر 

بشــكل غــري متجانــس تطــورات غــري متوازنــة عــرب امتــداد املدينــة اإلقليمــي. مــام يُظهــر االختــالالت الوظيفيــة 

واإلدارة غــري املالمئــة للمدينــة مــن وجهــة النظــر املؤسســية والصعوبــات اليوميــة للمواطنــني التــي يواجهونهــا 

يف املدينــة. ويف هــذا الســيناريو، تصبــح الكثافــة منخفضــة باملدينــة، وال يكــون أداء املدينــة عــىل نحــٍو فعــال، وال 

تكــون خدماتهــا، ومرافقهــا متوازنــة بشــكل جيــد يف التوزيــع، ويف ســهولة الوصــول إليهــا، وبالتــايل ال يســتفيد 

املواطنــون مــن مزايــا املعيشــة يف املدينــة بنفــس القــدر. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن توفــري الخدمــات األساســية، 

والحفــاظ عليهــا أمــٌر مكلِّــف وصعــب عــىل األمانــة، فضــاًل عــن البنيــة التحتيــة الفعالــة، واملســتدامة، مثــل وســائل 

النقــل العــام. ويف مدينــة ســكاكا، يظهــر ذلــك بشــكل واضــح يف مشــاريع التنميــة العشــوائية التــي تحــُدث خــارج 

ــة.  املنطقــة الحرضي

١

٢

٣

٢,١,٥  التنمية أحادية االستعامل واملستقطبة )التفاوت املكاين( 

عندمــا يظهــر يف املــدن نقصــاً يف املناطــق ذات االســتخدام املختلــط، مــع وجــود مجاالت موســعة لالســتخدامات 

أحاديــة الوظيفــة لــألرايض، وتكــون مشــاريع التنميــة متفرقــة إىل حــٍد كبــري، ومعزولــة عــن بقيــة املدينــة، فــإن ذلــك 

ينطــوي عــىل تنميــة مســتقطبة. وبالنســبة ملدينــة ســكاكا، يتكــون الهيــكل الحــرضي مــن مجموعــة مــن التجمعــات 

ــة, التــي تكــّون االســتقطاب االجتامعــي املــكاين، وتســبب  ــة الوظيفــة لألنشــطة االقتصادية،واالجتامعي األحادي

ــة. بشــكٍل عــام، تُعطــي األشــكال املختلفــة  ــني مختلــف املناطــق الحرضي ــة ب ــث الوصولي عــدم املســاواة مــن حي

االجتامعــي،  بالفصــل  االســتقطاب  يتميــز  عندمــا  خاصــًة  متكافئــة،  غــري  ملدينــة  صــورة  املســتقطبة  للتنميــة 

واالقتصــادي، مثــل ظهــور املجمعــات الســكنية الخاصــة، واملجتمعــات املغلقــة، مــع كميــة ونوعيــة عاليــة مــن 

الخدمــات، باملقارنــة مــع الغالبيــة العظمــى مــن املدينــة املدمجــة التــي تفتقــر إىل ذلــك. وهــذا ينطبــق بشــكٍل 

خــاص عــىل مشــاريع التنميــة الجديــدة املتوقــع حدوثهــا يف ســكاكا، حيــث أن معظمهــا أحــادي الوظيفــة، وبعيــد عــن 

نســيج املدينــة األســايس. 

٣,١,٥  اختالل التوازن البيئي,االجتامعي واالقتصادي )نقص املرونة( 

تتكــون كل مدينــة مــن أنظمــة اجتامعيــة، واقتصاديــة، وبيئيــة معقــدة. ومــن الناحيــة املثاليــة، يتــم الحفــاظ يف أي 

مدينــة مســتدامة عــىل التــوازن بــني هــذه األنظمــة الثالثــة املرتابطــة، وتعزيزهــا مــع مــرور الوقــت. وإذا تــم عكــس 

ذلــك، يتــم فقــدان التــوازن بــني هــذه األنظمــة مبــرور الوقــت، ويتــم خلــق بنيــة غــري متوازنــة. وهــذا يعنــي أنــه إذا 

كان جــزء واحــد مــن النظــام غــري متوافــق مــع اآلخريــن، ينشــأ عــدم التــوازن الــذي يغــري مســار التنميــة املســتدامة 

لنمــو املدينــة. وينتُــج عــن هــذا االختــالل مشــكلة مــن حيــث توفــري امليــاه، واألمــن الغــذايئ، مــام يؤثــر بشــكل 

كبــري عــىل الجوانــب االجتامعية,املكانيــة األخــرى للمدينــة، وعــىل صحــة ســكان املدينــة. وخــري مثــال عــىل ذلــك هــو 

قطــاع الزراعــة، حيــث ينمــو النظــام الحــرضي االقتصــادي، ويدعــم املدينــة، ولكــن يف نفــس الوقــت، إذا مل تتــم 

إدارتــه بشــكل صحيــح عــن طريــق تجنــب الزراعــة الصناعيــة املكثفــة، واملنتــرشة عــىل نطــاق واســع، والتــي تســتنزف 

مــوارد امليــاه، فإنــه مــن املمكــن أن تؤثــر عــىل آليــات التغذيــة الطبيعيــة لطبقــات امليــاه الجوفيــة، وتدمــر النظــام 

الهيدرولوجــي للمنطقــة بصــورة دامئــة. 

]الزحف العمراين[

]عدم التوازن العمراين[

]نقص املرونة[ 
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٢,٥  تحليل التفصييل للقضايا الثالث الخاصة بسكاكا  

١,٢,٥ أمناط النمو والتنمية غري املتوازية يف مدينة سكاكا 

ال متثــل مدينــة ســكاكا بشــكٍل كامــل ظاهــرة التوســع العمــراين الــذي 

مــن  كغريهــا  املجــزأة،  التنميــة  أمنــاط  وال  رسيعــة،  بخطــوات  يتقــدم 

املــدن الســعودية. لقــد منــت املدينــة عــىل امتــداد طريــق امللــك خالــد، 

مــع الحفــاظ عــىل بنيــة خطية/رشيطيــة، وشــكل مدمــج نســبياً، مــام 

البنــاء  لوحــدات  إيجابيــاً  طابعــاً  املدينــة  وتُظِهــر  املدينــة.  إدارة  يســهل 

الحــرضي،  للهيــكل  الشــاملة  التــي تدعــم االســتدامة  القويــة  األحاديــة 

والتــي يجــب الحفــاظ عليهــا مــع النمــو يف املســتقبل. ومــع ذلــك، ال 

يــزال هــذا الهيــكل الحــرضي الخطــي، واملدمــج الحــايل معرضــاً للخطــر 

بســبب االتجــاه الناشــئ املتمثــل يف التوســع العمــراين، والــذي يدفــع 

الزحــف  مشــاريع  وتُعــرض  الحرضيــة.  املنطقــة  ضواحــي  نحــو  بالتنميــة 

العمــراين الجديــدة الهيــكل املدمــج الحــايل للخطــر، ولذلــك يجــب اتخــاذ 

تدابــري تصحيحيــة. 

وكــام هــو موضــح يف الشــكل ٣٨، تتوســع مدينــة ســكاكا عــىل امتــداد 

الجديــدة،  الســكنية  التنميــة  بــدأت مشــاريع  حيــث  رئيســيني،  اتجاهــني 

والخدمــات املعزولــة يف الظهــور. فنحــو الجــزء الشــاميل الرشقــي مــن 

املدينــة، هنــاك العديــد مــن التوســعات الجديــدة، وكذلــك باتجــاه الجنــوب، 

التطــورات  هــذه  أســفرت  وقــد  الجــوف.  وجامعــة  املطــار،  يقــع  حيــث 

األخــرية يف محيــط املدينــة عــن كثافــة قدرهــا ٢٢ نســمة/هكتار، وهــي 

املتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  بهــا  املــوىص  الكثافــة  مــن  بكثــري  أقــل 

للمســتوطنات البرشيــة، وقدرهــا ١٥٠ نســمة/هكتار. عــالوة عــىل ذلــك، 

عــادًة مــا تَظهــر هــذه التطــورات كأماكــن منفصلــة عــن النســيج العمــراين 

للمنطقــة  ومجــزأ  عشــوايئ،  منــو  حــدوث  إىل  يــؤدي  مــام  املوجــود، 

الحرضيــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن املدينــة تتوســع إىل مــا وراء حدودهــا، 

الفضــاء املوجــودة  لــألرايض  الشاســعة  الرغــم مــن املســاحات  عــىل 

يف قلــب املدينــة، والتــي ال تــزال غــري مســتغلة بالكامــل، وغــري محــددة 

يف اســتخدام األرايض. ويشــجع هــذا النمــط مــن التنميــة الــذي يتقــدم 

وإعاقــة  الكثافــة،  وخفــض  العمــراين،  الزحــف  عــىل  رسيعــة  بخطــوات 

كفــاءة اإلدارة الحرضيــة. 

وارتفــاع  الحرضيــة،  اإلدارة  كفــاءة  عــدم  إىل  العمــراين  الزحــف  ويــؤدي 

التحتيــة،  البنيــة  تقديــم وصيانــة  حيــث  مــن  للحكومــة  املاليــة  التكلفــة 

والخدمــات العامــة. ويف أي مدينــة تتســم بالزحــف العمــراين، تكــون 

التكلفــة التــي تتحملهــا األمانــة والبلديــة لتوفــري الحصــول عــىل الكهربــاء، 

أي  عليــه يف  مــام هــي  أعــىل  النظيفــة،  الصحــي، وامليــاه  والــرف 

مدينــة مدمجــة. باإلضافــة إىل ذلــك، تتأثــر أيضــاً القــدرة عــىل الصيانــة، 

حيــث أن شــبكات البنيــة التحتيــة أكــر انتشــاراً. ومــن خــالل النظــام العــادي 

لإليــرادات، فــإن الكثافــة الســكانية املنخفضــة ال تعــوض التكاليــف. 

ويف حالــة ســكاكا، ال يــزال مــن املمكــن التحكــم يف الزحــف العمــراين، 

والتــي ميكنهــا،  معــززة ومحســنه،  نظاميــه  آليــات  خــالل  مــن  وإدارتــه، 

جنبــاً إىل جنــب مــع التخطيــط املالئــم وبدعــم مــن سياســات عمرانيــة 

مخصصــة، أن تعــزز أكــر الشــكل الحــرضي املدمــج. ويف هــذا اإلطــار، 

يجــب إعطــاء األولويــة إلعــادة تنميــة األرايض الفضــاء املتاحــة، بهــدف 

تكثيــف النســيج الحــرضي لتحقيــق منــو حــرضي فعــال، ومســتدام. 

أمنــاط جديــدة مــن املشــاريع التــي ظهــرت يف ضواحــي املدينــة،   .١
الصحــي  والــرف  امليــاه  )شــبكة  التحتيــة  بالبنيــة  ربــط  بــدون 

والكهربــاء(. 

ــة  ــة تحتي ــذ عــدة ســنوات ولديهــا بني ــم بناؤهــا من املشــاريع التــي ت  .٢
تــزال غــري مأهولــة،  عامــة )ميــاه، رصف صحــي، كهربــاء( ولكنهــا ال 
الواحــد.  االســتعامل  ذات  باملشــاريع  املدينــة  توســيع  عــىل  وتشــجع 

بكثافــة  املدينــة  أطــراف  يف  واقعــة  فقــط  ســكنية  مشــاريع   .٣
البنيــة  إىل  واالفتقــار  بيضــاء  أرايض  ووجــود  للغايــة،  منخفضــة 

 . لتحتيــة ا
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الشكل ٣٨. أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف سكاكا 

مناطق الزحف العمراين التي 

تم رصدها
١ - ٢٠ شخص/هكتار

٢١ - ٤٠ شخص/هكتار 

٤١ - ٦٠ شخص/هكتار 

٦١ - ٨٠ شخص/هكتار 

٨١- ٩٥ شخص/هكتار

املساحة املبنية
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٢,٢,٥ التنمية املستقطبة ملدينة سكاكا 

تنميــة  ســكاكا  مدينــة  تُظهــر  األخــرى،  الســعودية  املــدن  غــرار  عــىل 

املدينــة.  داخــل  الوظائــف  ومــزج  بتوزيــع،  يتعلــق  فيــام  مســتقطبة 

فــإن التوزيــع غــري املتــوازن للخدمــات العامــة، ومرافــق البنيــة التحتيــة، 

بــني  التجاريــة، والعامــة، يخلــق عــدم مســاواة يف توزيعهــا  واملناطــق 

مختلــف املناطــق الحرضيــة. ويف ســكاكا، ينطبــق ذلــك بشــكٍل خــاص 

الطــرف  الواقعــة يف  لــألرايض  النطــاق  االســتخدامات واســعة  عــىل 

الجنــويب، والتــي، بفضــل موقعهــا البعيــد، وطابعهــا أُحــادي الوظيفــة، 

تُعــزِّز االســتقطاب الحــرضي. ومــن الناحيــة املثاليــة، يجــب دمــج الجامعــات، 

مــن  كٍل  لتعزيــز  ارتــكاز  كنقــاط  الحاليــة  املدينــة  العامــة يف  واملرافــق 

الهيــكل الحــرضي، ووظائفــه. وبــدالً مــن ذلــك، متيــزت مشــاريع التنميــة 

األخــرية يف ســكاكا مبســاحات كبــرية مــن االســتخدام أحــادي الوظيفــة 

لــألرايض، والتنميــة املســتقطبة. وقــد انتــج هــذا االســتقطاب عــدة 

الحرضيــة،  املناطــق  أطــراف  عــىل  الوظيفــة  أحاديــة  تنمويــة  مشــاريع 

متثــل  الجديــدة  التنميــة  ومشــاريع  الحرضيــة،  التوســعات  كانــت  حيــث 

مــن  القديــم  الجــزء  ويف  فقــط.  الســكنية  للوظيفــة  متكــرراً  منطــاً 

مدينــة ســكاكا، نــرى كثــرياً مناطــق االســتخدام املختلــط التــي تجمــع بــني 

ــاة  ــق هــذه املناطــق حي ــة، والســكنية، والعامــة. وال تخل الخدمــات التجاري

حرضيــة نابضــة بالحيــاة فحســب، بــل تعمــل أيضــاً عــىل تعزيــز النشــاط، 

املســاحات  فــإن  ذلــك،  مــن  العكــس  وعــىل  االقتصاديــة.  والحيويــة  

إضعــاف مركــز املدينــة  عــىل  تعمــل  الوظيفــة  املســتقطبة، وأحاديــة 

الحــرضي،  الدمــج  عــىل  يؤثــر  مــام  املختلــط،  االســتخدام  ذو  الحــايل 

والجوانــب الوظيفيــة بوجــه عــام يف املســتقبل، حيــث أن دمــج هــذه 

األجــزاء مــع النظــام الحــرضي الحــايل، واملســتقبيل، وخاصــًة مــع وســائل 

تدخــالت جوهريــة.  العــام، ســيتطلب  النقــل 

ــك، تقــرتح الخطــة املســتقبلية املعتمــدة الســتخدام  باإلضافــة إىل ذل

دة داخــل  ــأن يتــم اســتغالل املنطقــة املحــدَّ األرايض مبدينــة ســكاكا، ب

حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ بشــكٍل رئيــيّس لالســتخدام 

الســكني. إن هــذا االتجــاه للتنميــة ال يحســن مــن مســألة االســتقطاب، 

ــة  ــة لتوســع مشــاريع التنمي ــة الحالي ــد مــن القضي ــه باألحــرى يصعِّ حيــث أن

أحاديــة الوظيفــة. وإذا مل يتغــري هــذا النمــط مــن التنميــة، فــإن مدينــة 

مناطــق  باعتبارهــا  الحرضيــة  املناطــق  هــذه  بتثبيــت  تخاطــر  ســكاكا 

قامئــة بذاتهــا، وضعيفــة الخدمــات، بــدالً مــن االنتقــال نحــو نظــام حــرضي 

عــىل  وعــالوة  بينــه.  فيــام  ومرتابــط  جيــد،  بشــكٍل  ومتــوازن  متكامــل، 

ذلــك، فبجانــب التوســع يف املناطــق الســكنية أحاديــة الوظيفــة، إنــه 

مــن املتوقــع حــدوث نــزاع بــني املشــاريع الســكنية، واألرايض الزراعيــة 

مــن خــالل مخطــط اســتخدام األرايض املعتمــدة. ومبــا أن مدينــة ســكاكا 

لهــا طابــع ريفــي، وروابــط قويــة مــع هويتهــا الزراعيــة، فالبــد مــن النظــر 

إىل جوانــب الحفــاظ عــىل االســتخدام الزراعــي لــألرايض، ودمجهــا داخــل 

النســيج الحــرضي باعتبارهــا أمــراً أساســياً. فبــدالً مــن التعــدي والتنافــس، 

يجــب دمــج وتكامــل االســتخدام الزراعــي لــألرايض، وغريهــا مــن الوظائــف 

التنميــة  يدعــم  مســتدام  حــرضي  شــكل  تحقيــق  أجــل  مــن  الحرضيــة، 

االقتصاديــة. 

وتعــرض األشــكال الثالثــة املختلفــة يف الشــكل ٣٠ توزيعــاً أكــر دقــة 

املشــكلة.  لهــذه  أفضــل  فهــامً  يعطــي  مــام  األرايض،  الســتخدام 

ويســتعرض الشــكل األول وســط مدينــة ســكاكا، حيــث نجــد املناطــق 

التقليديــة ذات االســتخدام املختلــط. وميكــن اعتبــار هــذه املنطقة عىل 

أنهــا منــوذج للنســيج الحــرضي املكثــف، حيــث يتوفــر بهــا كثافــة ســكنية 

عاليــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف، بأســلوٍب مدمــج. عــادًة مــا 

تُعــد هــذه املناطــق “غــري رســمية”، ومتدهــورة، مــام يخلــق ســوء فهــم 

لهــذا النــوع مــن األمنــاط الحرضيــة يف كل مــن ثقافــة التخطيــط، وانطبــاع 

الســكان. 

ويســتعرض الشــكل الثــاين منطقــة يف الطــرف الحــرضي الشــاميل 

الرشقــي ملدينــة ســكاكا. ويف هــذه املنطقــة، بــدأ تنــوع اســتخدام 

ــة الوظيفــة  األرايض يف أن يضعــف، مــام يظهــر منطقــة ســكنية أحادي

بشــكٍل أكــر. ومل تعــد النســبة بــني األنشــطة التجاريــة، والبنيــة التحتيــة 

أن  كيــف  الشــكل  ويوضــح  متوازنــة.  الســكنية  واملشــاريع  العامــة، 

املنطقــة الســكنية منخفضــة الكثافــة تحتــل مــا ال يقــل عــن ٨٥٪ مــن 

ــف األخــرى بالــكاد تصــل إىل نســبة  إجــاميل األرض، يف حــني أن الوظائ

١٠,١٥٪، مــام يــؤدي إىل توزيــع غــري متــوازن، وعــدم اندمــاج الوظائــف 

ــاالً عــىل االمتــداد  ــد الشــكل الثالــث مث ــة.  وأخــرياً، يُع ــة الحرضي يف البيئ

الحــرضي، وفقــاً للمخطــط املســتقبيل املعتمــدة الســتخدام األرايض 

مبدينــة ســكاكا، حيــث أن النســبة تتفــاوت بصــورة واضحــة. ويف واقــع 

لــألرايض،  الســكني  عــىل املنطقــة طابــع االســتخدام  يغلُــب  األمــر، 

دون وجــود خدمــات أو منشــآت تجاريــة. ويجــب تجّنــب هــذا النــوع مــن 

أمنــاط التنميــة ملعالجــة االســتقطاب االجتامعي,املــكاين، وملنــع عــدم 

املســاواة بــني الســكان. 

منطقــة وســط املدينــة تتميــز بارتفــاع نســبة األرايض املخصصــة   .١
واالقتصاديــة. التجاريــة  لألنشــطة 

منطقــة مــع نســبة متوســطة مــن األرايض املخصصــة للمحــالت   .٢
واألســواق.  والتعليــم  والصحــة  العامــة  التحتيــة  والبنيــة  التجاريــة 

تتبــع  املختلــط.  لالســتخدام  مخصصــة  ألرايض  تفتقــر  منطقــة   .٣
معظــم املشــاريع الســكنية الجديــدة هــذا النمــوذج مــن التنميــة، 

الحيــاة. جــودة  حيــث  مــن  املدينــة  أداء  عــىل  يؤثــر  والــذي 
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الشكل ٣٩. التنمية أحادية اإلستعامل واملستقطبة يف سكاكا 
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واالقتصــادي  االجتامعي,اإليكولوجــي  التــوازن  اختــالل   ٣,١,٥

يف مدينــة ســكاكا 

األرايض  مــن  كٍل  بســبب  قــوي،  ريفــي  بطابــع  تتمتــع مدينــة ســكاكا 

الزراعيــة املحيطــة باملدينــة، واملــزارع العديــدة التــي ال تــزال موجــودة 

ــة، والتــي تــم إهــامل بعــض منهــا. عــالوة عــىل  داخــل املناطــق الحرضي

ذلــك، يوجــد مبدينــة ســكاكا مواقــع تراثيــة مهمــة، بعضهــا يقــع عــىل 

ــة،  ــة، ومــن املمكــن لهــذه املواقــع الرتاثي ــة مــن املنطقــة الحرضي مقرب

مــع األرايض الزراعيــة، والوديــان، أن تضيــف قيمــة ثقافيــة للمدينــة. وإنــه 

ــة بالنســبة ملدينــة ســكاكا أن يتــم الحفــاظ عــىل  ألمــٌر غايــة يف األهمي

األرض الزراعيــة، ودمجهــا مــع االســتخدامات األخــرى لــألرايض، يف نفــس 

الوقــت الــذي تنمــو فيــه املدينــة وتتطــور، وذلك مــن أجل الحفــاظ، والبناء 

عــىل هويتهــا، ومميزاتهــا الخاصــة. ويف نفــس الوقــت، رغــم أن املدينــة 

ال تقــدم مســاحات كافيــة مــن املســاحات الخــرضاء العامــة، واملفتوحــة، 

فقــد أوصــت منظمــة الصحــة العامليــة بــأن املــدن يجــب أن توفــر مســاحة 

مفتوحــة قدرهــا ٩ مــرت مربــع عــىل األقــل لــكل شــخص. ومبــا أن عــدد 

ســكان مدينــة ســكاكا مــن املتوقــع أن يبلــغ ٣٥٤ ألــف نســمة بحلــول عــام 

٢٠٣٠، فيجــب توفــري ٣١٨.٦ هكتــار مــن املســاحات املفتوحــة للمدينــة 

لــي تصــل إىل الحــد األدىن مــن التوصيــات الدوليــة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، وكــام هــو موضــح يف الشــكل، فــإن املســاحات 

الخــرضاء املوجــودة داخــل النســيج الحــرضي ليــس لهــا أي رابــط أو وصــالت 

األوديــة،  مــع  وكذلــك  الضواحــي،  يف  املوجــودة  املــزارع  مــع  قويــة 

والنظــام العــام لتجمعــات امليــاه، التــي تشــكل الشــبكة الزرقــاء. ويــؤدي 

عــدم الرتابــط هــذا إىل إضعــاف قــدرة الحــد مــن ظاهــرة التبخــر، ومعالجــة 

ظاهــرة الجــزر الحراريــة، وهــو الشــئ الــذي من املمكن أن تســاعد فيه كل 

شــبكة زرقــاء وخــرضاء مرتابطــة ومتكاملــة. فضــاًل عــن ذلــك، فــإن منــوذج 

الــذي يقــدم يف املنطقــة غــري مســتدام  الزراعــة الصناعيــة املكثــف 

ــاه، ويدفــع بطبيعتــه األنشــطة الزراعيــة بعيــداً عــن النســيج  بســبب املي

الــذي تــم بنــاؤه. كــام أن ضغــط النــامذج الزراعيــة املكثفــة الجديــدة، التــي 

بــدأت تُهيمــن عــىل اإلنتــاج الزراعــي عــن النــامذج التقليديــة، تضــع طبقــات 

امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة يف خطــر بشــكٍل متزايــد. وعــىل املــدى 

ــة،  ــة االقتصادي ــن يكــون الوضــع الحــايل مســتداماً مــن الناحي ــل، ل الطوي

والبيئيــة. فــإن ذلــك يوضــح خــالالً يف الطريقــة التــي يتــم بهــا اســتغالل 

مــن  ولذلــك،  االقتصــادي.  النمــو  لدعــم  املتاحــة  الطبيعيــة  املــوارد 

مــع  االقتصاديــة،  التنميــة  اســرتاتيجية متكينيــة ملوازنــة  املهــم وضــع 

الحفــاظ عــىل، وتعزيــز ثــروة الشــبكات الزرقــاء والخــرضاء، مــن أجــل ضــامن 

الزراعــة،  إىل  النظــر  ويجــب  ســكاكا.  ملدينــة  املســتقبلية  االســتدامة 

لــكل  االقتصاديــة  التنميــة  يف  رائــدة  قطاعــات  باعتبارهــام  والســياحة 

مــن منطقــة الجــوف، ومدينــة ســكاكا. وإىل جانــب التنميــة الصناعيــة، 

وكذلــك  الطبيعيــة،  واملــوارد  الزراعيــة،  األرايض  عــىل  الحفــاظ  فــإن 

صيانــة املواقــع الرتاثيــة، يســتحقون االهتــامم الشــديد مــن أجــل تعزيــز 

ارتباطهــم باســرتاتيجيات التنميــة املســتقبلية. 

املهجــورة  الزراعيــة  الهكتــارات  مــن  العديــد  هنــاك   .١
املوجــودة داخــل املســاحة العمرانيــة الحرضيــة والتــي 
ميكــن إعــادة تنشــيطها، مــام يوفــر فــرص عمــل محليــة 

املدينــة.  يف 

يف  والزيتــون  التمــور  لزراعــة  التقليــدي  النمــوذج   .٢
يــرض  ال  ضيــق  نطــاق  عــىل  اإلنتــاج  هــذا  الصحــراء، 

الجوفيــة. بامليــاه 

تتميــز هــذه الدوائــر يف الواقــع بأنهــا واســعة وتوجــد   .٣
عــىل طبقــات ميــاه جوفيــة عميقــة , حــوايل كيلومــرت 
باســتخدام  تشــكيلها  ويتــم   , ميــل  أو.٦٢  واحــد، 

املركزيــة.  الــري  رشاشــات 
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Unbalanced Growth and Developmet Patterns

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

Mono-functional Clusters

١,٦ االستجابات االسرتاتيجية 

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد أهم ثالث قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف سكاكا، تم بناء عىل ذلك 

تحديد ثالث تدخالت اسرتاتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه الخصوص البعد املكاين عىل املستويات التخطيطية 

املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مدينة سكاكا. 

١,١,٦ املدينة املدمجة 

وفقــاً ملبــادئ برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، يجــب عــىل املــدن أن تشــجع اســرتاتيجيات التنميــة 

املكانيــة التــي تراعــي الحاجــة إىل توجيــه االمتــداد الحــرضي، وتعطــي األولويــة إىل البنيــة التحتيــة، والخدمــات 

املتصلــة بشــكٍل جيــد. ويتــم تصويــر املدينــة املدمجــة عــىل أنهــا تجمعــات حرضيــة عاليــة الكثافــة، تتميــز بالتنميــة 

ذات االســتخدام املختلــط، واملناطــق الحرضيــة الكثيفــة، واملفعمــة بالحيويــة، والخدمــات، واملرافــق املوزعــة 

بشــكٍل جيــد )مثــل املستشــفيات، والحدائــق، واملــدارس(. إن إنشــاء آليــات مكانيــة، وترشيعيــة لتوطيــد مدينــة 

مدمجــة، مــن املمكــن أن يزيــد مــن ســهولة الحركــة، والســري، وبالتــايل ســيزيد عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون 

وســائل النقــل العــام، واألماكــن العامــة، وينخفــض االزدحــام املــروري، وينهــض باالقتصــاد املحــيل، ويزيــد التفاعــل 

عــرب املجتمــع. وتتضمــن السياســات الراميــة إىل تعزيــز الدمــج الحــرضي الحــث عــىل التجديــد الحــرضي، وإحيــاء مراكــز 

املــدن، وكبــح التنميــة يف املناطــق القرويــة، واملناطــق املحيطــة، وتشــجيع الكثافــة الســكانية العاليــة، وتنميــة 

االســتخدام املختلــط، وتركيــز التنميــة الحرضيــة عنــد نقــاط التقــاء النقــل العــام. 

١

٢

٣

]التكثيف العمراين[

 ]إعادة التوازن[

 ]الحامية والتحسني[ 

٢,١,٦ املدينة املتكاملة 

إن املدينــة املتكاملــة هــي املدينــة التــي يتــم تطويرهــا بشــكل متــوازن ومتكامــل، وتقــدم مســتوى مــن الخدمــات 

الحرضيــة املوزعــة جيــداً، وتســاهم جميــع أجزائهــا يف تشــغيل املدينــة، ويُعتــربوا متصلــني ببعضهــم البعــض. وعىل 

كل حــال، فــإن املدينــة املتكاملــة هــي أيضــاً املــكان الــذي يجتمــع فيــه األشــخاص مــن مختلــف الطبقــات االجتامعيــة، 

والفئــات العمريــة، وتخدمهــم بيئــة حرضيــة عاليــة الجــودة بطريقــة متســاوية. وتهــدف املبــادئ الخمــس  التــي يدعــو 

لهــا برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة إىل تعزيــز التنميــة الحرضيــة املســتدامة، مــن خــالل إنشــاء أحيــاء 

ــح العيــش فيهــا، وفعالــة، وتعزيــز التكامــل بــني مختلــف مســتخدمي املدينــة، والجمــع بينهــم لــي  يعيشــوا  يصلُ

يف بيئــة حرضيــة مشــرتكة. وعــىل هــذا النحــو، يــويص برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة بتنميــة 

ودعــم التنــوع الــذي تعالــج الجوانــب متعــددة األبعــاد للتكامــل االجتامعــي املــكاين يف السياســات، واملامرســات 

الحرضيــة. 

٣,١,٦ املدينة املرنة   

تأخــذ املدينــة املرنــة يف االعتبــار شــكل البنــاء املناســب، والبنيــة التحتيــة، لتكــون أكــر مرونة يف مواجهــة التحديات 

املاديــة، واالجتامعيــة، واالقتصاديــة، التــي تنشــأ بســبب تغــري املنــاخ. وعــىل هــذا النحــو، ميكــن تعريــف املدينــة 

املرنــة بأنهــا شــبكة مســتدامة مــن األنظمــة واملجتمعــات ٢٧. وتتكــون هــذه األنظمــة مــن مكونــات معامريــة، وبيئيــة 

للمدينــة. ووفقــاً  لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة، تحتــاج املــدن إىل ضــامن االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز الطاقــة 

النظيفــة، واالســتخدام املســتدام لــألرايض، واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة، وحاميــة النظــم البيئيــة، والتنــوع 

البيولوجــي، وتشــجيع أمنــاط االســتهالك، واإلنتــاج املســتدام، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث ، وتخفيــف تغــري املنــاخ، 

والتكيــف معــه. باختصــار، تحتــاج املــدن إىل بنــاء مرونــة حرضيــة. إىل جانــب ذلــك، يتــم التدعيــم بشــكل متبــادل بــني 

املدينــة املرنــة، وأنظمتهــا اإلقليميــة، مــن خــالل تفعيــل آليــات االســتقالب الحــرضي اإليجــايب، وضــامن إمــدادات 

موثــوق بهــا، وسالســل القيمــة املتوازنــة. 
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٢,٦ النامذج املناسبة للتنمية العمرانية ملدينة سكاكا 

١,٢,٦ املدينة املدمجة: تعزيز تنمية الدمج والتكثيف

تتكــون مدينــة ســكاكا يف الغالــب مــن مناطق ســكنية منخفضــة الكثافة، 

باســتثناء مركــز املدينــة القديــم، حيــث يوجــد بــه منــط الكثافــة الســكانية 

العاليــة، واالســتخدام املختلــط. ولتحقيــق مســتوى أفضــل مــن الدمــج، 

يجــب الحــد مــن املشــاريع الجديــدة للتنميــة خــارج البصمــة الحرضيــة، يف 

حــني ينبغــي تعزيــز مشــاريع التنميــة الجديــدة املكثفــة، والنشــطة داخــل 

املدينــة، عــن طريــق اســتخدام األرايض الفضــاء املتاحــة داخــل النســيج 

الحــرضي. ومــن هــذا املنظــور، تكتســب األرايض البيضــاء دوراً حيويــاً يف 

ترســيخ التنميــة، وزيــادة الكثافــة الحاليــة، مــام يثبــت أيضــاً أن هنــاك فرصــة 

إلدخــال املســاحات العامــة يف النســيج الحــرضي الحــايل للمدينــة. ويف 

الوقــت نفســه، يجــب تحديــد ووضــع حــداً فّعــاالً يتوافــق مــع حــدود النســيج 

الحــرضي القائــم، الحتــواء مشــاريع التنميــة الجديــدة مرتاميــة األطــراف. 

وبهــدف تعزيــز وتكثيــف التنميــة املســتقبلية، تــم تحديــد سلســلة مــن 

مجــاالت التكثيــف اإلســرتاتيجي يف أجــزاء مختلفــة مــن املدينــة، تبعــاً 

الكثافــة.  الفضــاء، وتوزيــع أمنــاط  بتوافــر األرايض  للمعايــري املرتبطــة 

هــي  االســرتاتيجي  التكثيــف  يســتهدفها  التــي  األوىل  املنطقــة  إن 

املنطقــة املحيطــة باملركــز الحــايل للمدينــة، والتــي هــي بالفعــل مثــال 

لالســتخدام املختلــط، وكذلــك الكثافــة العاليــة يف املدينــة. ومــع ذلــك، 

الفضــاء يف املنطقــة، وميكــن  األرايض  مــن  ثابتــة  هنــاك مســاحات 

بوصفــه  املختلــط  االســتخدام  ذو  املركــز  هــذا  دور  لتعزيــز  تنميتهــا 

منطقــة حرضيــة رئيســية. 

واملناطــق األخــرى املختــارة لتفعيــل التكثيــف االســرتاتيجي، كــام هــو 

موضــح يف الشــكل ٤٣، هــي: الطــرف الجنــويب للمدينــة حيــث تقــع 

جامعــة الجــوف، واملطــار؛ والحافــة الشــاملية الرشقيــة، حيــث تتوســع 

املدينــة مــن خــالل مشــاريع التنميــة الجديــدة؛ وأخــرياً، منطقــة جنــوب 

مركــز املدينــة الحــايل، والتــي متثــل حاليــاً النســيج الحــرضي املشــتت 

واملجــزأ، مــع وجــود الكثــري مــن األرايض الفضــاء املتوفــرة. وقــد يســاهم 

تكثيــف هــذه املناطــق يف تعزيــز التنميــة الخطيــة املدمجــة ملدينــة 

ســكاكا. 

وبــرف النظــر عــن اســتهداف التكثيــف اإلســرتاتيجي عــىل املناطــق 

العمــراين  النســيج  ضمــن  الكثافــة  منخفضــة  التنميــة  فــإن  املختــارة، 

الحــايل يجــب أن تُعالــج بشــكٍل عــام، مــن خــالل إعــادة تنميــة، وإدخــال 

املناطــق ذات الكثافــة العاليــة واالســتخدام املختلــط إن أمكــن. وبالنظــر 

إىل معــدل النمــو العمــراين الســنوي ملدينــة ســكاكا الــذي يبلــغ ٣٪، 

ومســاحة األرايض البيضــاء املتاحــة داخــل املنطقــة الحرضيــة الحاليــة، 

ميكــن  حيــث  خارجهــا،  التوســع  إىل  حاجــة  توجــد  ال  أنــه  الواضــح  فمــن 

لــألرايض الخاليــة املتاحــة أن توفــر املســاحة الالزمــة إلقامــة عــدد الســكان 

ــة  ــد لشــبكات البني باملســتقبل خــالل الســنوات القادمــة، دون أي متدي

التحتيــة. 

وســيؤدي تطبيــق هــذا اإلطــار عــىل التنميــة املســتقبلية ملدينة ســكاكا 

إىل تحســني إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات، واملرافــق، مــام ســيؤدي 

بــدوره إىل اســتخدام أكــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة للبنيــة التحتيــة مثــل 

امليــاه، والكهربــاء، وإدارة النفايــات، والــرف الصحــي، وســيكون لــه تأثــري 

إيكولوجــي إيجــايب عــىل األرايض مبدينــة ســكاكا، عــن طريــق الحــد مــن 

الزحــف العمــراين، واملســاعدة يف الحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة يف 

ضواحــي املدينــة. 

بوجــود  داخــل منطقــة وســط املدينــة  التكثيــف  إن   .١
النشــاط  مــن  ســيزيد  الرئيســية  النقــل  محطــات 
منطقــة  منهــا  ويخلــق  املنطقــة  يف  االقتصــادي 

بالحيــاة.  ومفعمــة  نابضــة 

ســيوفر التكثيــف داخــل املنطقــة العمرانيــة فــرص   .٢
باملركــز  ربطهــا  ميكــن  ثانويــة،  مركزيــة  اقتصاديــة 

لحــايل.  ا

مــن شــأن التكثيــف وتوفــري االســتعامالت املتعــددة   .٣
يف املناطــق الســكنية أن يســاهم يف توفــري فــرص 
وهــذا  الخدمــات،  عــىل  والطلــب  والعــرض  العمــل 
ســوف يشــجع االســتعامالت املتعــددة عــىل نطــاق 
أوســع أيضــا يف األجــزاء غــري املركزيــة مــن املدينــة. 
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٢,٢,٦ املدينة املتكاملة: إعادة موازنة فرص الوصول إىل 

الخدمات 

بشــكٍل عــام، تقــدم مدينــة ســكاكا شــكالً مدمجاً نســبياً، حيــث أن املدينة 

منــت يف األســاس عــىل امتــداد طريــق امللــك خالــد. فــإن هــذا النمــط 

ييــرس إمكانيــة   ، أكــر كفــاءة  يَســُهل تكثيفــه، وجعلــه  الــذي  الحــرضي، 

بطريقــة  األساســية  التحتيــة  والبنيــة  العامــة،  الخدمــات  إىل  الوصــول 

مثاليــة. ومــع ذلــك، عــىل الرغــم من الشــكل املدمــج نســبياً للمدينة، فإن 

واحــدة مــن القضايــا الرئيســية هــي أن مدينــة ســكاكا ينقصهــا نظــام نقــل 

ــري عــىل وســائل  ــة بشــكل كب عــام فعــال. ونتيجــة لذلــك، تعتمــد املدين

التنقــل الخاصــة، وبالتــايل، ال يســهل تغطيــة املســافات الطويلــة، خاصــًة 

بالنســبة للطبقــات الفقــرية، واألشــخاص اللذيــن ال ميتلكــون مركبــات 

خاصــة. وبوجــٍه خــاص، يؤثــر عــدم وجــود وســائل فعالــة للنقــل العــام عــىل 

مشــاريع التنميــة الجديــدة املوجــودة يف األطــراف الشــاملية، والجنوبيــة 

للمدينــة، مــام يــؤدي إىل االســتقطاب االجتامعي,املــكاين، وتجزئــة، 

وعــدم الربــط بــني األحيــاء املختلفــة داخــل املدينــة. 

وملواجهــة االســتقطاب الحــايل للمنطقــة الحرضيــة، يجــب تطويــر نظــام 

خطــي للنقــل العــام كعصــب مركــزي شــاميل جنــويب، مســتفيداً مــن 

البنيــة الحرضيــة الخطيــة للمدينــة الحاليــة، مــام سيســمح فعليــاً للنقــل 

العــام بتغطيــة معظــم االمتــدادات الحرضيــة. وينبغــي بعــد ذلــك وضــع 

أجــل  مــن  املتقاطعــة،  العــام  النقــل  وصــالت  لدعــم  متكاملــة  شــبكة 

للنقــل  املركــزي  الخــط  هــذا  جوانــب  عــىل  املوجــودة  املناطــق  ربــط 

العــام. وسيســمح ذلــك بتحســني إمكانيــة الوصــول إىل جميــع املناطــق 

الحرضيــة، وتوفــري سلســلة مــن املراكــز الجديــدة، واملرتبطة بشــكٍل جيد، 

عــن طريــق ربــط نقــاط االلتقــاء الكــربى لشــبكة النقــل العــام الرئيســية 

باملناطــق املســتهدفة املحــددة ســلفاً للتكثيــف االســرتاتيجي، وتنميــة 

املدعومــة  العاليــة  الكثافــة  وســتوفر  املكثــف.  املختلــط  االســتخدام 

باالســتخدام املختلــط مــع املرافــق املجتمعيــة، والتجــارة، والخدمــات، 

الحصــول العــادل عــىل الخدمــات، واملرافــق، والفــرص، مــام يخلــق ظروفــاً 

أفضــل لتقديــم خدمــات مســتدامة، وأكــر كفــاءة. 

 لــن توفــر شــبكة النقــل العــام املركزيــة الحركــة الفعالــة فحســب، بــل 

النِشــط،  املختلــط  باالســتخدام  يتميــز  حرضيــاً  ممــراً  أيضــاً  ســتخلق 

الــذي يشــجع عــىل التكامــل االجتامعــي املــكاين بــني الســكان، ويعــزز 

إمكانيــة الوصــول إىل الوظائــف الحرضيــة املتنوعــة. وبذلــك، ســيكون 

عــىل نقــاط التقــاء وســائل النقــل العامــة املوجــودة عــىل امتــداد هــذا 

املمــر الحــرضي الجمــع بــني مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة والســاحات، 

االجتامعيــة،  واملرافــق  الصحيــة،  والخدمــات  التجاريــة،  األنشــطة  مثــل 

باإلضافــة إىل األماكــن العامــة. إن مناطــق االســتخدام املختلــط الجديــدة 

الناشــئة عــىل امتــداد املمــر، والتــي تعتــرب مركزيــة، ومتاحــة، ســتعكس 

ع النســيج  اســتقطاب لبعــض األحيــاء الســكنية، مــام يســاعد عــىل تنــوُّ

الحــرضي أحــادي الوظيفــة، ويظهــر بــدالً منــه نســيجاً حرضيــاً متكامــالً، 

يوجــد بــه نظــام للمراكــز الجديــدة، واملتصلــة بشــكٍل جيــد، مــام ســيعيد 

تــوازن الوصــول إىل الخدمــات، والفــرص يف جميــع أنحــاء املدينــة. 

وعمومــاً، لــي يتــم معالجــة االســتقطاب، والتفــاوت املــكاين، تقــوم 

الخطــي، مصحوبــاً، ومدعومــاً  النقــل  نظــام  عــىل  هــذه االســرتاتيجية 

عــىل  االعتــامد  مــن  الحــد  مــع  بالتــوازي  مبراكّــز جديــدة موزعــة، وذلــك 

الســيارات، وتشــجيع الســري عــىل األقــدام. وإلكــامل هــذا الســيناريو، 

فــإن وجــود شــبكة طــرق متصلــة جيــداً، ومالمئــة للمشــاة، سيســاعد يف 

تعزيــز، ودعــم عمليــة تنميــة مدينــة ســكاكا، ويجعلهــا مدينــة متكاملــة 

وحيويــة. 

ســكاكا  مدينــة  وســط  منطقــة  داخــل  التكثيــف  إن   .١
بوجــود محطــات النقــل الرئيســية ســيزيد مــن النشــاط 
منطقــة  منهــا  ويخلــق  املنطقــة  يف  االقتصــادي 

بالحيــاة.  ومفعمــة  نابضــة 

تعتــرب هــذه املنطقــة ذات أولويــة يف إســرتاتيجية   .٢
التكثيــف، مــن خــالل التكثيــف يف مركــز اقتصــادي 
ثــاين ميكــن ربطــه باملركــز الحــايل، إلعــادة التــوازن 
الوصــول  إمكانيــة  وتســهيل  االقتصاديــة  لألنشــطة 

معهــا. والتكامــل  املراكــز  إىل 

إن ربــط املدينــة بنظــام نقــل عــام جيــد ســيعزز نشــاط   .٣
ســكاكا.  يف  العامــة  األماكــن  واســتخدام 
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٣,٢,٦ املدينة املرنة: إعادة توازن النظم 

االجتامعية,اإليكولوجية، واالقتصادية ملدينة سكاكا 

تهــدف االســرتاتيجية املقرتحــة إىل تعزيــز التــوازن الطبيعــي بــني املــوارد 

الطبيعيــة، والنمــو الحــرضي، واألنشــطة االقتصاديــة الرئيســية ملدينــة 

ســكاكا. وعــىل هــذا النحــو، هنــاك ثالثــة جوانــب يجــب تعزيزهــا للوصــول 

إىل مدينــة مرنــة. أوالً، يجــب إدارة االســتغالل الحــاد للمــوارد املائيــة غــري 

املتجــددة للحــد مــن الضغــط عــىل املــوارد املائيــة يف ســكاكا، ويف 

املنطقــة. ويجــب وضــع برامــج، ومحفــزات بهــدف الحــد مــن مســاحات 

األرايض املخصصــة للزراعــة الصناعيــة املكثفــة التــي تســتخدم نظــم 

مســتدامة  وغــري  فعالــة،  غــري  طريقــة  أنهــا  تبــنيَّ  وقــد  الدائــري،  الــري 

لالســتعامل الرشــيد للميــاه. ويجــب تعزيــز تكنولوجيــا الزراعــة املســتدامة 

تحــرتم  التــي  والتقليديــة،  املحليــة،  والتقنيــات  املعــارف،  جانــب  إىل 

البيئــة بدرجــة أكــرب وفقــاً ملنظمــة األغذيــة والزراعــة. كذلــك تعزيز،وحاميــة 

املناطــق والواحــات الزراعيــة التقليديــة واملحليــة، يتطلــب نهــج متعــددة 

مســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التواصــل  عــن  فضــاًل  التخصصــات، 

الحكومــة، والــوزارات، والجهــات املعنيــة املحليــة. 

والــرتاث  الطبيعيــة،  والعنــارص  املناظــر  عــىل  الحفــاظ  يجــب  ثانيــاً، 

الزراعي,اإليكولوجــي ملدينــة ســكاكا، الــذي يتألــف بشــكٍل رئيــيس مــن 

األوديــة التاريخيــة، ومــزارع التمــور والزيتــون الرتاثيــة، واملواقــع الثقافيــة 

املتعلقــة باألنشــطة الزراعيــة خــالل العصــور القدميــة. ويجــب ربــط هــذه 

املواقــع الرتاثيــة باملدينــة، وإنشــاء طريــق للســياحة ميــر عــرب املواقــع 

الزيتــون،  بصناعــة  املتعلقــة  الزراعيــة  واألرايض  الرئيســية،  الرتاثيــة 

والتمــور. وهــذا مــن شــأنه تعزيــز الهويــة املحليــة ملدينــة ســكاكا، وزيــادة 

النشــاط االقتصــادي، وإقامــة طريــق زراعي,ســياحي قــوي يربــط بــني 

واملنطقــة.  املدينــة، 

جيــداً يف مدينــة  خــرضاء متصلــة  إنشــاء شــبكة  يتــم  أن  يجــب  وأخــرياً، 

ســكاكا، وذلــك باســتخدام املســاحات الخــرضاء الحاليــة، مبــا يف ذلــك 

الخــرضاء  للمســاحات  جديــدة  مواصفــات  وإضافــة  القدميــة،  املــزارع 

العامــة يف املناطــق التــي تفتقــر إليهــا حاليــاً، وإعــادة ربــط هــذه الشــبكة 

ينبغــي  ولذلــك،  )امليــاه(.  األزرق  بالنظــام  الجديــدة  املمتــدة  الخــرضاء 

وربــط  الحــرضي،  النســيج  داخــل  املوجــودة  العامــة  األماكــن  تحســني 

بعضهــم ببعــض، وربطهــم باألوديــة، ومناطــق مخزونهــم االحتياطــي، 

وكذلــك إعــادة تنشــيط املــزارع املُهملــة يف املدينــة. ومــن شــأن هــذه 

ــن عــام يف جــودة البيئــة الحرضيــة،  االســرتاتيجية أن تضمــن حــدوث تحسُّ

ضــد  للمدينــة  املرونــة  قــدرة  بنــاء  مــع  املدينــة،  ســكان  حيــاة  وجــودة 

الطبيعيــة.  الظــروف 

هــذا التدخــل يعــزز تقنيــة الزراعــة التقليديــة يف زراعــة   .١
التمــور والزيتــون، وهــذا ســيحد مــن اســتهالك امليــاه 

ويســاعد يف الحفــاظ عــىل الــرتاث. 

داخــل  الخــرضاء  والحدائــق  العامــة  املســاحات  زيــادة   .٢
ــد مــن معــدل  النســيج الحــرضي املوجــود، ســوف يزي

ســكاكا.  يف  الوحــد  للفــرد  الخــرضاء  املســاحة 

إن إعــادة تجديــد وتنشــيط املبــاين القدميــة، وإنشــاء   .٣
الريفيــة  والفنــادق  الزراعيــة،  واملســاحات  املــزارع 
واملطاعــم التــي تبيــع مــا يتــم إنتاجــه، ســوف يعيــد 
فيــه  يشــارك  الــذي  الريفــي  االقتصــاد  تنشــيط 
ديناميــي.  اقتصــادي  قطــاع  وجــود  ظــل  يف  الشــباب 
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٣,٦ أولويات العمل مدينة سكاكا 

ملموســة  اســرتاتيجيات  إىل  التصميميــة  التوصيــات  تحويــل  يتطلــب 

تــؤدي إىل  أن  ـة ميكــن  إجــراءات نظاميــة مفصلِـّ عــرب  للتنفيــذ،  وقابلــة 

واالجتامعــي  واالقتصــادي،  املــكاين،  التحــول  يف  تدريجيــة  زيــادة 

املرتقــب. وهكــذا، فــإن خطــة عمــل مدينــة ســكاكا التــي ترتكــز عــىل ثالث 

توصيــات اســرتاتيجية، وتقــوم عــىل سلســلة مــن التدخــالت التنظيميــة، 

اإلجــراءات  وتفصيــل  أولويــات،  تحديــد  يف  كدليــل  تعمــل  والتدريجيــة، 

وبصفــة  ومرنــة.  ومتكاملــة،  مدمجــة،  مدينــة  لبنــاء  الالزمــة  الالحقــة 

أساســية، تحــدد خطــة العمــل ثالثــة إجــراءات متوخــاة خصيصــاً ملدينــة 

وتدريجــي:  تنظيمــي،  بشــكٍل  للعمــل  ســكاكا، 

اإلجراء ١: إنشاء محور مركزّي لنظام النقل العام.   •

اإلجــراء ٢: تنفيــذ التكثيــف االســرتاتيجي، وإنشــاء نقــاط مركزيــة   •

جديــدة. 

 

متضمنــاً  قــوي  اجتامعي,إيكولوجــي  نظــام  إنشــاء   :٣ اإلجــراء   •

الــرتاث. 

يعــزز اإلجــراء األول إعــادة هيكلــة املدينــة عــن طريــق االســتفادة مــن 

بــه مدينــة ســكاكا،  الــذي تتميــز  الهيــكل العمــراين املدمــج والخطــي 

اإلجــراء  تحقيــق  ويعتمــد  العــام.  للنقــل  رئيــيس  محــور  إىل  وتحويلــه 

الثــاين عــىل اإلجــراء األول عــن طريــق تعزيــز التكثيــف االســرتاتيجي ضمن 

النســيج الحــرضي الحــايل، وتعزيــز مبــادئ التنميــة املوجهــة نحو اســتخدام 

وســائل النقــل العــام عــىل امتــداد محــور النقــل العــام، وخصوصــاً حــول 

نقــاط االلتقــاء الرئيســية للنقــل العــام، وأيضــاً إنشــاء مراكــز جديــدة تتميــز 

باالســتخدام املختلــط. ويكمــل اإلجــراء الثــاين التحــول الهيــكيل العــام 

ربطهــا  وإعــادة  قويــة،  خــرضاء  شــبكة  بنــاء  إعــادة  طريــق  عــن  للمدينــة 

ــة، والشــبكة الزرقــاء.  وتكاملهــا بــكل مــن نســيج املدين

مســتويات:  ثالثــة  عــىل  أثــراً  العمــل  أولويــات  أحدثــت  عــام،  وبوجــٍه 

املناطــق اإلقليميــة، والحرضيــة، واألحيــاء. فعــىل املســتوى اإلقليمــي، 

تُثبــط األنشــطة  تُعيــد ربــط النظــم الطبيعيــة بالشــبكة األكــرب، بينــام 

ــوازي  ــة، وبالت ــدة، وتشــجع عــىل الزراعــة التقليدي ــة املكثفــة الجدي الزراعي

مــع ذلــك تبنــي دائــرة إقليميــة تهــِدف إىل رفــع قيمــة املواقــع الرتاثيــة، 

املحــور  يعمــل  حيــث  املدينــة،  مســتوى  وعــىل  الزراعيــة.  والســياحة 

ــة  الخطــي لنظــام النقــل العــام بشــكل كبــري عــىل تحســني ترابــط مدين

ســكاكا مــن الشــامل للجنــوب، وكذلــك مــن الــرشق للغــرب، مــن خــالل 

نظــام ثانــوي داعــم للنقــل العــام )نظــام فرعــي(. وأخــرياً، عــىل مســتوى 

الحــي، تعــزز خطــة العمــل تحــول، وتنشــيط األرايض الفضــاء املوجــودة 

داخــل النســيج الحــرضي، مــع ربــط األحيــاء بعضهــا ببعــض بطريقــة أفضــل 

مــن أجــل نســيج حــرضي أكــر كثافــة، وأكــر تكامــالً، ومــن أجــل دعــم نظــام 

النقــل العــام، وتأســيس حركــة ديناميكيــة للســكان، والبضائــع، وبالتــايل 

تعزيــز االقتصــادات املحليــة. 

ورشة عمل يف مدينة سكاكا
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العمرانية الصغرية

مناطق تكثيف باستخدامات متعددة 



١٠٤

النظرة املستقبليةالسياق الوطني واإلقليمي

٤,٦ اإلجراءات الثالثية التنظيمية للتغري الهيكيل 

١,٤,٦ اإلجراء ١: إنشاء محور مركزي لنظام النقل العام 

يتنــاول اإلجــراء األول الحاجــة إىل إعــادة هيكلــة املدينــة، بــدءاً مــن أمنــاط 

النقــل فيهــا. ومــن خــالل تبنــي مقــرتح إقامــة نظــام نقــل عــام جديــد، 

يعــزز، ويســتفيد مــن الشــكل الحــرضي الخطــي واملدمــج ملدينــة ســكاكا، 

فــإن اإلجــراء األول يوجــه إعــداد عمليــة تنفيــذه. وعــالوة عــىل ذلــك، فهــو 

يضــع الــرشوط املســبقة لتعزيــز الزيــادة التدريجيــة للكثافــة الحرضيــة، 

وإلنشــاء نقــاط مركزيــة جديــدة حــول نقــاط االلتقــاء الرئيســية الناشــئة 

للنقــل العــام، عــىل النحــو املتوخــى يف اإلجــراء الثــاين. وســيوفر إنشــاء 

محــور مركــزي للنقــل العــام إمكانيــة الوصــول إىل املدينــة بأكملهــا، مــام 

ســيؤدي إىل تعزيــز نوعــاً مختلفــاً مــن شــوارع املــدن الصديقــة للمشــاة، 

ودعــم  املختلــط،  االســتخدام  ذات  التنميــة  مــن  املزيــد  عــىل  والحــث 

ــة جديــدة يف املســتقبل.  إنشــاء نقــاط مركزي

وميكن تلخيص اإلجراء األول يف الخطوات التالية: 

إنشــاء نظــام نقــل عــام خطــي عــىل امتــداد املحــور الحــرضي   ١,١

لرئيــيس  ا

تتعلــق الخطــوة األوىل بإعــداد نظــام محــوري للنقــل العــام )عــىل ســبيل 

امتــداد طريــق  عــىل  يتــم تطويــره  الــرتدد(  الحافــالت رسيعــة  املثــال، 

امللــك خالــد. ومــن املتوقــع أن يتــم تشــغيل هــذا الخــط مــن الشــامل 

إىل الجنــوب، مــام سيســاعد عــىل إنشــاء ممــر حــرضي جديــد لالســتخدام 

املختلــط، و للمشــاة، وربــط املشــاريع الســكنية الجديــدة يف شــامل، 

يف  املوجــودة  والتعليميــة  الحكوميــة  باملرافــق  املدينــة،  ووســط 

الجنــوب. 

٢,١  تعزيــز تنميــة االســتخدام املختلــط حــول نقــاط اللتقــاء الرئيســية 

لنظــام النقــل العــام 

تخصيــص  املدينــة  عــىل  يجــب  الخطيــة،  النقــل  شــبكة  تنفيــذ  أثنــاء 

املحطــات الرئيســية لوســائل النقــل العــام يف املناطــق االســرتاتيجية 

التــي ينُقصهــا االســتخدام املختلــط، والحيويــة االقتصاديــة. ويجــب أن 

إلعــادة  ة  ُمعــدَّ وجودهــا  املحتمــل  واملناطــق  املحطــات،  هــذه  تكــون 

تطويرهــا يف املســتقبل، حيــث مــن املتوقــع أن تنمــو مبــرور الوقــت. 

وصــل  كنقــاط  تعمــل  جديــدة،  مركزيــة  نقــاط  أيضــاً  بعضهــا  وســيصبح 

ســكاكا.  ملدينــة  بالنســبة  ثانويــة  اجتامعية,اقتصاديــة 

االســتخدامات  متعــدد  الرئيــيس  املحــور  وتوصيــل  توســيع،   ٣,١

الرئيســية  بالطــرق 

ســيحتاج املحــور الرئيــيس الجديــد متعــدد االســتخدامات إىل اســتكامله، 

وتوســيعه بواســطة سلســلة مــن الطــرق التقاطعيــة. وســيتم ذلــك 

االســتخدامات،  متعــددة  الثانويــة  الشــوارع  تطويــر  تعزيــز  طريــق  عــن 

واملخصصــة للمشــاة، التــي تتصــل بالنقــاط االقتصاديــة الناشــئة الجديدة 

الواقعــة عــىل امتــداد املحــور الرئيــيس للنقــل العــام. وسيســاعد ذلــك 

والــذي  العــام،  والنقــل  املشــاة،  لشــبكات  جديــداً  نظامــاً  خلــق  عــىل 

بــدوره ســيدعم التكثيــف التدريجــي لالســتخدام املختلــط عــىل امتــداد 

بهــذا  املتصلــة  الثانويــة  الشــوارع  طــول  وعــىل  خالــد،  امللــك  طريــق 

املحــور الحــرضي الرئيــيس. ومبــرور الوقــت، ومــع تزايــد عــدد الســكان، 

ميكــن  الثــاين،  اإلجــراء  يف  املتوخــى  االســرتاتيجي  التكثيــف  وبعــد 

ــداد الطــرق  ــوي للنقــل العــام )نظــام فرعــي( عــىل امت إنشــاء نظــام ثان

التقاطعيــة، لتوســيع، واســتكامل شــبكة النقــل العــام. 

ســيكون نظــام النقــل العــام الطــويل مبثابــة العمــود   .١
الفقــري الرئيــيس للمدينــة، حيــث يربــط بــني املراكــز 
ــة املختلفــة مــن الشــامل إىل الجنــوب، كــام  العمراني
ســوف يتــم تنفيــذ مشــاريع التنميــة االقتصاديــة حــول 

محطــات النقــل العــام.

يربــط  الــذي  الرئيــيس  املحــور  مــن  اإلســتفادة   .٢
الــرشق، مــع وجــود نظــام  الغــرب إىل  املدينــة مــن 
ســوف  والتــي  بــه،  ترتبــط  التــي  الَعرِْضيّــة  التغذيــة 
املتعــددة. الوســائط  ذات  النقــل  مبحطــات  ترتبــط 

ســوف يتــم توزيــع النشــاط التجــاري واملشــاريع ذات   .٣
الكثافــة املتوســطة والعاليــة يف الشــوارع الثانويــة، 
املرتبطــة مبحــور النقــل الطــويل، املتصلــة مبحطــات 
الحافــالت الثانويــة، حيــث ســوف يتــم تكثيــف النشــاط 

ــد.  االقتصــادي بشــكل متزاي



السياق الوطني واإلقليمي

١٠٥

النظرة املستقبلية

الشكل ٤٥. اإلجراء األول: إنشاء املحور املركزي لنظام النقل العام 

املراكز العمرانية الجديدة لألنشطة 

نظام النقل العام الطويل )الباصات الرسيعة(

املحطات الثانوية لنظام النقل الطويل 

خطوط حافالت التغذية

محطات حافالت التغذية 

تكثيف النشاط التجاري



١٠٦

النظرة املستقبليةالسياق الوطني واإلقليمي

٢,٤,٦ اإلجراء ٢: تنفيذ التكثيف اإلسرتاتيجي، وإنشاء نقاط 

مركزية جديدة 

يف أعقــاب تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، يجــب عــىل املدينــة أن تبــدأ 

االســتخدام  وتنميــة  الســكني،  التكثيــف  عــىل  الحــث  يف  بنشــاط 

املختلــط، يف املناطــق التــي يســهل فيهــا الوصــول إىل وســائل النقــل 

العــام ســرياً عــىل األقــدام. ويجــب تطبيــق التكثيــف اإلســرتاتيجي عــىل 

النقــاط الرئيســية املختــارة لتحديــد النقــاط املركزيــة الجديــدة الناشــئة، 

كــام يجــب أن يكــون التكثيــف االســرتاتيجي قــادراً عــىل إعــادة موازنــة 

توزيــع جميــع الخدمــات، واملرافــق باملدينــة، عــن طريــق تشــجيع تنميــة 

مــن حولهــا. وعنــد  الخدمــات، واملرافــق  وتركيــز  املختلــط،  االســتخدام 

ــذ التكثيــف االســرتاتيجي  ــح تنفي ــة، يجــب أن يصب ــة إضافي ــاول أي تنمي تن

عــىل مســافة يســهل الوصــول إليهــا مــن وســائل النقــل العــام أولويــة. 

وينبغــي أن يتــم تنفيــذ ذلــك مــن خــالل اســتخدام  األرايض الفضــاء 

املتاحــة داخــل النســيج الحــرضي ملنــع الزحــف العمــراين. وعــىل هــذا 

النحــو، يتكــون اإلجــراء الثــاين مــن هــذه الخطــوات: 

تحديد وتطوير مراكز حرضية ثانوية جديدة عىل نحٍو اسرتاتيجي   ١,٢

تركــز الخطــوة األوىل عــىل اختيــار بعــض النقــاط الرئيســية للنقــل العــام 

بشــكٍل اســرتاتيجي لتصبــح نقــاط مركزيــة جديــدة، وعــىل االســتثامر يف 

إعــادة تطويرهــم باعتبارهــم مناطــق حيويــة عاليــة الكثافــة، ومتعــددة 

االســتخدامات. إن إنشــاء نقــاط مركزيــة جديــدة متصلــة بنظــام النقــل 

الخطــي ملدينــة  الهيــكل  نفســه  الوقــت  الخطــي ســيعزز يف  العــام 

ســكاكا، وبالتــايل ســيقوم بإلغــاء فكــرة وجــود نقطــة مركزيــة وحيــدة. 

ــم، والخدمــات  ــل الصحــة، والتعلي وســيلزم أن تكــون املرافــق العامــة مث

االجتامعيــة، موجــودة حــول هــذه النقــاط املركزيــة الجديــدة إلعــادة توزيــع 

إمكانيــة الوصــول، ومواجهــة االســتقطاب الحــايل، وجــذب املزيــد مــن 

الســكان إىل هــذه املراكــز الحرضيــة الجديــدة. 

التكثيف بالقرب من وسائل النقل العام باستخدام األرايض   ٢,٢

الفضاء املتاحة 

الثانويــة  االقتصاديــة  والنقــاط  الجديــدة،  الحرضيــة  املراكــز  إنشــاء  بعــد 

حــول محطــات النقــل العــام، يجــب بعــد ذلــك أن يعمــل التكثيــف بشــكٍل 

والبيضــاء  املتداخلــة  األرايض  اســتخدام  طريــق  عــن  اســرتاتيجي 

املتوفــرة يف املدينــة. ويجــب أن يســتهدف هــذا اإلجــراء بشــكٍل خــاص 

املناطــق الواقعــة بالقــرب مــن وســائل النقــل العــام، مــام يعــزز تنميــة 

االســتخدام املختلــط، والتنميــة عاليــة الكثافــة. إن زيــادة الكثافــة تدريجيــاً 

داخــل املناطــق املأهولــة القامئــة عــن طريــق إدخــال التنميــة، مــن شــأنه 

ــاء الصغــرية،  أن يعــزز النشــاط االقتصــادي، ويحــث عــىل الرخــاء يف األحي

ويف املدينــة ككل. 

وضع سياسات لزيادة الكثافة داخل حدود املدينة )نطاق   ٣,٢

التنمية العمرانية لعام ١٤٥٠( 

الخطــوة األخــرية نحــو التكثيــف اإلســرتاتيجي هــي زيــادة الكثافــة بشــكل 

تدريجــّي يف املناطــق املحيطــة باملدينــة، بالقــرب مــن النســيج الحــرضي 

الفعــيل، وضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠هـــ. وسيســمح 

هــذا اإلجــراء برتســيخ الشــكل الحــرضي، والتحكــم يف النمــو الحــرضي 

ملدينــة ســكاكا، إىل جانــب االســتمرار يف الهيــكل العمــراين، والتوزيــع 

الدميوغــرايف. 

تبــدأ عمليــة التكثيــف حــول محطــات النقــل متعــدد   .١
الوســائط، والتــي يجــب أن تكــون ذات األولويــة للبــدء 
املشــاريع  وتكثيــف  البيضــاء  األرايض  تطويــر  يف 

العاليــة. والكثافــة  املتعــددة  االســتعامالت  ذات 

الواقعــة  املتاحــة  البيضــاء  األرايض  عــىل  التكثيــف   .٢
بالقــرب مــن الطــرق الرشيانيــة للنقــل العــام، ودعــم 
العاليــة.  والكثافــة  االســتعامالت  متعــددة  املشــاريع 

املرتبطــة  السياســات  وإعــداد  واضحــة  حــدود  وضــع   .٣
املرتبطــة  غــري  الجديــدة  املشــاريع  بنــاء  لوقــف  بهــا 
واملتكاملــة مــع النســيج العمــراين والحــرضي القائــم، 
كــام يجــب يف املقــام األول تطويــر األرايض البيضــاء 

الكثافــة.  لزيــادة  املتاحــة 
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الشكل ٤٦. اإلجراء الثاين: عمليات التكثيف والربط بالطرق والشوارع وإنشاء مراكز جديدة 

املراكز العمرانية الجديدة حيث يجب زيادة 
التكثيف يف املرحلة األوىل 

نظام النقل العام الطويل )الباصات الرسيعة( 

أرايض قابلة للتطوير بجوار نظام النقل العام 

الطرق الرشيانية الثانوية التي تربط بني الرشق 
والغرب

األرايض البيضاء التي يجب تنميتها يف 
املرحلة الثانية من اسرتاتيجية التكثيف 

املساحة العمرانية الحرضية يف سكاكا

مراكز التكثيف  
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٣,٤,٦ اإلجراء ٣: إنشاء نظام اجتامعي,إيكولوجي قوي متضمناً 

الرتاث 

واســتدامة،  مرونــة،  أكــر  املدينــة  جعــل  إىل  الثالــث  اإلجــراء  يهــدف 

وإمتاعــاً لســكانها. وعــىل هــذا النحــو، وبالتــوازي مــع عمليــة التكثيــف 

قــوي،  إيكولوجــي  نظــام  وضــع  يجــب  ســكاكا،  ملدينــة  االســرتاتيجي 

وبــني  والزرقــاء،  الخــرضاء  الشــبكات  وتعزيــز  تأهيــل،  إعــادة  بــني  يربــط 

تعريــف  بإعــادة  الــرتاث داخــل وخــارج املدينــة. وســيقوم ذلــك  مواقــع 

الطبيعيــة،  املكونــات  ربــط  وإعــادة  الجديــد،  اإلقليمــي  النظــام 

واالجتامعية,الثقافيــة للمدينــة، وأراضيهــا. وتدريجيــاً، ســيعمل التشــجيع 

عــىل  األوديــة،  طــول  عــىل  الحرضيــة  وشــبه  الحرضيــة،  الزراعــة  عــىل 

دعــم إعــادة ربــط الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء، مــع تعزيــز األمــن الغــذايئ، 

عــىل  انتقــايئ  بشــكل  الحفــاظ  يجــب  ذلــك،  عــىل  وعــالوة  واملرونــة. 

العامــة  املســاحات  إنشــاء  أجــل  مــن  القامئــة  البيضــاء  األرايض  بعــض 

الخــرضاء، وخاصــًة يف املناطــق املعرضــة للكثافــة الســكانية. وســيخلق 

ذلــك بنيــة ممكنــة لنظــام اجتامعــي إيكولوجــي جديــد، وقــوي، مــع إعــادة 

ربــط املــزارع الزراعيــة، ومواقــع الــرتاث، واملســاحات الحرضيــة الخــرضاء 

الحــدود  خــارج  الــرتاث  الزراعيــة، ومواقــع  بالســياحة  القامئــة، والجديــدة، 

التاليــة:  الخطــوات  بإتبــاع  الثالــث  تنفيــذ اإلجــراء  الحرضيــة. وميكــن 

إنشــاء شــبكة مــن املســاحات العامــة الخــرضاء داخــل املدينــة   ١,٣

أكــرب إيكولوجــي  بنظــام  مرتبطــة 

هنــاك حاجــة إىل نهــج تنظيمــي إلنشــاء شــبكة خــرضاء مــن شــأنها أن 

تحســن مــن الجــودة الحرضيــة، وتعيــد ربــط النظــم اإليكولوجيــة الحرضيــة 

بالنظــم اإلقليميــة. وهكــذا، يجــب إنشــاء شــبكة خــرضاء واســعة داخــل 

املدينــة تربــط بــني األماكــن العامــة، واملــزارع التقليديــة، ومتصلــة برقعــة 

وإعــادة  الســتعادة،  خــاص  جهــد  بــذل  وينبغــي  األرايض.  مــن  أوســع 

تنشــيط املــزارع القدميــة املُهملــة داخــل املنطقــة الحرضيــة ملدينــة 

ســكاكا. ومــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، فــإن أثــر إنشــاء مثــل هــذه الشــبكة 

مــن املســاحات العامــة الخــرضاء ســيؤدي يف نهايــة األمــر إىل دعــم زيادة 

قيمــة العقــارات، وإعــادة تشــغيل، وإعطــاء قيمــة لــألرايض املُهملــة، 

خاصــًة يف املناطــق املجــاورة للشــبكة الخــرضاء الناشــئة. 

الحد من مناذج الزراعة املكثفة، وتشجيع الزراعة التقليدية   ٢,٣

ــة  ــاً للحــد مــن أســاليب الزراع ــة مع يجــب وضــع الربامــج والتدابــري التحفيزي

املكثفــة والصناعيــة، وذلــك للحــد مــن الضغــط عــىل اســتخراج املــوارد 

املائيــة يف منطقــة الجــوف، وحاميــة طبقــات امليــاه الجوفيــة. والهــدف 

الطبيعيــة،  العنــارص  مــن  كٍل  عــىل  الحفــاظ  هــو  العمليــة  هــذه  مــن 

ــة  ــف مــن أودي ــة ســكاكا، التــي تتأل ــرتاث الزراعــي اإليكولوجــي ملدين وال

ــة.  ــة وتاريخي ــة ثقافي ــون، ومواقــع ذات أهمي ــة، ومــزارع تراثيــة الزيت تاريخي

ومبــا أن خطــة اســتخدام األرايض املعتمــدة تهــدف إىل زيــادة األرايض 

ــار، فمــن املهــم  ــار إىل ٨,٩٦٠ هكت املخصصــة للزراعــة، مــن ٣,٨٤٠ هكت

تشــجيع النــامذج التقليديــة للزراعــة مــن أجــل تعزيــز األنشــطة االقتصاديــة 

ــة.  ــاه الجوفي املســتدامة، والحــد مــن اســتنفاذ طبقــات املي

إنشــاء طريــق ســياحي يربــط بــني املواقــع الزراعية,اإليكولوجيــة،   ٣,٣

ــة ســكاكا  ــة ملدين واملواقــع الرتاثي

بنــاًء عــىل الخطوتــني الســابقتني، وبعــد الرتويــج للزراعــة التقليديــة داخــل 

ربــط  بهــدف  زراعي,ســياحي  طريــق  إنشــاء  يجــب  وخارجهــا،  املدينــة، 

مواقــع الــرتاث الثقــايف باألنشــطة الزراعيــة التقليديــة. ويجــب أن يكــون 

الدراجــات  الســري، وركــوب  الطريــق مجــاالً ألنشــطة  متوفــراً يف هــذا 

ــة، واملــزارع، ليصبــح مــن املعــامل الرئيســية لجــذب  حــول املواقــع الرتاثي

الســياحية يف املنطقــة. إن إنشــاء مثــل هــذا الطريــق قــد يعــزز الهويــة 

ــة،  املحليــة ملدينــة ســكاكا، مــن خــالل توفــري فــرص للعمــل يف املدين

ويف منطقــة الجــوف. 

داخــل  املهجــورة  الخــرضاء  املســاحات  إحيــاء  ينبغــي   .١
املدينــة وإعــادة تنشــيطها، مــن أجــل إنشــاء شــبكة 
للمشــاة.  واملتاحــة  املرتابطــة  العامــة  األماكــن  مــن 

)مــزارع  املكثفــة  الزراعــة  منــاذج  يف  التحكــم  يجــب   .٢
امليــاه  طبقــات  عــىل  للحفــاظ  الدائريــة(،  القمــح 
الجوفيــة، وبــدالً مــن ذلــك، الرتويــج أكــر الســتخدام 
الزراعيــة  املســاحات  وحيــازة  التقليديــة  الطــرق 

 . لصغــرية ا

يجــب إنشــاء مســار للســياحة الزراعيــة مــن أجــل ربــط   .٣
املــزارع واملبــاين الرتاثيــة املختلفــة، وهــذا ســيزيد 
مــن اإلنتــاج املحــيل للتمــور والزيتــون، وكذلــك زيــادة 

الــزوار يف املدينــة.  عــدد 
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١,٧ التوصيات العمرانية 

١,١,٧ نظرة اسرتاتيجية ملنطقة الجوف 

يشــري توجــه النمــو الســكاين يف منطقــة الجــوف إىل وجــود إمكانيــة 

الســنوي  لتنميــة املنطقــة، ومدنهــا. ويبلــغ متوســط املعــدل  قويــة 

لنمــو الســكان يف املنطقــة حــوايل ٣٪، وقــد تــم حســابه خــالل الفــرتة 

مــن ٢٠٠٤ إىل ٢٠١٤، يف حــني يبلــغ معــدل النمــو الســنوي للمملكــة 

بأكملهــا يف نفــس الفــرتة حــوايل ٢٪. وبعبــارة أخــرى، ميكــن تعريــف 

منطقــة الجــوف بأنهــا مــكان يتميــز بجــذب الســكان إذا مــا متــت مقارنتــه 

بالتوجهــات العامــة يف اململكــة. يف حــني أن توافــر خدمــات ذات نوعيــة 

الحديديــة،  الســكك  وخطــوط  الكهربــاء  وشــبكات  الطــرق  مثــل  جيــدة، 

فــكل ذلــك يجعــل املنطقــة جذابــة لالســتثامرات يف األنشــطة التجاريــة 

والصناعيــة. 

الحقــول  حيــث  مــن  االســرتاتيجي،  مبوقعهــا  الجــوف  منطقــة  وتتميــز 

الزراعيــة املمتــدة، وقربهــا مــن الحــدود األردنيــة. وباعتبــار مدينــة ســكاكا 

مركــزاً للنمــو الوطنــي، فيجــب دعمهــا كمركــز للتجــارة، ولوســائل النقــل، 

املنطقــة،  يف  والصناعــة  الزراعيــة،  الحقــول  بــني  الروابــط  وتعزيــز 

واالســتفادة مــن ميــزة موقعهــا االســرتاتيجي. وباملثــل، يجــب تعزيــز ربــط 

ــة  ــة تحتي ــة ســكاكا باملناطــق املجــاورة، وبالعواصــم، مــن خــالل بني مدين

ــنة، ومتكاملــة لوســائل النقــل.  محسَّ

القطــاع  تعزيــز  يجــب  مســتدامة،  إقليميــة  تنميــة  تحقيــق  أجــل  ومــن 

الزراعــي، الــذي يعــد النشــاط االقتصــادي الرئيــيس يف املنطقــة، مــع 

تعزيــز تقنيــات أكــر اســتدامة، مــع مراعــاة املخاطــر التــي تســببها النــامذج 

يُعطــي  أن  ويجــب  الدائريــة.  القمــح  مــزارع  ري  مثــل  املكثفــة،  الزراعــة 

ــة الواقعــة يف  ــة دعــامً لتوســيع الحقــول الزراعي ــري التحفيزي نظــام التداب

ــادة  غــرب املنطقــة، واملحيطــة مبدينتــي ســكاكا، ودومــة الجنــدل. ولزي

معــدل العاملــة املنخفــض يف املنطقــة، يجــب تأســيس مصانــع إلنتــاج 

املنتجــات الزراعيــة املحليــة، ليعمــل كأداة جــذب إضافيــة للســكان يف 

لعــام  التقريــر االقتصــادي اإلقليمــي  املنطقــة، كــام كان مقــدراً يف 

٢٠١٤، والــذي أعدتــه الهيئــة العامــة لالســتثامر. كــام أن املدينــة الصناعيــة 

التــي تقــع بالقــرب مــن املطــار، وواحــة “مــدن” املرتقبــة، مــن املمكــن 

أن يشــكلوا قاعــدة ذات قيمــة لتعزيــز الصناعــة الزراعيــة يف املنطقــة. 

وكــام ذُكــر مــن قبــل، تقــع املنطقــة عــىل طــرق هامــة للنقــل مــن تبــوك 

الرشقي,الجنــويب  الشــاميل  االتجــاه  يف  الكويــت  وإىل  عرعــر،  إىل 

الغــريب، وإىل حائــل يف الجنــوب، كــام أنهــا عــىل حــدود األردن. وهــذا 

يزيــد مــن أهميــة مدينــة القريــات التــي تقــع عــىل بعــد أقــل مــن ٤٠ 

كيلومــرتاً مــن الحــدود. وعــىل هــذا النحــو، يوفــر وجــود مينــاء الحديثــة 

الجــاف فرصــة اقتصاديــة هامــة ملدينــة القريــات، مــن حيــث اســتضافة 

ــط  ــة الرب ــرة للحــدود يف املســتقبل. ولذلــك، فــإن تقوي األنشــطة العاب

الوظيفــي بــني القريــات، وســكاكا، يحتــاج إىل الدعــم مــن خــالل بنيــة 

تحتيــة مطــورة، وفعالــة للنقــل. 

واحة حرضية يف منطقة الجوف 
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ــط بــني مدينتــي ســكاكا، ودومــة الجنــدل، مبــا  ــز الرواب وأخــرياً، يجــب تعزي

لديهــم مــن عالقــة وظيفيــة قويــة، وذلــك لوصلهــم بطريقــة أفضــل 

الطريــق  عــىل  يقعــوا  الذيــن  واملطــار  والجامعــة،  الصناعيــة،  باملدينــة 

أدوارهــم  تعزيــز  ويجــب  املدينتــني.  بــني  كيلومــرتاً   ٤٠ طولــه  البالــغ 

الوظيفيــة يف املنطقــة، باعتبــار دومــة الجنــدل منطقــة زراعيــة، وســكاكا 

مركــز تجــاري وخدمــي. وينبغــي إيــالء أقــى قــدر مــن االهتــامم لحقيقــة 

أن تنميــة هاتــني املدينتــني ال بــد مــن النظــر فيهــا بصــورة مشــرتكة، مــن 

حيــث الجوانــب الوظيفيــة، واملكانيــة. 

٢,١,٧ نحو سكاكا مدينة زراعية,تراثية املستدامة 

تهــدف الرؤيــة االســرتاتيجية ملســتقبل مدينــة ســكاكا، كــام وردت مــن 

الحرضيــة  املكانيــة  األطــر  تطويــر  تعزيــز  إىل  العمــل،  أولويــات  خــالل 

التــي تعيــد توزيــع الدمــج، والكثافــة املالمئــني حــول مناطــق متعــددة 

الحــرضي  الشــكل  يدعــم  وســوف  مختلــط.  اســتخدام  وذات  املراكــز، 

األكــر دمجــاً، والــذي متــت هيكلتــه عــىل امتــداد شــبكات النقــل العــام، 

اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة، واألرايض، مــام يســمح بتخضــري 

املدينــة، وجعلهــا أكــر مرونــة ضــد الظــروف الطبيعيــة. وهكــذا، فــإن 

خطــة العمــل ترتجــم االســرتاتيجية إىل سلســلة متعاقبــة مــن اإلجــراءات 

االســرتاتيجية  الرؤيــة  ســتُصبح  تنفيذهــا  تــم  مــا  إذا  التــي  التنظيميــة 

حقيقــة، جاعلــة املدينــة: 

مدمجة  •

متكاملة   •

مرنة  •

وبوجــٍه عــام، ســتصبح املدينــة أكــر مالمئــة للعيــش فيهــا، وممتعــة، 

ونابضــة بالحيــاة، وجذابــة، ومســتدامة اجتامعيــاً وبيئيــاً، وتزيــد مــن قدرتهــا 

القامئــة،  الطبيعيــة  للمــوارد  التــوازن  إعــادة  خــالل  مــن  التكيــف  عــىل 

ســكاكا  ملدينــة  سيســمح  وهــذا  الرئيســية.  االقتصاديــة  واألنشــطة 

مفــرتق  عنــد  االســرتاتيجي  موقعهــا  مــن  أفضــل  بشــكل  باالســتفادة 

طــرق التدفقــات التجاريــة الدوليــة، وطــرق الحــج التاريخيــة، ومــن إمكاناتهــا 

ــور، ولجــذب ســكان  ــدالً مــن نقطــة عب ــح وجهــة ب ــة، لــي تصب االقتصادي

جــدد. 

طبيعيــة  مناظــر  بهــا  يوجــد  مدينــة  هــي  الرتاثيــة  الزراعيــة  املدينــة  إن 

رائعــة مــن النواحــي جامليــة، وتجمــع مــا بــني التنــوع البيولوجــي الزراعــي، 

الرؤيــة  وتتصــور  القيِّــم،  الثقــايف  والــرتاث  املرنــة،  البيئيــة  والنظــم 

االســرتاتيجية مســتقبل مدينــة ســكاكا كمدينــة زراعيــة تراثيــة مســتدامة: 

عاصمــة حديثــة نابضــة بالحيــاة حيــث يتــم فيهــا إعــادة تعريــف الهويــات 

االقتصاديــة، والتاريخيــة، وربطهــم مــرة ثانيــة ببعــض.

 واألهــم مــن ذلــك، هــو أن كٍل مــن الرؤيــة االســرتاتيجية، وخطــة العمــل 

مدينــة  تنميــة  عنــد  ســابقاً  تجاهلهــام  تــم  أساســيني،  جانبــني  يعــززان 

واملتكامــل  املكثــف  الحــرضي  والهيــكل  الطبيعيــة،  البيئــة  ســكاكا: 

أعيــدت  التــي  الحرضيــة  التنميــة  أمنــاط  فــإن  جيــد.  بشــكٍل  واملتصــل 

هيكلتهــا، والتــي ترتكــز عــىل شــبكة نقــل عــام جديــدة، وفعالــة تدعــم 

ســتُغريِّ  املختلــط،  االســتخدام  ذات  املركزيــة  للنقــاط  جديــداً  نظامــاً 

بالكامــل طريقــة عمــل املدينــة. وعــن طريــق تخضــري املدينــة تدريجيــاً مــع 

إعــادة إقامــة عالقــة صحيــة، وفاعلــة بــني البيئــات املأهولــة، والطبيعيــة، 

ســتتمكن مدينــة ســكاكا، يف الوقــت نفســه، مــن تعزيــز، وإعــادة تــوازن 

الشكل ٤٨. سيناريو التوصيات املتعلقة بنمط الشوارع النابضة بالحياة يف مدينة سكاكا



السياق الوطني واإلقليمي

١١٥

النهج ثاليث األبعادالنظرة املستقبلية

+++

الشكل ٤٩. مخطط اإلجراءات ذات األولوية يف مدينة سكاكا

مواقع ثقافية وتراثية يجب تكثيفها وربطها 
باملناظر الطبيعية الزراعية 

املساحة املبنية 

األماكن العامة واملناطق الخرضاء املقرتحة داخل 
النسيج العمراين 

املساحات العامة املقرتحة واملناطق الخرضاء 
داخل النسيج العمراين

الحقول الزراعية املكثفة باستخدام تقنيات الزراعة 
التقليدية واملحلية

مسارات حافالت

طرق سياحية زراعية مقرتحة تربط بني املزارع 
واملواقع الرتاثية واألماكن العامة 

إعادة إحياء األودية

تكثيف استعامالت األرايض املتعددة 
والكثافة العالية 
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األبعــاد اإليكولوجيــة، واالجتامعيــة، واالقتصاديــة، مــام يوفــر بيئــة حرضيــة 

جذبــاً  أكــر  املدينــة  ســتصبح  حــني  يف  ملواطنيهــا،  ومنتجــة  صحيــة، 

العمــل.  للســياحة، وســتزيد فــرص 

حرضيــة،  خــرضاء  شــبكة  إلقامــة  حاجــة  هنــاك  الرؤيــة،  هــذه  ولتحقيــق 

وإقليميــة قويــة ومتســقة، بــدءاً مــن إعــادة تنشــيط املــزارع الحرضيــة 

املهملــة، ومواقــع الــرتاث، واألرايض الزراعيــة املحيطــة باملدينــة، مــن 

التكامــل  وتحقيــق  بينهــم،  والوظيفــي  املــادي  االتصــال  تعزيــز  خــالل 

بينهــم مــن خــالل إنشــاء طــرق ســياحية. ويف الواقــع، ميكــن للطريــق 

يعــزز االقتصــاد املحــيل، ويخلــق فــرص عمــل،  الســياحي املقــرتح أن 

واالســتفادة مــن مواقــع الــرتاث جنبــا إىل جنــب مــع األنشــطة الزراعيــة 

التقليديــة. 

٢,٧ التوصيات املؤسسية والترشيعية 

الترشيعــي، قــد تســتفيد مدينــة ســكاكا مــن  يتعلــق باإلصــالح  فيــام 

للمشــاكل  ومبتكــرة،  مســتقلة،  حلــول  إيجــاد  لتســهيل  الالمركزيــة، 

يســتلزم:  وذلــك  األمانــة.  مســتوى  عــىل  الحرضيــة،  االجتامعيــة 

تفويــض صالحيــات التخطيــط مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة   •

إىل األمانــة، واتخــاذ إجــراءات مســتقلة لتلبيــة احتياجــات املجتمــع 

بفعاليــة. وتدعــم ذلــك  األجنــدة الحرضيــة الجديــدة، الــذي ينــص عــىل 

أن  يجــب  اإلقليمــي  الحــرضي  والتخطيــط  التصميــم،  عمليــات  أن 

تقودهــا الجهــات الحكوميــة ولكــن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع 

جميــع قطاعــات الحكومــة، فضــاًل عــن مشــاركة املجتمــع املــدين، 

والقطــاع العــام، والجهــات الفاعلــة املعنيــة األخــرى. 

الالمركزيــة املاليــة، التــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف البحــث   • 

عــن مصــادر لتمويــل األنشــطة التنمويــة. أيضــاً، قد تشــمل أنشــطة 

ويجــب  والرســوم.  الرضائــب،  جمــع  املــدن  يف  اإليــرادات  إدرار 

الســامح للمناطــق الحرضيــة بجمــع بعــض أشــكال الرضائــب عــىل 

املمتلــكات، لتمويــل األنشــطة التنمويــة. ويبــني نظــام األرايض 

غــري  األرايض  عــىل قطــع  رســوماً  يفــرض  الــذي  األخــري،  البيضــاء 

املطــورة يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة املضاربــة عىل األرايض، 

ــه ميكــن االســتفادة مــن  ــة لــألرايض، أن ونقــص املســاكن والتنمي

اآلليــات التنظيميــة إلدرار اإليــرادات، ويف الوقــت نفســه تعزيــز 

إطــار تنمــوي فعــال. 

الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة  للجهــات  ُســبُل  فتــح   •

والتطوعــي واملجتمــع العــام، للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 

محليــاً(  )مالمئــة  وظيفيــاً  الــة  فعَّ ترشيعــات  أيضــاً  املدينــة  ويتطلــب 

مــع:  للتعامــل 

والتــي  الحرضيــة،  املناطــق  قلــب  يف  املهملــة  املــزارع  انتشــار   •

أمنيــة؛  مشــاكل  تطــرح 

وجــود منــازل ســكنية متهالكــة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص للســالمة   •

و  البنــاء؛  ومــواد  العامــة، 

فصــل اســتخدامات املرافــق املختلفــة يف البيئــة املأهولــة، خاصــًة   •

الصناعــات الثقيلــة عــن الســكنية، وذلــك لتعزيــز الســالمة العامــة. 

التنمــوي  التدخــل  النظاميــة  التخطيــط  أدوات  توحيــد  ســيدعم  أيضــاً، 

وتحديثهــا  الترشيعــات  هــذه  مراجعــة  جانــب  إىل  ســكاكا،  ملدينــة 

ومواكبتهــا للعــر، لجعلهــا ذات صلــة بوضــع التنميــة الحــايل. كــام يجــب 

أن يســتتبع ذلــك إعــادة التفكــري يف عمليــة صنــع الترشيعــات الحرضيــة، 

للحــد مــن عــدد العنــارص الفاعلــة. إن مجــرد وجــود الترشيعــات لــن يضمــن 

مــن  فعالــة  تكــون  أن  يجــب  أنهــا  حيــث  املســتدامة،  الحرضيــة  التنميــة 

منهــا،  املرجــوة  النتائــج  تحقيــق  يف  دقيقــة  أي  الوظيفيــة،  الناحيــة 

وواضحــة، ومتســقة، وســهلة الفهــم. وهنــاك حاجــة لنظــام فعــال مــن 

أخــرى:  أمــوٍر  والــذي، ضمــن  الحــرضي،  للتخطيــط  الوظيفيــة  الناحيــة 

• يقدم حوافز/متطلبات مُتكن من منو املدن املدمجة بشكٍل أفضل؛ 

• يحدد أدوار، ومسؤوليات مؤسسية واضحة عىل كل مستوى ؛ 

• يُفرض الربط بني جميع مستويات الخطط )الوطنية، واإلقليمية، 

واملحلية(؛ 

• يوفر آليات فعالة للتنسيق، والرصد؛ و 

• يزيد املشاركة العامة املجدية، واالشرتاك يف التخطيط. 

كــام يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل تكريــس أســلوب مقبــول للمشــاركة 

العامــة يف صنــع القــرار العــام، لتعزيز املســاواة، والشــمول. وســيعطي 

أيضــاً توحيــد الترشيــع الحــرضي رشعيــة للخطــط التــي تعتمــد عليهــا مدينــة 

ســكاكا. 

إن تعديـــل نظـــام النطـــاق العمـــراين إلدراج معايـــري واضحـــة بشـــأن كيفيـة 

تحديــــده م سيعــــزز املســــاءلة الفنيــــة والرأســــية، الــذي مــن شــأنه أيضــا 

أن يكــون مبثابــة دليــل إرشــادي لصياغــة السياســات العمرانيــة املصممــة 

لجعــل املدينــة محــدودة و مدمجــة وأكــر كثافــة. 

٣,٧ التوصيات املالية 

يف عــام ٢٠١٥، بــدأت الحكومــة يف ســن سلســلة مــن اإلصالحــات التــي 

تهــدف إىل إقامــة نظــام مــايل عــام قائــم بذاتــه بدرجــة أكــرب، مــن خــالل 

واالســتثامر  للرضائــب،  الفعالــة  واإلدارة  املتنوعــة،  اإليــرادات  مصــادر 

الخــاص يف القطاعــات االقتصاديــة االســرتاتيجية. 

مــع  وثيــق  بشــكل  ســكاكا  ملدينــة  العامــة  املاليــة  األولويــات  وتتفــق 

أهــداف التنميــة الوطنيــة الكــربى للمملكــة العربيــة الســعودية، والتــي 

القطاعــات  يف  واملتوســطة  الصغــرية  املؤسســات  دعــم  تشــمل 

والثقافــة(.  )كالرتفيــه،  والســياحة  والتصنيــع،  الزراعــة،٢٨  مثــل  الرئيســية 

ولذلــك، فــإن توســيع قــدرة القطــاع العــام عــىل متويــل البنيــة التحتيــة، 

واملشــاريع املحليــة األساســية التــي تدعــم التنميــة يف هــذه املجاالت، 

يُشــكِّل أولويــة بالنســبة ملدينــة ســكاكا. ومتثــل الخــربة الدوليــة مــع آليــات 

التمويــل  ألدوات  املثــىل  املجموعــة  الخــاص  املصــدر  مــن  الرضائــب 

مــن أجــل زيــادة اإليــرادات املحليــة )خاصــًة مــن رضائــب العقــارات، وآليــات 

املاليــة  السياســة  تدعــم  التــي  لــألرايض(  الزائــدة  القيمــة  اســرتداد 

رضائــب  الســعودية  العربيــة  اململكــة  اعتمــدت  وبالفعــل،  الســليمة.٢٩ 

ــة األرايض البيضــاء، وستســتمر يف البحــث  ــل رضيب ــدة، مث ــة جدي عقاري
عــن األدوات الرضيبيــة األخــرى التــي تالئــم احتياجــات مدينــة ســكاكا.٣٠
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دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

تيــاراً  تنشــئ  أنهــا  حيــث  جيــداً  خيــاراً  األرايض  عــىل  الرضائــب  وتُعتــرب 

الجهــات  أجــل  مــن  الخــاص  املصــدر  إليــرادات  بــه  وموثوقــاً  مســتقراً، 

املحليــة. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن املنافــع املرتبطــة مبشــاريع التنميــة 

)مثــل النقــل العــام، والبنيــة التحتيــة االجتامعيــة( ٣١ قــد زادت زيــادة كبــرية 

مــن خــالل التأثــري املضاعــف لتلــك املشــاريع )توجيــه جــزء مــن القيمــة 

املتزايــدة لــألرض إىل إيــرادات الحكومــة(.٣٢ ويقــرتح الربنامــج بــأن تســتفيد 

األرايض  تحســني  رســوم  مثــل  األرايض،  رضائــب  مــن  ســكاكا  مدينــة 

للمشــاريع املقبلــة، مبــا يف ذلــك شــبكة الحافــالت رسيعــة الــرتدد التــي 

ســتغطي مســاحة مــا يقــرب مــن ٨٢ كيلومــرتاً. 

 

وميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة، مثــل أنظمــة النقــل، أن تعمــل عــىل تحفيز 

التنميــة الســكنية، والتجاريــة املتجــاورة، وتعزيــز إمكانيــة الوصــول، وخلــق 

فــرص عمل.٣٣كــام ميكــن للتنميــة املحليــة املدفوعــة باملشــاريع العامــة 

أن تزيــد مــن قيمــة األرايض، وأن تُحــدث عــدداً مــن الفوائــد املجتمعيــة 

مناســبة  التحســني  رســوم  أن  مبارش.٣٤وحيــث  غــري  بشــكل  األخــرى 

جــداً ملشــاريع البنيــة التحتيــة، فــإن األدوات املاليــة مثــل رســوم إدارة 

النفايــات، ورســوم موقــف الســيارات، ورســوم االزدحــام هــي األخــرى 

أدوات مفيــدة للحــد مــن االعتــامد عــىل الســيارات، وزيــادة حركــة ســري 

املشــاة، خاصــًة يف املناطــق التجاريــة، والرتفيهيــة. 

وهنــاك العديــد مــن األدوات الرضيبيــة املتاحــة للجهــات املحليــة املهتمــة 

بتوســيع إيــرادات املصــدر الخــاص. وميكــن للجهــات أن تحقــق أقــى 

الفوائــد مــن هــذه األدوات الرضيبيــة، مــن خــالل: 

لربــط  الحكومــة،  مــن  مختلفــة  مــع مســتويات  والتعــاون  التنســيق،   -١

املحليــة.  باألولويــات  الوطنيــة  االســرتاتيجيات 
٢- االستثامر يف بناء قدرات، وتحسني اإلدارة الرضيبية.٣٥

ســبيل  )عــىل  املحليــة  لالحتياجــات  مناســبة  ماليــة  أدوات  تصميــم   -٣
املــايل(.٣٦ العقــاري  الســجل  املثــال، 

القانونية/التنظيميــة،  واألطــر  التخطيــط،  بــني  التنســيق  يعــد  وأخــرياً، 

والتمويــل املحــيل أمــراً حاســامً يف تهيئــة الظــروف املحليــة الالزمــة 

جــدول  يف  املبــني  النحــو  عــىل  وعادلــة  مســتدامة،  تنميــة  لتحقيــق 
الجديــد.٣٧ الحــرضي  األعــامل 

اقــرتح  الهنديــة،  نــادو  تاميــل  واليــة  يف 
أحــد مشــاريع إدارة النفايــات إن تتشــارك 
كل مــن الحكومــة املركزيــة )٣٥٪( وحكومــة 
مــن   ٪٥٠ ســداد  يف   )٪١٥( الواليــة 
إجــاميل تكاليــف املــرشوع، بينــام يقــوم 
مــع  املشــاركة  طريــق  )عــن  خــاص  كيــان 
القطــاع الخــاص( بتوفــري النســبة املتبقيــة 
البالغــة ٥٠ ٪ مــن متويــل املــرشوع، بحيــث 
يكــون صاحــب االمتيــاز مــن القطــاع الخــاص 
وبنــاء  وتصميــم  تخطيــط  عــن  مســؤوالً 
إدارة  مرفــق  ومتويــل وتشــغيل وصيانــة 
فــرتة  خــالل  للبلديــة  الصلبــة  النفايــات 
االمتيــاز، وســوف تقــوم البلديــة بتوفــري 
ســنوي  إيجــار  عقــد  خــالل  مــن  األرض 

تحــدده حكومــة تاميــل نــادو.

اقــرتح  الهنديــة،  نــادو  تاميــل  واليــة  يف 
تتشــارك  إن  النفايــات  إدارة  مشــاريع  أحــد 
كل مــن الحكومــة املركزيــة )٣٥٪( وحكومــة 
الواليــة )١٥٪( يف ســداد ٥٠٪ مــن إجــاميل 
كيــان  يقــوم  بينــام  املــرشوع،  تكاليــف 
خــاص )عــن طريــق املشــاركة مــع القطــاع 
ــة البالغــة  الخــاص( بتوفــري النســبة املتبقي
٥٠ ٪ مــن متويــل املــرشوع، بحيــث يكــون 
الخــاص  القطــاع  مــن  االمتيــاز  صاحــب 
وبنــاء  وتصميــم  تخطيــط  عــن  مســؤوالً 
إدارة  مرفــق  وصيانــة  وتشــغيل  ومتويــل 
فــرتة  خــالل  للبلديــة  الصلبــة  النفايــات 
البلديــة بتوفــري  االمتيــاز، وســوف تقــوم 
األرض مــن خــالل عقــد إيجــار ســنوي تحــدده 

نــادو. تاميــل  حكومــة 

مدينــة  طبقــت   ،٢٠٠٧ عــام  يف 
إســتوكهومل نظامــاً لدفــع رســوم مقابــل 
االزدحــام  لتقليــل  الكربــون  إنبعاثــات 
املحليــة،  اإليــرادات  ولتوليــد  والتلــوث 
األمــر الــذي ادى إىل إنخفــاض حركــة املــرور 
بنســبة ١٩ ٪ يف الســنة األوىل باإلضــاف 
اىل تحقيــق إيــرادات بلغــت ٥٩ مليــون يــورو 
أدى  فقــد  ســنغافورة،  يف  أمــا  ســنوياً، 
 »ALS« املناطــق  تراخيــص  نظــام  تنفيــذ 
إىل تقليــص االزدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة 
يف  ســيارة   ٧,٣٠٠ اىل   ١٩٩٥ مايــو  يف 
الــذروة  ســاعات  خــالل   ١٩٩٤ أغســطس 
املروريــة، عــالوة عــىل ذلــك، بلغــت إيــرادات 
دوالر  مليــون   ٤٧ املناطــق  تراخيــص  بيــع 
أمريــي وبتكلفــة إنشــاء بلغــت ٦.٦ مليــون 
باإلضافــة   ،١٩٧٥ عــام  يف  أمريــي  دوالر 
إضــايف  امريــي  دوالر  مليــون   ١٧ اىل 

 .١٩٨٩ يف  النظــام  مراجعــة  بســبب 

رسوم االزدحامرسوم مواقف السياراتإدارة النفايات
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