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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 
البرشيــة )املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
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، الطائف، املدينــة املنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
األحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك امل ــتوى تل ــىل مس ــات ع ــن املراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــني التخطيــط 
داخــل  املدينــة  فحــص  خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط  الحــري 
القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــرب ورش 
ــة تســتند  ــع، الســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط الرسي

ــا نظــام التخطيــط ككل. ــد عليه ــة يعتم عــىل األدل
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 مارســات 
واملشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  يف  املحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات 

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

للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســراتيجية التمويــل.

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

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

مــن خــالل منهــج »التعلــم باملارســة«. 

2،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 تطويراســراتيجيات 
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســراتيجية عمرانية 
وطنيــة واســراتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2٠٣٠.  ويثّمــن برنامــج 
ــة الداعمــة ألهــداف  مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابي
رؤيــة اململكــة 2٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة 
مناطــق اململكــة، ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســراتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

واقــراح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 
 

 3,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،3،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر حالــة مدينــة الطائــف عــىل العديــد مــن عنارص االســراتيجية 
ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــة، واألس ــة والقروي ــؤون البلدي ــوزارة الش ــدة ل الجدي
الدراســات  ومراجعــة  واســتعراض  األوليــة،  النتائــج  يف  تحديدهــا  تــم 
العمرانيــة  االســراتيجية  مثــل   - االســراتيجية  والوثائــق  واملخططــات 
قبــل  مــن  التنســيق  مســتوى  بانخفــاض  اإلقــرار  تــم  فقــد  الوطنيــة، 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق 
والتكامــل  )القطاعــي(،  األفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــايل، 
الــرأيس )املســتويات( متثــل تحديًــا رئيســيًا يهــدف برنامــج مســتقبل 

املســتقبل.  يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن 
أطــر  تحســني  العمرانيــة  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
املســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــىل  الحــري  التخطيــط  ومارســات 
ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــري، 
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة 
املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــراطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه املــدن  ســواء عــن الــدور 
املتوقــع للمدينــة يف املنطقــة اإلداريــة، أو عــن التخطيــط الوطنــي 

للمــدن.

2،3،١ أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر حالــة مدينــة الطائف عــىل التحليل العمراين التشــخييص 
ملوئــل  املســتدامة  التنميــة  بإطــار  التحليــل  ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة 



١٣

منظر اللتقاء بعض الطرق يف الطائف



١٤

الطريق الرسيع الذي يصل إىل الطائف عرب جبال الرسوات

املقدمة

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

قائــم  نهــج  إتبــاع  عــىل  أعــاله  املذكــورة  االســراتيجية  تحديــد  يســتند 
عــىل األدلــة لفهــم املشــاكل، بنــاًء عــىل جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات 
الثانويــة واألوليــة، كــا يســتخدم تقريــر حالــة املدينــة، كــا هــو الحــال يف 
الربنامــج ككل، البيانــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار املــدن 
)مــؤرشات ازدهــار املــدن( لتحديــد االتجاهــات والتحديــات الهامــة عــىل 
مســتوى املدينــة، ثــم يقــرن ذلــك مبراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة، 
إىل جانــب التحليــل املــكاين متعــدد املســتويات لنظــام املعلومــات 

الجغرافيــة، لتحديــد هــذه االســراتيجية.

٤،١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة

١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــىل  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الركيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســات  األرايض  واســتعاالت 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 
مبعايــري أفضــل ملارســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرحــات التنمي أيضــا األث
املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 

يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، 
تــم دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة 
لفهــم املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف 

املــدن.

مــن  األدلــة  عــىل  املبنــي  األســلوب  تشــكل  التــي  العنــارص  وتتألــف   
اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

2( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

3( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــىل 
املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــاداً 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 االجتاعيــة 
البعــض عــىل مســتويات مختلفــة  والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا 
مــن التأثــري،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل 
ــة  ــع أوجــه الرابــط داخــل أمنــاط التنمي مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا. 
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مستوى اململكة

منطقة

مكة املكرمة

مستوى منطقة 

مدينة الطائف 

مستوى حارضة الطائف

مستوى مدينة 

الطائف 

مستوى املجاورات 

السكنية

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات

املقدمة

2،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. 

ولقــد ركــزت املراجعــات عــىل تقييــم:
 

• اإلسرتاتيجية العمرانية الوطنية،  

• املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة، 

• مخطط تطوير مدينة الطائف.

 
3،٤،١ تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

تحديــد  تســاعد يف  محــاور  مــن ســتة  ازدهــار املدينــة  مــؤرش  يتكــون 
األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة 
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 الطائــف، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املدن الســعودية، 

ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧2 الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن. 

٤،٤،١ التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية

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

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 
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السياق املكاين الوطني واإلقليمي

١،2 نظرة عامة عىل مدينة الطائف

١،١،2 الخلفية التاريخية

يعنــي اســم الطائــف باللغــة العربيــة »الشــامل«، وكانــت مبثابــة عاصمــة 
صيفيــة لعــدة قــرون، تجــذب الســياح، والــزوار الذيــن يســتمتعون باملناظر 
اآلرسة للصخــور املنحوتــة بواســطة الريــاح، واملنــاخ اللطيــف، واألماكــن 
الخــراء املحيطــة بهــا، باإلضافــة إىل وفــرة الفواكــه التــي تنمــو يف 
واديهــا الخصــب. وحيــث أنهــا تقــع عــىل ارتفــاع ١٨٠٠ مــر فــوق مســتوى 
ســطح البحــر، فاملنــاخ يف الطائــف مناســب لزراعــة القمــح، والكــروم، 

والفاكهــة، وحصلــت عــىل لقــب »حديقــة الحجــاز«. 

ــرض  ــكاظ، املع ــوق ع ــاً لس ــف موطن ــة الطائ ــت مدين ــالم ، كان ــل اإلس قب
التجــاري، والثقــايف الســنوي الشــهري، واألكرب يف شــبه الجزيــرة العربية. 
الواقعــة  الصحراويــة  بالســهول  اآلن  يعــرف  فيــا  عــكاظ  ســوق  ويقــع 
بشــال الطائــف. وابتــداءاً مــن الخمســينات، بــدأت مدينــة الطائــف يف 
النمــو مــن حيــث املســاحة الفعليــة، والســكان، والزراعــة باعتبارهــا عنــراً 
رئيســياً يف االقتصــاد املحــيل. وامتــدت حــدود املدينــة لتشــمل العديــد 
مــن القــرى الصغــرية. واليــوم، أكــر مــن مليــون شــخص جعلــوا مــن مدينــة 
الطائــف وطنهــم الدائــم، ويزورهــا آالف آخــرون خــالل أشــهر الصيــف. 
ــة  ــر صناع ــا توف ــة، ك ــة املكرم ــة مك ــا ملدين ــن قربه ــاج م ــتفيد الحج ويس

الســياحة آالف مــن فــرص العمــل للمقيمــني. 

2,١,2 الجغرافيا واملوقع

تقــع مدينــة الطائــف يف منطقــة مكــة املكرمــة، غــرب اململكــة العربيــة 
الســعودية، وعــىل بعــد ١٠٠ كيلومــر مــن مكــة املكرمــة التــي تبعــد 
فــوق  مــر   ١,٨٠٠ ارتفــاع  وعــىل  جــدة.  رشق  جنــوب  كــم   ١٦٧ حــوايل 
الــرسوات،  لجبــال  الرشقيــة  املنحــدرات  عــىل  البحــر  ســطح  مســتوى 
تغطــي مدينــة الطائــف مســاحة قدرهــا ٤٨,٠٩٦ كيلومــر مربــع. وتغطــي 
ملــدن  التابعــة  البلــدان  الطائــف  مدينــة  يف  التنميــة  حايــة  حــدود 
اإلجاليــة  مســاحتها  وتبلــغ  و«الهــدا«،  الكبــري«،  و«الســيل  »الشــفا«، 

كيلومــر مربــع.  حــوايل ٣,٨2٦ 

حــار، وشــتاء  مــع صيــف  حــار،  الطائــف مبنــاخ صحــراوي  وتتمتــع مدينــة 
معتــدل. وال يكــون الصيــف شــديداً كاملناطــق املنخفضــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية. ويف فصــل الشــتاء، ميكــن أن تصــل درجــة الحــرارة 
الصغــرى إىل ٣ درجــات، والكــربى إىل ١٨ درجــة. ويف الغالــب، يكــون الجــو 
جــاف مــع زخــات متفرقــة مــن األمطــار. ويف فصــل الصيــف، تــراوح درجــة 
الحــرارة بــني 22 إىل 25 درجــة، ويكــون شــهر يوليــو األكــر حــرارة مبتوســط 
خــالل  الحــرارة  درجــات  يكــون أدىن متوســط  بينــا  درجــة مئويــة،   2٧.١
العــام يف شــهر ينايــر، حــني تنخفــض درجــة الحــرارة إىل ١٣.٩ درجــة مئويــة. 
ــه نســبة هطــول األمطــار  ويونيــو هــو الشــهر األكــر جفافــاً، وتصــل في
إىل 2 ملــم، بينــا تكــون النســبة األكــرب لهطــول األمطــار يف شــهر 

أبريــل، مبتوســط ٣5 ملــم. 

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

25.67

74.33

سكان املنطقة

 ٪ مــن إجــايل ســكان اململكــة يف 
2٠١٤

باقي سكان اململكة 

سكان منطقة مكة

معدل النطاق العمراين

 
عدد السكان )2٠١٠(

السكان/كيلومر مربع معدل 
النمو/السنة
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السياق املكاين الوطني واإلقليمي

3،١،2  الخلفية الدميوغرافية

وتشـرياألوضــــاع القامئــــة اىٕل تركــــز منــــط االســــتقرار يف منطقــــة مكــة 
املكرمــــة  يف اثنــــني مــــن كــــربى املراكــــز الحرية األ وهــــا جــــدة ومكــــة 
املكرمــة واللتـان سـجلتا حـوايل ٧١ ٪ مـن إجـايل السـكان يف املنطقـة. 
كذلـــك، تجـــدر اإلشـــارة اىٕل عـــدم وجـــود مراكـــز خرية متوســـطة الحجـم، 
باســـتثناء مدينـــة الطائــف والتـــي بلـــغ عـــدد الســـكان بهـــا ١،١ مليــون 
نســـمة. ويقطـــن مــــا نســــبته ٩٦ ٪ مــــن ســــكان املناطــــق الحريــة يف 
هـذه املـدن، فيـمـا تنتــرش النســبة املتبقيــة يف املجتمعــات الحرية 
الصغــــرية وهــــو مــايؤكـــد غيـــاب التـــدرج الهرمـــي للمـــدن ومراكـــز النمـــو. 
ومبــــرور الزمــــن، ســــوف تشــــهد هــذه املراكــــز الثالثــة األبــــرز مــن ناحيــة 
معـــدالت الكثافـــة الســـكانية ترابطـــاً أقـوى مـن خـــالل النظـم االقتصاديـة 

املتشــــابكة واملتداخلــــة، واملــــوارد الطبيعيــــة والنظــــم اإليكولوجيــــة
املشــركة، إضافــة لنظــم النقــل املشــركة فيــا بينهــا.

نســمة،   ٤٠٠,٠٠٠ الطائــف  مدينــة  ســكان  عــدد  كان   ،١٩٩2 عــام  يف 
وارتفــع إىل أكــر مــن نصــف مليــون نســمة بحلــول عــام 2٠٠٤، وبحلــول 
عــام 2٠١٠، كان عــدد الســكان 5٨٠,٠٠٠ نســمة. واليــوم، يبلــغ عدد ســكان 
املدينــة أكــر مــن مليــون نســمة، مبعــدل منــو ٣٪ ســنوياً عــىل نحــو ٤٤٠ 
كــم 2مــن املســاحة املبنيــة. وتقــل أعــار مــا يقــرب مــن 5٠٪ مــن الســكان 
عــن ٣٠ ســنة. فهــي ســادس أكــرب مدينــة يف اململكــة، وتبلــغ الكثافــة 
الســكانية فيهــا 2٣ نســمة/هكتار. وهنــاك ١١٩ ألــف أرسة يف املدينــة، 

ويبلــغ متوســط حجــم األرسة 5.٣٤ شــخص لــكل أرسة عــام 2٠١٦. )١(
 

٤،١،2  الخلفية االجتامعية واالقتصادية

ــة الطائــف وجهــة ســياحية شــهرية بــني الســعوديني. ففــي  تعتــرب مدين
شــهور الصيــف، يســافر النــاس إىل املدينــة لالســتمتاع بالطقــس، الــذي 
ــا  ــا أنه ــه يف جــدة، ومكــة املكرمــة. ومب ــو علي ــا ه ــرودة م ــر ب يكــون أك
تقــع يف منطقــة جبليــة، تتميــز مبناظــر طبيعيــة جميلــة، وأجــواء مريحــة 
العمــل  فــرص  مــن  الســياحة اآلالف  نوعهــا. ويوفــر مجــال  مــن  فريــدة 
للمقيمــني. وتعتــرب الزراعــة أحــد املكونــات الرئيســية لالقتصــاد املحــيل 
للمدينــة، حيــث عــادًة مــا كانــت القبائــل يف منطقــة الطائــف تــزرع القمــح، 
ــك الليمــون، واملشــمش، والربتقــال،  والشــعري، والفاكهــة، مبــا يف ذل
والزيتــون، والتــني، والخــوخ، والرمــان، والبطيــخ، والســفرجل، والعنــب، 
واللــوز، والبلــح. ويضــم اإلقليــم مناطــق زراعيــة، وقــد توســعت مســاحة 
الغطــاء النبــايت لتصــل إىل مــا يقــرب مــن ٣,١٤5 هكتــار، وهــو مــا ميثــل 
منــواً بنســبة 2٩١٪ بــني عامــي ١٩٨٣، و2٠١٣ )مبــادرة ازدهــار املــدن(. 
باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك مــا يقــرب مــن 2,٠٠٠ مزرعــة يف مدينــة الهــدا، 
والشــفا، يزرعــون وردة الجــوري املعروفــة يف انتــاج الزيــوت الثمينــة؛ 

العطــر. 

الناتج املحيل اإلجاميل

بلــــغ إجــايل الناتــــج املحــــيل ملنطقــــة مكــــة املكرمــــة يف عــــام 2٠١2 
ميــــالدي 2٨٨ مليــــار ريــــال، أي مــــا يشــــكل ١٠.٩ ٪ مــــن إجــــايل الناتــــج 
ــج املحــــيل  ــايل الناتــ ــن إجــ ــكل 2٠.٨ ٪ مــ ــا يشــ ــة، ومــ املحــــيل للمملكــ
اإلجــــايل للمملكــــة باســــتثناء مصــــادر النفــــط الخــــام والغــــاز. كــــا بلــــغ 
متوســـط منـــو إجـــايل الناتـــج املحـيل للمنطقـــة ٣٠ ٪ يف الفتـرة مـا بـني 
عامــــي 2٠٠٩ – 2٠١2، وقــــد حــــل قطاعــــي التطويــر العقــاري والخدمــات 

املاليــــة يف املرتبــــة األوىل مــــن ناحيــــة اإلســــهام يف منــــو متوســــط 
الناتــــج املحــــيل اإلجــــايل للمنطقــــة بنســــبة ١٨٪، يــــيل ذلــــك القطــــاع 
الصناعــــي بنســــبة ١٦.٩٪، والقطــــاع التجــــاري بنســــبة ١٦.٧ ٪، وقطاعــي 
النقــــل واالتصــــاالت بنســــبة ٩.5 ٪، وقطــــاع اإلنشــــاء والتشــــييد بنســــبة

٦.٧ ٪، وقطــاع خدمــات األفــراد واملجتمعــات املحليــة بنســبة ٣.٣ ٪.

5،١،2  شبكات النقل

يف  رئيــيس  دويل  مطــار  أحدهــا  مطــاران،  اإلقليــم  يف  يوجــد 
اململكــة، مطــار امللــك عبــد العزيــز بجــدة، ومطــار إقليمــي يف مدينــة 
الطائــف. يف عــام 2٠١2، بلــغ عــدد الــركاب الذيــن يســتخدمون املطاريــن 
١٣.٧ مليــون راكــب. ومتثــل حركــة النقــل الجــوي يف اإلقليــم ٣٦٪ مــن 
كميــة  وبلغــت  اململكــة.  يف  للمســافرين  الجويــة  الحركــة  إجــايل 
البضائــع املنقولــة عــرب هــذه املطــارات ٤٤٪ مــن إجــايل الشــحن الجــوي 
يف اململكــة العربيــة الســعودية. ويشــهد مطــار امللــك عبــد العزيــز 
ــة لتحســني مســتوى الخدمــات، وفقــاً ألعــىل  بجــدة إعــادة تطــور جوهري
املعايــري الدوليــة. كــا تهــدف إعــادة التطويــر إىل تكثيــف البنيــة التحتيــة 
ــه االســتيعابية  ــادة قدرت ــز قــدرات املطــار مــن خــالل زي للمنطقــة، وتعزي
ــة األوىل، و٨٠ مليــون مســافر يف  إىل ٣٠ مليــون مســافر يف املرحل
التاليــة. وباإلضافــة إىل املطاريــن املذكوريــن، هنــاك مــدرج  املراحــل 
للطائــرات الزراعيــة الصغــرية يف إقليــم القنفــذة، باإلضافــة إىل مهبــط 

طائــرات خــاص يف إقليــم رابــغ، تابــع لرشكــة أرامكــو. 
ويف عــام 2٠١٤، تــم الكشــف ألول مــرة عــن خطــط إنشــاء مطــار دويل 
جديــد يف مدينــة الطائــف لخدمــة الحجــاج املتوجهــني إىل مكــة املكرمــة، 
وبــدأت أعــال البنــاء يف فربايــر 2٠١٧، بهــدف إنجــاز املــرشوع املقــّرر 
بحلــول بدايــة عــام 2٠2٠. ومبجــرد االنتهــاء منــه، ســيصبح للمطــار الجديــد 
مســافر  ماليــني  خمســة  مــع  التعامــل  عــىل  القــدرة  الطائــف  مبدينــة 
ســنوياً.   أمــا بالنســبة للنقــل البحــري، فهنــاك مــرايس صغــرية يف ثالثــة 
مــن املناطــق الســاحلية األربــع تُســتخدم حريــاً مــن قبــل حــرس الحــدود، 
جــدة  مينــاء  املنطقــة  تحتضــن  ذلــك،  ومــع  الصغــرية.  الصيــد  وقــوارب 
ــئ باملنطقــة.  ــد أكــرب املوان ــاء يف اململكــة، وأح ــرب مين ــالمي، أك اإلس
ويســاهم مينــاء جــدة اإلســالمي بحــوايل ٣١٪ مــن إجــايل حركــة النقــل 
البحــري يف اململكــة. وبلــغ عــدد الــركاب )الوافديــن، واملغادريــن( الذيــن 
يســافرون عــرب املينــاء حــوايل 2٤٪ مــن إجــايل عــدد املســافرين الذيــن 
تحــت  آخــر  جديــد  مينــاء  يوجــد  كــا  الســعودية.  املوانــئ  يســتخدمون 
ــاء مدينــة امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة، والــذي  ــاً، وهــو مين اإلنشــاء حالي
مــن املتوقــع أن يكــون مــن بــني أكــرب عــرشة موانــئ حــول العــامل مبجــرد 
اكتالــه.  وعــىل صعيــد آخــر، تســتثمر املنطقــة يف تطويــر هــام لنظــام 
نقــل الســكك الحديديــة، مــع مــرشوع قطــار الحرمــني فائــق الرسعــة الــذي 
الحديديــة ٤٨٠  الســكك  إجــايل طــول مــرشوع  يبلــغ  بالفعــل.  يعمــل 

كيلومــراً، وهــو مصمــم للمســافرين. 
محطــات  خمــس  إنشــاء  املــرشوع  مــن  األوىل  املرحلــة  وتضمنــت 
للــركاب، واحــدة يف مكــة املكرمــة، واثنــني يف مدينــة جــدة )أحدهــا 
ــة(،  ــط املدين ــرى يف وس ــدويل، واألخ ــز ال ــد العزي ــك عب ــار املل يف مط
ومحطــة أخــرى يف املدينــة املنــورة، واملحطــة الخامســة يف مدينــة 
امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة، مبدينــة رابــغ. وبشــكل رئيــيس، يخــدم خــط 
الســكة الحديــد الحجــاج القادمــني للحــج أو العمــرة، مــع قــدرة نقــل ســنوية 
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السكان )2٠١2( شخص/كم 2 
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يف إجايل الناتج املحيل 
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الشكل ٣. يوضح شبكة النقل واملطارات واملوانئ بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها

الدمام : مطار امللك فهد 

الدويل 
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عبدالعزيز الدويل 

)عدد الركاب: ٦.5٠٠،٠٠٠(؛
بريدة : مطار األمري نايف

بن عبدالعزيز الدويل 
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الشكل 2. يوضح إجايل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه عىل مستوى اململكة العربية السعودية

السياق املكاين الوطني واإلقليمي
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الشكل 5.يوضح موقع منطقة مكة املكرمة واملناطق األخرى يف اململكة العربية السعودية

الشكل ٤. يوضح عدد حجاج الداخل من غري السعوديني لعام 2٠١٧
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السياق املكاين الوطني واإلقليمي
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الشكل ٦. يوضح الحدود اإلدارية يف منطقة مكة،، والتي تم تعديلها يف عام 2٠١٦، حيث ارتفعت من اثني عرش إىل ستة عرش محافظة

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املراكز الريفية/القرى

جدة

الجموم

خليص

القنفذة

العارضية

تربة

املوية

مكة املكرمة

رابغ

أدهم

بحرة

ميسان

الخمرة

الكامل

الطائف

الليث

رانية

2،2 أمناط وديناميكيات التنمية الوطنية واإلقليمية

١،2،2 دور املدينة يف اململكة العربية السعودية واملنطقة

الحدود اإلدارية

يف عــام 2٠١٦، متــت مراجعــة الحــدود الخارجيــة ملنطقــة مكــة املكرمــة 
وارتفــع عــدد املحافظــات مــن ١2 إىل ١٧ محافظــة. وترتيــب املحافظــات 
الســبعة عــرش، بحســب تعــداد ســكانها مــن األكــرب إىل األصغــر، هــو 
جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف، والقنفــذة، وبحــرة، والجمــوم، ورابــغ، 
والليــث، والعارضيــة، وميســان، وخليــص، وأضــم، ورانيــه، وتربــة، والخرمــة، 
اإلداريــة  املســاحة  أن  تعنــي  الحــدود  مراجعــة  إن  والكامــل.  واملويــه، 
ملحافظــة الطائــف قــد انخفضــت إىل النصــف، حيــث أصبحــت معظــم 
نطــاق  خــارج  املدينــة،  شــال  أقــى  حتــى  القرويــة  املســتوطنات 

الواليــة القضائيــة للمحافظــة. 

الخطة اإلقليمية ملنطقة مكة املكرمة 

يف املخطــط اإلقليمــي ملكــة املكرمــة ١٤٦٠، تــم تقســيم املنطقــة 
كــا  إمنائيــة،  ومســارات  رئيســية،  تنمويــة  تخطيطيــة  قطاعــات  إىل 

الســاحلية  التنميــة  مســار  هــو  األول  والقطــاع  الخرائــط.  تُظهرهــا 
الشــالية-الغربية. وتشــمل األنشــطة االقتصاديــة الرئيســية أنشــطة 
متوفــرة  املعــادن  أن  حيــث  البحريــة،  واألنشــطة  والتعديــن،  الصناعــة، 
التــي تقــوم  بالدعائــم  الثــاين  التنميــة  يف املنطقــة. ويتميــز قطــاع 
ذلــك  يف  )مبــا  املنطقــة  يف  الحاليــة  االقتصاديــة  األنشــطة  عليهــا 
مكــة املكرمــة، وجــدة، وأجــزاء مــن منطقــة الجمــوم(، حيــث توجــد أعــىل 
ــة الثالــث فهــو املســار  كثافــة ســكانية يف املنطقــة. أمــا قطــاع التنمي
الســاحيل الجنويب-الغــريب، الــذي ميثلــه يف املقــام األول األنشــطة 
البحريــة، واألنشــطة ذات الصلــة. ويعتــرب قطــاع التنميــة الرابــع، ممثــالً 
ــدر  ــف، املص ــة الطائ ــن منطق ــة م ــة الغربي ــة، والجنوبي ــزاء الغربي يف األج
الزراعــي الرئيــيس يف املنطقــة بســبب مناخهــا املعتــدل، ووديانهــا 
التقليديــة  الصيفيــة  الوجهــات  أهــم  مــن  واحــدة  أنهــا  كــا  الخصبــة. 
للســكان يف اململكــة، مبــا لديهــا مــن مواقــع ترفيهيــة عديــدة، خاصــًة 

والشــفا.  الهــدا،  منطقتــي  يف 
األساســية،  الخدمــات  مــن  واســعة  بتغطيــة  القطــاع  هــذا  يتمتــع  كــا 
والطــرق  امليــاه،  إمــدادات  وشــبكات  الصحــي،  الــرف  شــبكات  مثــل 
األنشــطة  وتعتــرب  املنطقــة.  يف  للطــرق  التحتيــة  والبنيــة  الرسيعــة، 
الزراعيــة، والصناعيــة املحــرك االقتصــادي الرئيــيس للمنطقــة، باإلضافــة 
حــد  الســياح املحليــني إىل  تقــوم بخدمــة  التــي  الســياحة  إىل صناعــة 
التعديــن  الخامــس عــىل بعــض مواقــع  التنميــة  كبــري. ويحتــوي قطــاع 
املناطــق  أكــر  مــن  واحــدة  أيضــاً  يشــمل  فإنــه  ذلــك،  ومــع  الواعــدة؛ 
فقــراً يف املنطقــة، مــن حيــث املــوارد االقتصاديــة. فتــوجد أنشطة 
ميكن  ولكن  الرعي،  أنشطة  عــن  فضــاًل  والــزراعة،  للتعديــن،  صغــرية 
زيادة مســاحات األرايض الصالحة للزراعة إذا تــم تزويدهــا بخدمــات الري، 
التــي  التنميــة  مســارات  إىل  باإلضافــة  األخــرى.   التحســني  وجوانــب 

السياق املكاين الوطني واإلقليمي

مــن املتوقــع أن تصــل إىل ثالثــة ماليــني مســافر. ويقلــل الخــط الجديــد 
مــن زمــن الرحلــة بــني جــدة، ومكــة املكرمــة إىل أقــل مــن نصــف ســاعة، 
بينــا تســتغرق الرحلــة بــني مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة، وهــي 
ــه يقلــل مــن  مســافة ٤١٠ كيلومــرات، حــوايل ســاعتني ونصــف. كــا أن
االزدحــام املــروري بشــكل كبــري. وهنــاك خــط ســكة حديــد آخــر مخطــط  أن 
يربــط املنطقــة مبدينــة الريــاض، وهــو جــزء مــن مــرشوع الجــرس الــربي. 
اإلقليــم،  بــني  والبضائــع  الــركاب،  نقــل  بخدمــة  الخــط  هــذا  وســيقوم 

واملناطــق األخــرى، يف أجــزاء وســط، ورشق اململكــة. 



2٣

الشكل ٧. يوضح قطاعات التنمية الرئيسية يف منطقة مكة املكرمة

الشكل ٨. يوضح محاور التنمية الرئيسية يف منطقة مكة املكرمة حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة ١٤٦٠ هـ )2٠٣٨(

السياحة

الصناعات الزراعية

السياحة البحرية 

أنشطة الصيد 

الرعي

العقارات

الخدمات

التعليم

الخدمات املالية 

زراعية 

أنشطة التعدين 

األنشطة الصناعية 

املراكز الريفية/القرى

املحور الديني 

محور النقل 

املحور املؤسيس 

الخطوط الحديدية املقرحة

الخطوط الحديدية املوجودة

الخطوط الحديدية املعتمدة

امليناء القائم

املطار القائم

محطة القطار الحلية

امليناء املقرح

املطار املقرح

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املراكز الريفية/القرى

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املراكز الريفية/القرى

السياق املكاين الوطني واإلقليمي



2٤

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

 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

 % 2059. 5800226 ةقیقد 15

 % 96.40  5869914 ةقيقد 30

 % 99.30  6047043 ةقيقد 60

 %99.80  6085166  ?دألا دحلا

 %0.20  6496  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص

 

حددتهــا املخطــط اإلقليمــي ملكــة املكرمــة، تــم تحديــد أربعــة محــاور 
قويــة:  وظيفية/مواضيعيــة 

١- املحور الديني بني مكة املكرمة، واملدينة املنورة؛ 
2- املحور الساحيل الذي يربط جدة باملراكز اإلمنائية اإلقليمية األخرى 

عىل طول خط الساحل، ويدعمها طريق رسيع رئييس؛ 
3- املحور املؤسيس الذي يربط مبارشًة بني الطائف، والرياض؛ 

٤- ممر جدة - مكة املكرمة - الطائف. 

2.2.2 الهيكل اإلقليمي

البنية التحتية

عــىل الرغــم مــن أن املنطقــة تعتــرب مــزودة جيــداً بخدمــات الطــرق مقارنــًة 
مبناطــق أخــرى، إال أن املخطــط اإلقليمــي اعتمــدت فكــرة وضــع رابــط 
ــز  للوصــل بــني أجــزاء مختلفــة مــن املنطقــة، وإنشــاء شــبكة طــرق تتمي

بتــدرج هرمــي جيــد التصميــم للطــرق، مبــا يف ذلــك تحســني مســتوى 
الطــرق الصحراويــة التــي تربــط بــني القــرى، واملراكــز الحريــة. 

ووفقــاً لتحليــل القيــادة لدينــا، يقيــم حــوايل ٩5٪ مــن الســكان عــىل بعــد 
١5 دقيقــة بالســيارة مــن املراكــز الحريــة الرئيســية، وأكــر مــن ٨٠٪ مــن 
مجمــوع الســكان يعيشــون يف املــدن الرئيســية الثــالث، )وضواحيهــم 

املحيطــة باملناطــق الحريــة(. 

السياق املكاين الوطني واإلقليمي
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وسط مدينة الطائف وبعض الطرق واملساحات الخراء
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الشكل ١٠. يوضح  توزيع السكان يف محافظات منطقة مكة املكرمة حسب تعداد 2٠١٠

 استخدام األرايض، والقيود املادية، والتجمعات الحرضية

 تبلــغ املســاحة التقديريــة املخصصــة ألنشــطة التعديــن داخــل اإلقليــم 
٣,٦٦٣ كيلومــر مربــع، وهــو مــا ميثــل 2.٦٪ مــن املســاحة الكليــة. وتركــز 
هــذه املســاحات يف مناطــق رابــغ، وجــدة، ومكــة املكرمــة، وخليــص، 
ورنيــة. ويتــم تخصيــص ٤.٣٪ مــن األرايض لالســتخدامات الزراعيــة، بينــا 
للتجمعــات  و٤.٩٪  الحديديــة،  والســكك  للطــرق،   ٪١2.٨ تخصيــص  يتــم 
الحريــة. ومتثــل املراعــي يف املســاحات الصحراويــة حــوايل ٦٦٪ مــن 
لــألرايض يف املنطقــة. وتركــز املســاحات  االســتخدامات الطبيعيــة 
منطقــة  يف  الكليــة،  املســاحة  مــن   ٪5٣ تشــكل  التــي  الصحراويــة، 
الليــث، والقنفــذة،  الخمــرة، ورنيــة، بينــا تركــز املراعــي يف مناطــق 
ورابــغ. وتشــكل املناطــق الجبليــة، واألوديــة الجبليــة غــري القابلــة للتطويــر 
٩.2٪ مــن املســاحة الكليــة. وبالنســبة للمناطــق الجبليــة، يعتــرب مســتوى 
للتنميــة  املطلــوب  األقــى  املســتوى  هــو   ٪2٠ البالــغ  االنحــدار 
املقبولــة، حيــث تعــد تكلفــة البنــاء أعــىل بكثــري عنــد املســتويات األعــىل 

مــن ذلــك، مــع اســتثناء وحيــد لعــدد قليــل مــن املشــاريع الخاصــة، مثــل
مثــل مرشوعــات تنميــة البنيــة التحتيــة للســياحة أو الطــرق. وفيــا يتعلــق 
باألوديــة، تــويص الخطــة اإلقليميــة بالحفــاظ عليهــم، ومنــع التعــدي عــىل 

مســارات هــذه األودية. 

وتتميــز التجمعــات الحريــة يف منطقــة مكــة املكرمــة باملــدن، والقــرى، 
والبلــدات املنتــرشة مــن الناحيــة املكانيــة، التــي يجــري توزيعهــا عــىل 
طــول جوانــب األوديــة، وممــرات الطــرق. ومتثــل املــدن ٧٤٪ مــن إجــايل 
التجمعــات  خــالل  مــن  الباقــي  وينتــرش  الحريــة،  التجمعــات  مســاحة 
القرويــة، مبختلــف املســتويات. ويعــود ســبب االرتفــاع النســبي يف 
املســاحة اإلجاليــة للمــدن إىل وجــود أكــرب ثــالث تجمعــات حريــة يف 

اإلقليــم، وهــي جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف. 

السياق املكاين الوطني واإلقليمي
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شارع منوذجي ذو واجهة تجارية يف الطائف 
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العربات املعلقة )التليفريك( يف منطقة الهدا

© Shutterstock

 
3,2  هيكل وديناميكيات إقليم املدينة

١،3،2 اتصال إقليم املدينة

ميكــن القــول بــأن ممــر جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف، هــو األقوى يف 
اململكــة، حيــث يســتضيف 22٪ مــن ســكان البــالد، ويســاهم بنســبة 
2٠٪ مــن إجــايل الناتــج املحــيل للمملكــة. ومــع مــا يقــرب مــن ٧ ماليــني 
شــخص، يضــم املمــر ٨٧٪ مــن ســكان اإلقليم، ومبعــدالت النمــو الحالية، 
ســوف يرتفــع عــدد ســكانه إىل أكــر مــن ١٠ مليــون شــخص، يف غضــون 
2٠ ســنة. ويرجــع ذلــك أيضــاً إىل افتتــاح قطــار الحرمــني مؤخــراً، ومطــار 
ــذي ســيبدأ  ــد املرّخــص أيضــاً كمبنــى للحــج، والعمــرة، وال الطائــف الجدي
ــورات  ــة للتط ــر أهمي ــال األك ــو املث ــذا ه ــام 2٠2٠. ه ــول ع ــغيله بحل تش
التــي تنفــذ رؤيــة تنميــة الطائــف، كمركــز رئيــيس للحركــة الدوليــة للحــج، 
والعمــرة، وذلــك لتخفيــف العــبء عــن مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل 
الحجــاج  مــن ماليــني  أكــر  يصــل  الــذروة. وحاليــاً،  خــالل مواســم  بجــدة 
القادمــني مــن الخــارج كل عــام إىل صالــة خاصــة يف مطــار جــدة الــدويل، 

بينــا يســافر آخــرون إىل املدينــة املنــورة. 

2,3,2 اقتصاد إقليم املدينة

ككل،  اإلقليــم  يف  لالقتصــاد  محــركان  املكرمــة  ومكــة  جــدة،  تــزال  ال 
مــن  الســكان  جــذب  مواصلــة  يف  النســبية  ميزتهــا  إىل  باإلضافــة 
التجمعــات الصغــرية يف اإلقليــم. ووفقــاً للمعــدالت الحاليــة، قــد يــؤدي 
ذلــك إىل زيــادة أمنــاط النطــاق العمــراين غــري املســتدام، ومــا يرتــب 
عــىل ذلــك مــن اتســاع التفــاوت بــني محافظــات اإلقليــم. ومبــرور الوقت، 

ســيتم الربــط بشــكل أفضــل بــني هــذه املراكــز الثالثــة األكــر اكتظاظــاً 
ونظــم  ومــوارد،  متشــابكة،  اقتصاديــة  أنظمــة  خــالل  مــن  بالســكان 
األمثلــة  ومــن  العــام.  النقــل  وأنظمــة  مشــركة،  طبيعيــة  إيكولوجيــة 
الرائعــة عــىل هــذه املــوارد املشــركة، وتكامــل الوظائــف املوجــودة 
بالفعــل يف نظــام املــدن املعنيــة، هــو محطــة تحليــة امليــاه يف جــدة 
ــاه الــرشب ملكــة املكرمــة، والطائــف، مــع كــون الطائــف  التــي توفــر مي
املكرمــة،  مكــة  إىل  للمحاصيــل  بتصديرهــا  لإلقليــم،  الغذائيــة  الســلة 

وجــدة. 

وتتميــز التجمعــات الحريــة يف منطقــة مكــة املكرمــة باملــدن، والقــرى، 
والبلــدات املنتــرشة مــن الناحيــة املكانيــة، التــي يجــري توزيعهــا عــىل 
طــول جوانــب األوديــة، وممــرات الطــرق. ومتثــل املــدن ٧٤٪ مــن إجــايل 
التجمعــات  خــالل  مــن  الباقــي  وينتــرش  الحريــة،  التجمعــات  مســاحة 
القرويــة، مبختلــف املســتويات. ويعــود ســبب االرتفــاع النســبي يف 
املســاحة اإلجاليــة للمــدن إىل وجــود أكــرب ثــالث تجمعــات حريــة يف 

اإلقليــم، وهــي جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف. 

3,3,2  مناخ وتضاريس إقليم املدينة

تتميــز مدينــة الطائــف مبنــاخ معتــدل باملقارنــة مــع مكــة املكرمــة، وجــدة، 
نظــرًا ملوقعهــا الجغــرايف، وكونهــا  فــوق مســتوى ســطح البحــر. 
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الشكل ١١. يوضح التوزيع السكان الحايل واملتوقع بعد 2٠ سنة 

الشكل ١2: يوضح الوظائف واألدوار التي تلعبها كل من منطقة جدة - مكة املكرمة - الطائف 
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أما بالنسبة للرطوبة، فإن الطائف تتمتــع بنطــاق أصغر من التفــاوت يف 
درجات الرطوبة خالل العام مقارنًة باملدينتني الرئيسيتني مكة املكرمة، 
وجدة، فلديهــا نســب مســجلة منخفضــة يف الشــتاء 2٩٪، و عليــا يف 
الصيــف 5٩٪. وتعطــي هــذه املقارنــة ميــزة ملدينــة الطائــف مبناخهــا 
ــم، وعــىل  ــد اإلقلي ــىل صعي ــائح املحــيل ع ــة لجــذب الس ــع، كمنطق الرائ
الصعيــد الوطنــي. أمــا بالنســبة ملعــدل هطــول األمطــار، فإنــه يتفــاوت 
باســتمرار عــىل امتــداد أرايض منطقــة مكــة املكرمــة، بــدءاً بــأدىن قــدر 
ممكــن مــن املطــر يف جــدة، والــذي يــزداد بشــكل ملحــوظ مــع انتقالنــا 
دوراً  الطائــف  تضاريــس  تلعــب  الطائــف.  مثــل  الغربيــة،  املناطــق  إىل 
كبــرياً يف التبايــن الكبــري ملعــدالت ســقوط األمطــار، مــا يوضــح كيــف 
تتعــرض التــالل، واملناطــق الجبليــة ألمطــار غزيــرة، وبشــكل متكــرر طــوال 

ــًة باملناطــق منخفضــة االرتفــاع داخــل نفــس املحافظــة. العــام، مقارن
ويف أغلــب األحيــان، تكــون الريــاح الســائدة عــرب نطــاق املنطقــة ريــاح 
غربيــة، وشــالية غربيــة. ورسعــة الريــاح معتدلــة نســبياً عىل مدار الســنة. 
وخــالل أشــهر االنتقــال املوســمي، قــد تــزداد رسعــة الريــاح الســائدة 
إىل ١٠ م/ث، وغالبــاً مــا تكــون يف شــكل عواصــف رمليــة. ويحــدث ذلــك 
يف الغالــب خــالل الربيــع، ونهايــة الخريــف، وتعتــرب هــذه الظاهــرة واحــدة 

مــن العوامــل التــي تــؤدي إىل تلــوث الهــواء يف اإلقليــم. 

ومــن الناحيــة الطبوغرافيــة، يُظهــر إقليــم املدينــة تنوعــاً يف التضاريس. 
فمــن صــور األقــار الصناعيــة، تظهــر جبــال الحجــاز بوضــوح بــني مدينتــي 
الطائــف، ومكــة املكرمــة. ويبلــغ ارتفــاع ســطح األرض يف الجــزء الجنــويب 
مــن مدينــة الطائــف حــوايل ١,٧٠٠ مــر فــوق مســتوى ســطح البحــر، 

ويتناقــص إىل ١,2٠٠ مــر يف األجــزاء الشــالية الرشقيــة. ويتكــون خــط 
جبــل الحجــاز مــن مجموعــة مــن املرتفعــات، يبلــغ الحــد األقــى الرتفاعهــا 
حــوايل 2,٧٠٠ مــر نحــو الجنــوب، و١,٤5٠ مــر نحــو الغــرب. ويقــال أن هــذا 
الخــط الجبــيل هــو أحــد األســباب التــي تســهم يف عــدم تنفيــذ خــط 
الســكك الحديديــة بــني مكــة املكرمــة – الطائــف الــذي تــم اقراحــه منــذ 

فــرة طويلــة، حيــث تصبــح جــدواه موضــع شــك. )2(
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الشكل ١٤. يوضح  األودية واملناطق الخراء وتوزيع املياه وإنتاج الغذاء
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الشكل ١٣. يوضح املناطق الحرية، واألرايض الزراعية ومناطق التعدين يف كل من أقاليم محافظات جدة -مكة املكرمة - الطائف

السياق املكاين الوطني واإلقليمي





ي
د

ل البل
وي

م
والت

مة 
وك

الح

3

© FSCP



٣٤

١,3  اإلطار الترشيعي واملؤسيس

١,١,3 السياق الترشيعي واملؤسيس

يســتند اطــار الترشيــع العمــراين يف مدينــة الطائــف عــن طريــق البيئــة 
الترشيعيــة للمملكــة، والتــي تقــوم عــىل الرشيعــة اإلســالمية. وهنــاك 
أربعــة كيانــات، امللــك، ومجلــس الشــورى، ومجلــس الــوزراء، و مختلــف 
الــوزارات. وبالتــايل، هنــاك خمســة صكــوك ترشيعيــة )األمــر امللــي، 
الوزاريــة(  ،والقــرارات  الــوزراء  مجلــس  قــرارات  امللــي،  واملرســوم 
تعمــل برتيــب هرمــي، يدعــم مــن ســلطتها، وصالحيتهــا. وللتعامــل مــع 
املســتوطنات غــري املخطــط لهــا يف منطقــة مكــة املكرمــة، صــدر يف 
2٠٠٨ )٣(، ترشيــع فرعــي يطالــب اللجنتــني: أ( الوزاريــة )٤( ، وب( التحضرييــة 
الفنيــة )5(، بوضــع خطــة عمــل لتطويــر املناطــق غــري املخطــط لهــا. ومتــت 
صياغــة خطــة العمــل هــذه، ويتــم اســتخدامها كدليــل مــن قبــل رشكات 
التجديــد الحــري خــالل عمليــات التخطيــط الخاصــة بهــم. كــا يحتــوي 
ــني  ــرشاكات ب ــالل ال ــن خ ــاص م ــاع الخ ــة للقط ــىل حوافــز مالي ــع ع الترشي
القطاعــني العــام، والخــاص، لالســتثار يف املناطــق املخصصــة بــم لهــا 

مــن احتاليــة تحقيــق عوائــد عاليــة. 

عــالوة عــىل ذلــك، تسرشــد مدينــة الطائــف بأكــر مــن 5٠٠ صــك تعميــم 
يف مجــال التخطيــط الحــري، وقــد صدر معظمهم عىل أدىن مســتوى 

إداري )تعميــات( )٦(،  وذلــك يُنقصهــم القــوة الترشيعية املُلزمة. 

تلعب وزارة الشــؤون البلدية والقروية دوراً هاماً يف أمناط منو، وتطور 
مدينــة الطائــف، ألنهــا مكلفــة مــن الناحيــة النظاميــة مبهمــة التخطيــط 
العمــراين ملــدن اململكــة، مبــا يف ذلــك الســاح بجميــع أنــواع أنشــطة 
البنــاء. وبالتــايل، فــإن أمانــة محافظــة الطائــف، تعمــل كــذراع تنفيــذي 
لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. كــا أن نظــام امليزانيــة مركــزي، وهــذا 
يعنــي أن التدخــالت التنمويــة للطائــف تعتمــد عــىل تخصيــص األمــوال 
مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، مــن خــالل وضــع بنــد بذلــك يف 

امليزانيــة الســنوية، وهــي الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة.

للمســتوى  هرميــاً  تدرجــاً  يتبــع  اململكــة  يف  التخطيــط  نظــام  إن 
القاعــدة،  إىل  نــزوالً  القمــة  يف  هــم  مــن  عليــه  ويهيمــن  املــكاين، 
وهــو يؤثــر عــىل النظــام املــكاين ملدينــة الطائــف. إن االســراتيجية 
العمرانيــة الوطنيــة لعــام 2٠٠١، هــي الخطــة التوجيهيــة للمملكــة. وتــربز 

املخطــط اإلقليمــي ملكــة املكرمــة لعــام 2٠٠5، الــذي تــم تحديثــه يف 
عــام 2٠ ١2، الــدور املحــوري الــذي ميكــن أن تلعبــه محافظــة الطائــف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة. وتحــدد خطــة الطائــف، التــي تتكــون مــن الخطــة 
الشــاملة ملدينــة الطائــف، وتدعمهــا وثيقــة تنظيميــة أخــرى )املخطــط 
املحــيل(، االســتخدامات االســراتيجية لــألرض، وشــبكات البنيــة التحتيــة 
يف املنطقــة الحريــة الكــربى، وتُطبــق الضوابــط الحريــة عــىل لوائــح 
اســتخدام، وبنــاء األرايض الحريــة داخــل حــدود البلديــة. وتهــدف حــدود 
النطــاق العمــراين إىل منــع الزحــف الحــري الرسيــع يف ضواحــي املدن 
ــة كافيــة، يف حــني أن خطــط تقســيم األرايض  ــة تحتيــة حري ــدون بني ب

ــف. ــة الطائ ــة مدين ــاء األساســية التــي توجــه تنمي ــات البن ــي لبن ه
 يتــم تعريــف أدوات التخطيــط هــذه مــن خــالل أدلــة إجرائيــة داخــل وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، وليــس مبوجــب النظــام، وبالتــايل فهــي 
تفتقــر إىل الرشعيــة. وبحســب طبيعــة هــذه األدوات، فــال ميكنهــا إقامــة 
ــة.  ــة، والشــفافية للجهــات الفاعلــة ذات الصل نظــام للمســاءلة النظامي

الالمركزيــة  مــن  الطائــف  مدينــة  ستســتفيد  باإلصــالح،  يتعلــق  وفيــا 
ــة، لتيســري الحلــول املســتقلة، واملبتكــرة للمشــاكل  ــة، والقضائي املالي

االجتاعيــة الحريــة عــىل مســتوى األمانــة. ويرتــب عــىل ذلــك: 

البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  املحــيل  التخطيــط  صالحيــات  نقــل  أ- 

والقرويــة إىل األمانــة لــي تتنــاول احتياجــات املجتمــع بشــكل فعــال، 
مــع توفــري العمــل املســتقل لهــا دون الرجــوع للــوزارة. ويتــم دعــم ذلــك 
يف األجنــدة الحريــة الجديــدة التــي تنــص عــىل أن عمليــات التصميــم، 
والتخطيــط الحــري اإلقليمــي يجــب أن تقودهــا األمانــات والبلديــات، 
واملحليــة، ولكــن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع الجهــات والهيئــات 
املــدين، والقطــاع  عــن مشــاركة املجتمــع  للحكومــات، فضــاًل  التابعــة 

العــام، والجهــات املعنيــة األخــرى. 
يف  الــذايت  االســتقالل  األمانــة  متنــح  التــي  املاليــة،  الالمركزيــة  ب- 
الحصــول عــىل مــوارد لتمويــل األنشــطة الحريــة. وقــد تشــمل أنشــطة 
الســاح  وينبغــي  والرســوم.  الرائــب،  املــدن  يف  اإليــرادات  إدرار 
للمناطــق الحريــة بجمــع بعــض مــن أشــكال الرائــب العقاريــة لتمويــل 
األنشــطة الحريــة. ويبــني نظــام األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض 
الحريــة  املناطــق  يف  املطــورة  غــري  األرايض  قطــع  عــىل  رســوماً 
ملعالجــة مشــكلة املضاربــة عــىل األرايض، ونقــص املســاكن، والتنميــة 
الرسيعــة لــألرايض، أنــه ميكــن االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة إلدرار 

إيــرادات، ويف الوقــت نفســه تعزيــز إطــار إمنــايئ فعــال. 
الخــاص،  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة،  للجهــات  ســبُل  فتــح  ج- 
والتطوعــي، واملجتمــع العــام ، لــي يشــاركوا يف القــرارات املتعلقــة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 

ونظــراً إىل تعدديــة حقــوق امللكيــة يف مدينــة الطائــف بســبب األرايض 
العرفيــة، فــإن أنظمــة األرايض  القبليــة الشاســعة يف ظــل امللكيــة 
الســارية تحتــاج إىل تنقيــح لــي تدعــم تنميــة سلســلة حقــوق األرايض 
الترشيعــات واألنظمــة  بهــا، وتطبيقهــا. ويجــب تحديــث  )٧(، واالعــراف 

يتــم دمــج  لــي  غــري املخططــة  ملنطقــة مكــة املكرمــة،  للتجمعــات 
اآلليــات املبتكــرة التــي تدعــم فكــرة املشــاركة عــىل مســتوى املدينــة 

ــاء الفقــرية. مــن أجــل النهــوض باألحي

الشــكل ١5: عــدد الترشيعــات الحريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وفقــاً للمحــاور 
األساســية لترشيعــات التخطيــط الحــري )برنامــج املوئــل(

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة وإشراطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %
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طريق رسيع يربط الطائف مبكة املكرمة عرب جبال الحجاز
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كــا أن توحيــد أدوات وأنظمــة التخطيــط قــد يدعــم التدخــالت اإلمنائيــة 
الترشيعــات  هــذه  وتحديــث  تنقيــح،  جانــب  إىل  الطائــف،  مدينــة  يف 
لجعلهــا ذات صلــة بالوضــع الحــايل للتنميــة. ويجــب أن يســتتبع ذلــك إعــادة 
التفكــري يف عمليــة صنــع الترشيــع للحــد مــن عــدد العنــارص الفاعلــة. كــا 
يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل ترســيخ أســلوب مقبــول للمشــاركة العامــة 
يف صنــع القــرار العــام، مــن أجــل تعزيــز املســاواة، والشــمول. إن توحيــد 
الترشيــع الحــري ســيعطي رشعيــة للخطــط التــي تعتمــد عليهــا مدينــة 
الطائــف.  إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين ليشــمل معايــري واضحــة 
حــول كيفيــة تعيينــه مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة، والرأســية. كــا 
يحتــاج الترشيــع إىل مزيــد مــن الركيــز عــىل وضــع حــد حايــة التنميــة 
الرسيعــة  التنميــة  ملنــع  فقــط  ليــس  التنميــة،  مــن  خاليــة  كمنطقــة 
الخاصــة مــن الراخــي  لتجنــب اســتفادة املصالــح  بــل وأيضــاً  فحســب، 
السياســة  صياغــة  املبــادرات  هــذه  وســتعزز  الترشيعــي.  النــص  يف 
املصممــة لجعــل املدينــة مســتدامة، ومدمجــة، ومكثفــة بدرجــة أكــرب. 
ويف املقــام األول، يجــب إجــراء فحــص مــا بعــد الترشيــع لنطــاق التنميــة 
العمرانيــة لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســته. وميكــن لهــذا، 
بــدوره، أن يتــم االسرشــاد بــه يف عمليــة اإلصــالح الترشيعــي، وكذلــك 

يف خيــارات سياســة التخطيــط.

2،3  أدوات وإجراءات التخطيط

١،2،3 التدرج الهرمي للخطط

الهرمــي  التــدرج  مــن  مســتمد  الطائــف  ملدينــة  التخطيــط  نظــام  إن 
للتخطيــط الفعــيل للمملكــة. ويف هــذا اإلطــار، هنــاك أربعــة مســتويات 
مختلفــة مــن الخطــط املكانيــة: وطنيــة، وإقليميــة، ومحليــة، وللمنطقــة. 

ويوضح الشكل ١٦ أدوات التخطيط السارية يف مدينة الطائف.

2،2،3 الخطة اإلسرتاتيجية اإلقليمية ملنطقة مكة املكرمة

ميثــل املخطــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن التخطيــط املــكاين 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إىل معالجــة جوانــب 
واالقتصاديــة.  واالجتاعيــة،  والحريــة،  الطبيعيــة،  اإلقليميــة  التنميــة 
ويعتــرب املخطــط اإلقليميــة ملكــة املكرمــة واحــدة مــن أقــدم الخطــط 
اإلقليميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وواحــدة مــن الخطــط التــي 
كانــت تقــود التخطيــط اإلقليمــي عــىل املســتوى الوطنــي. وتــم إعــداد 
ــة عــام 2٠٠5، وتــم تحديثهــا  املخطــط اإلقليمــي ملكــة املكرمــة الحري
يف عــام 2٠١2، واعتمدهــا مجلــس املنطقــة ملنطقــة مكــة املكرمــة، 
شــبه  الخطــة  مــن  تتكــون  أنهــا  كــا  بالتــوايل.  املكرمــة،  مكــة  وإمــارة 
اإلقليميــة ألكــرب املحافظــات يف تلــك املنطقــة، مثــل جــدة، والطائــف. 
وكذلــك، تتضمــن الخطــة اإلقليميــة خطــة تنفيــذ، يتــم مبوجبهــا تحديــد 

املرشوعــات الكــربى، والجهــات الفاعلــة، واملواعيــد النهائيــة.
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وتهدف الخطة إىل: 

• تعزيــز مســاهمة املــوارد غــري النفطيــة للمنطقــة يف التنميــة الوطنية 
مــن أجــل تحقيــق منــو متــوازن؛ 

• مارســة التوســع يف املشــاريع مبختلــف الصناعــات، والتــي تعتمــد 
بشــكل خــاص عــىل املــوارد غــري النفطيــة للمنطقــة؛ 

• تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف توفــري التعليــم، والتدريــب بجميــع 
أنحــاء املنطقــة؛ 

تنميــة  لتحقيــق  الســاحيل،  القطــاع  عــىل  التنمــوي  الركيــز  توجيــه   •
املنطقــة؛  يف  متوازنــة  حريــة 

• دعــم منــط متــوازن للمــدن يف املنطقــة، يؤكــد عــىل التــدرج الهرمــي 
للوظائــف، وعــىل أعــداد الســكان.

وتركــز الخطــة شــبه اإلقليميــة، التــي هــي جــزء مــن الخطــة اإلقليميــة 
التنميــة  أعدهــا جهــاز  الطائــف. فقــد  عــىل محافظــة  الشــاملة، فقــط 
لألمانــة، مــع مدخــالت مــن األمانــة، وغريهــا مــن الجهــات املعنيــة. وحاليــاً، 
أمانــة  بإدارتهــا  تقــوم  إســراتيجية  مشــاريع  يف  الجهــاز  هــذا  يشــارك 
ــر  ــدة، وتطوي ــة الطائــف الجدي الطائــف، مثــل املــرشوع الســكني ملدين
املطــار الجديــد، واملبــادرات الســياحية، وغريهــا مــن املرشوعــات الكربى.

3,2,3 مخطط مدينة الطائف

تتكــون خطــة )٨( مدينــة الطائــف مــن مكون اســراتيجي )الخطة الشــاملة(، 
)الخطــة املحليــة(. ويشــمل  الفنــي  التنفيــذ  ووثيقــة تنظيميــة تدعــم 

نطــاق هــذه الخطــط مــا يــيل: 

السيل الكبري 

الطائف الجديدة 

الهدا 

الشفا 

املخطط الشامل للطائف

قامــت األمانــة بإعــداد هــذه الخطــة، مــن خــالل عقــد العديــد مــن ورش 
العمــل مــع رشكاء التنميــة يف املنطقــة. ومتــت املوافقــة عليهــا يف 
عــام 2٠١٠، وتحديثهــا يف عــام 2٠١5، لتحــّول املدينــة إىل مركــز حــري 

ــة:  ــات الرئيســية لهــذه الخطــة املحدث رئيــيس. فيــا يــيل املحتوي

• ربــط التحــول الحــري للمدينــة بالربامــج الوطنيــة الكــربى يف إطــار 
العمرانيــة  لالســراتيجية  املنقحــة  والنتائــج  للتنميــة،  الخمســية  الخطــة 
االســراتيجية  رؤيــة 2٠٣٠، ومراجعــة  قبــل ظهــور  ذلــك  )كان  الوطنيــة، 
ــعودية(؛  ــدن الس ــج مســتقبل امل ــي أجراهــا برنام ــة الوطنيــة الت العمراني

• تحديث السياسات الحرية للخطة التوجيهية لعام 2٠١٠؛ 
• إنشــاء ممــرات حريــة جديــدة للمدينــة، وتجمعــات موحــدة تتضمــن 
املدينــة، )الشــفا، والهــدا، والســيل الكبــري، والطائــف الجديــدة( كــا هــو 

موضــح يف الخريطــة ١٧؛ 
• وضــع معيــار جديــد لــإلدارة الحريــة والبلديــة يدعــم نهــج الرشاكــة عــىل 
النحــو املدعــو إليــه يف الخطــة لتنفيــذ مختلــف املشــاريع التحويليــة، 

وخاصــًة يف قطاعــي الســياحة،  والصيانــة؛ 
• تحديث نظم املعلومات الجغرافية للمدينة باملناطق املبنية حديثاً؛  

املحليــة  السياســات  خــالل  مــن  البيئــة  عــىل  الحفــاظ  عــىل  الركيــز   •
والبلديــة.

الشكل ١٧. يوضح مواقع التجمعات الحرية املختلفة يف الطائف ذات االشراطات واللوائح الحرية الخاصة

الحوكمة والتمويل البلدي



٣٩

الكثافة واألرايض الشاغرة يف مدينة الطائف

املخطط املحيل

التخطيــط  نظــام  مــن  الثالــث  املســتوى  املحــيل  املخطــط  ميثــل   
الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويركــز بشــكل كبــري عــىل تلك 
ــز  ــة املوجــودة ضمــن النطــاق العمــراين، مــع الركي املناطــق مــن البلدي
بشــكل خــاص عــىل اإلســكان. وتحتــوي عــىل األطلــس الحــري الــذي 
يفّصــل اســتخدامات األرايض املســموح بهــا لــكل جزء مــن املدينة. ويتم 
اســتكال الخطــة بواســطة تقريــر عــن اللوائــح، يحتــوي مواصفــات حــول 
حقــوق التنميــة املســموح بهــا، مثــل نســبة املســاحة املبنيــة إىل أرض 
البنــاء، وديناميكيــات الشــوارع، وارتفاعــات املبــاين، ومجــاالت لوائــح البناء 
الخاصــة، إلــخ.  إن الهــدف مــن الخطــة هــو: أ( تطبيــق الضوابــط الحريــة 
الخدمــات  توفــري  الحريــة؛ ب(  األرايض  وبنــاء  اســتخدام،  لوائــح  عــىل 
العامــة، والبنيــة التحتيــة بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة، ومتكاملــة؛ ج( 
وضــع املتطلبــات األساســية لشــبكات الطــرق املقرحــة؛ د( املســاعدة 

يف تســهيل تنميــة اإلســكان يف القطاعــني العــام، والخــاص. 

إدخــال   ،2٠١5 عــام  يف  إعــداده  تــم  الــذي  املحــيل،  املخطــط  يعتــزم 
األرايض،  اســتخدامات  ذلــك  يف  مبــا  جديــدة،  حريــة  ضوابــط 
واالرتفاعــات،  والعوائــق، واالعتبــارات البيئيــة، وأماكــن انتظــار الســيارات، 
وتوفــري الخدمــات االجتاعيــة، ومــا إىل ذلــك، يف حــني أن باألطلــس 
الحــري الجديــد خرائــط محّدثــة تعــرض االســتخدامات الجديــدة لــألرايض 

الطائــف.  مخطــط  إطــار  يف  الشــبكة،  نطــاق  عــىل  منطقــة  لــكل 
الخاضعــة  باملبــاين  املتعلقــة  اللوائــح  عــىل  اللوائــح  تقريــر  ويحتــوي 

للعقوبــات  الواقعــة باملدينــة القامئــة، واملمــرات الحريــة الجديــدة يف 
مدينــة الطائــف الجديــدة، والشــفا، والهــدا، والســيل الكبــري. 

وال يوجــد إطــار ترشيعــي إلعــداد، وتنفيــذ هــذه الخطــة. وبــدالً مــن ذلــك، 
ذلــك »كتيــب  بإعدادهــا مختلــف االستشــاريني، ويتبعــون يف  يقــوم 
الــرشوط املرجعيــة إلعــداد الخطــة املحليــة« الــذي تقــوم بصياغتــه وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة. 

ومــا يزيــد مــن تعقيــد تنميــة كل من الخطط الشــاملة، واملحليــة، حقيقة 
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  أنشــأتها  موازيــة  هيــاكل  هنــاك  أن 
ووزارة الداخليــة. يف حــني أن الواليــة النظاميــة للتخطيــط تقــع عــىل عاتــق 
البلديــات )مبوجــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، فهنــاك تداخــل يف 
االختصاصــات مــع هيئــات تطويــر املناطــق واملحافظــات )املحافظــات – 
شــبه اإلقليميــة(، واملراكــز )املناطــق( التــي تــم إنشــاؤها تحــت إرشاف 
وزارة الداخليــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن وزارة الداخليــة كيــان رقــايب )٩( لتنفيــذ  
املشــاريع اإلقليميــة، و يف حــني أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
آليــة  توجــد  ال  ولكــن  املــكاين،  للتخطيــط  املركزيــة  املؤسســة  هــي 
تنســيق واضحــة. وغالبــاً مــا يــؤدي ذلــك إىل مــأزق يف صنــع القــرار، مــا 

يؤثــر عــىل تقديــم املعايــري الفنيــة داخــل البلديــات، مثــل الطائــف. 
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الشكل ١٨. عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل ملدينة الطائف والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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٤،2،3 حدود حامية النمو والتنمية الحرضية بالطائف

اإلطار الترشيعي

يف عــام 2٠٠٨، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء قــرار رقــم ١5٧، الــذي يحــدد 
اللوائــح العامــة لــكل مــن حــدود النطــاق العمــراين )حتــى عــام 2٠٣٠(، وحــد 
حايــة التنميــة. ويف عــام 2٠١٠، صــدرت الالئحة التنفيذيــة مبوجب القرار 
الــوزاري رقــم ١١٧٦٩، لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ويليهــا التنقيــح 
الحــايل )القــرار الــوزاري رقــم ٦٦٠٠٠، لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، 
ــم ســنه عــام 2٠١٤. واملقصــود بحــدود النطــاق العمــراين، هــو  ــذي ت ال
الســيطرة عــىل التوســع العمــراين، يف حــني أن املقصــود بحــد حايــة 
التنميــة هــو منــع االمتــداد الحــري يف ضواحــي املــدن دون بنيــة تحتيــة 
كافيــة، مــن خــالل ترســيم حــدود منطقــة حظــر التنميــة. إن وظيفــة هــذه 
الحــدود هــو الحفــاظ عــىل األرايض مــن أجــل تنميــة حريــة مســتقبلية 
ملــا بعــد حــدود النطــاق العمــراين لعــام 2٠٣٠، ويف نفــس الوقــت، دعــم 

دور حــدود النطــاق العمــراين يف منــع االمتــداد الحــري.
التنميــة  مبــادئ  مــن  العديــد  عــىل  عــام 2٠١٤،  الــوزاري  القــرار  وينــص 

ذلــك: يف  مبــا  العامــة، 
• ينبغــي إعطــاء أولويــة ملشــاريع التنميــة االســراتيجية، مبــا يف ذلــك 
الشــبكات الرئيســية للطــرق، والســكك الحديديــة التــي متــر عــرب األرايض 

الخاصــة؛ 
وزارة  مــن  مبوافقــة  فقــط  الحريــة  اإلمنائيــة  باملشــاريع  يُســمح   •
الرســمية. واإلجــراءات  للضوابــط  وفقــا  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 

محــددة.  تفصيليــة  معايــري  الكــربى  التنميــة  مشــاريع  تتبــع  أن  يجــب   •
كــا يحــدد النظــام املعايــري الحريــة التــي يجــب عــىل القائــم بالتنميــة 
الوطنيــة،  للمراكــز  التصنيفــات االســراتيجية  عــىل  بنــاءا  بهــا،  االلتــزام 

واإلقليميــة، واملحليــة، وعــىل حجــم قطعــة األرض.  )انظــر الشــكل ١٩(. 
ومــن الناحيــة النظاميــة، فــإن املنطقــة الواقعــة بــني حــد حايــة التنميــة، 
وحــدود النطــاق العمــراين )2٠٣٠( لعــام ١٤5٠، هــي منطقــة محميــة، 
وغــري مخصصــة للتنميــة، وكذلــك يحــدد النظــام آليــات بنــاء املشــاريع 
االقتصاديــة الكــربى أو الوطنيــة اإلقليميــة فيهــا. فعــىل ســبيل املثــال، 
املطــار،  مــرشوع  عــىل  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  وافقــت 
أخــرى، ونظــراً   ناحيــة  الطائــف. ومــن  الكــربى يف  الســكنية  املشــاريع 
لصالحيــات الجهــات العليــا، فــإن بعــض الــوكاالت لهــا حقــوق يف األرايض 
الواقعــة يف هــذه املناطــق، حيــث تكــون املوافقــة عــىل املشــاريع 
اإلمنائيــة روتينــاً، ألن صالحيــات الجهــات العليــا تحــل محــل ســلطات وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة يف تقييــم االمتثــال. باإلضافــة إىل ذلــك، 
ونظــراً إىل املرونــة الترشيعيــة حــول تعريــف املرشوعــات »الكــربى« 
أو »االســراتيجية«، هنــاك تطــورات ســكنية خاصــة خــارج حــدود النطــاق 
العمــراين )2٠٣٠(، لعــام ١٤5٠. وقــد أدت هــذه العوامــل إىل تقويــض 
الفعاليــة الوظيفيــة لللوائــح، ولألنظمــة، فضــاًل عــن التنميــة املدمجــة 

للمناطــق الحريــة، مثــل الطائــف.

وضع الحدود 

قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بتعيــني حــدود النطــاق العمــراين 
مــن  غريهــا  مــع  جنــب  إىل  وجنبــاً  واحــد،  وقــت  يف  الطائــف  ملدينــة 
املــدن، مــن خــالل لجنــة يف إطــار وحــدة التنســيق، واملشــاريع التابعــة 
عــىل  تقــوم  الحســابات  بــأن  تفهــاً  وهنــاك  املــدن.  تخطيــط  لوكالــة 

الشكل ١٩. يوضح مصفوفة تبني بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو الوطنية )مبا فيها الطائف( 

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

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

 )ءاسحلا ،فئاطلا ،اهبا ،اكاكس ،ةحابلا ،نازاج ،نارجن ،رعرع ،ةزينع ،ةديرب ،كوبت ، لئاح( ةينطولا ومنلا زكارم
 عبرم رتم 500 نم oكأ

 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -

  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -

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

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

 نع لقت ال ةزجنملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
50٪ 

 ضايرو سرادملا( ةيعfتجالا تامدخلل يضارألا aفوت -

 )اهaغو تايفشتسملاو لافطألا

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

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

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

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

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

 )اهaغو تايفشتسملاو لافطألا

- - 
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عوامــل انتقائيــة، مثــل النمــو التاريخــي، والنمــو الســكاين املتوقــع يف 
ــة  ــول كيفي ــا ح ــم نرشه ــة يت ــري دقيق ــد معاي ــك، ال يوج ــع ذل ــة؛ وم املدين

ــاق.  ــل النط ــدود مراح ــم ح ــاب حج حس

التحديات

يف الطائــف، هنــاك بعــض التعديــات يف توصيــل، وتقديــم الخدمــات 
)املــدارس، والكهربــاء(، واملرافــق )البنيــة التحتيــة(، خاصــًة يف القــرى، 
التــي وافــق عليهــا مجلــس املنطقــة )مثــال عــىل ذلــك منــوذج قريــة 
البيضــاء(. وقــد تــم تخصيــص غريهــا مــن املشــاريع الكــربى للتنفيــذ خــارج 

الحــدود، ولكنهــا مل تنفــذ  بســبب قيــود ماليــة. 
ويف الطائــف، هنــاك صعوبــات يف تنميــة يف العديــد مــن املناطــق 
داخــل حــدود النطــاق العمــراين، بســبب وجــود أرايض قبليــة شاســعة، 
فضــالً عــن مناطــق عســكرية كبــرية يف قلــب املناطــق الحريــة. ومــن 
ــدة  ــر أســهل يف املناطــق البعي املنظــور الطبوغــرايف، يكــون التطوي
عــن املدينــة، مــا يؤثــر عــىل تنميــة املدينة بشــكل ســلبي )١٠( . باإلضافة 
خــارج  املخططــة  غــري  املناطــق  يف  جديــدة  مبــان  ظهــرت  ذلــك،  إىل 
حــدود النطــاق العمــراين )١١( . ومل يكــن نظــام التجمعــات غــري الرســمية 
ملنطقــة مكــة املكرمــة، والــذي ينطبــق عــىل محافظــة الطائــف، فعــاالً 

يف حــل مشــكلة التجمعــات غــري الرســمية، ألن: 
مقتــراً  التوطــني  وإعــادة  التطويــر،  وإعــادة  باملبــادرات،  النهــوض  أ- 
عــىل مــالك القــرى والتجمعــات الذيــن ســجلوا أراضيهــم رســمياً؛ وهــم 

يشــكلون قلــة؛ 
ب- ليــس  بــه نصــوص إلعــادة تعديــل األرايض أو آليــات توحيــد األرايض. 

وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن أحــكام، ورشوط التجديــد الحــري غــري موجــودة؛ 
ج- النظــام تحركــه الحوافــز نحــو املناطــق اليت: أ( بهــا هنــاك إمکانیات 

اســتثارية، وب( تكــون األمانــة هــي القائــم عــىل تنميتهــا. 

وتشمل العوامل األخرى التي تؤثر عىل تنفيذ النظام ما ييل: 

أ-  متتلــك محافظــة الطائــف قــدرة محــدودة عــىل إجــراء مبــادرات التجديــد 
العمــراين، مبــا يف ذلــك التفــاوض مــع العنــارص األساســية إلجــراء برنامــج 

فعال، وتشــاريك؛ 
إكــال  تهــدف إىل  التــي  تأســيس رشكــة املصيــف  بعــد  يتــم  مل  ب- 

األمانــة؛  مــع  الحــري  التجديــد  عمليــة 
ج-تعتــرب التكاليــف السياســية املرتبطــة بتحســني القــرى والتجمعــات غــري 
ــل  ــاج الكام ــن االندم ــة ع ــام الحكوم ــأيت إحج ــا ي ــن هن ــة، وم ــمية عالي الرس
يف العمليــة. واســتناداً إىل حســابات اللجنــة، هنــاك أيضــاً تبايــن بــني 
حجــم الحــدود، والديناميكيــات الدميوغرافيــة للطائــف، وهــو األمــر الــذي 
يقــوض التكثيــف. وبعبــارة أخــرى، بنــاًء عــىل توقعــات النمــو الســكاين 
الكثافــة ١٠2.٨ نســمة/هكتار بحلــول عــام 2٠٣٠، أي  الحاليــة، ســتصبح 
أقــل بكثــري مــن  توصيــات برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 

البالــغ١5٠ نســمة/هكتار. 

التصاريح 

ترتبــط التنميــة داخــل حــدود النطــاق العمــراين ارتباطــاً وثيقــاً بالتصاريــح، 
ومراقبــة التنميــة. وتســري العمليــة يف الطائــف كــا يــيل: 

أ- يقــدم املالــك أو املطــور مخطــط تقســيم األرايض، مبــا يف ذلــك 

املنطقة التاريخية وبعض املباين الراثية يف الطائف

الحوكمة والتمويل البلدي
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خطــط التنفيــذ املفصلــة إلقامــة البنيــة التحتيــة املطلوبــة لألمانــة؛ 
األرايض؛  تخطيــط  لضوابــط  وفقــاً  الطلــب  بتقييــم  األمانــة  تقــوم  ب- 
فيــا عــدا تلــك الحــاالت التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ الصــادر 
عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويقــوم هــذا القــرار بتفويض بعض 
تقســيم  عــىل  باملوافقــة  يتعلــق  فيــا  البلديــات  رؤســاء  إىل  األدوار 

األرايض، املتعلقــة فقــط بحجــم املشــاريع اإلســكانية.
ج- بعــد ذلــك، يتــم إرســال الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
ملراجعتــه وفقــا ملعايــري التنميــة، نظــام البنــاء املعمــول بهــا، وتقــوم 

ــاء؛  الــوزارة برفــض أو منــح تصاريــح البن
د- لــدى املالــك أو املطــور التــي تــم رفــض تريحهــا خيــاران للطعــن: 
أ( اللجــوء إىل األمانــة، واإلمــارة، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، بــم 
يســمى إعــادة دراســة الطلــب؛ أو ب( رفــع قضيــة يف املحكمــة اإلداريــة 

لالختصــاص القضــايئ ذو الصلــة؛ 
وملــزم  نهــايئ،  أعــاله  املذكــورة  االســتئناف  إجــراءات  يف  القــرار  هـــ- 

األطــراف.  لجميــع 

5،2،3 نظام األرايض البيضاء

تعتــرب مســاحة األرايض غــري املطــورة )األرايض البيضــاء( يف الطائــف 
ــق  ــعودية. وباســتثناء املناط ــدن الس ــدالت يف امل ــني أدىن املع ــن ب م
الجبليــة، واملحميــة الطبيعيــة، فمــن املقــدر أن تصبــح حــدود النطــاق 
و2٠2٤،   ،2٠١٩ الســنوات  يف  و١٤.٣2٪،  و١2.5٪،   ،٪١٣ العمــراين 
و2٠2٩، عــىل التــوايل. وأصــدرت الحكومــة مؤخــراً نظــام رســوم األرايض 
البيضــاء )١2( الــذي يفــرض رضيبــة أرايض ســنوية عــىل »األرض البيضــاء« 
تبلــغ 2.5٪ مــن قيمتهــا، وتعــرف بأنهــا أرض بيضــاء تقــع يف »مناطــق 
أو االســتخدام  الســكني،  بالســكان«، ومخصصــة لالســتخدام  مأهولــة 
ــن األرايض  ــروض م ــام إىل: أ( زيــادة املع ــذا النظ ــدف ه ــط.  ويه املختل
املنــاة لتحســني معالجــة مشــكلة نقــص اإلســكان، وب( جعــل األرايض 
الســكنية متاحــة، وبأســعار معقولــة، وج( مكافحــة املارســات االحتكارية. 
النظــام  بإنفــاذ  املنفــذة،  الســلطة  وهــي  اإلســكان،  وزارة  وســتقوم 

عــىل مراحــل )انظــر الشــكل 2٠(.
 

٦،2،3  مخططات تقسيم األرايض

يعتــرب مخطــط تقســيم األرايض هــي اللبنــات األساســية لتنميــة مــدن 
اململكــة العربيــة الســعودية. وميتلــك أمــني محافظــة الطائــف صالحيــة 
املوافقــة عــىل تقســيم األرايض، وفقــاً للمعايــري التاليــة )القــرار الوزاري 

رقــم ١٧٧٧٧ لعــام 2٠١٠(: 
• يجب أن تكون األرض ضمن حدود النطاق العمراين املعتمد؛ 

• أن يتوافــق اســتخدام األرايض املحــدد لــألرض مــع التعليــات، واللوائــح 
التــي تحكمه؛ 

•لــن يــؤدي التقســيم إىل إلغــاء أو تعديــل الئحــة، أو تخطيــط معتمــد، أو 
اســتخدام مــرح بــه لــألرض. 

•أن يتــم االنتهــاء مــن جميــع إجــراءات التخطيــط الالزمــة، وأن تصــدر وكالــة 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لتخطيــط املــدن نســخة مصدقــة مــن 

املخطــط بعــد املوافقــة عليهــا. 
وافقــت األمانــة عــىل أربــع تقســيات لــألرايض الســكنية بــني ينايــر، 

.)١٣(  2٠١٧ وديســمرب، 

3،3 النطاق املؤسيس

١،3،3  املؤسسات الحرضية يف اململكة العربية السعودية

يتأثــر منــط النمــو، والتنميــة يف الطائــف باإلطــار املؤســيس للتخطيــط 
املركــزي يف اململكــة العربيــة الســعودية، تحــت إرشاف وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، حيــث تتــوىل مهمــة إجــراء التخطيــط الحــري ملــدن 
وتــم   .)١٤( البنــاء  أنشــطة  أنــواع  جميــع  ترخيــص  عــن  فضــاًل  اململكــة،  
تكليــف وكالــة تخطيــط املــدن، التابعــة لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
وتنســيق  والبحــوث،  والدراســات  املحــيل،  التخطيــط  مثــل  وإداراتهــا، 
املشــاريع، والتخطيــط والتصميــم الحــري، بالتنســيق مــع أمانــة الطائــف 

ــة شــاملة .  ــة حري عــن التخطيــط لتحقيــق تنمي

البلديــة  الشــؤون  لــوزارة  التابعــة  املــدن،  تخطيــط  وكالــة  وتتــوىل 
التحــول  بربنامــج  املتعلقتــني  املبادرتــني  تنفيــذ  مســؤولية  والقرويــة، 
ــة صياغــة  ــي لعملي ــم الفن ــة؛ وب( الدع ــة املحلي ــداد الخط ــي: أ( إع الوطن
نظــام التخطيــط؛ وج( إجــراء دراســات عــىل الطــرق، ومواقــف الســيارات، 

العديــد مــن املبــادرات األخــرى. باإلضافــة إىل 

2،3،3  اإلطار  اإلقليمي: منطقة مكة املكرمة

مكــة  منطقــة  تنقســم  الداخليــة،  لــوزارة  اإلداري  للتصنيــف  ووفقــاً 
املكرمــة إىل ١٧ محافظــة )١٠ منهــا مــن الفئــة األوىل، و٧ مــن الفئــة 
الثانيــة(.  الفئــة  مــن  و٧٧  األوىل،  الفئــة  مــن   ٣٦( مركــز  و١١٣  الثانيــة(، 
وتصنــف باعتبارهــا أمانــة مــن املســتوى الثــاين. وتقــوم وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة بتخصيــص األمــوال مــن خــالل وضــع بنــد يف امليزانيــة 
البلديــة، وهــي  أجــل األنشــطة اإلمنائيــة، والخدمــات  الســنوية،١ مــن 

الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة للطائــف. 
ويف منطقــة مكــة املكرمــة، هنــاك مؤسســات إضافيــة تديــر، وتنظــم 
وهــو   ،)١5( للنظــام  وفقــاً  املنطقــة،  أمــري  برئاســة  التنميــة.  عمليــة 
املســؤول أمــام وزارة الداخليــة. ويفــرض النظــام نفســه عــىل اإلمــارة 
يف  العاملــة  واملؤسســات  والهيئــات  الجهــات  جميــع  عــىل  اإلرشاف 
منطقــة مكــة املكرمــة. ويرتبــط هــذا الــدور اإلرشايف بدعــم رفاهيــة 
املواطنــني، فضــاًل عــن التوســط يف النزاعــات الناشــئة بــني هيئتــني 

أكــر. أو  حكوميتــني، 
وتشــارك أمانــة مكــة املكرمــة يف تنفيــذ نظــام مكــة للتجمعــات غــري 

الرياض 

جدة

الدمام 

أخرى 

45%

27%

21%

7%

الشــكل 2٠. يوضــح النســبة املئويــة لــألرايض البيضــاء - املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ نظــام 

األرايض البيضاء
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والتعويــض،  نــزع امللكيــة،  إجــراءات  ذلــك عمليــة  املخططــة، مبــا يف 
مبوجــب نظــام نــزع امللكيــة. وهنــاك ٣٦ تجمــع غــري مخطــط ضمــن هيــكل 
األمانــة. ومتثــل املســاحة اإلجاليــة للمناطــق غــري الرســمية ١٧2 كيلومر 
مربــع )٣٣.5 ٪ مــن إجــايل املســاحة املبنيــة(. وهنــاك سياســة شــاملة 
وفقــاً  املســاحات  تصنــف  وهــي  املدينــة،  تخطيــط  مــع  إعدادهــا  تــم 
لقدراتهــا االســتثارية، مبــا يف ذلــك املخاطــر املرتبطــة بهــا. ومــع ذلــك، 
تبــنّي أنــه عــىل الرغــم مــن وجــود هــذه السياســة، واألدوات الناظمــة، إال 

أن القضايــا ال تــزال ســائدة يف املدينــة. )١٦(

عــالوة عــىل ذلــك، أثبــت منــوذج الحكــم غــري الرســمي »وحــدة تكامــل 
إدارة  يف  فعاليتــه  املكرمــة،  مكــة  إمــارة  داخــل  املوجــود  التنميــة«، 
النطــاق العمــراين. فعــىل ســبيل املثــال، تتمثــل مهمتــه الرئيســية يف 
توفــري آليــة رصــد أفضــل للمشــاريع، والتنميــة، بطريقــة متكاملــة، وعــىل 
جميــع مســتويات التنميــة، والخدمــات يف الطائــف. ويســاعد هــذا عــىل 
اإلرساع يف عمليــات صنــع القــرار للمشــاريع عــىل مســتوى املدينــة، 
مــن خــالل آليــة التنســيق املبتكــرة هــذه، ودون الرجــوع إىل الحكومــة. 
بــني  النزاعــات  التوســط يف  وتســاعد هــذه اآلليــة يف االتفــاق عــىل 

الــوزارات القطاعيــة لصنــع القــرار، والــوكاالت الوطنيــة. 

ويقع مقر مجلس املنطقة )١٧( يف األمانة، وهو مطالب مبا ييل:)١٨(
أ- تحديد احتياجات املنطقة واقراح إدراجها يف خطة التنمية الوطنية؛ 

ب- تحديــد املشــاريع املفيــدة للمنطقــة، وتقدميهــا عــىل أنهــا أنشــطة 
تتطلــب متويــالً مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. وتُفحــص هــذه 
التمويــل  للتمويــل. ويتــم توفــري  القابلــة  الطلبــات، وتُختــار املشــاريع 
كجــزء مــن خطــة التنميــة الوطنيــة، وامليزانيــة الســنوية للبــالد، وتلــك 

هــي الوســيلة الوحيــدة املتاحــة للبلديــات ؛ 
ومتابعــة  اإلقليميــة،  اإلداريــة  للمراكــز  التنظيمــي  الرتيــب  دراســة  ج- 

أيــة تعديــالت؛  تنفيــذ 
د- تنفيذ أحكام خطة التنمية، وامليزانية، وتنفيذ التنسيق الالزم. 

3،3،3 النطاق املحيل: مدينة الطائف

ويتــم  الطائــف.  مدينــة  بــإدارة  األمــني،  يرأســها  التــي  األمانــة  تقــوم 
تعيــني األمــني مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، ويقــوم وزارة 
ــىل  ــاءا ع ــة بن ــني لألمان ــاء التنفيذي ــي األعض ــني باق ــة املدنيــة بتعي الخدم
للطائــف  الحــري  التخطيــط  إدارة  وتضمــن   .)١٩( املهنيــة  مؤهالتهــم 
اململكــة،  ملــدن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مبخطــط  االلتــزام 
واملناطــق القرويــة، والشــوارع، وتصاميــم البنــاء. وتضــم إدارة التخطيــط 
الحــري للطائــف مــا يقــرب مــن ٤٨ مخطــط، ومهنــدس معــاري، ومــن 
أ(  أربــع وحــدات:  تــم توزيعهــم يف   ،)2٠( بينهــم موظفــي دعــم آخريــن 
دراســة  ج(  الهندســية؛  واملكاتــب  املبــاين،  ب(  املــدن؛  تخطيــط  إدارة 
جيــدة.  عامــة  د( مشــاريع  الجغرافيــة؛  اســتقصائية، ونظــم املعلومــات 
وأنشــأت األمانــة املرصــد الحــري املحــيل الــذي يتــم رصــده مــن قبــل 
املرصــد الحــري الوطنــي )2١(. والتحــدي اآلخــر أمــام األمانــة هــو انتشــار 
القبليــة يف قلــب املنطقــة الحريــة،  مســاحات كبــرية مــن األرايض 
وتلــك األرايض ليــس لهــا ســجالت ملكيــة رســمية، مــا يعرقــل اإلنتاجيــة 

االقتصاديــة حيــث ال ميكــن للتنميــة أن تتــم. 

وخــالل ورشــة العمــل التــي ُعقــدت يف األمانــة، تــم تحديــد عامــل نقــص 
الطائــف،  التخطيــط يف  يواجــه  كبــرياً  تحديــاً  باعتبــاره  عــدد املوظفــني 
)هنــاك ٤٨ مهندســاً، يشــملوا ٨ مخططــني، و25 مهنــدس مــدين، و١5 
مهنــدس معــاري(. وتتفاقــم هــذه املشــكلة بســبب النطــاق املحــدود 
للــرشكات االستشــارية املؤهلــة، املتخصصــة يف التخطيــط الحــري، 

مــا تقــّوض جــودة الخطــط املكانيــة.

إن اللجنــة العليــا لتطويــر مدينــة الطائــف هــي جهــة محليــة أخــرى يف 
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  ووزارة  األمانــة،  مــن  وتتألــف  الطائــف. 
وأمــارة مكــة املكرمــة، ووزارة املاليــة و الهيئــة العامــة للســياحة والــراث 
الوطنــي. وتهتــم باملوافقــة عــىل، ومتابعــة املشــاريع التنمويــة داخــل 
الطائــف، وخاصــًة تلــك املتعلقــة بتنميــة الســياحة، واالقتصــاد. وقــدم 
أمــري منطقــة مكــة املكرمــة الطلــب إىل رئيــس مجلــس الــوزراء، يف عــام 
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وســتعمل رشكــة املصيــف التــي مل يتــم تأسيســها بعــد، كــذراع لألمانــة 
فيــا يتعلــق مبشــاريع التجديــد الحــري. )22( وســتقوم بتنفيــذ نظــام 
ــق  ــن طري ــة، ع ــة املكرم ــة مك ــة يف منطق ــري املخطط ــتوطنات غ املس
بعــض  يف  بالتنميــة  لالضطــالع  الخــاص  القطــاع  مــع  رشاكات  إقامــة 

)2٣( املناطــق ذات األولويــة. 

٤،3،3  اآلثار النظامية واملؤسسية  ملدينة الطائف 

يتــم اتخــاذ معظــم القــرارات، واملوافقــات الفنيــة يف نظــام الحوكمــة 
يتــم  التــي  التخطيــط  قــرارات  يتضمــن  مبــا  البلديــة،  املحليــة  اإلدارة 
بــني  املحــددة  األولويــات  عــىل  بنــاءا  تقديــري،  أســاس  عــىل  اتخاذهــا 
األمــني، واملجلــس البلــدي. ولذلــك، تفتقــر املنظومــة إىل املســاءلة 
ــك، تعــد  ــؤ، والوضــوح العمــيل. باإلضافــة إىل ذل ــة التنب ــة، وإمكاني الفني
املنظومــة غــري متســقة حيــث أنهــا دون آليــات ناظمــة ملواءمــة، وتوجيــه 
الجــزيئ  والتنفيــذ  االلتبــاس،  يتميــز هــذا  مــا  وعــادًة  التخطيــط.  نظــام 
إلطــار العمــل بانخفــاض االســتثار األجنبــي أو املؤســيس، وتتأثــر معــه 

الركيــزة االقتصاديــة لرؤيــة اململكــة 2٠٣٠. 

٤،3  التمويل البلدي

١،٤،3  النظام املايل

إن التمويــل العــام الفعــال، واإلدارة املاليــة الســليمة، أمريــن أساســيني 
وبالتــايل  العــام،  القطــاع  ولتعزيــز  صلبــة،  ماليــة  قاعــدة  لتأســيس 
يف  املــايل  النظــام  الفصــل  هــذا  ويتنــاول  املحليــة.  التنميــة  لدعــم 
الخصــوص. وجــه  عــىل  الطائــف  ويف  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
ويعكــس النظــام املــايل للطائــف درجــة املركزيــة املالحظــة يف نظــام 
الحوكمــة عمومــاً باململكــة العربيــة الســعودية. وعــن طريــق األمانــات، 
البلديــة والقرويــة هــي املســؤولة عــن متويــل  تكــون وزارة الشــؤون 
أنشــطة خدمــة البلديــة مثــل تخطيــط املــدن، وتراخيــص البنــاء، وصيانــة 
ــة تقــوم بتمويــل  ــة والقروي الطــرق. باإلضافــة إىل وزارة الشــؤون البلدي
وتنفيــذ املشــاريع عــىل مســتوى املدينــة. فعــىل ســبيل املثــال، قامت 
وزارة التعليــم بتمويــل مــدارس املدينــة مبــارشًة، بــدالً مــن متويلهــا عــن 

طريــق األمانــات.

الحوكمة والتمويل البلدي
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2،٤،3  إيرادات البلدية

يف الوقــت الحــايل، متتلــك األمانــات مصــادر قليلــة لإليــرادات، وســلطة 
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  ووضعــت  الرائــب.  لجمــع  محــدودة 
مصــادر  قاعــدة  توســيع  يف  ســاهمت  التــي  البلديــة  رســوم  مؤخــراً 
اإليــرادات الخاصــة بهــم؛ ومــع ذلــك، ال تــزال اإليــرادات املحليــة غــري كافيــة. 
وبالتــايل، تســتمر األمانــات يف االعتــاد عــىل التحويــالت الحكوميــة مــن 

وزارة املاليــة.

عــىل  التحتيــة  والبنيــة  العامــة،  الخدمــات  معظــم  الحكومــة  ومتــوِّل 
املــرشوع،  مقرحــات  بوضــع  البلديــات  وتقــوم  املحــيل.  املســتوى 
وعرضهــا عــىل املجلــس البلــدي، يك يتســنى تقدميهــا للحصــول عــىل 
الشــؤون  وزارة  إىل  املقرحــات  هــذه   )2٤( البلديــات  وترســل  التمويــل. 
وزارة  وتخصــص   .)2١ الشــكل  )انظــر  املاليــة  ووزارة  والقرويــة،  البلديــة 
املاليــة األمــوال للــوزارات، ويتــم تخصيــص األمــوال عــىل أســاس عوامــل 
عــىل  املُســتلَم  املبلــغ  البلديــات  وتنفــق  الســكان.  مثــل  مختلفــة، 

امليزانيــة. بنــود  مقــرح  يف  املدرجــة  األنشــطة 
وقــد أدخلــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رســوماً جديــدة للبلديــات 
املاليــة  الســنة  ويف  اإليــرادات.  مــن  البلديــة  مصــادر  زيــادة  أجــل  مــن 
2٠١٦، اســتطاعت مدينــة الطائــف بواســطة إيــرادات مصادرهــا الخاصــة 
)25( مــن أن تــدر ١١٪ فقــط مــن ميزانيتهــا. وعــادًة مــا يتــم ســد الفجــوة 

ــق التحويــالت  ــة عــن طري ــة البلدي ــرادات املصــادر الخاصــة، وميزاني بــني إي
الحكوميــة، مــا يــؤدي للبلديــات إىل االعتــاد بشــكٍل كبــري عــىل املــوارد 

املاليــة مــن الحكومــة. 

وعــىل الرغــم مــن زيــادة إيــرادات املصــادر الخاصــة عــىل مــدار الســنوات 
القليلــة املاضيــة، إال أنهــا ال تــزال أقــل مــن هــدف برنامــج التحــول الوطنــي 
البالــغ ٤٠٪. وللمســاعدة يف زيــادة إيــرادات املصــادر الخاصــة، يــويص 
برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة بإدخــال أدوات رضيبيــة، 

واســراتيجيات متويليــة جديــدة عــىل مســتوى البلديــات. )2٦(

3،٤،3 متويل تكاليف تشغيل البلدية

تعتمــد أمانــة الطائــف بشــكل كبــري عــىل الحكومــة لتمويــل أنشــطة، 
وخدمــات، والبنيــة التحتيــة العامــة للبلديــة. ويف الســنة املاليــة 2٠١٦، 
ســعودي(  ريــال  مليــون   ١٣٠(  ٪١١ الخاصــة  املصــادر  إيــرادات  بلغــت 
التحويــالت  طريــق  عــن  املتبقــي  متويــل  وتــم  الطائــف.  ميزانيــة  مــن 

الحكوميــة، ووفــرت الحكومــة مــوارد ماليــة أخــرى. ويوضــح )الشــكل 22( 
تفصيــل ميزانيــة الطائــف لعــام 2٠١٦، حســب فئــات اإلنفــاق. وشــكل 
التشــغيل، والصيانــة /الربامــج الحصــة األكــرب مــن ميزانيــة الطائــف، وتليهــا 
املشــاريع، والرواتــب، ومصاريــف التشــغيل. وبشــكل عــام، متثــل هــذه 
الفئــة حصــة كبــرية مــن إجــايل النفقــات للعديــد مــن األمانــات باململكــة 
العربيــة الســعودية، ممثلــة ٣٠٪ مــن نفقــات امليزانيــة .وبرغــم زيــادة 
الســنوات  مــدى  عــىل  للبلديــة  الخاصــة  االســتثارات  مصــادر  إيــرادات 
العديــدة املاضيــة، إال أن حصتهــا مــن إجــايل إيــرادات البلديــة قــد تعــرت. 
الجديــدة  املاليــة  واألدوات  السياســية،  الحوافــز  أن  عــىل  يــدل  وهــذا 
هــي عوامــل اســراتيجية مــن أجــل الوصــول إىل أهــداف برنامــج التحــول 

الوطنــي. 

٤,٤,3  متويل الخدمات البلدية

مثــل  مــدن  يف  ســيا  وال  أولويــة،  املــال  رأس  عــىل  الطلــب  أصبــح   
التنميــة  تحديــات  ومعالجــة  املاليــة،  املتطلبــات  ولتحقيــق  الطائــف. 
مثــل  لــدول  املتاحــة  التمويــل  خيــارات  توســيع  يتــم  هــذه،  الجديــدة 
اململكــة العربيــة الســعودية رسيعــاً.  وتهــدف اإلصالحــات األخــرية إىل 
تحســني ســوق رأس املــال الســعودي مــن خــالل زيــادة رســملة الســوق. 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  مؤخــراً  تــم  املثــال،  ســبيل  فعــىل 
والبورصــة،  املاليــة  األوراق  ولجنــة  املــال،  رأس  ســوق  نظــام  إطــالق 
وســوق األوراق املاليــة ذي امللكيــة الخاصــة، بهــدف تحســني ســوق رأس 

املحــيل.  املــال 

وبــني عامــي 2٠١١، و2٠١٦، ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية عــا 
يزيــد قليــالً عــن 5٠٪ إىل مــا يقــرب ٧٠٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل. 
واليــوم، يعــد »تــداول« الســوق الوحيــد لســوق األســهم الســعودية، 
إىل  باإلضافــة  العــريب)2٧(  العــامل  يف  لألســهم  تبــادل  ســوق  وأكــرب 
»تــداول«، قامــت اململكــة العربيــة الســعودية بإنشــاء ســوق »منــو«، 
الــرشكات  أجــل  مــن  لــإلدراج  أقــل  مبتطلبــات  لألســهم  ســوق  وهــو 
الصغــرية،  للــرشكات  الصغــرية، واملتوســطة. ويعــد »منــو« خيــار جيــد 
واملتوســطة التــي تهتــم بــأن تصبــح رشكــة عامــة.  وباإلضافــة إىل تقديم 
الخدمــات املرفيــة التقليديــة، مــرت البنــوك املحليــة للمملكــة العربيــة 
أصولهــا،  هيــكل  وغــريت  الدمــج،  عمليــات  مــن  بسلســلة  الســعودية 
وبــدأت بتقديــم منتجــات ماليــة تقليديــة، وإســالمية، إىل قاعــدة متنوعــة 

وزارة املالية 

وزارة الشؤون البلدية والقروية
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مــن املســتثمرين.)2٨( وأصبــح الســوق الســعودي العــريب مثــاالً عــىل 
كفــاءة تخصيــص رأس املــال املدفــوع باإلصالحــات اإلســراتيجية، وزيــادة 
رســملة الســوق.  )2٩( وفيــا يتعلــق بســوق الديــون للمملكــة العربيــة 
الســعودية، بــدأت الحكومــة يف إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف 

عــام ١٩٨٨. 
الـــ١5 املاضيــة، خضــع ســوق الديــون لسلســلة مــن  وخــالل الســنوات 
اإلصالحــات التــي غــريت عمليــة إصــدار الســندات، وســندات التســعري، 
ــار املشــرين للســندات  ووضــع رشوط اســتحقاق الســندات. إن أحــد كب
التنميــة  ســندات  يف  املســتثمرين  مجموعــة  هــي  الحكوميــة 
الحكوميــة، التــي تتكــون مــن املؤسســات املاليــة املحليــة، والبنــوك، 
واملســتثمرين األجانــب. وتعتــرب ســندات التنميــة الحكوميــة مخصومــة 
الــزكاة للمســتثمرين املحليــني، وإعفــاء لدخــل املســتثمرين األجانــب مــن 
ــق  ــاً لخل ــعودية نهج ــة الس ــة العربي ــع اململك ــتقطعة. وتتِّب ــة املس الريب
ظــروف تنافســية، وجذابــة ملســتثمري رأس املــال، واألســهم، ومــن 
املتوقــع أن يكــون لهــذا النهــج تأثــرياً واســع النطــاق عــىل االقتصــادات 
املحليــة ملــدن مثــل الطائــف يف املســتقبل، مــا يزيــد مــن توافــر رأس 

املــال لتمويــل التنميــة الحريــة. 

متويل اإلسكان 

مــرات  بعــرش  أكــرب  الســعودية  العربيــة  باململكــة  العقــارات  ســوق  إن 
ــزال  ــو ال ي ــك، فه ــج. ومــع ذل ــارات يف منطقــة الخلي ــوق للعق ــن أي س م
منخفضــاً إمنائيــاً مــع مــا يقــرب مــن ٣٠٪ مــن املواطنــني الســعوديني 
الذيــن ميتلكــون منازلهــم الخاصــة. ويف الوقــت الحــايل، تقتــر ملكيــة 
املنــازل عــىل املواطنــني الســعوديني فقــط، عىل الرغم مــن أن األجانب 
ميكنهــم رشاء العقــارات املســتأجرة يف مشــاريع محــددة أو لســكناهم 
الخــاص. وباملقــام األول، يَنتُــج الطلــب يف اململكــة العربيــة الســعودية 
مــن قبــل املشــرين املحليــني أكــر مــن املســتثمرين األجانــب، ويحركــه 
مجمــوع النمــو الســكاين )٣.١٪(، وإجــايل النمــو الســكاين الوطنــي 

الســعودي )٪2.2(. 

وقبــل نظــام الرهــن العقــاري، ومتويــل الرهــن العقــاري، كان صنــدوق 
التنميــة العقاريــة أو البنــوك التجاريــة يقومــون بتمويــل ســوق االئتــان 
الرئيســية  أحــد املصــادر  العقاريــة  التنميــة  اإلســكاين. ويعــد صنــدوق 
بنــاء  لتمويــل  الســعوديني  املواطنــني  أجــل  مــن  امليــرسة  للقــروض 
العقاريــة  القــروض  التجاريــة  البنــوك  توفــر  عــام،  وبشــكل  املســاكن. 
ألولئــك الذيــن يســتطيعون توفــري دفعــات أوليــة كبــرية. ومــن أجــل ســد 
ــىل  ــة ع ــت املوافق ــكان، مت ــوق اإلس ــة يف س ــوة التمويليــة الناتج الفج
سلســلة مــن األنظمــة والترشيعــات املاليــة التــي تتكــون مــن )١( نظــام 
العقــاري  الرهــن  نظــام  و)٣(  العقــاري،  التمويــل  نظــام  و)2(  اإلنفــاذ، 
التمويــيل، و)5( نظــام مراقبــة رشكات  التأجــري  املســجل، و)٤( نظــام 

التمويــل.   )٣٠(   

ويف البدايــة، تــم تحديــد معــدل القــرض إىل القيمــة بالنســبة للرهــن 
مثــل اململكــة  األخــرى،  الــدول  مــع  العقــاري مبعــدل ٧٠٪. وباملقارنــة 
املتحــدة، والهنــد، التــي تــراوح فيهــا النســبة بــني ٩٠٪-٩5٪، و٨٠٪ عــىل 
التــوايل، فــإن معــدل نســبة القــرض إىل القيمــة املتوفــرة باململكــة 

العربيــة الســعودية أقــل بكثــري. ويف اآلونــة األخــرية، رفــع البنــك املركــزي 
القيمــة عــىل قــروض  القــرض إىل  الحــد األقــى ملعــدل  الســعودي 
الرهــن العقــاري، مــن ٨5٪ إىل ٩٠٪، يف محاولــة لتحفيــز العــرض لقــروض 
الرهــن العقاري.)٣١(وبفضــل الترشيعــات الحديثــة، أصبحــت اآلن الــرشكات 
يف  االئتــان  حــدود  نطــاق  توســيع  عــىل  قــادرة  للتمويــل  الدوليــة 

اإلســكان. 

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

الطاقــة  ووزارة  والزراعــة،  وامليــاه  البيئــة  وزارة  قامــت   ،2٠١٦ عــام  يف 
والصناعــة والــروة املعدنيــة، بــإدارة املرافــق الوطنيــة. ويف عــام 2٠٠١، 
تأسســت هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج، وهــي مســؤولة 
ــاء  ــة ســواء يف مجــال الكهرب ــات العامل ــع الكيان ــح الراخيــص لجمي عــن من
أو تحليــة امليــاه، باإلضافــة إىل التنظيــم الرقــايب ملقدمــي الخدمــات. 
وتكفــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج بــأن تكــون إمــدادات 
الكهربــاء، واملــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية متاشــية مــع الطلب، 
يتــم تســعري امليــاه، والكهربــاء  الجــودة، وأن  الوفــاء مبعايــري  يتــم  وأن 
بشــكل عــادل.  إن أكــرب مــورد للكهربــاء هــو الرشكــة الســعودية للكهربــاء. 
وحدهــا  هــي  للكهربــاء  الســعودية  الرشكــة  كانــت   ،2٠١5 عــام  ويف 
منطقتــني  باســتثناء  للمســتهلكني،  الكهربــاء  توزيــع  عــن  املســؤولة 
)الجبيــل، وينبــع(، والتــي كانــت تديرهــا رشكــة مرافــق، وهــي أول رشكــة 
ــة. ويف عــام 2٠١5،  خاصــة متكاملــة للطاقــة، ومرافــق امليــاه يف الدول
احتفــظ عمــالء الوحــدات الســكنية بأكــرب حصــة مــن قاعــدة عمــالء الرشكــة 
الســعودية للكهربــاء )٦.٧ مليــون(، واســتهلكوا ٤٨.٤٪ مــن إنتــاج الطاقــة. 
وكانــت ثــاين أكــرب مجموعــة للمســتهلكني مــن املســتخدمني التجاريــني 
)١.5 مليــون مســتهلك، ١٦.٣٪ مــن مبيعــات الطاقــة(، تليهــا الحكومــة 
 ١٠,٠٤٤( والصناعــة  الطاقــة(،  مبيعــات  مــن   ٪١٣ مســتهلكاً،   2٦١,١١١(

مســتهلكاً، ١٨.١٪ مــن مبيعــات الطاقــة(.  )٣2(

إن مــورد امليــاه الرئيــيس هــو املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة، 
وهــي مســؤولة عــن حــوايل ٦٠ ٪ مــن إنتــاج اململكــة مــن امليــاه املحــالة. 
املالحــة  امليــاه  لتحليــة  العامــة  املؤسســة  امتلكــت   ،2٠١5 عــام  ويف 
5٤٪ مــن جميــع وحــدات محطــات التحليــة، وقامــت بتشــغيلها يف أكــرب 
إنتــاج مدينــة  بلــغ  الجبيــل. ويف عــام 2٠١٦،  الــذي يقــع يف  مصانعهــا 
الجبيــل ٣5٨ مليــون مــر مكعــب، أي مــا يعــادل 2٦٪ مــن إجــايل اإلنتــاج 

ــاه املالحــة. ــة املي ــة لتحلي ــة العام ــنوي للمؤسس الس

وجــدة،  الخــرب،  يف  امليــاه  لتحليــة  محطــات  املؤسســة  متتلــك  أيضــاً، 
ــالة مــن  ــاه املح ــل املي ــن نق ــا أن املؤسســة مســؤولة ع ــعيبة. ك والش
محطــات اإلنتــاج إىل الخزانــات الرئيســية للميــاه الصالحــة للــرشب يف 
الدولــة.  وتديــر رشكــة امليــاه الوطنيــة خزانــات امليــاه العذبــة يف اململكة 
العربيــة الســعودية، املســؤولة عــن توزيــع امليــاه. وتــرشف رشكــة امليــاه 
الوطنيــة عــىل إمــداد امليــاه، والــرف الصحــي بأكــرب املــدن، الريــاض، 
الحريــة،  املناطــق  هــذه  وخــارج  والطائــف.  املكرمــة،  ومكــة  وجــدة، 
تقــوم وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة، ووزارة الطاقــة والــروة املعدنيــة، 
بــإدارة إمــداد امليــاه، والــرف الصحــي مــن خــالل املديريــات، والفــروع 

اإلقليميــة )أي املديريــة العامــة للميــاه يف منطقــة مكــة املكرمــة(. 

وعــىل الرغــم مــن أن الرشكــة الســعودية للكهربــاء، واملؤسســة العامــة 
لتحليــة امليــاه املالحــة، هــا مــن الــوكاالت التــي تقــوم الحكومــة بإدارتهــا 
إىل حــد كبــري، إال أن اململكــة العربيــة الســعودية تبحــث خيــارات إعــادة 

الهيكلــة التــي تســمح مبشــاركة القطــاع الخــاص. 

متويل الخدمات الصحية واالجتامعية 

لجميــع  الحكومــة  توفــر  الســعودية،  والقوانــني  لألنظمــة  وفقــاً 
املواطنــني، واملغربــني العاملــني يف القطــاع العــام ســبل الحصــول 
عــىل جميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة، بشــكل كامــل، ومجــاين)٣٣(.  
توفــر  التــي  الرئيســية  الحكوميــة  الجهــة  هــي  الصحــة  وزارة  وتعتــرب 
خدمــات الرعايــة الصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مبجمــوع 2٤٩ 
مستشــفى، و2,٠٩٤ منشــأة للرعايــة الصحيــة األوليــة. وتشــكل الرعايــة 
الصحيــة الحكوميــة ٦٠٪ مــن جميــع الخدمــات الصحيــة يف اململكــة العربية 
الســعودية. )٣٤( كــا يســاهم القطــاع الخــاص يف خدمــات الرعايــة الصحية، 
خاصــًة يف املــدن، والبلــدات األكــر ازدحامــاً. وهنــاك ١25 مستشــفى 
خــاص )١١,٨٣٣ رسيــراً(، و22١٨ مســتوصف، وعيــادة خاصــة، تحتــوي عــىل 

2١٪ مــن خدمــات املستشــفيات يف املنطقــة.  )٣5(
وتــرشف وزارة الصحــة عــىل 2٠ مديريــة عامــة إقليميــة لشــؤون الرعايــة 
الصحيــة يف مختلــف أنحــاء البــالد )عــىل ســبيل املثــال، الشــؤون الصحيــة 
للطائــف )٣٦(.  ويشــمل دور املديريــات )١( تنفيــذ سياســات، وخطــط، 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  ودعــم  إدارة  و)2(  الصحيــة،  الرعايــة  وبرامــج 
للقطــاع  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  عــىل  اإلرشاف  و)٣(  الصحــة،  لــوزارة 
األخــرى،  الحكوميــة  الــوكاالت  مــع  التنســيق  و)٤(  وتنظيمهــا،  الخــاص، 
و )5( التنســيق مــع املؤسســات الرشيكــة.  ويف الطائــف، هنــاك ١٣ 
مستشــفى تابــع لــوزارة الصحــة )٤٧ يف الريــاض، و١٤ يف جــدة(، و2,2٤٠ 
رسيــر )٣٧(.  ولتلبيــة الطلــب املتزايــد عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، منحــت 
فيــا  اإلقليميــة  للمديريــات  االســتقاللية  مــن  املزيــد  الصحــة  وزارة 
ــرام االتفاقيــات مــع مقدمــي خدمــات  يخــص التخطيــط، والتوظيــف، وإب
الرعايــة الصحيــة، وحريــة التــرف املــايل فيــا يتعلــق مبســائل امليزانيــة، 
واملروفــات. ومــع ذلــك، يجــب أن تحصــل املديريــات اإلقليميــة عــىل 
ترخيــص مــن وزارة الصحــة بالنســبة ملعظــم األنشــطة، وبالتــايل، فــإن 

)٣٨( محــدود.  اســتقاللهم 
  

5،٤،3  االستدامة املالية

يف ظــل النظــام املركــزي الحــايل، متــول الحكومــة غالبيــة البنيــة التحتيــة، 
ثانويــاً. وعــىل  البلديــات دوراً  تلعــب  بينــا  للبلديــة،  العامــة  والخدمــات 
ــورة يف  ــة املتص ــة املالي ــني الصح ــرة لتحس ــود املتضاف ــن الجه ــم م الرغ
برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن االســتدامة الذاتيــة املاليــة ســتظل متثــل 
تحديــاً يف ســياق ارتفــاع التعــداد الســكاين للحــر، والنطــاق العمــراين 

غــري املخطــط لــه. 

التمويل العقاري 

مــن املعــرف بــه عــىل نطــاق واســع، أن األرايض واحــدة مــن األدوات 
الوطنيــة.  دون  للحكومــات  بالنســبة  لإليــرادات  املــدرة  فعاليــة  األكــر 
ويوفــر متويــل األرايض مصــدراً مســتقراً لإليــرادات، وحوافــز لتشــجيع 
قــد  الطائــف،  أمانــة  ويف  املحليــة.  والحريــة  االقتصاديــة،  التنميــة 
تســاهم األرض بقــوة يف زيــادة إيــرادات البلديــة.  ويعــد تطبيــق رضيبــة 
األرايض البيضــاء دليــاًل آخــر عــىل اعــراف اململكــة بتمويــل األرايض، 

كمصــدر قــوي لإليــرادات.

الحوكمة والتمويل البلدي



٤٩

ــة  ويف الطائــف، حيــث حــوايل ٤٨٪ مــن األرايض يف املناطــق الحري
ــاً  ــدراً هام ــة األرايض البيضــاء مص ــر رضيب ــع أن توف ــن املتوق ــاغرة، وم ش
لإليــرادات بالنســبة لــوزارة اإلســكان، والحــد مــن املضاربــة عــىل األرايض، 
وحايــة األرايض الزراعيــة )٣٩(.  ومــن املتوقــع أيضاً أن تعزز تنمية األرايض 
غــري املســتغلة داخــل الحــدود الحريــة. ومــع ذلــك، ال يعتــرب أي مــن هــذا 
لتنويــع مصــادر الدخــل يف اململكــة العربيــة الســعودية.   حــاًل ســحرياً 
وتركيــز اململكــة الحــايل عــىل التأجــري، ورضيبــة األرايض البيضــاء، وهنــاك 
مجموعــة واســعة مــن أدوات متويــل األرايض خــارج نطــاق هــذا الركيــز. 
اســتقراراً  الطائــف  ســيتطلب  النفــط،  عائــدات  تناقــص  عــر  ويف 
أكــرب يف اإليــرادات، واســتدامة ذاتيــة لتلبيــة احتياجاتهــا املتزايــدة مــن 
استكشــاف  الطائــف  عــىل  يجــب  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــاً  النفقــات. 
مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التمويــل، وبنــاء قــدرات نظــام إدارة أراضيهــا 

الحاليــة. 

إحداث القيمة الحرضية 

يقــوم التمويــل العــام، واإلدارة املاليــة الســليمة بدعــم التنميــة املحليــة 
مــن خــالل إنشــاء قاعــدة ماليــة قويــة، وتعزيــز دور القطــاع العــام. وبينــا 
ــن  ــه كل م ــي توج ــة الت ــة الوطني ــة التنمي ــادئ يف خط ــذه املب ــىل ه تتج
العــام الوطنــي واملحــيل، فــإن مدينــة الطائــف تعمــل مــن  التمويــل 
الناحيــة العمليــة يف ظــل نظــام شــديد املركزيــة للتمويــل العــام، وال 
يــزال يعتمــد بشــدة عــىل الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة، ومشــاريع 
التنميــة املحليــة. ويف عــام 2٠١٧، خصصــت الحكومــة 5٪ مــن إجــايل 
امليزانيــة لخدمــات البلديــة، والتــي شــملت أيضــاً مشــاريع، وبرامــج تديرها 

ــة. ــة والقروي وزارة الشــؤون البلدي

 
أداء  وزيــادة  الحكوميــة،  التحويــالت  عــىل  البلديــة  اعتــاد  مــن  وللحــد 
خدمــات، وأنشــطة البلديــة، تقــوم الحكومــة باستكشــاف وســائل بديلــة 

اإليــرادات.  إلدرار 
مدينــة  يف  الحريــة  والتنميــة  االقتصــادي،  النمــو  مســار  ويرتبــط 
الطائــف ارتباطــاً وثيقــاً بالتخطيــط، والتصميــم، ومتويــل البلديــة و نظــام 
إدارة الحكومــة. وميكــن إلدارة األرايض، والتخطيــط الحــري أن يدعــا 
تحــوُّل متويــل البلديــة، عــن طريــق تحســني القــدرة املحليــة عــىل إدرار 

اإليــرادات. 

عــىل ســبيل املثــال، ميكــن للطائــف أن تستكشــف عــدداً مــن األدوات 
املــدرة لإليــرادات، مثــل الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص مــن خــالل الرشاكات 
بــني القطاعــني العــام، والخاص يف تشــغيل وصيانة البنيــة التحتية للنقل 
العــام، وإدارة، وجمــع الرائــب، وخدمــات إدارة النفايــات، وإدارة ممتلكات 
البلديــة. ولــي ينجــح ذلــك، يجــب أن تكــون املبــادئ التأسيســية للتحــر 
املســتدام، املذكــورة أعــاله، إمــا موجــودة أو تســعى إليهــا الحكومــات 
بشــكل نشــط. وبالتــايل، فــإن هيــاكل الحكــم املحــيل التــي تعتمــد نهجــاً 
شــامالً ثــاليث األبعــاد ســتكون يف وضــع أفضــل لتحقيــق أقــى قــدر 

مــن القيمــة الحريــة.
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املدينة الحالية

١،٤ أمناط النمو العمراين

١،١،٤  أمناط تنمية املدينة

ــة الطائــف هــي جــزء مــن الحــزام الحــري لجــدة - مكــة املكرمــة  إن مدين
– الطائــف يف منطقــة مكــة املكرمــة. ومتثــل منطقــة مكــة املكرمــة 
مــا يقــرب مــن 25٪ مــن الســكان الوطنيــني للمملكــة العربيــة الســعودية، 
وتحتــوي إمــارة محافظــة الطائــف، عــىل ١٤٪ مــن ســكان املنطقــة. وتقــع 
املدينــة عــىل ســفوح جبــال الــرسوات، عــىل ارتفــاع ١,٨٧٩ مــر فــوق 
مســتوى ســطح البحــر. ومتتــد سلســلة الجبــال متوازيــة مــع الســاحل 
الغــريب لشــبه الجزيــرة العربيــة، وتقســم مناطــق البلديــة ملكــة املكرمــة، 

والطائــف.

املكرمــة،  مكــة  رشق  جنــوب  كيلومــر   ١٠٠ بعــد  عــىل  الطائــف  وتقــع 
والتــي   ، جــدة  رشق  كيلومــر   ١٧٠ و  املقدســة،  اإلســالمية  املدينــة 
تعــد تاريخيــاً ملاليــني الحجــاج بوابــة مؤديــة إىل مكــة املكرمــة. وصــارت 
مدينــة الطائــف مركــزاً زراعيــاً لزراعــة القمــح، والكــروم، ومحاصيــل الفاكهــة 
للمنطقــة.  وحاليــاً، يبلــغ عــدد ســكان الطائــف نحــو ١.١ مليــون نســمة، 
بكثافــة حــوايل 25 شــخصاً لــكل هكتــار، عــىل مســاحة ٤٤ ألــف هكتــار. 
ولديهــا نســبة كبــرية مــن الشــباب، مــع أكــر مــن 5٠ ٪ تحــت ســن ٣٠ ســنة. 
مــن املتوقــع أن ينمــو عــدد الســكان مبعــدل ٣٪ ســنوياً، حيــث ســيبلغ 
ــك، تهــدف  ــع ذل ــول عــام 2٠٣٠. وم ــمة بحل ــون نس ــكانها ١.5 ملي عــدد س
خطــة تنميــة وتطويــر الطائــف إىل اســتيعاب ٧5٠,٠٠٠ شــخص بداخــل 
مســاحتها املمتــدة إىل ١25 ألــف هكتــار. إن توســيع حــدود املدينــة ال 

يتناســب مــع معــدل منــو الســكان يف املدينــة. 
وعنــد مقارنــة الطائــف مبثيالتهــا مــن املــدن األخــرى مــن حيــث املســاحة، 
وعــدد الســكان، فنجــد أن الزحــف العمــراين مبدينــة الطائــف أكــر، مع عدد 
أصغــر مــن الســكان يســفر عــن كثافــة منخفضــة. فعــىل ســبيل املثــال، 
يبلــغ عــدد ســكان مدينــة برشــلونة ١.٦ مليــون نســمة يف منطقــة تبلــغ 
مســاحتها ٤٠,٠٠٠ هكتــار، مــا يــؤدي إىل كثافــة ٤٠ شــخصاً لــكل هكتــار. 
ويكــون النمــط الحــري منخفض-الكثافــة ذو مــوارد كثيفــة إىل حــد كبــري، 
وبالتــايل فهــو أقــل اســتدامة. وللمــي قدمــاً، يجــب عــىل الطائــف أن 
تتغلــب عــىل التحــدي املتمثــل يف تركيــز التنميــة داخــل حــدود املدينــة 

الحاليــة، بــدالً مــن توســيعها بعيــداً عــن مراكــز املدينــة. 

وكانــت مدينــة الطائــف قبــل اإلســالم محاطــة بأســوار محصنــة. وطــوال 
الفــرة اإلســالمية، كانــت املدينــة موقــع عســكري، ومركــز إداري ملنطقة 
الحجــاز. واســتضافت الطائــف املعــارض الســنوية الشــهرية لشــبه الجزيــرة 
العربيــة املســاة بســوق عــكاظ، وهــي التــي جلبــت التجــارة، والحرفيــني 
املهــرة إىل املدينــة. منــذ عرشينيــات، وثالثينيــات القــرن العرشيــن، فــإن 
الزيــادة يف عــدد الســكان تعنــي أن الطائــف قــد توّســعت يف جميــع 
االتجاهــات التــي تشــمل عــدة قــرى صغــرية، وخاصــًة عــىل طــول الطــرق 

الرئيســية املؤديــة إىل خــارج املدينــة. 

ويتــم التوســع نحــو الشــال بعــد طريــق املطــار، والطريــق الرئيــيس 
املــؤدي إىل الريــاض؛ ونحــو الــرشق عــىل طــول طريــق حســان بــن ثابــت؛ 
بعــد  الغــرب  وإىل  الــردف؛  طريــق  طــول  عــىل  الغــريب  الجنــوب  وإىل 
الطريــق إىل مكــة. واســتمر عــدد الســكان، البالــغ حــوايل ٣٠,٠٠٠ نســمة 
يف الخمســينات، يف الزيــادة إىل ٤٠٠,٠٠٠ نســمة يف التســعينات، 

وإىل مــا يقــرب مــن مليــون نســمة يف عــام 2٠١٦. 
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لقــد لعــب املوقــع الجغــرايف ملدينــة الطائــف دوراً حاســاً يف تشــكيل 
منــط التنميــة الخــاص بهــا، حيــث تعمــل التضاريــس كحاجــز طبيعــي أمــام 
التنميــة بالجنــوب، والغــرب، وبالتــايل تحــد مــن النمــو املــادي للمدينة يف 
هــذه االتجاهــات. وزادت الطائــف عــن ١٦,٠٠٠ هكتــار، حيــث امتــدت مــن 
مركــز املدينــة القدميــة )البلــد(، ومنــت بشــكل نصــف قطــري عــىل طــول 
محــوري الــرشق، والغــرب. وبشــكل عــام، كان النمــو ُمقتــراً عــىل هــذا 
ــرن  ــات الق ــبعينات، ومثانين ــن. ويف س ــن العقدي ــرب م ــدة تق ــور مل املح
العرشيــن، امتــدت توســعات الطائــف، وبــدأت املدينــة يف النمــو عــىل 
طــول املحــور الشــايل الجنــويب الــذي يربــط الطائــف مبكــة املكرمــة، 
والريــاض. ويف القــرن الحــادي والعرشيــن، تخطــت تنميــة مدينــة الطائــف 
الــوادي،  يف  عليهــا  املتنــازع  القبليــة  واألرايض  العســكرية،  األرايض 
وتحركــت نحــو الشــال يف اتجــاه املطــار، مــا أدى بــأن يصبــح نســيج 

املدينــة مرامــي األطــراف، ومجــزأ. 

2،١،٤  الحدود اإلدارية

عــىل غــرار مــدن أخــرى يف اململكــة، لــدى الطائــف ثالثــة حــدود ذات 
ســات مقــررة: حــدود حايــة التنميــة ، وحــدود النطــاق العمــراين لعــام 
١٤٣5، وحــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠. كان الهــدف مــن ترســيم 
حــدود النطــاق العمــراين هــو التحكــم يف التنميــة، وحايــة األرايض 
الزراعيــة مــن خــالل تشــجيع تنميــة األرايض الخاليــة؛ وخفــض تكلفــة توفــري 
وضــان  أفضــل؛  تنســيق  خــالل  مــن  الجديــدة  للتنميــة  التحتيــة  البنيــة 
الحفــاظ عــىل البيئــة الطبيعيــة، وال ســيا حــول املــدن مــن خــالل تدابــري 
ــة  الحفــاظ. ومــع ذلــك، فــإن الحــدود أكــر اتســاعاً بكثــري عــن حاجــة املدين

التــي تــؤدي إىل انخفــاض الكثافــة، واالمتــداد. 

إن حــدود النطــاق العمــراين الحــايل لعــام ١٤5٠ تســتثني مطــار الطائــف 
القديــم، بينــا تشــمل مطــار الطائــف الــدويل الجديــد املُقــرح البالــغ 
مــن املســاحة ١٣٧,٨٧٧ هكتــار، وعــىل أســاس معــدل توقعــات النمــو 
الحــايل، ســوف تســتغرق حــدود النطــاق العمــراين الحــايل لعــام ١٤5٠ 
أكــر مــن ٣5 ســنة للوصــول إىل معايــري الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل 
األمــم املتحــدة. إن الطابــع املكثــف لحــدود النمــو الحاليــة يجعلهــا أداة 
غــري فعالــة إلدارة النمــو، ويشــجع بطــرق عديــدة عــىل الزحــف العمــراين، 
وعــدم فعاليــة توزيــع البنيــة التحتيــة، واالســتثار.  وتشــمل حــدود حايــة 
الحــدود  وتغطــي  هكتــار.   ٣٨2,٦٣٨ مســاحة  الطائــف  ملدينــة  التنميــة 
العديــد مــن املناظــر الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك الكثبــان الرمليــة، والحقــول 
الزراعيــة، والجبــال، واألوديــة، ومواقــع تراثيــة، والنســيج الحــري للمدينــة. 
إن هــذه املناظــر الطبيعيــة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام البيئــي الحــري، 

ومعرضــة لتهديــد النطــاق العمــراين. 

حــدود  برســيم  واألمانــات  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  وقامــت 
العربيــة الســعودية. وهــي اآلن  للمــدن يف اململكــة  التنميــة  حايــة 
قضيــة مثــرية للجــدل، قامــت البلديــات املحليــة بإثارتهــا يف العديــد مــن 
ورش العمــل. وتتمثــل القضيــة الرئيســية يف أنهــا أنِشــئَت دون مراعــاة 
والتنميــة  النمــو،  وأمنــاط  البيئــي،  الســياق  مثــل  مدينــة،  كل  لخاصيــة 
البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  ويقــرح  الحريــة. 
اإلبقــاء عــىل التوســع الحــري يف نطــاق حــدود النطــاق العمــراين لعــام 

١٤5٠، والحفــاظ عــىل مــا تبقــى مــن حــدود حايــة التنميــة. 

 ١٩55
املساحة: ١٠,٦٧٠ هكتار

عدد السكان: ٠٠٠,٤5
 

قبل عام ١٩5١
املساحة: ٦٨٧ هكتار
عدد السكان: ٣٠,٠٠٠
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 ١٩٧٧
املساحة: ٤٤,٧٧٠ هكتار

عدد السكان: 2١١,٠٠٠

2٠١2
املساحة: ٤٤,٧٧٠ هكتار
السكان تقريباً: 5٩٦,٠٠٠

الشكل 2٨.مراحل تطور  النمو العمراين للطائف

١٩٦٤
املساحة: ١٩،٣١٠ هكتار

السكان تقريباً:  ١٠٠،٠٠٠
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١3٧،8٧٧ هكتار

382،٦38 هكتار

١١٧،٩2٦هكتار

3،١،٤  الكثافة الحرضية

املكانيــة  الكفــاءة  عــىل  جيــد  مــؤرش  الحريــة  الكثافــة  مقيــاس  إن 
لوظائــف املدينــة، وغالبــاً مــا يشــري إىل إمكانيــة النمــو يف أجــزاء مختلفــة 
مــن املدينــة. وأوىص برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 
مبــؤرش مرجعــي للكثافــة، وهــو ١5٠ شــخصاً لــكل هكتــار. وهــذا يعنــي 
أنــه ميكــن الوصــول إىل مــوارد املدينــة بشــكل أفضــل، وتوزيعهــا بصــورة 
عادلــة، عندمــا تصــل املدينــة إىل العــدد األمثــل مــن الســكان املخدومــني 
البنيــة التحتيــة . ويصــل عــدد ســكان مدينــة الطائــف إىل  مــن أنظمــة 
حــوايل ١.١ مليــون نســمة عــىل مســاحة ٤٤ ألــف هكتــار، مــا يــؤدي إىل 

كثافــة ســكانية تبلــغ 25 شــخص/هكتار. 

ووفقــاً آلخــر تعــداد ســكاين للمملكــة العربيــة الســعودية )2٠١٠(، تشــهد 
مدينــة الطائــف منــواً ســكانياً مبعــدل ٣٪ ســنوياً، ومــن املتوقــع أن يبلــغ 
عــدد ســكانها ١.5 مليــون نســمة بحلــول عــام 2٠٣٠. إن هــذا املعــدل 
للنمــو قريــب مــن املعــدل الوطنــي لعــدد الســكان املتوقــع للمملكــة 
العربيــة الســعودية. إجــاالً، شــهدت مدينــة الطائــف منــواً يف املنطقــة 
الحريــة بواقــع ٧٤٣.٧ كيلومــر مربــع، وهــو مــا يزيــد بنحــو ١١٠ أضعــاف 
عــن مســاحتها يف عــام ١٩5١، يف حــني منــا عدد ســكانها بنحــو 2٠ ضعف 
يف الفــرة نفســها، مبعــدل ٣٪ ســنوياً. وبعبــارة أخــرى، يتــم تخصيــص 
املزيــد مــن األرايض لــكل شــخص أكــر مــا كان عليــه الحــال قبــل بضعــة 
ــل يف الشــكل ٣٠.  عقــود، كــا هــو موضــح يف الرســم البيــاين املمثَّ
وهــذا التوجــه هــو عكــس منــوذج النمــو املســتدام للمدينــة، فهــو يدفــع 
باملدينــة نحــو الكثافــة املنخفضــة، وأشــكال حريــة مراميــة األطــراف 
بدرجــة أكــرب. وقــد وضعــت خطــط التنميــة الواســعة، واملراميــة ضغطــاً 
أصغــر  وقطاعــات  الســكان،  عــدد  لدعــم  والبيئــة  التحتيــة،  البنيــة  عــىل 

نســبياً، فتصبــح قضيــة إذا مــا اســتمرت املدينــة يف التوســع بطريقــة 
ماثلــة. 

وتحتــوي خطــة تنميــة مدينــة الطائــف عــىل تصــورات لحــوايل ٠.٧5 مليون 
ــار، مــع مســاحة مبــاين  نســمة، وتغطــي مســاحة قدرهــا ١25 ألــف هكت
تبلــغ ١٦ ألــف هكتــار. وتشــري توصيــات كثافــة لربنامــج األمــم املتحــدة 
للمســتوطنات البرشيــة إىل أن نفــس املســاحة ميكنهــا أن تســتوعب 
١2.5 مليــون نســمة مــن الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل برنامــج األمــم 
ســتكون  بأنــه  القــول،  عــن  وغنــي  البرشيــة.  للمســتوطنات  املتحــدة 
هنــاك كميــات وفــرية مــن األرايض الشــاغرة يف املقــرح الجديــد، مــع 
نســيج  تقســم  والتــي  األطــراف،  ومراميــة  الكثافــة،  منخفضــة  أحيــاء 

املدينــة، وتفصلــه بطريقــة غــري مســتدامة. 

2،٤ عنارص الهيكلة

١،2،٤  العنارص الطبيعية والطبوغرافية

تلعــب البيئــة الطبيعيــة ألي مدينــة دوراً رئيســياً يف تشــكيل شــكلها، 
وهيكلهــا املــادي. وتقــع مدينــة الطائــف عــىل ارتفــاع ١٤5٠ مــراً فــوق 
ــا  ــرب، وتفصله ــرسوات يف الغ ــر، وتحدهــا جبــال ال ــتوى ســطح البح مس
عــن مكــة املكرمــة. وتحــدد هــذه التضاريــس الحــدود الطبيعيــة للطائــف، 
وتشــجع النمــو يف منــط خطــي شــايل-جنويب. وتضــع التضاريــس 
تحديــاً أمــام الشــكل الحــري للطائــف، فتحــدد امتدادهــا املــادي، وتقيــد 

التنميــة عــىل طــول املنحــدرات الشــديدة نحــو الغــرب. 
أيضــاً، تعتــرب أنظمــة امليــاه الطبيعيــة، وأنــواع الربــة، والظــروف املناخيــة، 
نظــام  فيجــري  التنميــة.  يف   حاســمة  عنــارص  والحيوانــات،  والنباتــات، 

الشكل 2٩. يوضح الحدود اإلدارية والنطاقات ملدينة الطائف
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مرت مربع/للفرد 

الطائف 

٤٠٠ مرت مربع/للفرد 
 

شكل ٣١.  يوضح الكثافة السكانية الحالية يف مدينة الطائف

شكل ٣٠.  مراحل تطور نصيب الفرد من الكتلة العمرانية للمدينة
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التضاريس الطبيعية حول الطائف

© Shutterstock

األوديــة الطبيعيــة عــرب الطائــف، ويجعلهــا مناســبة للزراعــة. تعــد الطائــف 
الــرف  ميــاه  وتخــدم  املكرمــة.  مكــة  ملنطقــة  الزراعــة  وعــاء  مبثابــة 
الطبيعــي عــن طريــق إعــادة توجيــه جريــان ميــاه األمطــار، والســاح لهــا 
بالوصــول إىل طبقــات امليــاه الجوفيــة. كــا متتلــك املدينــة احتياطيــات 
ــة،  ــاه الجوفي ــن املي ــات م ــىل شــكل طبق ــة ع ــاه الجوفي ــن املي ــرية م وف
أنحــاء  يف  املنتــرشة  اآلبــار  مــن  العديــد  عــرب  إليهــا  الوصــول  ميكــن 
املنطقــة الحريــة. وتعــد األوديــة ذات أهميــة بالغــة للنظــام البيئــي 
عــىل  والتعــدي  العمــراين،  االمتــداد  يشــكل  ذلــك،  ومــع  الطبيعــي؛ 
ــداً عــىل هــذا النظــام البيئــي الهــش. وعــىل  األرايض الحساســة تهدي
تكويــن  يف  الطبيعيــة  النظــم  لهــذه  الحاســمة  األهميــة  مــن  الرغــم 
شــكل املدينــة، إال أنهــا غــري مدمجــة يف البنيــة الحريــة، ووظائفهــا. 

2،2،٤ البنية التحتية للحركة الرئيسية

إن الطائــف متصلــة بشــكل جيــد عــن طريــق الجــو داخــل اململكــة العربيــة 
ويوفــر  الشــال،  يف  اإلقليمــي  الطائــف  مطــار  ويقــع  الســعودية. 
الجديــد  الــدويل  الطائــف  اقــراح مطــار  رحــالت محليــة، ودوليــة. وتــم 
كجــزء مــن مقــرح تطويــر مدينــة الطائــف ، لــي يــوازي تدفــق الحجــاج 
املتجهــني إىل مكــة املكرمــة، مــع قــدرة اســتيعابية قدرهــا ١٣ مليــون 
السلســة  بالحركــة  تســمح  طــرق،  شــبكة  الطائــف  ومتتلــك  مســافر.  
للنــاس، وللبضائــع مــن، وإىل الطائــف، ويف جميــع االتجاهــات. وتقــوم 
الطــرق الرئيســية الثالثــة مــن مكــة املكرمــة، والريــاض، وأبهــا بتيســري 
نقــل منتجــات الطائــف إىل أســواق اململكــة، وتســمح للزائريــن بالقدوم 

إىل الطائــف مــن مــدن مثــل مكــة املكرمــة. 
ويف القــرون األوىل، عندمــا كان الشــكل الحــري للطائــف متمركــزاً 

عــىل مركزهــا التاريخــي، كان لهــا توجــه طبيعــي للشــارع. وبــدأت املدينــة 
األرايض  عــن  بعيــداً  للتنميــة  أرايض  لتخصيــص  شــاالً،  التوســع  يف 
أمــراً  والجنــوب  الشــال،  بــني  الرئيــيس  الطريــق  وكان  العســكرية. 
حاســاً لنمــط حركــة املدينــة، حيــث أنــه يتيــح الوصــول إىل األرايض يف 
الشــال. وقــد أدى هــذا الطريــق الخطــي الرئيــيس إىل انتشــار واســع 
ذلــك،  ومــع  الشــامل.  التخطيــط  جهــود  غيــاب  يف  العمــراين  للزحــف 
فــإن هــذا املحــور الخطــي يحمــل القــدرة عــىل أن يصبــح عنــر رئيــيس 
للهيكلــة، عــن طريــق تحفيــز التنميــة املوجهــة نحــو هــذا املحــور الخطــي 

املســتقبل. يف 

يحتــوي عــىل  الــذي  بالطائــف،  االنتشــار  اآلخــذ يف  التنميــة  إن شــكل 
أماكــن أقــل نســبياً إلقامــة الســكان، ميثــل تحديــاً لتنميــة نظــام النقــل 
نظــام  إىل  العــام  النقــل  وســائل  توفــري  ويعــد  املدينــة.  يف  العــام 
حــري منخفــض الكثافــة، وآخــذ يف االنتشــار، ومجــزأ، هــو شــئ غــري 
فعــال، وغــري مجــدي مــن الناحيــة املاليــة. لذلــك، أعطــت املدينــة األولويــة 
لوســائل النقــل الخاصــة، عــن طريــق االســتثار يف شــبكة مــن الطــرق 
الواســعة التــي تزيــد مــن إضعــاف االتصــال املــكاين الداخــيل، فهــي 
تعمــل يف مرشوعــات كبــرية للبنيــة التحتيــة، ويتعــذر الوصــول إليهــا، مــا 
يعيــق حركــة، وأمــان املشــاة. كــا أن هنــاك أيضــاً ميــل ثقــايف للمجتمــع 
الســعودي نحــو اســتخدام وســائل النقــل الخاصــة بتكلفتهــا املنخفضــة 
للغايــة للوقــود، مــا يجعلهــا خيــاراً ســهالً، ومســاهاً يف هــذا التحــدي.
ويصنــف تقريــر مــؤرش ازدهــار املــدن عــن مدينــة الطائــف )2٠١٦( التنقــل 
النقــل  نظــام  قضايــا  معالجــة  ويقــرح  »ضعيــف«،  أنــه  عــىل  الحــري 
نظــام  اســتخدام  وانخفــاض  الطــرق،  العــام، وســوء ســالمة  الجاعــي 

النقــل املتــاح، لتحســني هــذا العامــل. 

املدينة الحالية
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ويحســب تقريــر رأس املــال املــكاين ملــدن اململكــة العربيــة الســعودية 
)دراســة ربــط الشــوارع ملبــادرة ازدهــار املدينــة، 2٠١5( إمكانيــة الوصــول 

إىل الشــارع، بنــاءا عــىل ثالثــة متغــريات: 

• نسبة األرايض املخصصة للشوارع؛ 
• كثافة الشوارع،  

• كثافة التقاطعات. 

ربــط،  إىل  الوصــول  إمكانيــة  لتقييــم  العاليــة  القيمــة  ترجمــة  ويتــم 
وتغلغــل، وتنقــل، وتغطيــة أفضــل للمدينــة. إن كثافــة التقاطعــات يف 
مدينــة الطائــف عاليــة حيــث تصــل إىل ٩٤ نقطــة، ومتوســطة نســبياً يف 
تبلــغ ٧5 نقطــة، و٤٣ نقطــة يف  حيــث  للشــوارع  األرايض املخصصــة 

الشــوارع ذات الكثافــة القليلــة. 
الحجــم، وإمكانيــة  عــادالً عــىل صغــر  التقاطعــات مــؤرشاً  وتعــد كثافــة 
الســري، كــا أنهــا تــدل عــىل أن املدينــة تشــجع مــا يفــي إىل وســائل 
النقــل غــري اآلليــة. وبشــكل عــام، يبلــغ متوســط عــدد التقاطعــات يف 
وهــو  مربــع،  كيلومــر  لــكل  تقاطــع   ١٣٦ حــوايل  الســعودية  املــدن 
أعــىل مــن املســتوى األمثــل، ١٠٠ تقاطــع لــكل كيلومــر مربــع، الــذي 
قــدره برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة. ويســاعد النمــط 
األســايس لشــوارع مدينــة الطائــف يف وســط املدينــة عــىل تحقيــق 
عــدد أكــرب مــن التقاطعــات )١٨٧(، مقارنــًة باملــدن الســعودية األخــرى، 
مثــل نجــران، واملدينــة املنــورة. يف حــني أن كثافــة التقاطعــات هــي أحــد 
مقاييــس ســهولة الوصــول، إال أنهــا ال تأخــذ يف االعتبــار منــط الشــوارع، 
وإن أخــذت يف االعتبــار، فإنهــا تُحســن مــن الحركــة مــن أجــل االســتخدامات 

املحيطــة  بهــا. 
وتقــع مدينــة الطائــف يف املرتبــة املتوســطة )بــني ٨٠/٦٠ نقطــة ، مــع 
٧5 نقطــة يف األرايض املخصصــة للشــوارع(. إن مــدن مثــل الطائــف، 
والدمــام، وجــازان، ومكــة املكرمــة، تخصــص حــوايل 2٧٪ مــن أراضيهــا 
ــبة تقــارب النســبة املتوســطة 2٧.٨٪ يف املــدن  للشــوارع، وهــي نس

ــعودية.  الس
العربيــة  اململكــة  ملــدن  الشــارع  عــرض  متوســط  يبلــغ  حــني  يف 
الســعودية ١5.5 مــر، فــإن الطائــف، وخميــس مشــيط بهــا أضيــق شــوارع 
يف اململكــة، ١2.5 مــر. وتعمــل الشــوارع الضيقــة عــىل تعزيــز إمكانيــة 
الســيارات  الســري، وذلــك يتطلــب مزيــد مــن االهتــام مــن ســائقي 
صديقــة  بيئــة  خلــق  وبالتــايل  املراقبــة،  تحــت  الرسعــة  عــىل  لإلبقــاء 

للمشــاة. 

3،2،٤ األمناط الحالية، واملقرتحة الستخدام األرايض

يف املقــام األول، كانــت مدينــة الطائــف مركــزاً زراعيــاً ذا أهميــة يف 
منطقــة مكــة املكرمــة. واســتناداً إىل الخطــة الحاليــة، يتــم اســتخدام 
الســكنية،  للمبــاين  رئيــيس  بشــكل  الطائــف  مدينــة  يف  األرض 
ويتخللهــا بعــض األرايض مختلطــة االســتخدام، ولالســتخدام التجــاري، 
قبــل  الطائــف،  مــن  التاريخيــة  األجــزاء  وتتبــع  الرفيهــي.  ولالســتخدام 
عــام ١٩٨٠، مبــادئ التخطيــط الحــري الجيــد؛ إنهــا نــواة مركزيــة مدمجــة، 
ملحقــات  وتســاهم  املتعــددة.  االســتخدامات  مــن  مزيــج  مــع  وكثيفــة 
إىل  الوصــول  يف   ،١٩٨٠ عــام  بعــد  مــا  مرحلــة  تلــت  التــي  املدينــة، 
مجموعــات ذات كثافــة، وامتــداد، واســتخدام أحــادي منخفــض. ومتتلــك 
ــف  ــدم مختل ــي تخ ــق الت ــات واملراف ــن الخدم ــة م ــبكة متكامل ــف ش الطائ
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الصناعــات، مثــل الزراعــة، والســياحة، والتجــارة. وميكــن لســكان الطائــف 
الوصــول إىل مرافــق التعليــم الجيــدة مــع املــدارس، والجامعــات. كــا 
توفــر  التــي  والعيــادات  املستشــفيات،  مــن  العديــد  املدينــة  تضــم 

الرعايــة الصحيــة الجيــدة للســكان.
وينتــرش  األرايض،  مــن   ٪٣٠ حــوايل  الســكني  االســتخدام  ويشــكل 
هــو  لــألرض  تخصيــص  أعــىل  وثــاين  بأكملهــا.  الطائــف  طــول  عــىل 
االســتخدامات التــي تركــز عــىل الرفيــه، أو الســياحة. وتســاهم جامعــة 
الطائــف، وغريهــا مــن املرافــق العامــة يف اســتخدام ١٤٪ مــن األرايض. 
مخصصــة   )٪١2 )حــوايل  الطائــف  أرايض  مــن  كبــرية  أجــزاء  يوجــد  كــا 
لالســتخدام العســكري، مــا يعــوق اســتمرارية النســيج الحــري. وميثل 
منخفضــة  نســبة  للطائــف  الحاليــة  الخطــة  يف  التجــاري  االســتخدام 
نســبياً، ومبــرور الوقــت، يجــب أن تزيــد هــذه النســبة بشــكل متناســب 

ــة.  ــو املدين مــع من
ويف حالتهــا الراهنــة، تتبــع مدينــة الطائــف أســاليب التخطيــط التقليديــة 
لالســتخدامات الفاصلــة مكانيــاً بحســب النــوع، وتقتــر التخطيــط عــىل 
بعديــن فقــط. وكان هنــاك تحــول منطــي بــني مجتمــع التخطيــط للنظــر 
يف االســتخدام املختلــط، أفقيــاً، ورأســياً، وتــم وضــع إرشــادات تســتند 
إىل قوانــني قامئــة عــىل الشــكل، واســتخدام منهجيــات تســتند إىل 
قــادرة  املســتقبلية  التخطيــط  أســاليب  تكــون  لــي  وذلــك  البيانــات، 

عــىل إنشــاء أحيــاء نابضــة بالحيــاة، ومتنوعــة، ومســتدامة.

ويطــرح مقــرح تنميــة مدينــة الطائــف ســتة مشــاريع جديــدة، بقيمــة 
١١ مليــار ريــال ســعودي، مــن أجــل تعزيــز مكانــة املدينــة يف املنطقــة 
باعتبارهــا ركيــزة أساســية يف رؤيــة 2٠٣٠. وتغطــي مســاحة قدرهــا ١25 
ألــف هكتــار )١25٠ كيلومــر مربــع(، مــا يزيــد حــدود النطــاق العمــراين 

لعــام ١٤5٠، بـــ٧١١ كيلومــر مربــع )مــن ١,٣٧٨ كيلومــر مربــع إىل ٠٨٩,2 
تهــدف  كيلومــر مربــع(. وتشــمل املرشوعــات اســتخدامات متنوعــة، 
إجــاالً إىل دعــم طلــب املنطقــة يف اســتيعاب الحجــاج، وبالتــايل خلــق 

فــرص اقتصاديــة جديــدة.

ويزيــد مقــرح تطويــر الطائــف مــن تفاقــم القضيــة الحاليــة لالســتخدامات 
لــألرض، عــن طريــق اقــراح مجموعــات متميــزة مــن تطــورات  الفرديــة 
صناعيــة،  حدائــق  عمــل  اقــراح  وتــم  لــألرايض.  األحــادي  االســتخدام 
وتكنولوجيــة عــىل امتــداد أقــى شــال حــدود حايــة التنميــة، عــىل 
يــويص  كــا  الطائــف.  مدينــة  وســط  مــن  كيلومــراً   ٨٠ حــوايل  بعــد 
املقــرح بتطويــرات ســكنية ضخمــة يف الضواحــي، عــىل شــكل مبــاين 
ذات اســتخدام أحــادي، ومبــاين ســكنية، وتقــع تلــك الضواحــي عــىل 
بعــد ٣٠ كيلومــراً مــن وســط املدينــة. ويوجــد أيضــاً يف املقــرح نســبة 
وتــم  املختلطــة.  واالســتخدامات  التجاريــة،  االســتخدامات  مــن  صغــرية 
تخصيــص جــزء كبــري مــن األرض لعمــل مطــار جديــد، عــىل بعــد ٤٠ كــم 
مــن وســط املدينــة، ملعالجــة االرتفــاع الهائــل يف عــدد الحجــاج القادمــني 

لزيــارة مكــة املكرمــة كل عــام.
وســيبث املقــرح محــركات اقتصاديــة جديــدة بالطائــف، مــا ســيدفع 
النمــو، وفــرص العمــل. ومــع ذلــك، ال يوجــد تحليــل للتفاعــل بــني املدينــة 
القدميــة، والتوســع املقــرح حديثــاً للمدينــة، يف شــكل االســتخدامات 
التكميليــة، أو الطــرق أو وســائل النقــل العــام، وال توجــد رؤيــة شــاملة 
للمدينــة بأكملهــا. وللمــي قدمــاً، ولــي ينجــح املقــرح، يجــب عليــه حــل 
بعــض القضايــا التــي قــد يَثبُــت أنهــا غــري مســتدامة عــىل املــدى الطويل، 
ــا هــي مجموعــات  ــاً عــىل املدينــة. وأحــد هــذه القضاي ورمبــا تُفــرض عبئ
االســتخدام األحــادي منخفضــة الكثافــة التــي تــروج لهــا الخطــة، والتــي 
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الشكل ٣٣. يوضح استعاالت األرايض الحالية يف مدينة الطائف

الشكل ٣٤. يوضح  استعاالت األرايض املقرحة يف مدينة الطائف
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الشكل ٣5. يوضح املراكز التجارية املستقطبة يف الطائف
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سكان الطائف الذين يسكنون داخل 
مسافة 5 كيلومرات من املنطقة 

التجارية

سكان الطائف الذين يقيمون عىل 
مسافة تبعد أكر من 5 كيلومرات من 

املرافق العامة

0 5 10 20 km

0 5 10 20 km

املدينة الحالية



٦٣

الطــرق  الخاصــة، وامتــداد  بدورهــا ستشــجع االعتــاد عــىل املركبــات 
الواســعة. والثانيــة هــي تجاهــل النظــام الطبيعــي للوديــان عــن طريــق 
الزراعيــة بجعلهــا بعيــدة عــن املــوارد املائيــة.  ســوء تخطيــط األرايض 
وسيشــكل هــذا التكامــل الضعيــف مــع البنيــة التحتيــة الطبيعيــة عبئــاً 

بيئيــاً عــىل مدينــة الطائــف.

ويكشــف تحليــل الطائــف حــول توزيــع الخدمــات واملرافــق، واالســتخدام 
كــا هــو موضــح يف  بنيــة املدينــة،  مــن  عــن أمنــاط معينــة  التجــاري 
الطائــف،  الشــكلني ٣٦، ٣5. وهنــاك مركــزاً متميــزاً يف قلــب جنــوب 
وهــو أيضــاً مركــز تاريخــي لهــا. واملركــز الثــاين األكــر وضوحــاً هــو يف 
الشــال بالقــرب مــن املطــار، ومــن جامعــة الطائــف. ومل يتــم تأســيس 
هــذا املركــز الثــاين بصــورة جيــدة مثــل املركــز بالجنــوب، ولكــن لديــه 
مجموعــة متنوعــة مــن االســتخدامات، واملرافــق التــي ميكــن االســتفادة 
منهــا لتصبــح نقطــة وصــل هامــة تزيــد مــن ارتــكاز املدينــة يف الشــال. 
امتــداد  عــىل  التجاريــة  واالســتخدامات  واملرافــق،  الخدمــات  وتنتــرش 
الطــرق الشــالية الجنوبيــة، وعــىل طــول املمــرات الرئيســية التــي تتجــه 
إىل خــارج املدينــة. وســوف يخلــق التخطيــط بعنايــة، وحتــى التوزيع عىل 
امتــداد هــذه املحــاور الرئيســية نســيجاً حريــاً، ويزيــد مــن املنافــذ، 
ويقلــل مــن الوقــت الــذي يســتغرقه املقيمــون يف الســفر. وعــالوة 
عــىل ذلــك، فــإن قلــة املســاحات العامة، واســتخدام األرايض لألنشــطة 
الرفيهيــة عــىل امتــداد املحــاور الرئيســية، يحــدد أولويــات واضحــة للرؤيــة 
املســتقبلية للمدينــة. وقــد يوفــر تقييــم دقيــق لــألرايض الشــاغرة يف 

وســط املدينــة حــاًل لهــذه املشــكلة.

٤،2،٤ األرايض البيضاء  

بســبب التضاريــس الطبيعيــة، واالســتخدامات الخاصــة لــألرايض، وجهــود 
التخطيــط، متتلــك الطائــف أجــزاء كبــرية مــن األرايض البيضــاء، أو غــري 
املطــورة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠. وهــذا يــؤدي إىل 
كثافــة منخفضــة إجــاالً للمنطقــة، ويزيــد مــن تفاقــم مشــكلة هيــكل 
املدينــة املجــزأ. وســوف تســتغرق جامعــة الطائــف، التــي تــم تخصيــص 
ــاً طويــالً لــي يتــم بناؤهــا بالكامــل،  أجــزاء كبــرية مــن األرايض لهــا، وقت

ــة. مــا يــؤدي إىل وجــود مســاحات مفتوحــة واســعة يف املدين
وضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠، هنــاك مــا يقــرب مــن ٪5٠ 
أو  مربــع  كيلومــر   ١٩5 مســاحتها  تبلــغ  والتــي  البيضــاء،  األرايض  مــن 
١٩,5٠٠ هكتــار. إذا أضيفــت إليهــا خطــة التنميــة ملدينــة الطائــف، ســتزيد 
النســبة املئويــة لــألرايض البيضــاء إىل ٦٦٪، وهــو مــا يعــادل حــوايل 
١٠٠٠ كيلومــر مربــع أو ١٠٠,٠٠٠ هكتــار. ومــن منظــور القيــاس، ميكننــا 
ــار(، وباريــس  ــل برشــلونة )١٠,2٠٠ هكت ــة هــذا العــدد مــع مــدن مث مقارن
مبســاحة  مــدن  عــرش  إن  هكتــار(.   ٧,١٠٠( ومانهاتــن  هكتــار(،   ١٠,5٠٠(
عــرش  أو   ، الطائــف  تنميــة  الخاليــة مبقــرح  األرايض  برشــلونة تشــكل 
مــدن مبســاحة باريــس، أو أربــع عــرشة مدينــة مبســاحة مانهاتــن، )تشــري 
ــذه األرقــام إىل البصمــة الحريــة، دون األخــذ يف االعتبــار مبنطقــة  ه

العاصمــة يف املــدن املذكــورة(.

للمدينــة.  محتمــل  مــورد  البيضــاء  لــألرايض  املســتقبلية  التنميــة  إن 
وتعطــي األرايض البيضــاء داخــل كتلــة املدينــة الحاليــة فرصــة للكثافــة 
للمدينــة.  الطبيعيــة  باملناظــر  اإلخــالل  دون  املدينــة،  نطاقــات  ضمــن 
الداعمــة،  االســتخدامات  للمدينــة  توفــر  أن  البيضــاء  لــألرايض  وميكــن 
التحتيــة  البنيــة  أو  والتجاريــة،  االســتخدامات،  مختلطــة  املرافــق  مثــل 
العامــة مثــل الحدائــق، واملســاحات املفتوحــة، لرفــع مســتوى جــودة حيــاة 
الســكان. وإذا تــم بنــاء املدينــة وفقــاً لتوصيــات األمــم املتحــدة الخاصــة 

الشكل ٣٧. يوضح األرايض البيضاء القابلة للتطوير يف الطائف
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بالكثافــة مــع إرشــادات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، ميكــن للمدينــة 
اســتيعاب النمــو الســكاين املتوقــع داخــل حــدود املدينــة، مــا يزيــد 
الكثافــة إىل ١5٠ نســمة/هكتار. وحتــى إذا افرضنــا أن 5٠٪ مــن األرايض 
البيضــاء يف حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠ قــد متــت تنميتهــا، 
فإنهــا ستســتوعب ١.5 مليــون شــخص إضــايف مــن الكثافــة املــوىص 
بهــا مــن برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، والتــي تبلــغ 
إن  الطائــف.  الحــايل لســكان  العــدد  يعــادل  مــا  أي  ١5٠ نســمة/هكتار، 
إدراج خطــة تطويــر الطائــف ، التــي تــم بناؤهــا عــىل أســاس 5٠٪ مــن 
ســعة األرايض، ميكنهــا أن تســتوعب ٧ ماليــني شــخص عــىل األقــل 

ضمــن نطاقاتهــا املقرحــة. 

5،2،٤ إمكانية السري  إىل مركز املدينة، واملرافق الحرضية

إن بنيــة مدينــة الطائــف، مــع انقطــاع االســتمرارية املكانيــة، ومجموعــات 
عــىل  األطــراف  مراميــة  والتنميــة  لــألرايض،  األحــادي  االســتخدام 
إىل  ويــؤدي  املدينــة،  ربــط  عــىل  يؤثــر  ذلــك  كل  واســعة،  مســاحات 
الوصــول املتبايــن إىل الفــرص، والخدمــات، مــن قبــل قطاعــات مختلفــة 
مــن الســكان. ويتــم تعريــف املركــز التجــاري للطائــف عــىل أنه مــكان تركز 
فيــه بصــورة كبــرية االســتخدامات التجاريــة، واملختلطــة، ويقــع بالقــرب 
الرئيســية،  الطــرق  مــن  إليــه  الوصــول  وميكــن  التاريخــي،  املركــز  مــن 
ووســائل النقــل العــام. إن الطائــف لديهــا أســاس عمــراين راســخ، مــع 
كبــرية. ســكانية  كثافــة  تخــدم  التــي  األرايض  اســتخدامات  مــن  مزيــج 

وميكــن إرجــاع هــذا األســاس العمــراين إىل املركــز املــكاين التاريخــي 
للطائــف، كــا أن لديهــا العديــد مــن املســاجد التاريخيــة، وقــر شــربا، 
وهــو منتجــع صيفــي ســابق للملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه، ويعتــرب اليــوم 

مبثابــة متحــف. وتضــم الطائــف عــىل نســبة كبــرية مــن املحــالت التجاريــة، 
واملطاعــم، واملستشــفيات، واملــدارس، واملبــاين اإلداريــة، واألماكــن 
للمشــاة،  املخصصــة  املســاحات  يف  اليــوم  هــذا  وينعكــس  العامــة. 
ويف شــبكة الشــوارع الكثيفــة. وميكــن الوصــول بســهولة إىل املركــز 
التجــاري عــرب طريــق وادي وج، والطريــق الرسيــع ١5، وطريــق خالــد بــن 

الوليــد. 
بعــد 5 دقائــق  الســكان عــىل  الطائــف، يعيــش حــوايل ١٤٪ مــن  يف 
ســرياً عــىل األقــدام إىل وســط املدينــة التجــاري، ونحــو 2٠٪ يعيشــون 
عــىل بعــد ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام إىل وســط املدينــة التجــاري. 
ويضطــر حــوايل ٨٠٪ مــن الســكان إىل قطــع مســافات أطــول للوصــول 
عــادل، وغــري  التوزيــع غــري  إىل وســط املدينــة، وهــذا يقودنــا إىل أن 
بــد مــن رفــع كثافــة مركــز املدينــة،  مالئــم. ولتصحيــح هــذه الحالــة، ال 
وربطــه باألحيــاء املجــاورة عــرب وســائل نقــل متعــددة، أو إعــادة توزيــع 

وســائل الراحــة مــن أجــل خدمــة الســكان املنترشيــن. 
ســوف تزيــد أنظمــة النقــل املقرحــة، التــي متــت مناقشــتها بالتفصيــل 
يف القســم 2،٣،٤، مــن الوصــول إىل املركــز، وتجعــل عــدداً أكــرب مــن 
الســكان أقــرب إىل املركــز. كــا أن زيــادة فــرص الوصــول إىل مراكــز 
املدينــة ســيعزز مــن مركــز املدينــة، واالســتفادة مــن وســائل الراحــة 
أمنــاط  عــىل  يجــب  ذلــك،  ومــع  املدينــة.  هيــكل  وإنشــاء  املوجــودة، 
التنميــة املســتقبلية أن تهــدف إىل إنشــاء املزيــد مــن املراكــز الثانويــة 
وتحقيــق  الفــرص،  مــن  املزيــد  لخلــق  وذلــك  الطائــف،  مدينــة  داخــل 

املســاواة يف الوصــول، وإعــادة توزيــع حركــة املــرور. 
 

٦،2،٤ التجمعات غري املخطط لها

إن النــزوح الجاعــي للمهاجريــن، مــن املناطــق القرويــة إىل املناطــق 

الشكل ٣٨. سهولة الوصول إىل وسط مدينة الطائف التجاري
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ــة، قــد أدى إىل وضــع ضغــط عــىل املــدن يف اململكــة العربيــة  الحري
املهاجريــن  لجميــع  الســكن  وتوفــري  اســتيعاب،  أجــل  مــن  الســعودية 
ووفقــاً  لــه.  خططــوا  قــد  مــا  أعــىل  مبعــدل  النــزوح  وكان  الوافديــن، 
لجامعــة امللــك ســعود بالريــاض، فقــد نــزح ٧٤٪ مــن األشــخاص الذيــن 
يعيشــون يف املناطــق القرويــة إىل املــدن، بحثــاً عــن فــرص العمــل، 
واملميــزات التــي ال ميكنهــم الوصــول إليهــا بســبب التوزيــع اإلقليمــي 
يف  الرئيســية  الحريــة  املراكــز  مــن  غريهــا  مــع  ومتاشــياً  الحــايل. 
الســعودية، تشــهد الطائــف ظهــور العديــد مــن املناطــق غــري املخطــط 

الجبليــة الوســطى.  لهــا يف ضواحــي املدينــة، ويف املناطــق 

إن تعريــف، وتصنيــف »التجمعات/املناطــق غــري املخطــط لهــا« هــو أمــر 
غــري واضــح، حيــث ميكنهــا أن تشــمل يف بعــض األحيــان األجــزاء التاريخيــة 
للمدينــة التــي تــم اســتبعادها مــن الخطــط الرســمية، والتــي جــاءت ليتــم 
إدراجهــا بعــد ذلــك بوقــت طويــل، عــادًة مــا تكــون هــذه التجمعــات غــري 
املخطــط لهــا مناطــق قدميــة اجتاحتهــا املدينــة، دون دمجهــم رســمياً 
أو التخطيــط لهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، ميكــن أيضــاً اســتخدام املصطلــح 
بــني  مشــركة  أماكــن  يف  الواقعــة  التجمعات/املناطــق  إىل  لإلشــارة 
مدينتــني أو عــىل طــول املحيــط الخارجــي للمدينــة، حيــث أنهــا تقــع خــارج 
كبــرية،  الحــايل إىل عمليــات هــدم  النهــج  التخطيــط. وأدى هــذا  إطــار 
مــا أفســح املجــال للتطــورات الجديــدة يف املناطــق التاريخيــة، و/أو 
املناطــق الشــعبية يف املدينــة، حيــث أن هــذه األحيــاء مل يتــم تســجيلها 

تقنيــاً  يف أي خطــط للحفــظ. 
لهــا  املخطــط  غــري  التجمعات/املناطــق  هــذه  تســتوعب  مــا  وغالبــاً 

املهاجريــن الوافديــن مــع فــرص لإلســكان، لكنهــم قــد يكونــوا عرضــة 
وللعواقــب  اإلنســان،  صنــع  مــن  لكــوارث  أو  الطبيعيــة  الكــوارث  لخطــر 
النظاميــة. وقــد تشــمل بعــض الخصائــص لهــذه املناطــق غــري املخطــط 

لهــا مــا يــيل: 

واملستشــفيات  املــدارس،  مثــل  العامــة،  الخدمــات  إىل  االفتقــار   -١

التــي يســهل الوصــول إليهــا، ونقــص األماكــن العامــة، واملناطــق اآلمنــة 
للعــب األطفــال؛ 

2- سوء جودة ظروف املعيشة، وغالباً ما تكون غري آمنة، و 
والصرف  المیاه،  مثل  األساسیة  الراحــة  ووســائل  الخدمات،  نقص   -3
الشوارع،  وإنارة  األمطــار،  ميــاه  وتريــف  النفایات،  جمع  و  الصحي، 

الطــوارئ.  الوصــول  وطــرق  املمهــدة،  المشاة  وممرات 
ويف الطائــف، توجــد تجمعــات غــري مخطــط لهــا داخــل املنطقــة الحريــة 
األساســية، وعــىل طــول الطــرق الرئيســية املؤديــة إىل مكــة املكرمــة، 
واملطــار. وهنــاك مــا يقــرب مــن ١٤ تجمــع غــري مخطــط لهــا يف املدينــة، 
تســتوعب ١١.5٪ مــن الســكان، وتحتــل ٦.5٪ مــن املســاحة املبنيــة. وقــد 
تــم بنــاء حــوايل 2١٪ مــن املناطق/التجمعــات غــري املخطــط لهــا عــىل 
لبعــض مــن أشــكال املخاطــر.  منحــدرات شــديدة، مــا يجعلهــا عرضــة 
وتتطلــب هــذه املســتوطنات غــري املخطــط لهــا تدخــاًل نظاميــاً، وماليــاً، 
وسياســياً واضحــاً، لــي يتــم تحديدهــا، والتخطيــط لهــا بشــكل واضــح 
التجمعــات/ ستســتمر  رســمية،  ترشيعــات  وبــدون  املســتقبل.  يف 

املدينــة،  مــوارد  يجهــد  مــا  النمــو،  يف  لهــا  املخطــط  غــري  املناطــق 
ويعــرض مســتقبل العديــد مــن الســكان للخطــر. 

الشكل ٣٩. املناطق الغري مخططة  يف الطائف 
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3،٤ تقييم الخطط املستقبلية

١،3،٤  مخطط تنمية مدينة الطائف )الخطة التفصيلية(

الخطــط  مــن  واحــدة  تعــد  التــي  الطائــف،  مدينــة  تطويــر  خطــة  تضــع 
ريــال  مليــار   ١١ بقيمــة  جديــدة  مشــاريع  ســتة  للطائــف،  التفصيليــة 
ســعودي، مــن أجــل تعزيــز مكانــة املدينــة يف املنطقــة باعتبارهــا ركيــزة 
أساســية يف رؤيــة 2٠٣٠. فهــي تغطــي مســاحة ١25٠ كيلومــر مربــع، 
مــا يزيــد حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠ ب٧١١ كيلومــر مربــع )من 
١,٣٧٨ كيلومــر مربــع إىل 2,٠٨٩ كيلومــر مربــع(. وتغطــي املرشوعــات 
اســتخدامات متنوعــة تهــدف إجــاالً إىل دعــم طلــب املنطقــة يف أن 
اقتصاديــة  فــرص  خلــق  وبالتــايل ســيتم  الحجــاج،  مــكان إلقامــة  تصبــح 

جديــدة.
١- تــم عمــل اقــراح بــأن يتــم إنــزال 25٪ مــن الــركاب الذيــن مــن املفــرض 
إنزالهــم يف مطــار امللــك عبــد العزيــز يف جــدة، مبطــار الطائــف الجديــد. 
ويقــع املطــار يف شــال رشق املنطقــة، عــىل بُعــد ٤٠ كيلومــراً مــن 
وســط املدينــة، و ١2٠ كيلومــراً مــن مكــة املكرمــة، ويتــم بنــاءه عــىل 
مســاحة إجاليــة قدرهــا 5٧٠٠ هكتــار، أكــرب مــن املســاحة املتوســطة 
ألكــرب املطــارات يف العــامل، وبقــدرة أوليــة عــىل اســتيعاب 5 ماليــني 

مســافر. 

2- بــدأ برنامــج التحــول الوطنــي 2٠2٠ ، مــن خــالل الهيئــة العامــة للســياحة 

والــراث الوطنــي الســعودي، بتحويــل ســوق عــكاظ إىل مركــز ســياحي، 
مبيزانيــة تقديريــة تبلــغ ٨١5 مليــون ريــال ســعودي، ومــن املتوقــع أن 
يجتــذب أكــر مــن 2٦٦,٠٠٠ ســائح كل عــام. وتشــري التقديــرات إىل أن 
تطويــر مدينــة ســوق عــكاظ ســيضيف 2٩٤ مليــون إىل الناتــج املحــيل 
برنامجــه  ويشــمل  عمــل.  فرصــة   ٤٤٠٠ وســيوفر  للمملكــة،  اإلجــايل 

١25٠ غرفــة فندقيــة، و ١٣٠ وحــدة ســكنية. 

ــع،  ــة تغطــي ٣5 مليــون مــر مرب 3- مــن املقــرر إقامــة حديقــة تكنولوجي

ــية:  ــات رئيس ــة مكون ــن أربع وتتضم
أ- مــرشوع لتصنيــع وتجميــع طائــرات أنتونــوف، ومطــار صناعــي مبــدرج 

للطائــرات يبلــغ طولــه ٣.5 كيلومــر؛ 
ب- مصنــع لأللــواح الشمســية عــىل مســاحة 25٠٠٠ مــر مربــع، إلنتــاج 

ســعة ٩.5 ميجــاوات مــن الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام 2٠٣٠؛ 
ج- محطــة للطاقــة الضوئيــة الشمســية لتوليــد كهربــاء نظيفــة بســعة 
غضــون  يف  ميجــاوات   ٣٠ إىل  للوصــول  وتهــدف  يوميــاً،  ميجــاوات   ١

قليلــة؛  ســنوات 
د- مرشوع األعالف رسيعة النمو عىل مساحة 5٠,٠٠٠ مر مربع. 

٤- تــم وضــع الخطــوط العريضــة لضاحيــة ســكنية بتكلفــة إجاليــة قدرهــا 
ــدة ســكنية، مبــا يف  5٩٠ مليــون ريــال ســعودي، بأكــر مــن ١٠,٠٠٠ وح

ذلــك ٣٩١٩ منــزالً، و٦٧٠٧٠ قطعــة أرض. 

يف  نوعهــا  مــن  األوىل  وهــي  صناعيــة،  مدينــة  عمــل  اقــراح  تــم   -5

الطائــف، عــىل بُعــد 55 كيلومــر مــن وســط املدينــة، و 2٩ كيلومــر مــن 
ــتضم  ــع، وس ــر مرب ــون م ــاحة ١١ ملي ــىل مس ــا ع ــار. وســيتم بنائه املط
مجمعــاً للصناعــات الثقيلــة، واملتوســطة، والخفيفــة، ومركــز للتدريــب 
مهنــي عــىل مســاحة مليــون مــر مربــع، بتكلفــة قدرهــا ١2٠ مليــون ريــال 

ســعودي. 
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٦- يتــم بنــاء مدينــة جامعيــة يف منتــزه سيســد الوطنــي لخدمــة ســكان 
مدينــة الطائــف. كــا أن الطريــق الرئيــيس الجديــد تحــت اإلنشــاء، ويربــط 

بــني الطائــف الجديــدة، والطريــق الدائــري للطائــف. 
النمــو، والبنيــة  الطلــب عــىل  وتبالــغ املشــاريع املقرحــة يف تقديــر 
التحتيــة يف املنطقــة، والتــي ســتصل إىل الــذروة بعــد بضعــة عقــود. 
ــغ فيــه، واالســتثارات املكثفــة، والفــرات الزمنيــة  ويعــد النطــاق املبال
فــال  املقرحــة.  املرشوعــات  هــذه  عــرب  متزامنــة  مواضيــع  الطويلــة، 
يركــز أي مــن املشــاريع الجديــدة عــىل تحســني حالــة املدينــة الحاليــة أو 
االســتثار فيهــا، بــل إنهــم يدفعــون حــدود املدينــة إىل مســافة أبعــد، 

يف منــط مــن التنميــة غــري املســتدامة. 

2،3،٤ تحليل إمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام

يف الوقــت الحــارض، تســتفيد مدينــة الطائــف مــن شــبكة طــرق واســعة 
للســيارات الخاصــة، وطــرق الرسيعــة متعددة املســارات. وكانت الشــوارع 
النقــل غــري  التاريخيــة أضيــق، ومصممــة لوســائل  يف وســط املدينــة 

اآلليــة. 
تحليــل  ويشــري  املدينــة.  يف  عامــة  حافــالت  شــبكة  إنشــاء  تــم  وقــد 
ــاءة  ــرو إىل كف ــة للم ــرق املقرح ــة، وللط ــالت الحالي ــرق الحاف ــري لط الس
طــرق شــبكة النقــل العــام يف املدينــة، وميكــن اســتخدامها لزيــادة عــدد 
الســكان الذيــن تتــم خدمتهــم، والربــط بيهــم وبــني الوظائــف، واملرافــق. 
يبقــى  الــركاب،  وعــدد  التكــرار،  مــرات  عــن  بيانــات  فبــدون  ذلــك،  ومــع 
مــن   ٪5٠ حاليــاً  ويقيــم  بالدقــة.  يتســم  وال  تخمينــات،  مجــرد  التقييــم 
الســكان عــىل بُعــد 5 دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن محطــة الحافــالت، 
وحــوايل ٦5٪ مــن الســكان يقيمــون عــىل بُعــد ١٠ دقائــق ســرياً عــىل 

األقــدام، كــا هــو مبــني يف الشــكل ٤2. عــىل الرغــم مــن أن ليــس جميع 
الســكان الذيــن يقيمــون عــىل مســافة قريبــة مــن موقــف الحافــالت 
ســيختارون ركــوب وســائل النقــل العــام، إال أن زيــادة الخيــارات املتاحــة 
للســكان ميكــن أن تــؤدي إىل تحــوالت يف منــط الحيــاة نحــو بدائــل أكــر 
اســتدامة. ويف مقــرح تنميــة الطائــف، تــم اقــراح عمــل خطــان جديــدان 
الشــايل-الجنويب، وعــىل  عــىل طــول املمــر  الطائــف  للمــرو يف 
ــد.  ــار الجدي ــة باملط ــط املدين ــث يرب ــريب، بحي ــر الرشقي-الغ ــول املم ط
ــد 5  وســيكون حــوايل 2٠٪ مــن الســكان الحاليــني يف الطائــف عــىل بُع
دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن خطــي املــرو املقرحــني، وحــوايل ٣٨ ٪ 
مــن الســكان الحاليــني عــىل بُعــد ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام. وميثــل 
خــط املــرو رقــم ١ ٧5٪ مــن حمولــة ركاب خطــي املــرو، حيــث أنــه ميتــد 
عــىل طــول املحــور الشــايل الجنــويب عــرب مراكــز املــدن الكثيفــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يربــط خــط املــرو رقــم 2 بــني مركــز املدينــة، وخطــة تنميــة 
الطائــف، حيــث يخــدم ١٦٪ فقــط مــن الســكان ضمــن دائــرة قطرهــا ١٠ 

دقائــق مــن محطــات املــرو املقرحــة. 

ولرســيخ  التحتيــة،  للبنيــة  املقرحــة  التحســينات  لدمــج  فرصــة  هنــاك 
التنميــة عنــد نقــاط االلتقــاء الرئيســية، جنبــاً إىل جنــب مــع ممــرات خدمــة 
مكــة  إىل  الحديديــة  والســكك  الجديــد،  املطــار  ومــع  العابــر.  املــرور 
الذيــن  الحجــاج  مــن  رسيــع  نصيــب  عــىل  الطائــف  ســتحصل  املكرمــة، 
ســيدعمون اقتصادهــا املحــيل، ويخلقــون فــرص عمــل جديــدة. ويجــب 
أن تكــون خطــوط املــرو متاشــية عــىل طــول املمــرات األكــر كثافــة، 
وتلــك املمــرات األخــرى املوجــودة يف الخطــط املســتقبلية. وميكــن 
إعــادة تشــكيل الخــط 2 لريبــط بــني األجــزاء األكــر كثافــة يف الطائــف، 

الشكل ٤2. سهولة الوصول إىل محطات الحافالت يف الطائف

5 دقائق سريا عىل األقدام إىل 
محطات الحافالت

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
إىل محطات الحافالت

من السكان يقيمون عىل مسافة 
5 دقائق سريا عىل األقدام إىل 

محطات الحافالت 

من السكان يقيمون عىل مسافة 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل 

محطات الحافالت

50%

65%
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الشكل ٤٤. إمكانية الوصول إىل خط املرو 2 املقرح يف الطائف

الشكل ٤٣. إمكانية الوصول إىل خط املرو ١ املقرح يف الطائف

6.9%

20%

16%

38%

5 دقائق سريا عىل األقدام إىل 
خط املرو ١

دقائق سريا عىل األقدام إىل 
خط املرو ١

من السكان يقيمون عىل مسافة 
5 دقائق سريا عىل األقدام إىل 

خط املرو ١

من السكان يقيمون عىل مسافة 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل 

خط املرو ١

5 دقائق سريا عىل األقدام إىل 
خط املرو 2

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
إىل خط املرو 2

من السكان يقيمون عىل مسافة 
5 دقائق سريا عىل األقدام إىل 

خط املرو 2

من السكان يقيمون عىل مسافة 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل 

خط املرو 2
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وبــني الطائــف الجديــدة، مــن أجــل تعزيــز ســهولة الوصــول، واالتصــال، 
وقــد متــت مناقشــته مبزيــد مــن التفاصيــل يف الفصــل ٦، والفصــل ٧. 

3،3،٤  تحليل سيناريو الكثافة الحرضية 

عــرب تشــخيص شــامل للظــروف الحريــة الحاليــة، ومقرحــات املشــاريع 
تحليــل  بعمــل  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج  قــام  املعتمــدة، 
ســيناريو زيــادة الكثافــة الحريــة، اســتناداً إىل خيــارات مختلفــة. وقامــت 
الســيناريوهات عــىل تصــوُّر ثــالث حــاالت: الحالــة الراهنــة، والحالــة التــي 
تتــم فيهــا التنميــة مبــا يتــاىش مــع أدوات التخطيــط املعتمــدة، وحالــة 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  توصيــات  حســب  الكثافــة  توزيــع  فيهــا  يكــون 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  ســيناريو  ويرتكــز  البرشيــة.  للمســتوطنات 
األحيــاء  لتخطيــط  الخمســة  املبــادئ  عــىل  البرشيــة  للمســتوطنات 

الســكنية املســتدامة، وهــم: 

ــة للشــوارع: يجــب أن تشــغل  ١- مســاحة كافيــة للشــوارع، وشــبكة فعال
شــبكة الشــوارع مــا ال يقــل عــن ٣٠٪ مــن األرض، ومــا ال يقــل عــن ١٨ كــم 

مــن طــول الشــارع لــكل كيلومــر مربــع، 
ــة: متوســط ١5 ألــف نســمة/كم2، أي ١5٠ نســمة/هكتار  2- كثافــة عالي

أو ٦١ نســمة/فدان، 
3- االســتخدام املختلــط لــألرايض: يجــب تخصيــص ٤٠٪ عــىل األقــل مــن 

مســاحة األرض يف أي حــي لالســتخدام االقتصــادي، 
٤- املــزج االجتاعــي: توافــر املنــازل يف أي حــي بأســعار، وبفــرات 
شــغل للمســكن مختلفــة، وذلــك الســتيعاب مختلــف مســتويات الدخــل؛ 
يجــب أن يكــون 2٠٪ إىل 5٠٪ مــن املناطــق الســكنية إســكان منخفــض 
التكلفــة، ويجــب أال يكــون كل نــوع مــن أنــواع فــرات شــغل املســكن 

أكــر مــن 5٠٪ مــن اإلجــايل، 
5- التخصــص املحــدود الســتخدام األرايض: هــذا للحــد مــن مبــاين أو 
أحيــاء الوظيفــة املفــردة؛ يجــب أن تكــون مبــاين الوظيفــة املفــردة أقــل 

مــن ١٠٪ يف أي حــي.

الوضع الحايل

يبلــغ العــدد الحــايل لســكان الطائــف ١.١ مليــون نســمة، موزعــة عــىل 
ــج عــن ذلــك كثافــة ســكانية قدرهــا  ــار. وينتُ مســاحة مبنيــة ٤٤,٠٠٠ هكت
25 نســمة/هكتار، وهــو مــا ميثــل ســدس الكثافــة املــوىص بهــا مــن 
 ١5٠ وقدرهــا  البرشيــة،  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل 

نســمة/هكتار.

مخطط تطوير الطائف الجديدة

املســاحة  تزيــد  أن  املفــرض  فمــن  الطائــف،  تنميــة  ملخطــط  وفقــاً 
اســتيعاب 2  يتــم  بحيــث  لهــا إىل ١٦٩,٠٠٠ هكتــار،  املبنيــة املخطــط 
مليــون نســمة. وحتــى مــع الزيــادة الكبــرية يف عــدد الســكان، ســوف 
تنخفــض الكثافــة الســكانية يف املنطقــة العمرانيــة إىل ١١.٨ نســمة/

النطــاق  حــدود  خــارج  تنميــة  عمــل  الطائــف  مخطــط  ويقــرح  هكتــار. 
مــن املســاحة املبنيــة بشــكل  التــي ســتزيد  لعــام ١٤5٠،  العمــراين 

كبــري، مــع اســتيعاب عــدداً صغــرياً نســبياً مــن الســكان. 
ــدة  ــة جدي ويعــد مخطــط الطائــف خطــة  طموحــه، تخلــق فــرص اقتصادي
تقديــر  يف  تبالــغ  فهــي  ذلــك،  ومــع  للطائــف.  املســتقبلية  للتنميــة 

ــن  ــراين. وميك ــف العم ــىل الزح ــجع ع ــة مــا يش ــكاين للتنمي املــدى امل
االســتخدامات،  تركيــز  خــالل  مــن  الطائــف  مخطــط  دوافــع  تحقيــق 

الصغــرية. املســتوطنات  منــوذج  عــىل  والتخطيــط 

توصيات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

يدعــم ســيناريو برنامــج األمــم املتحدة للمســتوطنات البرشيــة التخطيط 
لألحيــاء املســتدامة يف الطائــف، بــدءاً بتعزيــز زيــادة الكثافــة الســكانية، 
مبــا يتــاىش مــع متوســط الكثافــة املــوىص بهــا مــن برنامــج األمــم 

ــة، والتــي تبلــغ ١5٠ نســمة/هكتار.  املتحــدة للمســتوطنات البرشي
ــة،  ــة برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشي واســتناداً إىل توصي
ال تتطلــب املدينــة ســوى مســاحة قدرهــا ٦,٠٠٠ هكتــار لنفــس عــدد 
الســكان، وهــو أقــل مــن 5 باملائــة مــن املســاحة العمرانيــة املقرحــة 
الفضــاء  األرايض  مســاحة  االعتبــار  بعــني  أخذنــا  وإذا  للمســتقبل. 
ب5٠٠,١٩  تُقــدر  والتــي  الحاليــة،  العمرانيــة  املنطقــة  يف  املوجــودة 
يتــم  أن  الــروري  مــن  ليــس  أنــه  الســيناريو  هــذا  فيوضــح  هكتــار، 
اإلمنــاء خــارج النطــاق العمــراين الحــايل، ويقــرح تدخــالت اســراتيجية 
ــة  لدعــم السياســات التــي مــن شــأنها تيســري تكثيــف املناطــق الحري
املوجــودة، وبالتــايل ســتوفر للمواطنــني أقــى قــدر مــن املنافــع مــن 

أجــل جــودة حيــاة أفضــل، وبتكلفــة معقولــة. 
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الســيناريو الثــاين: توصيــات موئل األمــم املتحدة 

الســيناريو األول: مخطــط مرشوع الطائــف الجديدة 

الراهن: الوضع 

عدد السكان 

املساحة املبنية 

متوسط الكثافة يف 

املساحة املبنية

١.١ مليون

٤٤,٠٠٠ هكتار

25 شخص/هكتار

2 مليون

١٦٩,٠٠٠ هكتار

١١.8 شخص/هكتار

١،5 مليون

١٠،٠٠٠هكتار

2،٧٠٠هكتار

١5٠ شخص/هكتار

عدد السكان 

املساحة املبنية  املخططة

متوسط الكثافة يف املساحة 

املبنية املخطط لها

متوسط الكثافة وفقاً 

ملعايري األمم املتحدة 

عدد السكان 

املساحة املبنية  املطلوبة 

وفقا ملعاير األمم املتحدة

األرايض الشاغرة الالزمة 

الستيعاب النمو السكاين
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٤،٤ آثار مخاطر التغري البيئي واملناخي

تواجــه مدينــة الطائــف عواقــب تغــري املناخ العاملــي، والتوســع العمراين 
ــذ عــام  ــة املختلفــة. فمن ــع، مــا يجعلهــا عرضــة للحــوادث الطبيعي الرسي
ــام الحــارة مبعــدل ٧2 نهــاراً  ــادة يف األي ــف زي ــة الطائ ١٩٧٦، تشــهد مدين
ــرارة  ــات الح ــادة يف درج ــاك زي ــام، هن ــكل ع ــاخنة. وبش ــة س ــاراً، و١٣ ليل ح
القصــوى اليوميــة مبقــدار ١.٩ درجــة مئويــة. كــا أن موقعهــا الجغــرايف 
يجعلهــا عرضــة ملخاطــر العواصــف الرمليــة، والصــدوع الزلزاليــة، وأنشــطة 
اســتخراج املعــادن، واملنحــدرات الشــديدة، واســتنفاذ املــوارد الزراعيــة، 

واملائيــة. 

١،٤،٤ القيود املادية

جبــال  طــول  عــىل  مســطحة  مســاحة  عــىل  الطائــف  مدينــة  تســتقر 
الــرسوات التــي يــراوح ارتفاعهــا مــا بــني 2,٦5٠ مــراً يف الجنــوب إىل 
١,٤5٠ مــراً يف الغــرب. وتقــع مدينــة الطائــف عــىل ارتفــاع ١,٧5٠ إىل 
البحــر، عــىل املنحــدرات الرشقيــة  فــوق مســتوى ســطح  ١,25٠ مــراً 
صخــري،  الطائــف  يف  الســائد  الــربي  الغطــاء  فــإن  وبالتــايل،  للجبــال. 
جيولوجيــاً  املدينــة  تقــع  املكرمــة،  مكــة  منطقــة  مــن  وكجــزء  ورمــيل. 
ــه منطقــة الصــدع بالضــام، غــرب  ــذي تهيمــن علي ــدرع العــريب ال ضمــن ال
ــة بتصدعــات الزخــم، وكانــت  الطائــف. وتســمى التصدعــات حــول املدين
مصــدراً للعديــد مــن الــزالزل البســيطة يف املــايض. ومــع ذلــك، تشــري 
الدراســات الحديثــة إىل احتــال وجــود نشــاط زلــزايل يف املســتقبل، 

قــد يتســبب يف أرضار محتملــة لبنيــة املدينــة. 
إن الوضــع املــادي ملدينــة الطائــف عــىل طــول ســفوح جبــال الــرسوات 
يشــكل تحديــات، وقيــود عــىل تنميــة املدينــة، وتوســعها. وحاليــاً، ٨٪ مــن 

املدينــة مشــيدة عــىل منحــدر حــاد )املقصــود بحــاد أنــه منحــدر بأكــر مــن 
٣٠٪(، مــع وجــود مناطــق غــري مخطــط لهــا، وهــم األكــر عرضــة للخطــر. 
عــىل  لهــا  املخطــط  غــري  التجمعات/املناطــق  جميــع  مــن   ٪2١ ويقــع 
منحــدرات حــادة، وهــم عرضــة ملثــل هــذه املخاطــر. إن هيــاكل البنــاء غــري 
اآلمنــة، وطــرق الهــروب التــي يتعــذر الوصــول إليهــا، وحالــة اســتنفاد البنية 
التحتيــة يف هــذه التجمعــات غــري املخططــة، كل ذلــك يزيــد مــن تفاقــم 

املشــكلة. 

التــي تنشــأ يف الشــال،  كــا أن الطائــف ُعرضــة للعواصــف الرمليــة 
وتتجــه نحــو املدينــة، مــا يتســبب يف تلــوث الهــواء، وانخفــاض الرؤيــة، 
مــا يــؤدي إىل انقطــاع وظائــف املدينــة. وتتــم إزالــة الرمــال مــن خــالل 
اقــراح  إن  الغــريب.  الشــال  يف  الجبــال  مــن  القــادم  البــارد  النســيم 
التنميــة الجديــد الــذي يبحــث توســع املدينــة يف الشــال غري املشــمول 
بالحايــة مــن قبــل سلســلة الجبــال، ســيكون أكــر عرضــة لخطــر العواصــف 
الرمليــة. ولتخفيــف اآلثــار الســلبية لهــذه العواصــف، يجــب حايــة املعــامل 
ــق  ــة، واملناط ــطحات املائي ــراء، واملس ــاحات الخ ــل املس ــة مث الطبيعي

ــة.  ــة باملعــادن، وإدماجهــا إىل املدين الغني

2،٤،٤  الشبكة الزرقاء والخرضاء

بالنســبة ملنطقــة مكــة املكرمــة.  الزراعــي  الوعــاء  الطائــف مبثابــة  إن 
ويرجــع ذلــك إىل مواردهــا املائيــة الغنيــة. وتســتقبل الطائــف أمطــاراً 
ســنوية مقدارهــا 25٠ ملــم، وهــو أعــىل معــدل يف اململكــة، وتوجــه 
األوديــة ميــاه األمطــار عــرب املدينــة. إن األوديــة هــي املعــامل الطبيعيــة 

الشكل ٤5. يوضح قيود التنمية العمرانية يف مدينة الطائف 

العواصف الرملية

نسيم الجبال

تصدعات - قيود عىل التنمية والتطوير 
)مطلوب تحليل النشاط الزلزايل(

األودية التي يجب حايتها
األرايض الزراعية التي يجب حايتها 

املناطق البيئية التي يجب حايتها 

مناطق محتملة الستخراج املعادن 

منحدرات أعىل من ٣٠ ٪ - قيود 
عىل التنمية

املساحة املبنية

مشاريع تنمية جديدة مخططة
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األساســية الالزمــة لإلنتاجيــة الزراعيــة. كــا متتلــك املدينــة احتياطيــات 
غنيــة مــن امليــاه الجوفيــة يف شــكل طبقــات مــن امليــاه الجوفيــة، ميكن 
الوصــول إليهــا عــرب العديــد مــن اآلبــار املنتــرشة يف أنحــاء املنطقــة 
الحريــة. ومــع ذلــك، فــإن املــوارد الحاليــة غــري قــادرة عــىل تلبيــة الطلــب 
املتزايــد، نظــراً لتزايــد عــدد الســكان. ولتلبيــة الطلــب املتزايــد، تقــوم 
الطائــف حاليــاً باســتخالص ميــاه إضافيــة عــرب خــط أنابيــب مــن محطــة 
 ٤٠ املحطــة  هــذه  وتنتــج  األحمــر.  البحــر  يف  امليــاه  لتحليــة  الشــعيبة 
 ١5 حــوايل  منهــا  يوميــاً،  للــرشب  الصالحــة  امليــاه  مــن  جالــون  مليــون 

مليــون جالــون هــي حصــة الطائــف.

ــة مرابطــة، وتعتمــد بشــكل كبــري  ــاه، والحقــول الزراعي  إن شــبكات املي
ــر عــدم التــوازن يف أحــد القطاعــات  عــىل بعضهــا البعــض. وســوف يؤث
عــىل اآلخــر، وبطــرق متعــددة. وقــد أدى منــو املنطقــة الحريــة إىل 
اســتنفاذ مخــزون امليــاه الجوفيــة. إن املناطــق الحريــة ممهدة بأســطح 
غــري نفــاذة، مــا مينــع نفــاذ امليــاه إىل الربــة، ويتــم توجيــه امليــاه إىل 
قنــوات بعيــداً عــن املدينــة، مثــل طريــق وادي وج. إن أمنــاط التنميــة 
غــري املخطــط لهــا، واملخصصــة لغــرض مــا، غــري قــادرة عــىل خلــق شــكل 
متــوازن، وشــامل للمدينــة، يحــرم العنــارص الطبيعيــة. وهــذا يتطلــب 

رؤيــة شــاملة مــع إجــراءات قابلــة لإلنفــاذ، والتــزام صــارم بالترشيعــات. 

ويف الوقــت الحــايل، متتلــك الطائــف مســاحات محــدودة للغايــة مــن 
ــاء، واملعــامل  املســاحات املفتوحــة الجيــدة التــي تربــط بــني شــكل البن

والحيــاة  الطلــق،  بالهــواء  باالســتمتاع  للمواطنــني  وتســمح  الطبيعيــة، 
االجتاعيــة الجيــدة. إن األماكــن العامة ليســت فقــط مبثابة مكان للتفاعل 
االجتاعــي، واالســتجام، والرفيــه، واألنشــطة الرياضيــة، ولكنهــا أيضــاً 
أســاس اقتصــادي، ونظــام بيئــي يســاعد عــىل تنظيــم الديناميكيــات 
املســتدامة، والــدورات األيضيــة يف املدينــة. ووفقــاً  لألجنــدة الحريــة 
ــة  الجديــدة، فــإن أحــد العنــارص الرئيســية التــي تســاعد عــىل خلــق العدال
يف املدينــة، وتوزيــع أفضــل لألنشــطة االجتاعيــة هــي األماكــن العامة: 
فاملدينــة التــي لديهــا مســتويات فقــرية مــن املناطــق الخــراء، هــي إذاً 

مدينــة ذات عدالــة اجتاعيــة فقــرية أيضــاً. 

وقامــت مدينــة الطائــف بعمــل التطويــر للمســاحات املفتوحــة العامــة، 
الخــراء،  واملمــرات  الرياضيــة،  واملالعــب  واملياديــن،  الحدائــق،  مثــل 
ومــا إىل ذلــك. وال يتــم فهــم األماكــن العامــة بشــكل كامــل كعنــر 
مــن العنــارص الهيكليــة للمدينــة التــي ميكــن مــن خــالل توفــري الخدمــات، 
ــاخ.  ــة، والقــدرة عــىل التكيــف مــع تغــري املن ــة االجتاعي ــز العدال مــع تعزي
إن التعــرُّف عــىل األوديــة، ودمجهــا يف املجــال الحــري، مــن املمكــن 
ــة.  ــاه الجوفي ــاه إىل طبقــات املي أن يعكــس االتجــاه الحــايل، ويعيــد املي
كــا سيســاعد دمــج البنيــة التحتيــة الخــراء يف التخفيــف مــن العواصــف 
الرمليــة، والتعامــل مــع تأثــري الجزيــرة الحراريــة الحريــة، وخفــض درجــات 
الحــرارة عمومــاً، وحايــة املــوارد. وميكــن إعــادة تطويــر األوديــة ضمــن 
شــبكة مرابطــة مــن املســاحات الخــراء للســكان، ويف نفــس الوقــت، 

ــاً. ــة أيض ــم الطبيعي ــم خدمــة وظائفه تت

الشكل ٤٦. يوضح البنية الزرقاء والخراء يف مدينة الطائف

البنية التحتية الخراء-املستدامة

أرايض محتملة للزراعة املرتبطة باألودية

األودية 
منطقة حاية لالودية )١٠٠ مر تقريبا - 

يجب إجراء تحليل للسيول والفيضانات(
األرايض الزراعية املعرضة لخطر التعدي

أرايض زراعية

منطقة حساسة بيئيا 

منتزه سيسد الوطني 

مياه تحلية من الشعيبة
املساحة املبنية
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3،٤،٤ تدهور األودية والفيضانات

عــىل نحــٍو تقليــدي، كانــت تتــم مارســة الزراعة عىل طــول األودية وفرية 
امليــاه، وذات الربــة الصالحــة لخلــق ممــرات مــن البســاتني املنتجــة. ومبــا 
أن الطائــف تحصــل عــىل أعــىل معــدل ســقوط لألمطــار يف املنطقــة، 
وتقــع عــىل طــول منحــدرات جبليــة، فقــد كانــت األوديــة مبثابــة نظــام 

رصف طبيعــي مليــاه األمطــار. 

الحــري  التوســع  مــن  للتهديــد  يتعــرض  الطبيعــي  النظــام  هــذا  إن 
ــا  ــط له ــري املخط ــة غ ــرية، تجاهلــت التنمي ــنوات األخ ــي الس ــع. فف الرسي
التدفــق الطبيعــي للوديــان، وتعــدت عــىل مناطــق حساســة،  لــألرض 
مــا أدى إىل تغيــري نظامهــا اإليكولوجــي. واليــوم، متــت تغطيــة األوديــة 

إلفســاح املجــال أمــام التنميــة الحريــة، وتــم قطــع شــبكة الــرف. 
ومــع تغــري املنظــر الطبيعــي للمنطقــة، حيــث أنهــا أصبحــت مكونــة مــن 
اآلن  أكــر عرضــة  فــإن املنطقــة  للبنــاء،  أخــرى  مــواد خرســانية، ومــواد 
للفيضانــات. ويوجــد حــوايل ٣2٪ مــن البنيــة التحتيــة، و 5٨٪ مــن املناطــق 
العمرانيــة معرضــني لخطــر الفيضــان خــالل مواســم األمطــار املوســمية. 
وســتزداد تلــك اإلحصائيــات ســوءاً مــع مقــرح تنميــة الطائــف الــذي متــت 
تــم اقــراح عمــل تنميــة محتملــة عــىل  املوافقــة عليــه مؤخــراً، حيــث 

األرايض الزراعيــة. 

مصممــة  وغــري  املدينــة،  يف  كافيــة  غــري  الخــراء  املســاحات  إن 
الســتكال املناظــر الطبيعيــة، وال يتــم دمجهــا لتكــون مبثابــة نظــام. 
ــاً مفــككاً، ومعــزوالً، وانفصلــت عــن  ــة كيان ــك، أصبحــت األودي ونتيجــة لذل
الحيــاة اليوميــة لســكان الحــر، مــع تدهــور قيمتهــا. إن الحفــاظ عــىل 
التــوازن الحــرج بــني النظــام البيئــي الطبيعــي، والنظــام البيئــي املُنشــأ 

أمــٌر حتمــّي يف التخطيــط مــن أجــل مســتقبل مســتدام للطائــف. 

األوديــة  هــذه  طــول  عــىل  الخــراء  التحتيــة  البنيــة  دمــج  وسيســاعد 
الطبيعــي مليــاه األمطــار، وقنــوات  التدفــق  الطبيعيــة يف اســتعادة 
ري الحقــول الزراعيــة، وإعــادة تغذيــة طبقــات امليــاه الجوفيــة، وإنشــاء 

مســاحات خــراء عامــة عــىل طــول األوديــة. 

الشكل ٤٧. مخاطر املنحدرات واملناطق غري الرسمية

املناطق غري مخططة  عىل 
املنحدرات الشديدة

املناطق املخططة عىل املنحدرات 
الشديدة 
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االنقسامات وعدم التامسك

]التجزئة[ 2

Division and Fragmentation

١،5 تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية

اســراتيجية  قضايــا  أربعــة  عــىل  الضــوء  ألقــى  املتعمــق  التحليــل  إن 
رئيســية، ومتشــابكة، حيــث تســلط الضــوء عــىل أداء مدينــة الطائــف فيــا 
القضايــا  الحريــة املســتدامة. ومتثــل هــذه  التنميــة  يتعلــق مببــادئ 
اإلطــار االســراتيجي للتشــخيص املركــب، الــذي يتــم توليفــه مــن خــالل 
أربــع  أفــكار تصميميــة التــي تــم تحديدهــا يف ســياقها مــن خــالل دراســة 
كيفيــة ظهورهــا مكانيــاً يف الطائــف، وعــىل مختلــف املســتويات. ويتــم 

توليفهــا عــىل النحــو التــايل: 

١،١،5 أمناط التنمية والنمو  غري املتوازنة )الزحف(

يتــم تعريــف األمنــاط املكانيــة مــن خــالل العنــارص الهيكليــة، وتشــكُّل 
النســيج، وتوزيــع الكثافــة، وتتأثــر بشــدة بسياســة اســتخدام األرايض.
وتؤثر السياســة املتاســكة الســتخدام األرايض عىل األمناط املكانية، 
مــن خــالل تحديــد حجــم األرايض املناســب، والــالزم الســتيعاب النمــو 
يف املســتقبل، ووفقــاً لتوزيــع الوظائــف، والكثافــة الحريــة. وميكــن 
أن يــؤدي الجمــع بــني هــذه الســات إمــا إىل توليــد جــودة حريــة، أو 
خلــق، وزيــادة القضايــا الحريــة القامئــة، كــا هــو الحــال بالنســبة للزحــف 
العمــراين الحــري. وغالبــاً مــا يحــدث هــذا عندمــا تنمــو املدينــة برسعــة، 
ــري  ــكل غ ــر بش ــراين، وتظه ــف العم ــداد الزح ــرة امت ــؤدي إىل ظاه ــا ي م

متجانــس تطــورات غــري متوازنــة عــرب امتدادهــا اإلقليمــي.

املناســبة  اإلدارة  يف  اختــالالت  تظهــر  مؤسســية،  نظــر  وجهــة  ومــن 
باملدينــة.  يعيشــون  الذيــن  للمواطنــني  يوميــة  وصعوبــات  للمدينــة، 
يكــون  وال  باملدينــة،  منخفضــة  الكثافــة  تصبــح  الســيناريو،  هــذا  ويف 
أداء املدينــة عــىل نحــٍو فعــال، وال تكــون خدماتهــا، ومرافقهــا متوازنــة 
وبالتــايل ال  إليهــا،  الوصــول  التوزيــع، ويف ســهولة  جيــد يف  بشــكل 
ــة بنفــس القــدر.  ــا املعيشــة يف املدين يســتفيد املواطنــون مــن مزاي
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن توفــري الخدمــات األساســية، والحفــاظ عليهــا 
ـف، وصعــب عــىل البلديــة، فضــاًل عــن البنيــة التحتيــة الفعالــة،  أمــٌر مكلِـّ
التحتيــة  البنيــة  ألن  وذلــك  العــام.  النقــل  وســائل  مثــل  واملســتدامة، 
العــام،  النقــل  وســائل  وكذلــك  والكهربــاء،  الصحــي،  والــرف  للميــاه، 
تحتــاج أن يتــم توســيعها عــىل مســافات أطــول لــي تصــل إىل عــدد 
قليــل نســبياً مــن النــاس. وعــىل هــذا النحــو، مييــل الزحــف العمــراين 
إىل اســتهالك كميــات كبــرية مــن نصيــب الفــرد مــن األرض، مــا يتطلــب 

اســتثارات بــرأس مــال كبــري إلنشــاء بنيــة تحتيــة، باإلضافــة إىل زيــادة 
الصيانــة.  تكاليــف 

ومتيــل اتجاهــات التنميــة الحاليــة يف الطائــف إىل إعــادة إنتــاج أمنــاط 
متفرقــة الســتخدام األرايض ذو الكثافــة املنخفضــة، وأحــادي الوظيفــة، 
مــن  ومســاحات  االجتاعيــة،  لألنشــطة  شــحيحة  إمــدادات  وجــود  مــع 
األرايض البيضــاء متداخلــة وواســعة، بــني األجــزاء الحاليــة مــن املدينــة 
املوحــدة. إن امليــل إىل التوســع بالطائــف يحتــاج إىل معالجــة عاجلــة مــن 
أجــل العــودة إىل الوضــع الحــايل، الــذي يؤثــر بشــدة عــىل تنميــة املدينــة، 
مــن خــالل إعــادة إنتــاج منــو غــري متــوازن، وأمنــاط مــن التنميــة ذات الكثافــة 

املنخفضــة، وغــري املســتدامة. 

ــس  ــل والتجان ــح التواص ــراين ملالم ــكل العم ــار الهي 2،١،5  افتق

ــة( )التجزئ

غــري  والتنميــة  العمــراين،  والزحــف  املتــوازن،  غــري  النمــو  حــاالت  يف 
املتســقة، يكــون هنــاك أشــكال مــن بنيــة املــدن غــري متصلــة بعضهــا 
ببعــض، وغــري متاســكة، وتفتقــر إىل التكامــل. إن تجــاوز مراحــل التنميــة 
ــة  ــورة، والبني ــري املط ــاألرض غ ــار. ف ــعة االنتش ــدة، وواس ــب بعي ــه عواق ل
أحاديــة  للتنميــة  الكبــرية  واالمتــدادات  الزائــدة،  األبعــاد  ذات  التحتيــة 
الوظيفــة، كل هــذا يعيــق اســتمرارية نســيج املدينــة، وبالتــايل، فهــو 
واإليكولوجــي.  واالقتصــادي،  االجتاعــي،  وأداءهــا  اتســاقها،  يعيــق 
وعــىل غــرار ظاهــرة الزحــف العمــراين، فــإن ذلــك يجعــل توفــري البنيــة 
التحتيــة، والخدمــات للمدينــة بأكملهــا بشــكٍل متســاٍو أمــراً صعبــاً ومكلفــاً. 
ــاً، عــىل البعــد االجتاعــي لالســتدامة،  ــة، مكاني ــر ظاهــرة التجزئ كــا تؤث
املناطــق  يف  والتمييــز  الحريــة،  املســاواة  عــدم  إىل  يــؤدي  مــا 

البعيــدة، وغــري املرتبطــة، واملحاطــة مبناظــر حريــة متقطعــة. 

ومتيــل املــدن املجــزأة إىل أن يكــون لديهــا عقــارات ســكنية يف ضواحــي 
املدينــة، وتكــون إمــا مجتمعــات مغلقــة عــىل ذوي الدخــل املرتفع،وإمــا 
العقــارات  تلــك  وتكــون  التكلفــة،  منخفضــة  مطوقــة  ســكنية  مناطــق 
مبنيــة بشــكل منفصــل، وبعيــدة عــن مراكــز التســوق، واملرافــق التجاريــة، 
واملراكــز الصناعيــة، والتجاريــة، واإلداريــة، فضــالً عــن املناطــق الرفيهيــة. 
ويضــاف ذلــك إىل التجزئــة، واألمنــاط الحريــة غــري املســتدامة، حيــث أن 

أمناط التنمية والنمو غري املتوازنة 

١]الزحف العمراين[

Unbalanced Growth and Developmet Patterns
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الطــرق الرسيعــة الواســعة هــي الوســيلة الوحيــدة العمليــة للربــط بــني 
هــذه املســافات الطويلــة، مــا يــؤدي إىل االعتــاد عــىل الســيارات، 
وارتفــاع تكاليــف التنقــل. وهكــذا، تؤثــر األمنــاط املكانيــة للمدينــة عــىل 
االتصــال االجتاعــي املــكاين، وتزيــد مــن وقــت الســفر والتنقــل. ومــن 
األمــور الروريــة لتحقيــق أداء جيــد يف املدينــة أن تكــون النــاس قــادرة 
واملحــالت  العمــل،  أماكــن  إىل  منازلهــم  ومــن  إىل،  االنتقــال  عــىل 
التجاريــة، واملــدارس، واملراكــز الصحيــة، ســواء مــن حيــث املســافة، أو 
مــن حيــث نســيج الربــط. وإذا كان هنــاك العديــد مــن الحواجــز املاديــة 
املختلفــة بالنســبة للســري، والتجــوال يف املدينــة، عندهــا يصبــح التنقــل 
بالنســبة ملعظــم ســكانها. ويدعــم النســيج  يف املدينــة أمــراً صعبــاً 
ــل االزدحــام  ــد وســائل النقــل العــام، ويقل ــط بشــكل جي الحــري املراب
عــن طريــق زيــادة إمكانيــات التنقــل بشــكل عــام. ويف املناطــق الحريــة 
الكثافــة  وذات  جيــد  بشــكل  البعــض  ببعضهــا  واملتصلــة  املفصلــة 
تــزداد الحيويــة االجتاعيــة  الســكانية، يكــون االزدحــام منخفضــاً، بينــا 

واالقتصاديــة.

3،١،5 التنمية املستقطبة وأحادية الوظيفة

االســتخدام  ذات  املناطــق  يف  نقصــاً  املــدن  إحــدى  تعــرض  عندمــا 
املختلــط، مــع وجــود مجــاالت موســعة لالســتخدامات أحاديــة الوظيفــة 
لــألرايض، وتكــون هــذه التطــورات أحاديــة الوظيفــة متفرقــة إىل حــٍد 
تنميــة  عــىل  ينطــوي  ذلــك  فــإن  املدينــة،  بقيــة  عــن  ومعزولــة  كبــري، 
مســتقطبة. ويف الطائــف، يتميــز الهيــكل الحــري باملجموعــات أحاديــة 
الوظيفــة للنشــاطات االقتصاديــة، واالجتاعيــة التــي تضــع االســتقطاب 
االجتاعــي املــكاين، وتحــدد مســتويات عاليــة مــن عــدم املســاواة بــني 
مختلــف املناطــق الحريــة. وبشــكل عــام، تعطــي األشــكال املختلفــة 
للتنميــة املســتقطبة صــورة ملدينــة غــري متكافئــة، خاصــًة عندمــا يتميــز 
املجمعــات  مثــل  واالقتصــادي،  االجتاعــي،  بالفصــل  االســتقطاب 
الســكنية الخاصــة، واملجتمعــات ذات البوابــات، مــع كميــة، ونوعيــة عاليــة 
مــن الخدمــات، باملقارنــة مــع الغالبيــة العظمــى مــن املدينــة املوحــدة 
التــي تفتقــر إىل ذلــك.  وهكــذا، يعد اســتخدام األرايض أحــادي الوظيفة 
ــا  ــة مســتقطبة، م ــؤدي إىل تنمي ــي ت ــة الت ــاط الحري ــن األمن ــداً م واح
مــن  ويحــد  املنخفــض،  الدخــل  ذات  الفئــات  فــرص  مــن  بــدوره  يقلــل 
إمكانيــات التفاعــل، والتكامــل االجتاعــي، ويحفــز بشــكل جوهــري عــىل 

الفــردي  االجتاعيــة، واملكانيــة. ويشــجع االســتخدام  عــدم املســاواة 
لــألرايض، خاصــًة عندمــا يقــرن بكثافــة منخفضــة، عــىل اســتخدام التنقــل 
الفــردي، مــا يزيــد مــن االعتــاد عــىل الســيارات، ويضعــف اســتمرارية 
شــبكات النقــل العــام، ويعــزز اســتبعاد الفئــات االجتاعيــة األقــل متيــزاُ 
يف املدينــة. إن هــذا النــوع مــن التنميــة يعــوق أيضــاً الفــرص االقتصادية، 
ألنــه يحــول دون التــآزر، والتحفيــز املتبــادل فيــا بــني األنشــطة اإلنتاجيــة. 

ــص  ــي واالقتصــادي )نق ــوازن البيئي-االجتامع ــالل الت ٤،١،5 اخت

املرونــة(

تتكــون كل مدينــة مــن أنظمــة اجتاعيــة، واقتصاديــة، وبيئيــة معقــدة. 
عــىل  مســتدامة  مدينــة  أي  يف  الحفــاظ  يتــم  املثاليــة،  الناحيــة  ومــن 
مــرور  مــع  وتعزيزهــا  املرابطــة،  الثالثــة  األنظمــة  هــذه  بــني  التــوازن 
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. 

عنــد  واقتصــادي،  اجتاعي-بيئــي،  تــوازن  عــدم  هنــاك  يكــون  كــا 
بعــني  القــرارات  تلــك  تأخــذ  وال  املدينــة،  أجــل  مــن  لقــرارات  التخطيــط 
يف  واملتوفــرة  املوجــودة،  الطبيعيــة  املــوارد  وإدارة  حفــظ  االعتبــار 
اإلقليــم بعــني االعتبــار، وكذلــك القيمــة الوظيفيــة لألصــول الطبيعيــة 
واســتمراريتها اإلقليميــة. وهكــذا، فــإن عمليــات التخطيــط، ومارســات 
التنميــة املكانيــة التــي تتضمــن عــىل ســبيل املثــال اإلدارة املتكاملــة 
الخدمــات  أوســع  نطــاق  وعــىل   ، الطبيعيــة  والــدورات  امليــاه،  ملــوارد 
ــات املحليــة يف  ــاً مــا تقــوم البلدي ــة، غالب ــة للنظــم اإليكولوجي الوظيفي
تــأيت  أساســية،  وبصفــة  قيمتهــا.  مــن  بالتقليــل  العــامل  أنحــاء  جميــع 
النظــم الحريــة غــري املتوازنــة اجتاعيــاً، وبيئيــاً، بعــدد مــن العواقــب، 
املواطنــني.  ولصحــة  عمومــاً،  الحريــة  وللجــودة  للبيئــة،  والتهديــدات 
وبعــض مــن هــذه العواقــب هــي أمنــاط االســتهالك غــري املســتدامة، 
وإحــداث التلــوث، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والربــة الزراعيــة، والضغط 
ــة،  ــة الكــوارث الطبيعي ــادة احتالي ــك زي ــة، وكذل عــىل النظــم اإليكولوجي
والكــوارث التــي هــي مــن صنــع اإلنســان. كل هــذا يؤثــر أيضــاً بشــكل 

كبــري عــىل األداء االقتصــادي للمدينــة، خاصــًة عــىل املــدى البعيــد. 

اختالل التوازن البيئي واالقتصادي

]نقص املرونة[ 

التنمية املستقطبة

]عدم التوازن العمراين[ 3٤

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems Mono-functional Clusters
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زحف عمراين عىل طول أطراف الطائف
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تعتــرب  التــي  األوديــة  حالــة  وهــو  الطائــف،  يف  جيــد  مثــال  وهنــاك 
بالغــة األهميــة بالنســبة لالقتصــاد الزراعــي يف املنطقــة، ولكــن تــم 
إهالهــا، وتــم التخطيــط دون أخذهــا يف االعتبــار. إن ذلــك يدمــر املــوارد 
األخــرى  االجتاعية-املكانيــة  الجوانــب  عــىل  بشــدة  ويؤثــر  الطبيعيــة، 

للمدينــة، وعــىل صحــة املواطنــني. 

2،5  التحليل التفصييل للقضايا األربع الخاصة بالطائف

١،2،5أمناط التنمية والنمو غري املتوازن 

لعــدة عقــود حتــى  للطائــف بشــكل جيــد  الحريــة  الكتلــة  احتــواء  تــم 
الشــال  إىل  املدينــة  توســعت  عندمــا  والثانينيــات،  الســبعينيات، 
ونتيجــة  الكثافــة.  منخفضــة  تطــورات  ذات  جديــدة  أرض  عــىل  منتــرشة 
للهجــرة الســكانية، وعــدم قــدرة البنيــة التحتيــة عــىل مواجهــة الطلــب 
املتزايــد، ونقــص جهــود التخطيــط الحكيــم، ضمــت مدينــة الطائــف منطــاً 
وغــري  الشــاغرة،  األرايض  مــن  مســاحات  تاركــة  التنميــة،  مــن  متوســعاً 
املطــورة يف مواقــع اســراتيجية للمدينــة. ويــؤدي هــذا النمــط مــن 
األرايض،  إدارة  يف  الكفــاءة  عــدم  إىل  مــا  لغــرض  املخصــص  التنميــة 

الســكان.  بــني  اإلنتاجيــة  وانخفــاض  املــوارد،  اســتخدام  ويف 

وباملقابــل، فــإن املســاكن املنتــرشة تزيــد مــن الضغــط عــىل البنيــة 
التحتيــة حتــى تصــل إىل مســافات أبعــد، يف حــني أنهــا تخدم عــدد محدود 
مــن الســكان. وحاليــاُ، متتــد مدينــة الطائــف 5٠ كيلومــرا إىل الشــال 
املســتدام  التخطيــط  تدابــري  وبــدون  التاريخــي.  املدينــة  مركــز  مــن 
مثــل االســتثار يف شــبكة نقــل عــام قــوي، متيــل هــذه املجتمعــات 
إىل االعتــاد بشــكل كبــري عــىل الســيارات، وجعلهــا وســيلة االنتقــال 

األساســية. وتجعــل الطــرق الواســعة، والطــرق الرسيعــة البيئــة الحريــة 
توليــد  إىل  الفرديــة  األرايض  اســتخدامات  ومتيــل  للمشــاة،  معاديــة 
املزيــد مــن التنقــل. إن االعتــاد عــىل الســيارة لــه آثــار ســلبية عديــدة، مبــا 
يف ذلــك االزدحــام املــروري، وتلــوث الهــواء، وحــوادث الطــرق، وتدهــور 

الصحــة العامــة. 

إن حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠ تبالــغ بالفعل يف تقدير األرايض 
املطلوبــة لإلبقــاء عــىل ســكان الطائــف يف العقــود املقبلــة، بناءا عىل 
معــدل النمــو املتوقــع. ويدفــع مقرح تطويــر الطائف الذي تــم اعتاده، 
بحــدود املدينــة إىل أبعــد مــن ذلــك، ويــروج لفكــرة التوســعات املمتــدة، 
والتجمعــات أحاديــة االســتخدام داخــل منطقــة حــدود حايــة التنميــة، و 
خــارج حــدود املدينــة الحاليــة. ومــع وجــود مســاحات شاســعة مــن األرايض 
املخطط لها يف املقام األول كأحياء سكنية، واالستخدامات املختلطة 
الضغــط  مــن  كبــري  بشــكل  ســيزيد  الجديــد  االقــراح  فــإن  املحــدودة، 
عــىل البنيــة التحتيــة، كــا سيشــكل عبئــاً ماليــاً عــىل مرافــق املدينــة. 

ــة،  ــري املتواصل ــة غ ــيج للمدين ــذا النس ــإن ه ــتقبل، ف ــر إىل املس وبالنظ
واملتقطــع، وذي الكثافــة املنخفضــة، هــو نســيج غــري مســتدام، ويجــب 
عــىل  الركيــز  تحــاول  أن  املســتقبلية  التخطيــط  جهــود  جميــع  عــىل 
التنميــة بطريقــة منظمــة. وتبلــغ الكثافــة الحاليــة يف الطائــف حــوايل 
25 نســمة/هكتار، وهــي أقــل بكثــري مــن الكثافــة املــوىص بهــا مــن 
برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، وقدرهــا ١5٠ نســمة/
هكتــار. ويف حــني أن هــذه الكثافــة املــوىص بهــا قــد تكــون عاليــة جــداً 
ــف، فــإن الهــدف هــو الوصــول إىل أقــرب  ــة بحجــم الطائ بالنســبة ملدين
شــئ لهــذا الرقــم بــدالً مــن االبتعــاد عنــه، لــي تنمــو املدينــة مــن حيــث 

التشخيص االسراتيجي
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تقسيم وتجزئة البنية التحتية الحرية يف الطائف
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عــدد الســكان، والتوســع. ويجــب عــىل اإلطــار التنظيمــي تنظيــم كل 
التطــورات الجديــدة يف، وحــول مراكــز املدينــة، وتشــجيع تنميــة األماكــن 
الخاليــة، وتعظيــم إمكانــات األرايض البيضــاء داخــل حــدود املدينــة، بــدالً 

مــن تشــجيع التطــورات الجديــدة يف ضواحــي املدينــة. 

2،2،5 االنقسامات وعدم التامسك يف هيكل املدينة

تــؤدي بنيــة املدينــة غــري املتواصلــة، والنابعــة مــن نقــص جهــود التخطيــط 
الشــامل، إىل تصدعــات يف البيئــة املنشــأة )حيــث تتفــى، وتنتعــش 
التجمعــات غــري املخطــط لهــا(. وتصبــح حلقــة الوصــل، والتفاعــالت بــني 
للنــزاع،  مثــرية  للمدينــة  لهــا  واملخطــط  لهــا،  املخطــط  غــري  العنــارص 
ــادل فيــا بينهــا، مــع التخطيــط  وتســتحق فهــاً دقيقــاً لالعتــاد املتب

ملســتقبلها املشــرك. 
وهنــاك عــدد مــن العوامــل التــي أدت باملدينــة ألن تصبــح مدينــة مجــزأة – 
نظــراً للتضاريــس الطبيعيــة، وجهــود التخطيــط املخصصــة، وجزئيــاً بســبب 

االســتخدامات الخاصــة لــألرايض، مثــل األرايض العســكرية:
• يواجــه النســيج الحــري ملدينــة الطائــف تحديــات جغرافيــة، مــع قيــود 
البنــاء عــىل  أمــام اســتمراريته. ويشــكل  طبوغرافيــة تعمــل كعقبــات 
منحــدرات حــادة تحديــات تتعلــق بالبنــاء، والســالمة، وإمكانيــة الوصــول، 

كــا أنــه عرضــة للكــوارث الطبيعيــة، 
• تخــرق قطــع كبــرية مــن األرايض املخصصــة لالســتخدامات العســكرية 

نســيج املدينــة، مــا يوقــف االســتمرارية، 
• أيضاً، تتأثر بنية املدينة بوجود األرايض اليت يتم النزاع عىل ملكيتها. 
وكانــت مدينــة الطائــف األصليــة ذات بنيــة جيــدة، ومتصلــة بعضهــا ببعــض، 
مــع شــكل حــري مدمــج، ومــع توســع املدينــة، فقــد أدى ذلــك إىل مزيــد 
مــن االنقســامات، وإىل بنيــة حريــة ممزقــة. إن التطــورات املقرحــة 

يف مقــرح تطويــر الطائــف غــري مدمجــة بشــكل جيــد مــع نســيج املدينــة 
املدينــة  وتقــع  ذلــك.  مــن  أبعــد  إىل  املدينــة  حــدود  وتدفــع  الحــايل، 
الصناعيــة عــىل بعــد ٨٠ كيلومــراً مــن مركــز املدينــة التاريخــي، يف حــني 
يقــع املــرشوع الســكني الجديــد، واملطــار عــىل بُعــد ٤٠ كيلومــراً، مــا 
يــؤدي إىل تفاقــم مشــكلة التنميــة املجــزأة، وبنيــة ممزقــة للمدينــة. 
وســيكون هنــاك اقــراح مســتدام لتحديــد موقــع التطــورات الجديــدة، 
التــي ســتكون عــىل مقربــة مــن حــدود املدينــة الحاليــة لالســتفادة مــن 

ــة.  ــة، والخدمــات الحالي ــة التحتي البني

كبــري  بشــكٍل  يعتمــد  عــام،  نقــل  شــبكة  بــدون  املــادي  االنفصــال  إن 
عــىل الطــرق الرسيعــة الواســعة لســد الفجــوة، ولربــط النــاس باملرافــق 
الطــرق  بعــض  تكــون  أن  وميكــن  واســعة.  مســاحات  عــىل  املنتــرشة 
الرئيســية، مثــل طريــق وادي وج أو طريــق امللــك فيصــل، واســعة بعــرض 
٧٠ مــراً مــع وجــود أربعــة ممــرات يف كل اتجــاه، مــا يفتــت املســاحة 
الحريــة، ويجعلهــا غــري مناســبة للمشــاة. ويجــب القيــام باســتثارات 
كبــرية لضــان توفــري عــادل للخدمــات إىل جميــع أجــزاء املدينــة، ومعالجــة 
التكلفــة التــي يتحملهــا أيضــاً الســكان مــن خــالل زيــادة الوقــت الــذي 
يســتغرقونه يف التجــوال، واالعتــاد عــىل وســائل النقــل الخاصــة. أيضــاً، 
يختلــف هــذا التقســيم، ونقــص التاســك يف بنيــة املدينــة باختــالف 
املجموعــات الدميوغرافيــة التــي تتنافــس للحصــول عىل نفــس املوارد، 

ــاً مــا يقــع العــبء عــىل الرشيحــة األقــل متيــزاً.  وغالب
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استعاالت األرايض املجزأة واملتفرقة يف الطائف
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3،2،5 التنمية أحادية الوظيفة واملستقطبة

تتميــز مدينــة الطائــف يف وضعهــا الحــايل بسلســلة مــن التجمعــات 
منفصلــة،  اســتخدامات  وجــود  مــع  الوظيفــة،  أحاديــة  املتخصصــة 
ــارش بالتقســيم  ــكل مب ــك بش ــط ذل ــول. ويرتب ــدودة للوص ــة مح وإمكاني

بنيــة غــري متاســكة للمدينــة.  أعــاله، ويخلــق  املذكــور 

ــة التــي تكــون فيهــا عنــارص  ويشــري الفصــل، مبعنــاه األوســع، إىل الحال
يف  كاٍف  بشــكل  متوازنــة  وغــري  جيــد،  بشــكل  مختلطــة  غــري  النظــام 
التوزيــع. ولذلــك، فهــو مييــل إىل تفكيــك، واســتقطاب بنيــة النظــام 
بأكملــه مــن خــالل عنــارص ذات طبيعــة واحــدة، ويف منطقــة واحــدة، 
األحيــاء  قدمــت  وقــد  أخــرى.  منطقــة  يف  أخــرى  مبميــزات  وعنــارص 
القدميــة تطــورات عاليــة الكثافــة، ترتبــط بتــدرج هرمــي فعــال للشــوارع، 
وتــم دعمهــا عــن طريــق االســتخدام املختلــط املتــوازن بشــكل جيــد، مــع 
تفضيــل ربــط املدينــة ببعضهــا البعــض بطريقــة عاليــة الجــودة، والوصــول 
التاريخيــة،  املدينــة  عــن  وبعيــداً  والفــرص.  الخدمــات،  إىل  املتســاوي 
التــي لديهــا بعــض مظاهــر مركــز املدينــة ذو االســتخدامات املختلطــة، 
ــف  ــة الطائ ــم مدين ــت معظ ــد من ــد، فق ــىل األداء الجي ــادت ع ــي اعت والت
معزولــة،  وصناعيــة  وعســكرية،  وتجاريــة،  ســكنية،  مجموعــات  يف 

ومتصلــة عــرب الطــرق.

يف  معينــة  أنشــطة  تركيــز  إىل  املــكاين  االنفصــال  هــذا  أدى  وقــد 
أجــزاء معينــة مــن املدينــة، ويظهــر ذلــك يف الوصــول غــري املتكافــئ، 
وقــرب املــوارد مــن بعــض الرشائــح الدميوغرافيــة يف املجتمــع.  وفيــا 
يتعلــق بالســكان، فــإن هــذا املفهــوم يــدل عــىل مجموعــة محــددة مــن 

األشــخاص تتميــز بوضــع اقتصــادي أو اجتاعــي معــني، ويعيشــون يف 
منطقــة واحــدة ذات مســتويات عاليــة مــن الخدمــات، واملرافــق، بينــا 
يعيــش أشــخاص مــن مجموعــة اجتاعيــة اقتصاديــة أخــرى يف مناطــق 
مــن  الخدمــات. ويقيــم 2٠ ٪ فقــط  نــوع  نفــس  مــن  بعيــدة، ومحرومــة 
الســكان عــىل بُعــد ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن املرافــق، مثــل 
التســوق،  واملرافــق، والخدمــات األخــرى يف مركــزّي املدينــة. ويجــب 
خطــوط  ومــع  للتجــول.  الســيارات  عــىل  االعتــاد  الطائــف  بقيــة  عــىل 
النقــل الرسيــع بالحافــالت الــذي تــم اقراحــه، لــن يتمكــن ســوى ٣٨٪ مــن 
الســكان مــن الوصــول إىل املحطــات. ويف كثــري مــن األحيــان، يتــم دفــع 
الفئــات ذات الدخــل املنخفــض، والفئــات الضعيفــة مــن الســكان، خــارج 

األحيــاء التــي تتمتــع بالخدمــات الجيــدة، مــا يضــع عبئــاً ســلبياً عليهــم. 

وعــىل نطــاق الحــي، يظهــر تأثــري هــذا االســتقطاب يف مشــاريع األحيــاء 
مــن  أقــل  بعــدد  املحيطيــة  األحيــاء  هــذه  وتتميــز  الجديــدة.  املحيطــة 
ــة منخفضــة الكثافــة  ــة، وتنمي ــة املدين ــدرة الوصــول إىل بقي االتصــال، ون
للغايــة. وعــىل الرغــم مــن أن خطــط هــذه األحيــاء تتنبــأ ببنــاء خدمــات، 
ومرافــق، إال أن كثــرياً ال يتــم بنــاء هــذه الهيــاكل بســبب موقعهــا املعزول، 
كــا أن الكثافــة املنخفضــة لألحيــاء املعنيــة تجعــل البنــاء باهــظ التكلفــة، 
وغــري فعــال. وعــىل الرغــم مــن التخطيــط، فــإن التنفيــذ الناجــم عــن هــذه 
عــدم مســاواة يف مختلــف األحيــاء، فيــا  التطــورات ضعيــف، ويخلــق 

يخــص الوصــول إىل املرافــق، والخدمــات، والبنيــة التحتيــة. 
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حالة األودية الحالية يف الطائف
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٤،2،5 اختالل التوازن االجتامعي-اإليكولوجي واالقتصادي

لقــد تــم بنــاء الطائــف مــع القليــل مــن االهتــام بالخصائــص الطبيعيــة، 
ــة التاريخيــة، كانــت الزراعــة يف  والجيولوجيــة يف املنطقــة. فمــن الناحي
عــىل  كبــري  حــد  إىل  تعتمــد  وكانــت  الطائــف،  مدينــة  اقتصــاد  طليعــة 
الظــروف الطبيعيــة، واملناخيــة املالمئــة للطائــف. إن األرايض الزراعيــة 
ــع، ومــع  معرضــة لخطــر التعــدي مــع وجــود هــذا التوســع الحــري الرسي

تدهــور املــوارد الطبيعيــة الداعمــة. 

ويجعــل اإلطــار الجغــرايف توفــري البنيــة التحتيــة املاديــة عــىل املنحــدرات 
تحديــاً اقتصاديــاً، وتقنيــاً. فغالبــاً مــا تكــون املنحــدرات الحــادة، والوعــرة 
أو  للتنميــة  العاليــة  التكلفــة  حيــث  مــن  ســواء  للتنميــة،  مالمئــة  غــري 
صعوبــة الوصــول إليهــا. إن التجمعــات غــري املخطــط لهــا التــي تقــع عــىل 
األرضيــة،  االنهيــارات  لخطــر  خــاص  بشــكل  معرضــة  الحــادة  املنحــدرات 
بســبب مارســات البنــاء دون املســتوى، وعــدم االســتقرار. ويجــب أن 
يكــون تنظيــم، وإدارة املدينــة أكــر إرشــادية، واســتباقية، فيــا يخــص 
منــع حــدوث أي تنميــة جديــدة عــىل األرايض الجبليــة، واملنحــدرات الحــادة 
)ســواء متــت املوافقــة عليهــا نظاميــاً أو تــم بناءهــا بشــكل غري رســمي(. 

بالنظــام  املرتبطــة  واملخاطــر  الزلــزايل،  للنشــاط  عرضــة  الطائــف  إن 
الهيدرولوجــي املعقــد أســفل املدينــة، وبشــكل متزايــد، تقــع املدينــة 
اإليكولوجيــة  النظــم  وتتعطــل  املراقبــة.  غــري  التنميــة  تهديــد  تحــت 
الحساســة، والســات الطبيعيــة، أو يتــم القضــاء عليهــا بالكامــل إلفســاح 
املرافــق  مــن  وغريهــا  الشــاهقة،  واملبــاين  الفنــادق،  أمــام  املجــال 
ــر عــىل التدفــق الطبيعــي  الخاصــة، أو العامــة واســعة النطــاق، مــا يؤث

ــذه النظــم  ــث به ــم العب ــا يت ــه. وعندم ب ــىل ترشُّ ــة ع ــدرة الرب ــاه، وق للمي
اإليكولوجيــة الهشــة، فإنهــا تشــكل خطــراً أكــرب عــىل البيئــة املنشــأة. 
ومبــرور الوقــت، يصبــح اســرداد هــذه النظـُـم تحديــاً، وذا تكلفــة عالية، بل 
وأكــر أهميــة ملســتقبل مســتدام.  وعــالوة عــىل ذلــك، متتلــك الطائــف 
نســبة عاليــة نســبياً مــن األرايض املخصصــة للمســاحات املفتوحــة أو 
محــاذاة  ولكــن   ،)2٠١٦( املــدن  ازدهــار  مبــادرة  لتقريــر  وفقــاً  الخــراء، 
املســاحات املفتوحــة عــىل طــول األوديــة الطبيعيــة مــن املمكــن أن 
يصبــح أداة يف توجيــه ومعالجــة بعــض األرضار الناجمــة عــن نشــاط البنــاء 
الجامــح. وقــد أدى عــدم القــدرة عــىل الوصــول إىل املســاحات الخــراء، 
للمدينــة،  والزرقــاء  الخــراء،  الشــبكات  بــني  املحــاذاة املكانيــة  وعــدم 
ويجــب  واالقتصــادي،  االجتاعي-اإليكولوجــي،  التــوازن  اختــالل  إىل 
اســتعادتهم لخلــق مدينــة مرنــة. وهنــاك فرصــة يف خطة تطويــر الطائف 
الجديــدة لدمــج األوديــة، واألنظمــة الطبيعيــة يف البيئــة املبنيــة، وهــو 

مــا تتغــاىض عنــه الخطــة يف وضعهــا الحــايل. 

التشخيص االسراتيجي
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املدينة املتصلة

]إعادة الدمج[

مدينة املستقبل

١،٦ االستجابات االسرتاتيجية

بعــد إجــراء التشــخيص عــىل املســتوى االســراتيجي وتحديــد أهــم أربــع 
قضايــا اســراتيجية تؤثــر عــىل التنميــة العمرانيــة يف مدينــة الطائــف، 
تــم بنــاء عــىل ذلــك تحديــد أربــع تدخــالت اســراتيجية ومــن ثــم تــم وضــع 
املعالجــات املناســبة موضحــاً عــىل وجــه الخصــوص البعــد املــكاين عــىل 
املســتويات التخطيطيــة املختلفــة مبــا يتــالءم مــع طبيعــة وأولويــات 

مدينــة الطائــف. 

١،١،٦  املدينة املدمجة

وفقــاً ملبــادئ برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، يجــب 
تراعــي،  التــي  التنميــة املكانيــة  أن تشــجع اســراتيجيات  عــىل املــدن 
وتعطــي  الحــري،  االمتــداد  توجيــه  إىل  الحاجــة  االقتضــاء،  حســب 
بنيــة  لتوفــري  التخطيــط  طريــق  عــن  الحــري  التجديــد  إىل  األولويــة 
ــكانية  ــد، وإىل الكثافــة الس ــكٍل جي ــة بش ــات متاحــة ومتصل ــة، وخدم تحتي
الجديــدة  األحيــاء  دمــج  عــن  فضــالً  املدمــج،  والتصميــم  املســتدامة، 
العمــراين، والتهميــش.  الزحــف  أجــل منــع  الحــري، مــن  النســيج  يف 
حيــث ينصــب الركيــز عــىل العالقــة بــني الشــكل الحــري، واســتدامة 
املدينــة، خلفــاً ملــا تــم اقراحــه بــأن شــكل ، وكثافــة املــدن لهــا تأثــري عــىل 
اســتخدامهم املســتدام للمــوارد يف املســتقبل، وعــىل جــودة الحيــاة 
ملواطنيهــا. بــرزت فكــرة املدينــة املدمجــة، باعتبارهــا الشــكل الحــري 
األكــر اســتدامة. ويتــم تصويــر املدينــة املدمجــة عــىل أنهــا تجمعــات 
حريــة عاليــة الكثافــة، تتميــز بتنميــة االســتخدام املختلــط، ومناطــق 
وخدمــات،  بالحيويــة،  ومفعمــة  ســكانية،  كثافــة  وذات  مميــزة،  مركزيــة 
ومرافــق موزعــة بشــكل جيــد )مستشــفيات، وحدائــق، ومــدارس، وأماكــن 

ترفيهيــة(.  وأماكــن  لالســتجام، 

إن إنشــاء آليــات مكانيــة، وتنظيميــة لتوطيــد مدينــة مدمجــة، مــن املمكــن 
أن يزيــد مــن ســهولة الحركــة، والســري، وبالتــايل ســيزيد عــدد األشــخاص 
الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام، واألماكــن العامــة، وينخفــض 
عــرب  التفاعــل  ويزيــد  املحــيل،  االقتصــاد  وينهــض  املــروري،  االزدحــام 
املجتمــع. وتتضمــن السياســات الراميــة إىل تعزيــز الدمــج الحري وتعزيز 
التنميــة يف املناطــق  الحــري، وإحيــاء مراكــز املــدن، وكبــح  التجديــد 
العاليــة،  الســكانية  الكثافــة  وتشــجيع  املحيطيــة،  واملناطــق  القرويــة، 
وتنميــة االســتخدام املختلــط، وتشــجيع النقــل العــام، وتركيــز التنميــة 
الحريــة عنــد نقــاط التقــاء النقــل العــام. ويف هــذا الســيناريو، تحث حياة 
الشــارع املفعمــة بالحيويــة، األفــراد عــىل الســري أو ركــوب املواصــالت 
أكــر، وستشــجع تنميــة الكثافــة الســكانية العاليــة، واالســتخدام املختلــط 
لــألرايض، بطريقــة معقولــة، عــىل خلــق مزيــج اجتاعــي يتمتــع بقربــه 

مــن أماكــن العمــل، واملنــزل، والخدمــات . وتســاعد عمليــة الســري عــىل 
ــن  ــف م ــايل التخفي ــيارات، وبالت ــىل الس ــاد ع ــل االعت ــن تقلي ــدام م األق

حــدة االزدحــام املــروري، وتلــوث الهــواء، ومشــاكل اســتنفاذ املــوارد.
 

2،١،٦  املدينة املتصلة

تطلــب  األجنــدة الحريــة الجديــدة مــن املــدن االلتــزام بتوفــري فــرص 
والتعليــم،  واإلســكان،  العــام،  والنقــل  العامــة،  األماكــن  إىل  الوصــول 
تصويــر  ويتــم  واالتصــاالت.  العامــة،  واملعلومــات  الصحيــة،  واملرافــق 
واملتصلــة  املتواصلــة،  األحيــاء  مــن  شــبكة  مبثابــة  املتصلــة  املدينــة 
مجموعــة  تســتوعب  عامــة،  وأماكــن  حدائــق،  منهــا  لــكل  جيــد،  بشــكل 
بيئــة  وتشــكل  املتداخلــة،  والعامــة  الخاصــة،  األنشــطة  مــن  متنوعــة 
يف  رئيســياً  دوراً  الشــوارع  شــبكة  وتلعــب  وحيويــة.  صحيــة،  حريــة 
ــة للحواجــز،  ــة، والتــي بدورهــا تضــع أمنــاط التنمي ــة الحري ــكيل البني تش
العــام.  واملشــهد  املفتوحــة،  واملســاحات  واملبــاين،  والشــوارع، 
ويشــمل ذلــك تنميــة تــدرج هرمــي منظــم جيــداً للشــارع، مــع وجــود 
طــرق رشيانيــة، وشــوارع محليــة تقــوم عــىل طــرق مختلفــة مــن وســائل 
فيهــا  تســهل  توصيــل  كأدوات  وتعمــل  املروريــة،  والرسعــات  النقــل، 
إمكانيــة الحركــة، والتفاعــالت االجتاعيــة. ويف هــذا الســيناريو، ميكــن 
لوســائل النقــل العــام أن توفــر التواصــل الرسيــع عــرب املدينــة، مــن خــالل 
ربــط املناطــق العامــة، واملناطــق الوظيفيــة للمدينــة مبختلــف األحيــاء. 
واألهــم مــن ذلــك، أن هــذه األحيــاء تخلــق الفــرص، وتكــون املرافــق فيهــا 
يف مواقــع مالمئــة يســهل للمجتمــع الوصــول إليهــا، وهــذا بــدوره يقلــل 
ميكــن  الكبــرية،  املــدن  ويف  الخاصــة.  الســيارات  عــىل  االعتــاد  مــن 
ألنظمــة النقــل الجاعــي أن توفــر التجــوال عــايل الرسعــة، وعــرب املدينــة، 
مــن خــالل ربــط مراكــز الحــي ببعضهــا البعــض، تاركــة التوزيــع املحــيل 
ــري حركــة املــرور، والتــي  ــة. وهــذا يقلــل مــن حجــم، وتأث لألنظمــة املحلي
الرئيســية  املناطــق  حــول  وخاصــًة  عليهــا،  والســيطرة  تهدئتهــا،  ميكــن 
العامــة لألحيــاء. وأصبحــت القطــارات املحليــة، وأنظمــة الســكك الحديديــة 
أصبــح  لذلــك،  ونتيجــة  فعاليــة،  أكــر  الكهربائيــة  والحافــالت  الخفيفــة، 
ركــوب املواصــالت، والســري أكــر متعــة. وعــالوة عــىل ذلــك، يتــم تقليــل 
االزدحــام، والتلــوث بشــكل كبــري، ويــزداد الشــعور باألمــن، ومنــاخ الوئــام 

العامــة.  يف األماكــن 

١
املدينة املدمجة الشاملة 

]املكثفة عمرانياً[
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3،١،٦ املدينة الشاملة

تطلــب األجنــدة الحريــة الجديــدة من املدن االلتزام بتشــجيع التنوع يف 
املــدن، واملســتوطنات البرشيــة، مــن أجــل دعــم التاســك االجتاعــي، 
ويســاعد مفهــوم املدينــة الشــاملة عــىل توجيــه التنميــة الحريــة نحــو 
منــوذج ميكــن للســكان فيــه أن يحصــد فوائــد التحــر، عــن طريــق ضــان 
قيــام املؤسســات املحليــة والبلديــة بدعــم التعدديــة داخــل املجتمعــات 

املتزايــدة التــي تتســم بعــدم التجانــس، وتعــدد الثقافــات. 

وهــذا يعنــي أنــه لــي توفــر املــدن فــرص، وظــروف معيشــية أفضــل 
للجميــع، فمــن الــروري أن نفهــم أن مفهــوم املــدن الشــاملة يشــمل 
واالقتصاديــة  واالجتاعيــة،  املكانيــة،  العوامــل  مــن  معقــدة  شــبكة 

املتعــددة: 
رضوريــات  توفــري  الحــري  الشــمول  يتطلــب  املــكاين:  الشــمول   •
بأســعار معقولــة، مثــل الســكن، وامليــاه، والــرف الصحــي. ويعتــرب عــدم 
الوصــول إىل البنيــة التحتيــة، والخدمــات األساســية، مبثابــة نضــال يومــي 

لكثــري مــن األرس؛ 
• الشــمول االجتاعــي: يتعــني عــىل املدينــة الشــاملة ضــان الحقــوق 

املتســاوية، واملشــاركة للجميــع،
• الشــمول االقتصــادي: إن خلــق فــرص العمــل، وإعطــاء ســكان الحــر 
فرصــة التمتــع بفوائــد النمــو االقتصــادي هو عنر حاســم يف الشــمول 

الحــري إجــاالً. 

الحــري  للشــمول  واالقتصاديــة  واالجتاعيــة،  املكانيــة،  األبعــاد  إن 
البعــض. بعضهــا  تعزيــز  إىل  ومتيــل  بإحــكام،  متشــابكة 

٤،١،٦  املدينة املرنة

تأخــذ املدينــة املرنــة يف االعتبــار شــكل البنــاء املناســب، البنيــة التحتيــة 
املاديــة، لزيــادة القــدرة عــىل مواجهــة التحديــات املاديــة، واالجتاعيــة، 
عــىل  القائــم  الوقــود  اســتنفاذ  بســبب  تنشــأ  التــي  واالقتصاديــة، 
املدينــة  تعريــف  ميكــن  النحــو،  هــذا  وعــىل  املنــاخ.  وتغــري  الكربــون، 
املرنــة بأنهــا شــبكة مســتدامة مــن األنظمــة، واملجتمعــات املاديــة )٤٠( 
، حيــث تتكــون هــذه األنظمــة املاديــة مــن مكونــات مشــيُّدة، وبيئيــة 
للمدينــة. وتشــمل الطــرق، واملبــاين، والبنيــة التحتيــة املاديــة، ومرافــق 
االتصــاالت، والربــة، والتضاريــس، والســات الفيزيائيــة، والجيولوجيــا، 
واملمــرات املائيــة، والكثافــة الســكانية، ومــا إىل ذلــك. وباختصــار، تعمــل 
األنظمــة املاديــة مبثابــة جســد للمدينــة، وعظــام، ورشايــني، وعضــالت. 
ــة، كــا أوضحهــا أ. جودسشــيك )2٠٠٣( )٤١(، هــي املــدن  إن املــدن املرن
القــادرة عــىل تحمــل الصدمــات الشــديدة، والتوتــر، دون أن ينتــج عــن ذلــك 
فوىض أو رضر فوري، أو اختالل دائم لشكل املدينة، أو متزق للمدينة. 

أنهــا  حيــث  املرونــة،  مــن  معــني  مســتوى  املــدن  لهــذه  ويتطلــب 
آثــار  مــن  أخــرى  مــرة  والعــودة  واالنتعــاش،  للتنبــؤ،  مقدمــاً  صممــت 
املخاطــر الطبيعيــة أو التكنولوجيــة. ووفقــاً  لألجنــدة الحريــة الجديــدة، 
تحتــاج املــدن إىل ضــان االســتدامة البيئيــة مــن خــالل دعــم الطاقــة 
التنميــة  يف  واملــوارد  لــألرايض،  املســتدام  واالســتخدام  النظيفــة، 
الحريــة، وحايــة النظــم البيئيــة، والتنــوع البيولوجــي، وتشــجيع أمنــاط 
االســتهالك، واإلنتــاج املســتدام، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث ، فضــالً 
عــن تخفيــف تغــري املنــاخ، والتكيــف معــه. باختصــار، تحتــاج املــدن إىل 
بنــاء مرونــة حريــة. وتنــص األجنــدة الحريــة الجديــدة عــىل أنــه مــن أجــل 
هــذا الغــرض، تحتــاج املــدن إىل االســتثار يف توليــد، واســتخدام طاقــة 
متجــددة بأســعار معقولــة، والبنيــة التحتيــة، وخدمــات للنقــل املســتدام، 
والكــفء، وتحقيــق فوائــد اتصــال املدينــة ببعضهــا، وتقليــل التكاليــف 
واالزدحــام،  الفعــال،  غــري  للتنقــل  العامــة  والصحيــة  والبيئيــة،  املاليــة، 
الحراريــة  الجــزر  آثــار  مــن  الحــد  عــن  فضــاًل  والضوضــاء،  الهــواء،  وتلــوث 
ــة  ــني املدين ــم بشــكل متبــادل ب ــم التدعي ــك، يت ــة. إىل جانــب ذل الحري
االســتقالب  آليــات  تفعيــل  خــالل  مــن  اإلقليميــة،  أنظمتهــا  و  املرنــة 
الحــري اإليجــايب، وضــان إمــدادات موثــوق بهــا، وسالســل القيمــة 

املتوازنــة.

املدينة املرنة٤

]الحاية والتحسني[ املدينة اإلندماجية الشاملة3

]إنشاء الفرص[
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مركز شامل املدينة

إىل  الشــال  يف  الواقــع  املركــز  يحتــاج 
أفضــل بشــكل  وتحديــده  اإلدمــاج 

 

2،٦ النامذج املناسبة للتنمية الحرضية ملدينة الطائف

١،2،٦ دمج املدينة وتكثيفها

الجديــدة  التنميــة  مشــاريع  جميــع  بركيــز  األوىل  اإلســراتيجية  تهتــم 
بالطائــف يف نطاقــات املدينــة الحاليــة، وحولهــا، وبالتــايل ســتتضمن 
الفوائــد  مــن  العديــد  وهنــاك  األمثــل.  باملســتوى  املدينــة  حــدود 
امللموســة للمدينــة املدمجــة فيــا يخــص الزحــف العمــراين، والتــي 

 : تشــمل
• االعتاد بصورة أقل عىل السيارات، وبالتايل انخفاض العوادم؛ 

• انخفاض استهالك الطاقة؛ 
• خدمات أفضل للنقل العام؛ 

• زيادة إمكانية الحركة بشكل عام؛ 
• إعادة استخدام البنية التحتية، واألرايض التي سبق تطويرها؛ 

• تجديد املناطق الحرية الحالية، والحيوية الحرية؛ 
• جودة أعىل للحياة، والحفاظ عىل املساحات الخراء،

• إنشاء بيئة لتعزيز أنشطة األعال، والتجارة. 

يفــي  للطائــف  التاريخــي  املركــز  يف  املالحــظ  التخطيــط  منــط  إن 
التحفيــز،  سياســات  تشــجيع  ويجــب  مدمــج.  حــري  شــكل  إىل  أكــر 
وإعطــاء األولويــة للتنميــة عــىل األرايض البيضــاء أوالً، وينبغــي عــدم 
هــذا  وسيشــجع  الجديــدة.  الخــراء  األرايض  عــىل  التنميــة  تشــجيع 
اإلجــراء القامئــني عــىل التنميــة بالبنــاء عــىل األرايض البيضــاء الحاليــة، 
البنيــة  شــبكات  لتوســيع  املدينــة  بلديــات  عــىل  الضغــط  يقلــل  مــا 
املــوارد  إدارة  إىل  ذلــك  وســيؤدي  البيضــاء.  األرايض  يف  التحتيــة 
بشــكل أفضــل، وتكاليــف أقــل، وتحســني نوعيــة الحيــاة بــني الســكان، 
عــن طريــق ضــان الوصــول إىل وســائل الراحــة. وميكــن إنشــاء اآلليــات 
املكانيــة، والنظاميــة لرســيخ املدينــة املدمجــة، أن يزيــد مــن إمكانيــة 
الحركــة، والســري، وبالتــايل، زيــادة عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون 
االزدحــام،  مــن  والحــد  العامــة،  واألماكــن  العــام،  النقــل  وســائل 
املجتمــع.  بــني  فيــا  التفاعــالت  وزيــادة  املحــيل،  االقتصــاد  وتعزيــز 
فرصــة  هنــاك  املوجــودة،  البيضــاء  األرايض  قطــع  تنميــة  خــالل  ومــن 
لتحويــل األرايض غــري املســتغلة إىل أرايض منتجــة، بحيــث تضــاف إىل 
لربنامــج  الكثافــة  توصيــات  عــىل  وبنــاًء  باملدينــة.  والصحــة  االقتصــاد، 
األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، فهنــاك إمكانيــة لرفــع كثافــة مــا 
يقــرب مــن ٤,٧٠٠ هكتــار مــن األرايض البيضــاء يف الطائــف، وهــو مــا 
يكفــي الســتيعاب ٠.٧ مليــون نســمة، ومــا يقــرب مــن 2,٦٧٠ هكتــار مــن 
األرايض العســكرية القــادرة عــىل اســتيعاب ٠.٤ مليــون نســمة. ولذلــك 
يــوىص بتحديــد األولويــات، والتخطيــط لرفــع الكثافــة داخــل حــدود النطــاق 
العمــراين،  عــن طريــق دمــج مراكــز االســتخدام املختلــط الحاليــة، وإنشــاء 
نقــاط التقــاء جديــدة لالســتخدام املختلــط مــن أجــل ترســيخ التنميــة. ومــع 
توســع املدينــة، ميكــن للتنميــة املســتقبلية أن تتــم عــىل مراحــل فــوق 

األرايض املوضوعــة يف خطــة مقــرح مدينــة الطائــف. 

املركز الثانوي الجديد 

يحتــاج املركــز الجديــد إىل أن يكــون محطــة 
رئيســية لتجمعــات النقــل متعــدد الوســائط

 

مركز جنوب املدينة 

التاريخــي  املركــز  عــىل  الحفــاظ  يجــب 
وربطــه باملناطــق األخــرى بشــكل أفضــل

 

مدينة املستقبل
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2،2،٦ ربط املدينة

املقســم  الهيــكل  إىل  للرجــوع  الحاجــة  الثانيــة  اإلســراتيجية  تتنــاول 
للطائــف، والحــد مــن التفــكك املــكاين، عــن طريــق غــرس تنميــة جديــدة  
عــرب  متســاٍو  بشــكل  االســتخدامات  توزيــع  وإعــادة  الفجــوات،  مللــئ 
األرايض. ويتــم بنــاء مدينــة متصلــة عــىل أســاس مبــادئ أن املدينــة 
املرابطــة بشــكٍل جيــد، مــع نظــام متــني للنقــل، وبيئــة صديقــة للمشــاة، 
واالقتصــادي،  االجتاعــي،  والتاســك  اإلنتاجيــة،  تعزيــز  إىل  تــؤدي 
مــن،  القــرب  إن  البيئيــة.  واالســتدامة  الســالمة،  وكذلــك  واإلقليمــي، 
بالــغ األهميــة  أمــٌر  الراحــة، والفــرص املختلفــة  والوصــول إىل وســائل 
لتحقيــق االزدهــار االجتاعــي، واالقتصــادي يف أي مدينــة. كــا يؤثــر 
الرابــط يف البعــد املــادي عــىل تدفــق املعلومــات، والســلع، والخدمات، 
وعــىل االندمــاج االجتاعــي للمــدن. وميكــن لنســيج املدينــة املســتمر 
أن ينســق الحركــة، ويحســن مــن إمكانيــة الوصــول للمقيمــني، والبضائــع. 

إمكانيــة  الحــايل  املدينــة  نســيج  يف  املوجــودة  الفراغــات  وتُظِهــر 
ــدة مــن األماكــن العامــة، وأنظمــة  توفــري الخدمــات العامــة، وشــبكة جدي
للبنيــة التحتيــة الخــراء، مــا يعيــد ربــط األحيــاء املنفصلــة، ويخلــق بيئــة 
مبنيــة بطريقــة متصلــة. وهنــاك أيضــاً مجــال للتكثيــف يف أجــزاء كثــرية 
مــن املدينــة، طبقــاً لتوصيــات برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات 

البرشيــة. 

إن مركــز املدينــة التاريخــي هــو نقطــة التقــاء مســتقرة متامــاً، مــع مزيــج 
للتنميــة، والتأكيــد عــىل  إمكانيــة  متــوازن مــن االســتخدامات. وهنــاك 
ــد مــع عــدة طــرق تربــط بينــه  نقطــة االلتقــاء يف الشــال كمركــز موحَّ
منتــرشة،  تجاريــة  واســتخدامات  مؤسســية،  ومرافــق  املطــار،  وبــني 
ميكــن  لاللتقــاء،  النقطتــني  هاتــني  ربــط  خــالل  ومــن  ســكنية.  وأحيــاء 
التأكيــد عــىل الرابــط مــا بــني شــال، وجنــوب املدينــة، واالســتفادة منــه 
مــن أجــل الكثافــة الســكانية، وإعــادة التنميــة، وذلــك مــن خــالل نظــام 
النقــل العــام. وســيصل هــذا الرابــط الشــايل-الجنويب بــني املطــار، 
واالســتخدامات األخــرى عــىل طــول املســار إىل مركــز مدينــة الطائــف 
التاريخــي، مــا يخلــق منوذجــاً حريــاً مراصــاً، ومتصــل، ومــزوًّد جيــداً 
بوســائل النقــل العــام. إن إنشــاء رابــط بــني الــرشق، والغــرب، تحقيقــاً 
ملشــاريع التنميــة الجديــدة املقرحــة، سيســاعد يف خلــق نقطــة التقــاء 
ثانويــة بــني نقطتــّي االلتقــاء الرئيســيتني، والتــي مــن شــأنها التحفيــز 
عــىل التنميــة، وإعــادة توزيــع االســتخدامات إلنشــاء هيــكل مدينــة. وهــذا 
والرشقية-الغربيــة  الشــالية-الجنوبية،  املحــاور  مــع  الجديــد،  الهيــكل 
سيســاعد  فإنــه  والثانويــة،  األوليــة،  االلتقــاء  نقــاط  عــىل  ترتكــز  التــي 
عــىل إنشــاء شــبكة مــن الطــرق العرضيــة التــي ســتنظم املدينــة بشــكل 
أفضــل، وتســهل الحركــة مــن خــالل شــبكة مــن الوصــالت املوضوعــة، 

واملوزعــة بشــكٍل جيــد. 

خطوط النقل 

تحديد خطوط النقل عىل طول املحاور 
الرئيسية 

 

املحطات 

األرايض  اســتعاالت  وتكثيــف  توحيــد 
الرئيســية عــىل طــول املحطــات 

 

شبكة مستعرضة 

إنشاء شبكة ثانوية لتحسني إمكانية الوصول
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الجامعة 

منتزه سيسد الوطني 

أرايض عسكرية

املساحة املبنية

أرايض بيضاء قابلة للتطوير 

الشكل 5٤. يوضح تكامل املدينة

املرافق/الخدمات

املراكز التجارية 

0 5 10 20 km

مدينة املستقبل



٩٧

3،2،٦  تكامل املدينة

تهــدف االســراتيجية الثالثــة إىل تشــكيل مدينــة أكــر شــموالً، وتكافــؤاً، 
االجتاعــي.  والتكامــل  االقتصاديــة،  الفــرص  إىل  الوصــول  زيــادة  مــع 

ويقــوم مفهــوم املدينــة الشــاملة عــىل: 
• اقتصاد حري نِشط، ومستدام، وشامل؛ 

• البنــاء عــىل اإلمكانيــات املحليــة، واملزايــا التنافســية، والــراث الثقــايف 
واملــوارد املحلية؛ 

• بنيــة تحتيــة تتســم بكفــاءة، ومرونــة املــوارد؛ وتعزيــز التنميــة الصناعيــة 
املســتدامة، والشــاملة؛ 

• أمنــاط لالســتهالك، واإلنتــاج املســتدام؛ وتهيئــة بيئــة مواتيــة لألعــال، 
واالبتــكار، فضــاًل عــن ســبل العيــش. 

للموارد،  املتكافــئ  غري  التوزيع  يف  املاديــة  التجزئة  تظهر  ما  وغالباً 
طبقات  مختلف  عىل  للفــرص،  املنصفــة  غري  الوصول  وإمكانية 
يف  لــألرض  الواحــد  االســتخدام  مجموعــات  وضــع  ويــؤدي  املجتمع. 
مواقــع ُمختــارة إىل تفاقــم هــذه الحالــة. ومــن املمكــن لهيــكل املدينــة 
الجديــد، الــذي يتوفــر بــه نظــام للنقــل العــام مــع نقــاط التقــاء متكــررة، 
أن يخلــق فرصــاً إلعــادة توزيــع الخدمــات التــي تشــجع عــىل الشــمول أو 
التكامــل املــكاين، واالجتاعــي، واالقتصــادي. إن توحيــد نقطــة االلتقــاء 
املجــزأة يف الشــال مــع املركــز الحــري متعــدد االســتخدامات، قــد 
ــادة الوصــول إىل مــكان الخدمــات، ومــكان العمــل. فقــد  يســاعد يف زي
يخلــق طــرق لربــط األحيــاء الســكنية، باملراكــز التجاريــة، وجامعــة الطائــف، 
واملطــار بالشــال. إن إنشــاء نقطــة التقــاء ثانويــة عنــد نقطــة املركــز 
االســراتيجي عــىل الطريــق الشــايل-الجنويب، ســيكون مبثابــة رابــط 
الجامعــة،  تشــمل  )التــي  الجديــدة  الطائــف  تنميــة  ملقرحــات  محــوري 

والســكنية(. الصناعيــة،  واالســتخدامات  الجديــد،  واملطــار 

 وسيســاعد أيًضــا عــىل موازنــة االســتخدامات، واملرافــق عــىل طــول 
املســار، وتوفــري روابــط ألي مشــاريع تنميــة مســتقبلية. ومــن شــأن 
إنشــاء تسلســل هرمــي لنقــاط االلتقــاء، يــراوح مــا بــني نقطــة االلتقــاء 
املحليــة، ونقــاط االلتقــاء عــىل مســتوى الحــي، إىل نقــاط االلتقــاء عــىل 
مســتوى املدينــة، واملســتوى اإلقليمــي، أن يســاعد بشــكل كبــري عــىل 
خلــق هيــكل ال مركــزي، ومتعــدد الوســائط للمدينــة. وقــد يســاعد جعــل 
حــول  مركــزاً  املختلــط  االســتخدام  وأنشــطة  العامــة،  املرافــق  توفــري 
توزيــع  إعــادة  يف  الوســيطة،  االلتقــاء  ونقــاط  العــام،  النقــل  شــبكات 
عــرب  االقتصاديــة  والفــرص  العامــة،  املرافــق  إىل  الوصــول  ومعادلــة 

الطائــف. 

اإلندماج العمراين 

لألماكــن  جيــد  مثــال  التاريخــي  الســوق 
اإلندماجيــة  العامــة 

 

االندماج االجتامعي 

للمــرأة  تشــجيع املشــاركة املتســاوية 
القطاعــات  جميــع  يف 

 

اإلندماج االقتصادي

زيادة الفرص االقتصادية من خالل
 االستعاالت املتعددة يف املدينة
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الجامعة 

منتزه سيسد الوطني 

األرايض الزراعية

املوارد البيئية، املنتزهات 

األودية 

مناطق حاية األودية 

مناطق تخزين املياه

محطات 

الشكل 55. يوضح التوازن بني النظم االجتاعية والبيئية واالقتصادية
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٤،2،٦ إعادة توازن النظم االجتامعية-اإليكولوجية، واالقتصادية

تهــدف االســراتيجية الرابعــة إىل تعزيــز تنميــة األطــر املكانيــة الحريــة 
التــي تدعــم اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة، مــن أجــل بنــاء مدينــة 
مرنــة. ميكــن لنهــج االقتصــاد األخــر أن يوفــر إطــاراً، ميكــن مــن خاللــه 
اتخــاذ القــرارات، واإلجــراءات التــي تعــزز كفــاءة املــوارد، واإلدارة البيئيــة 
ــاج هــذا اإلطــار،  ــة، ومســتوى أفضــل ملعيشــة الســكان. كــا يحت الفعال
الــذي يهــدف إىل تحقيــق التــوازن بــني الطلــب اإلجــايل عــىل املجــاالت 
االقتصاديــة، واالجتاعيــة، واملؤسســية، واالقتصاديــة، إىل دمــج البعــد 

اإليكولوجــي لتوفــري بيئــة إنتاجيــة صحيــة، وطبيعيــة؛ 
• يجــب عــىل البعــد االقتصــادي أن يســاهم يف التقــدم االقتصــادي، 

مبعنــى االزدهــار؛ 
البعــد االجتاعــي أن يوفــر الرخــاء، والفــرص االجتاعيــة  • يجــب عــىل 

املنصفــة؛ 
• يجــب أن يســاهم البعــد املؤســيس، مــن خــالل الحوكمــة التشــاركية، 

يف إجــراء أنظمــة اجتاعية-إيكولوجيــة نحــو االســتدامة.  )٤2(

ويف الوقــت نفســه، ينبغــي كل بُعــد يتعلــق بنظــام لإلنتــاج أن يســاهم 
بدرجــات مختلفــة يف التنميــة البرشيــة للمواطنــني، ورفاهيتهــم. 

إن التنميــة البرشيــة نتيجــة مبــارشة للحفــاظ اإليكولوجــي. وتســتخدم 
دمــج  املثــال،  ســبيل  فعــىل  النهــج،  هــذا  يف  األمثلــة  مــن  العديــد 
النقــل العــام مــع توليــد الطاقــة املتجــددة، مــا يحقــق أعــىل الفوائــد 
اإليكولوجيــة، واالقتصاديــة مــن االســتثارات. أيضــاً، ميكــن اســتخدام 
املعالجــة اإليكولوجيــة، والرويــج لهــا كمحــرك اقتصــادي، مــن خــالل تنميــة 
فــرص، وأســواق جديــدة، مــن الســياحة البيئيــة، والثقافيــة إىل الزراعــة 

الحريــة، ومــا إىل ذلــك. 

ويف الطائــف، تلعــب األنظمــة الطبيعيــة، واإليكولوجيــة جــزءاً ال يتجــزأ 
مــن الشــكل الحــري، والبنيــة االقتصاديــة. ومتثــل األوديــة، والشــبكة 
الزراعيــة، واملســاحة الخــراء العامــة مصــدراً محتمــالً للنمــو االقتصــادي، 
والتنميــة االجتاعيــة. وتعتــرب األوديــة شــبكة ري واســعة، تخــدم وظائــف 
الزراعــة بالطائــف. إن ترميــم األماكــن الطبيعيــة ملســقط امليــاه، يخلِــق 
خزانــات ميــاه لتجميــع ميــاه األمطــار الشــديدة، مــع اســتخدام األوديــة 
صياغــة  إعــادة  الوقــت،  نفــس  ويف  جديــدة،  خــراء  عامــة  كمســاحات 
االجتاعية-اإليكولوجيــة  التحتيــة  للبنيــة  كمســاحة  البيضــاء  األرايض 
والزرقــاء.  الخــراء،  الشــبكات  ربــط  إعــادة  إىل  تهــدف  التــي  الجديــدة، 
وميكــن أن يســاعد ذلــك يف إعــادة تعريــف البنيــة التحتيــة االجتاعيــة-
اإليكولوجيــة الجديــدة للمدينــة، مــع الحــد مــن عوامــل تبخــر امليــاه، وزيــادة 
كميــة املــوارد الطبيعيــة، واملســاحات املفتوحــة لربــط املدينــة بشــكل 

أفضــل. 

إن خطــة تنميــة وتطويــر الطائــف الجديــدة تبالــغ يف تقديــر منــو الطائــف، 
الــذي ســوف يســتغرق عــدة عقــود للوصــول إليــه. وتســتثني الخطــة 
النظــم الطبيعيــة مــن األمنــاط الحريــة املقرحــة. إن التكويــن الــذي 
تتــاىش  وال  تتكامــل،  وال  الطبيعيــة،  التضاريــس  يحــرم  ال  بنائــه  تــم 
مــع االســتخدامات املقرحــة مــع األوديــة الطبيعيــة. فيجــب أن تصمــم 
الطبيعيــة  الخصائــص  مــع  يتناغــم  مبــا  املســتقبلية  التنميــة  مشــاريع 
الخــراء – الزرقــاء، بحيــث ميكــن أن تتوافــق البنيــة التحتيــة، والخدمــات 

أرايض زراعية

الطائــف هــي الســلة الزراعيــة ملنطقــة 
مكــة املكرمــة

 

 

مناطق حامية األودية 

التعــدي  تتــم حايــة األوديــة مــن  يجــب أن 
خــراء  عازلــة  مناطــق  بإنشــاء 

 

خصائص طبيعية 

والحيوانــات  للنباتــات  موطــن  هــي  الجبــال 
الطبيعيــة وأيضــاً تؤثــر عــىل منــاخ الطائــف 
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مــع الــرؤى املســتقبلية. ويجــب دراســة بديــل بعنايــة كجــزء مــن خطــة 
اســتدامة أكــرب للطائــف، لضــان اســتعادة اإليكولوجيــة، والتــوازن بــني 

األنظمــة املبنيــة، وغــري املبنيــة. 

3،٦ رؤية مدينة الطائف املستدامة

مســتدامة،  كمدينــة  للطائــف،  املقرحــة  األربــع  اإلســراتيجيات  إن 
ــتند إىل  ــدة، وتس ــة الجدي ــدة الحري ــداف  األجن ــع رؤى، وأه ــاىش م تت
األبعــاد الثالثــة لالســتدامة. وعــىل هــذا النحــو، يــويص الشــكل الحــري 

املســتدام بتحقيــق هــذه الجوانــب الثالثــة مــن خــالل: 
• ضــان العدالــة االجتاعيــة يف توزيــع الــروة، والخدمــات االجتاعيــة 

االجتاعيــة(؛  )االســتدامة 
• الحفــاظ عــىل منــو اقتصــادي مســتقر مــن خــالل إعــادة هيكلــة النظــام 
)االســتدامة  والطاقــة،  املــوارد،  عــىل  الحفــاظ  أجــل  مــن  اإلنتاجــي، 

االقتصاديــة(؛ 
الحــد مــن  آمنــة، ومريحــة، مــن خــالل  بيئــات معيشــية  الحفــاظ عــىل   •
االجتاعيــة،  التحتيــة  والبنيــة  اإليكولوجــي،  الرميــم  واختيــار  العــوادم، 
واإليكولوجيــة املعقــدة التــي ميكنهــا تصميــم خدمات أساســية بطريقة 

مبتكــرة )االســتدامة البيئيــة(. 

 قــد حــان الوقــت لــي تتجــه مدينــة الطائــف نحــو منــوذج التنميــة الحريــة 
األكــر اســتدامة، حيــث أن بعــض األمــور الحاليــة تقــدم أيًضــا فرصــاً إليجــاد 
عمــيل  بنهــج  مقرنــة  قويــة،  سياســية  إرادة  يتطلــب  وهــذا  الحلــول. 

لعمليــة إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة، واالجتاعية-املكانيــة. 
ولتطبيــق هــذه الرؤيــة، التــي تهــدف إىل إحــداث عمليــة التحــول الحــري 
التوصيــات  ترجمــة  الــروري  فمــن  جذريــة،  ولكــن  تدريجيــة،  بصــورة 
مــن  إطــار  وضمــن  منطقــي،  عمــيل  نظــام  إىل  األربــع  التصميميــة 
محليــة  مزايــا  عــىل  وتبنــي  واضحــة،  أولويــات  تحــدد  التــي  اإلجــراءات 
القــوة،  نقــاط  مــن  الرؤيــة  هــذه  تســتفيد  كــا  وتنافســية.  محتملــة، 
والفــرص املوجــودة يف الطائــف، لتطويــر اقتصــادات متنوعة، وشــاملة، 
مــع توفــري فــرص عمــل للجميــع، ومجتمعــات حيويــة، ومســتدامة، وبنيــة 
اإلجــراءات  هــذه  مناقشــة  وتتــم  واملرونــة.  بالكفــاءة،  تتســم  تحتيــة 

 .٧ الفصــل  يف  بالتفصيــل 
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الشكل 5٦. يوضح استعاالت األرايض الحالية  للمدينة

٤،٦ األثر االسرتاتيجي للرؤية عىل األمناط الحرضية

إن الرؤيــة التــي تــم وضعهــا ملدينــة الطائــف يف النصــوص الســابقة 
للمدينــة،  املــكاين  التنظيــم  عــىل  وملموســة  مبــارشة  تأثــريات  لهــا 
إىل  املســتندة  االســراتيجية  التوصيــات  نتائــج  تقييــم  ميكــن  كــا 
مبــادئ التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل باســتخدام نفــس املنهجيــة 
املســتخدمة لتحليــل األوضــاع الراهنــة، وتوضــح النصــوص والخرائــط التــي 
متــت مناقشــتها يف األقســام أدنــاه تأثــري هــذه الرؤيــة عــىل الكثافــة 
واســتعاالت األرايض واإلنتاجية وســهولة الوصول يف مدينة الطائف.

استعامالت األرايض

كــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن مدينــة الطائــف لديهــا نظــام نقــل عــام مقــرح 
يشــتمل عــىل شــبكة حافــالت، باإلضافــة إىل خطــي مــرو جديديــن، 
تتميــز مبــدى تغطيــة واســعة  الحافــالت  الرغــم مــن أن شــبكة  وعــىل 
املدينــة  هيكلــة  يف  تســاعد  ســوف  املــرو  خطــوط  فــإن  ومكثفــة 

مــن خــالل إنشــاء محــاور بــارزة ومتاحــة يف اتجاهــي الشــال والجنــوب 
والــرشق والغــرب، علــاً بــأن التكثيــف عــىل طــول هــذه املحــاور مــن خــالل 
جعــل اســتعاالت األرايض عــىل مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام 
مــن محطــات املــرو، وتنميــة وتطويــر قطــع األرايض املتاخمــة للطــرق 
الهيكلــة  كبــري يف  لهــا دور  يكــون  املــرو ســوف  الرئيســية وخطــوط 
املحــاور  فــإن   ،5٨ الشــكل  يف  مبــني  هــو  وكــا  للمدينــة،  العمرانيــة 
التجاريــة  االســتعاالت  عــىل  رئيــيس  بشــكل  تركــز  أن  يجــب  الجديــدة 
ــادة االســتفادة منهــا  واملتعــددة لــألرايض عــىل طــول طــرق النقــل لزي
وإمكانيــة الوصــول إليهــا إىل أقــى حــٍد ممكــن، وســتصبح املحطتــني 
الثانويــة  املحطــة  باإلضافــة  والجنــوب  الشــال  جهــة  يف  الرئيســيني، 
عنــد تقاطــع خطــي املــرو هــي النقــاط املركزيــة لألنشــطة االقتصاديــة 
ووســائل النقــل العــام املتعــددة الوســائط، وباالســتفادة مــن الدراســات 
والدالئــل املتعلقــة بالتوســع العمــراين الجيــد، فإن تقســيم اســتعاالت 
األرايض املخصصــة لهــذا املحــور الجديــد املكثــف ســوف تكــون كــا 
ســكنية. و٪2٠  تجاريــة،  و٪2٠  املتعــددة،  لالســتعاالت   ٪٦٠ يــيل: 
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الشكل 5٨. يوضح اقراح موئل األمم املتحدة الستعاالت األرايض الجديدة

الشكل 5٧. يوضح استعاالت األرايض الحالية والجديدة املقرحة من قبل موئل األمم املتحدة )٪(
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استعاالت مختلطة 
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خدمات ومرافق عامة

استعاالت األرايض الخاصة
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شكل 5٩. يوضح الكثافة السكانية الحالية  يف مدينة الطائف

 
الكثافة:

النقــل ســوف  الجديــدة عــىل طــول خطــوط  إن اســتعاالت األرايض 
تســاعد عــىل اســتيعاب ودعــم كثافــة أعــىل مــن الســكان، مــا يوفــر 
إمكانيــة وســهولة الوصــول إىل محطــات املــرو ســرياً عــىل األقــدام، 
حيــث أنــه يف حــال إنشــائها وعملهــا بأقــى إمكاناتهــا، وفًقــا للكثافــة 
املــوىص بهــا مــن قبــل األمــم املتحــدة والتــي تبلــغ ١5٠ شــخص/هكتار، 
فــإن هــذه املحــاور ميكنهــا أن تســتوعب مــا يصــل إىل ٧٠٠,٠٠٠ شــخًصا 
عــىل مســافة ال تتجــاوز ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن املحطــات، 
وبالتــايل، ال تشــجع إنشــاء املشــاريع الجديــدة خــارج املســاحة العمرانيــة 
الحاليــة، وحتــى مــع وجــود تقديــرات أكــر تحفظًــا، ميكــن لهــذه املنطقــة، 
التــي تتميــز باملشــاريع الجديــدة عــىل األرايض البيضــاء إىل جانــب زيــادة 

الكثافــة يف األجــزاء األخــرى، الســتيعاب عــدد الســكان املقــرح بشــكل 
مريــح خــالل الســنوات القليلــة املقبلــة. ويبــني الشــكل 5٩ توزيــع الكثافة 
 ٦٠ الشــكل  يبــني  بينــا  شــخص/هكتار   25 مبعــدل  الحاليــة  الســكانية 
توزيــع الكثافــات يف الســيناريو املقــرح، مبتوســط قــدره ١5٠ شــخص 

يف الهكتــار، عــىل طــول محــاور النقــل العــام. 
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متوسط الكثافة السكانية الحالية يف املساحة املبنية 

متوسط الكثافة السكانية املقرتحة يف املساحة املبنية 

متوسط الكثافة السكانية حول محور النقل

 25 شخص/هكتار

 35 شخص/هكتار

 ١5٠ شخص/هكتار

الشكل ٦٠.يوضح الكثافة السكانية املقرحة 

٠ - ٤٩ شخص/هكتار
5٠ - ٩٩ شخص/هكتار

١٠٠ - ١٤٩ شخص/هكتار
< ١5٠ شخص/هكتار

0 5 10 20 km

مدينة املستقبل



١٠٦

شكل ٦١.يوضح إمكانية الوصول إىل العمل الحالية خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام

اإلنتاجية:

يعتــرب توافــر فــرص العمــل والتوظيــف عامــاًل محوريًا يف النمــو والتنمية 
االقتصاديــة يف املســتقبل للمدينــة، كــا ميكــن أن يســاعد تخصيــص 
األرايض الحــايل وتوزيــع الســكان عــرب مدينــة الطائــف يف تقديــر فــرص 
ــة يف التمثيــل املــكاين  ــغ األهمي العمــل والوظائــف، وهــو مــؤرش بال
للفــرص االقتصاديــة، ومــع زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل أماكــن العمــل 
ــا أقــل  مــن مســافات قريبــة، تــزداد إنتاجيــة الســكان، حيــث يقضــون وقتً
يف التنقــل اليومــي واملزيــد مــن الوقــت يف العمــل املنتــج، كــا إن 
الفــرص االقتصاديــة تجــذب الــرشكات والكــوادر املؤهلــة واملوهوبــة 
التــي تســهم يف امليــزة التنافســية للمدينــة. يعتمــد تحليــل اإلنتاجيــة 
عــىل عــدد قليــل مــن االفراضــات التــي تحــدد عــدًدا معيًنــا مــن فــرص 
العمــل والوظائــف لــكل مــر مربــع يف املنطقــة املبنيــة لــكل اســتعال 
مــن اســتعاالت لــألرايض، وعــىل الرغــم مــن أن هــذا االفــراض عــام 
إنــه يســاعد عــىل فهــم اتجاهــات توزيــع فــرص العمــل  وتقريبــي، إال 
يف  والفجــوات  التفاوتــات  عــن  ويكشــف  املدينــة  يف  والوظائــف 
فــرص  إجــايل  أن  حيــث  إليهــا،  الوصــول  وإمكانيــة  املــكاين  توزيعهــا 

العمــل يف املدينــة يف الوقــت الحــايل هــو ٣5 فرصــة عمــل لــكل ١٠٠ 
شــخص، ويــزداد هــذا العــدد إىل ٤٩ فرصــة عمــل لــكل ١٠٠ شــخص يف 
الســيناريو املقــرح عــن طريــق تكثيــف اســتعاالت األرايض وزيــادة 
ارتفاعــات املبــاين داخــل مســافة ميكــن قطعهــا ســرياً عــىل األقــدام 
خــالل ١٠ دقائــق عــىل طــول خطــي املــرو، وهكــذا، فــإن زيــادة الســكان 
إىل ١.5 الضعــف يــؤدي إىل زيــادة يف فــرص العمــل تقــدر بـــ 2 ضعــف 

عــدد الســكان.

إمكانية وســهولة الوصول إىل فرص العمل ســرياً عىل األقدام:

يــزداد مبعــدل  العمــل يف املدينــة  لفــرص  اإلجــايل  العــدد  أن  حيــث 
أعــىل مــن معــدل النمــو الســكاين، فــإن التوزيــع املــكاين لهــذه الفــرص 
والوظائــف يعتــرب عامــل حاســم وهــام يف التخطيط للنمو املســتقبيل 
للمدينــة. توضــح الخارطــة يف الشــكل ٦١ عــدد فــرص العمــل والوظائــف 
التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن 
مختلــف مناطــق املدينــة، حيــث تركــز املزيــد مــن فــرص العمــل يف أجــزاء 
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١٠٧

شكل ٦2. يوضح فرص العمل املقرحة التي ميكن الوصول إليها خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام

معينــة مــن املدينــة، والتــي تكشــف وتؤكــد االتجــاه الــذي نوقــش يف 
قســم اســتعاالت األرايض، مــع وجــود  مراكــز أساســية متميــزة يف 
ــة تحتــوي عــىل نســبة أعــىل مــن االســتعاالت  شــال وجنــوب املدين
ــة يظهــر  ــألرايض، مــع وجــود مركــز ثالــث يف وســط املدين املتعــددة ل
قــدرة أكــرب يف الوصــول إىل أماكــن العمــل، وكــا هــو متوقــع، فــإن 
املناطــق البعيــدة يف املدينــة، وهــي ســكنية بشــكل رئيــيس، تتميــز 
العمــل وبالتــايل تقــل إمكانيــة ســهولة  بكثافــة منخفضــة مــن فــرص 

الوصــول إىل أماكــن العمــل. 
ــة الطائــف  وســيزيد ســيناريو اســتعاالت األرايض املقــرح يف مدين
مــن عــدد فــرص العمــل التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــالل ١٠ دقائــق 
أنــه ميكــن  ســرياً عــىل األقــدام مــن مختلــف مناطــق املدينــة، حيــث 
لــكل شــخص الوصــول إىل ٣٠٠٠ فرصــة عمــل خــالل ١٠ دقائــق ســرياً 
عــىل األقــدام مــن أي مــكان يف املدينــة، كــا إن الركيــز عــىل خلــق 
الفــرص داخــل املســاحة املبنيــة مــن خــالل تنميــة وتطويــر األرايض 
اتجــاه  املحــاور يف  عــىل طــول  القامئــة  وتكثيــف املشــاريع  البيضــاء 
الوصــول  ســهولة  مــن  ســيزيد  والغــرب  والــرشق  والجنــوب  الشــال 

١5٤٠٠٠ - ٠٠٠

عدد الوظائف التي ميكن الوصول إليها خالل ١٠ دقائق

الحالية  املقرتحة

٤٠٠٠ - 2٠٠٠
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١٠٨

الشكل ٦٣. يوضح اإلمكانية الحالية للوصول إىل فرص العمل من محطات املرو

بــأن  علــاً   ،)٦2 الشــكل  )انظــر   ٪٣٠٠ مــن  بأكــر  العمــل  فــرص  إىل 
التجاريــة  األرايض  اســتعاالت  بــني  التــوازن  وضــان  التوزيــع  إعــادة 
املــكاين  التوزيــع  تحســني  إىل  ســيؤدي  والســكنية،  واملتعــددة 
املدينــة. أنحــاء  جميــع  يف  العمــل  وأماكــن  فــرص  إىل  والوصــول 

 إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل باملرتو:

إن خطــوط املــرو املقرحــة، مــع منــط االســتعال والتوزيع الحــايل، يتيح 
ســهولة الوصــول إىل 2٧٪ مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل يف املدينــة 
لألشــخاص الســاكنني والعاملــني ضمــن مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل 
األقــدام وعــىل افــراض ركــوب املــرو 2٠ دقيقــة، وبالتــايل ويف ظــل 
الكثافــات وتوزيــع اســتعاالت األرايض الحــايل، لــن يكــون نظــام النقــل 

العــام ناجًحــا ألنــه ســوف يصــارع لخدمــة نســبة كبــرية مــن الســكان.

إن تكثيــف وتغيــري اســتعاالت األرايض عــىل طــول منطقــة تقــع عــىل 
وبعــد  املــرو  محطــات  مــن  األقــدام  عــىل  ســرياً  دقائــق   ١٠ مســافة 
تحويــل مســار خــط املــرو الثــاين ليعــرب املركــز الثــاين الجديــد، فــإن ذلــك 
ســوف يزيــد بشــكل كبــري مــن عــدد فــرص العمــل التــي يســهل الوصــول 
إليهــا بنســبة ٦2٪ مــن إجــايل فــرص العمــل داخــل املدينــة، وتختلــف 
النســبة الدقيقــة لفــرص العمــل املضافــة عــىل طــول هــذه املحــاور 
حســب كثافــة وتوزيــع اســتعاالت األرايض أثنــاء التنفيــذ، ومــع ذلــك، 
ــة  ــذه الوثيق ــورة يف ه ــات املذك ــة وفقــاً للموجه ــر والتنمي فــإن التطوي
ســوف يضمــن أن املدينــة تســتفيد مــن املزايــا االقتصاديــة ذات الصلــة 

ــام. ــل الع ــائل النق ــرب وس ــم ع ــكان وربطه ــف الس بتكثي
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79% 66%

21%34%

شكل ٦٤. يوضح فرص العمل الحالية واملقرحة التي ميكن الوصول إليها من محطات املرو )٪( 

شكل ٦5. يوضح فرص العمل املقرحة التي ميكن الوصول إليها من محطات املرو 

5٨٠٠٠ - ٠٠٠٠
٤٠٠٠ - ٨٠٠٠
٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2١٠٠٠ - ٠٠٠

١٠٠٠ - 5٠٠
5٠ - ٠٠
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١١٠

الشكل ٦٦. يوضح فرص العمل الحالية التي ميكن الوصول إليها خالل 2٠ دقيقة بالسيارة

إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل بالسيارات:

يتــم احتســاب توزيــع فــرص العمــل مــن خــالل تقديــر عــدد معــني مــن 
فــرص العمــل يف كل مــر مربــع يف املنطقــة املبنيــة لــكل اســتعال 
مــن اســتعاالت األرايض، وكــا هــو مبــني يف الشــكل ٦٦، فإنــه ميكــن 
الوصــول إىل حــوايل ٤2٪ مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل الحاليــة يف 
املدينــة خــالل 2٠ دقائــق بالســيارة مــن أي مــكان يف املدينــة، ويعتمــد 
ــتعاالت األرايض وشــبكة  ــاوي الس ــع املتس ــل عــىل التوزي ــذا التحلي ه
الطــرق نفســها، وهــذا يعنــي أن املواقــع املركزيــة تتمتــع مبزيــد مــن 

فــرص العمــل داخــل املدينــة. 
ومــع ازديــاد عــدد الســكان وتوزيــع أكــر كثافــة يف وســط املدينــة، يجــب 
ــا  ــرب، ك ــق ال ــن طري ــل ع ــن العم ــرص وأماك ــول إىل ف ــدل الوص ــادة مع زي
إنــه بزيــادة عــدد الســيارات عــىل شــبكة الطــرق الحاليــة، ســتنخفض رسعــة 
الســيارات بســبب االزدحــام، حيــث تشــري االتجاهــات بشــكل عــام إىل 

ــة  ــا يف رسع ــا عاًم ــًدا وانخفاًض ــا متزاي ــة تشــهد ازدحاًم ــدن املتنامي أن امل
الســيارات، وبالتــايل، فــإن عــدد فــرص العمــل التــي ميكــن الوصــول إليهــا 
بالســيارة خــالل 2٠ دقيقــة ســيقل إىل 2٩٪ ) أنظــر الشــكل ٦٨(. هــذه 
اإلحصائيــة تؤيــد الحاجــة إىل مواجهــة هــذا االنخفــاض يف عــدد فــرص 
العمــل عــن طريــق تفعيــل نظــام النقــل العــام بشــكل متزامــن مــع منــو 
املدينــة، حيــث ســيزداد إجــايل فــرص العمــل عنــد وضــع جميــع وســائل 

ــار. ــا يف االعتب النقــل مًع
سهولة الوصول:

وكنتيجــة الســتعاالت األرايض الجديــدة، والكثافــات األعــىل عــىل طــول 
خطــي املــرو يف الطائــف، فــإن الوصــول إىل وســائل النقــل ســوف 
يتحســن بشــكل كبــري وبالتــايل الوصــول إىل املشــاريع التــي تقــع عــىل 
مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام، وعــىل هــذا النحــو، فــإن الزيــادة 
لعــدد  العــام  النقــل  الوصــول إىل وســائل  تتيــح ســهولة  الكثافــة  يف 
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62% 75%

38% 25%

الشكل ٦٨. يوضح فرص العمل املقرحة التي ميكن الوصول إليها خالل 2٠ دقيقة بالسيارة

الشكل ٦٧. يوضح فرص العمل الحالية واملقرحة التي ميكن الوصول إليها خالل 2٠ دقيقة )٪(

٠.٨ - ١.٠
٠.٦ - ٠.٨
٠.٤ - ٠.٦
٠ - ٠.٤.2
٠.2 - ٠.١

٠ - ٠.١
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الشكل ٦٩. يوضح إمكانية الوصول الحالية خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام من محطات املرو 

ــة  ــار وســيلة النقــل األكــر فعالي ــح لهــم اختي أكــرب مــن الســكان، مــا يتي
واســتدامة، كــا ســوف يســاعد تحــول الخــط يف اتجــاه الــرشق والغــرب 
نحــو الشــال عــىل إنشــاء محطــة ثانويــة ومحــاذاة املناطــق الحريــة 
الكثيفــة، وســوف ترتفــع نســبة الســكان الذيــن ميكنهــم الوصــول إىل 
محطــات املــرو خــالل 5 دقائــق ســرياً عــىل األقدام من 2٠ ٪ )املحســوبة 
حســب توزيــع الكثافــة الحاليــة( إىل ٣٠ ٪ تحســب عــىل التوزيــع الجديــد 
ترتفــع  الكثافــة املحدثــة، وســوف  الســتعاالت األرايض ومســتويات 
نســبة الســكان الذيــن ميكنهــم الوصــول إىل محطــات املــرو خــالل ١٠ 
دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن ٣٨٪ إىل 5٣٪ حســب التوزيــع املقــرح، 
مــع إمكانيــة إدارة حركــة املــرور داخــل املدينــة بكفــاءة ألكــر مــن 5٠ ٪ مــن 
الســكان الذيــن ميكنهــم الوصــول خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام 

إىل أحــد خطــوط املــرو.

إن التكثيــف عــىل طــول هــذه املحــاور لــن يــؤدي فقــط إىل تحســني 
ــه  ــة أكــر اســتدامة، ولكن ــادة الكثافــة لكتلــة عمراني ــة الوصــول وزي إمكاني
ســيخلق أيضــاً بنيــة متاســكة وواضحــة ملدينــة الطائــف، التــي تعــاين 
حاليــاً مــن وجــود جيــوب مجــزأة مــن املشــاريع املراميــة األطــراف، وكــا 
بــني كل  الســيناريو املقــرح  يربــط  أعــاله،  هــو موضــح يف األقســام 
مــن سياســات التخطيــط املــكاين، والتنقــل داخــل النســيج العمــراين 
والتطويــر  التكثيــف  خــالل  ومــن  الطائــف،  يف  االقتصاديــة  والتنميــة 
عــىل طــول محــاور النقــل، فــإن إجــايل عــدد فــرص العمــل يف املدينــة 
وإمكانيــة ســهولة الوصــول إليهــا ســوف يزيــد مــن الرفاهيــة االجتاعيــة 
واالقتصاديــة بشــكل عــام للمدينــة التــي تســتفيد بدورهــا مــن مزايــا 

التكتــل واإلندمــاج.
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Current

1 2

Proposed

1 2

62% 47%

38% 53%

الشكل ٧١. يوضح إمكانية الوصول املقرحة ضمن مسافة ١٠ دقائق من محطات املرو

الشكل ٧٠. يوضح إمكانية الوصول الحالية واملقرحة ضمن مسافة ١٠ دقائق سريا عىل األقدام من محطات املرو )٪(

5 دقائق سريا عىل األقدام 
من محطات الحافالت

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
من محطات الحافالت
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١١٦

مخطط أولويات العمل

إعــادة ربــط أنظمــة الشــبكات الخراء والزرقاء 

© FSCP

١،٧  من االسرتاتيجية إىل العمل / التنفيذ

وقابلــة  ملموســة،  إجــراءات  إىل  التصميميــة  التوصيــات  ترجمــة  إن 
التحــوالت  لتحقيــق  التدريجيــة  الحلــول  مــن  سلســلة  تتطلــب  للتنفيــذ، 
املكانيــة، واالقتصاديــة، واالجتاعيــة املرتقبــة. وتعتمــد خطــة العمــل 
عــىل ثــالث توصيــات اســراتيجية، وتعمــل عــىل توجيــه جهــود التخطيــط 

للطائــف.  ومزدهــرة  بالحيــاة،  نابضــة  مدينــة  لضــان  املســتقبلية 

وتتنــاول خطــة العمــل بشــكل شــامل احتياجــات مدينــة الطائــف، وتتطــرق 
إىل جميــع عنــارص هيــكل املدينــة: املاديــة، والطبيعيــة، واالجتاعيــة. 
وتدعــم توطيــد التنميــة مــن أجــل خلــق تجمعــات أكــر كثافــة، ومدمجة إىل 
حــٍد كبــري، واالســتثار يف البنيــة التحتيــة الجديــدة لتحســني ربــط املدينــة 
ببعضهــا البعــض، ووضــع مخطــط للتوســع يف املســتقبل مــن خــالل 
األطــر النظاميــة، واملاليــة التــي تدعــم هــذه التحــوالت. وعــىل الرغــم مــن 
أن جميــع اإلجــراءات االســراتيجية األربعــة تســتهدف تدخــالت محــددة، إال 

أنهــا تعمــل بشــكل جاعــي نحــو الرؤيــة الشــاملة للطائــف: 

• اإلجراء ١: تحديد شبكة رئيسية للنقل العام، وتوطيد نقاط االلتقاء. 

• اإلجراء 2: زيادة الكثافة عىل امتداد شبكة النقل. 

• اإلجــراء 3: الحايــة مــن التعــدي ودمــج، وإعــادة ربــط األنظمــة الزرقــاء-

الخراء. 

وعمومــاً، تخلــق خطــة العمــل أثــراً عــىل مســتويني: املســتوى الحــري، 
واألحيــاء. وتعــزز الربــط، والتكامــل مــن خــالل تحســني شــبكات النقــل، 
وتعزيــز  املدينــة،  مســتخدمي  مختلــف  بــني  العالقــات  بنــاء  وإعــادة 
ــة  ــة مــع بقي التكثيــف االســراتيجي، وتحســني تكامــل الضواحــي الحري
املدينــة. وتدعــم إعــادة تجهيــز البنيــة التحتيــة الطبيعيــة ألغــراض متعــددة، 
برامــج  اقــراح  مــع  األحيــاء،  مســتوى  عــىل  االقتصــادي  التنــوع  وتعــزز 

الحفــاظ عــىل الــراث للتجمعــات املحليــة، والتاريخيــة. 



١١٧

إمكانات التكثيف عىل طول شبكات النقل يف الطائف 
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املساحة املبنية
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١١٩

١-١ تحديد شبكة نقل عام أساسية 

بــني  الروابــط  تعزيــز  األســايس  فمــن  الشــامل،  التحليــل  عــىل  بنــاءا 
الشــال-الجنوب، وبــني الرشق-الغــرب، مــن خــالل تنفيــذ نظــام نقــل 
القليلــة  العقــود  مــدى  وعــىل  املســارين.  هذيــن  طــول  عــىل  عــام 
املاضيــة، قامــت املدينــة بعمــل توســعة يف نظــام النقــل العــام، ويف 
ــة  ــل حافل شــبكة الطــرق. وســيعزز هــذا املحــور نظــام النقــل العــام )مث
النقــل الرسيــع، واملــرو، والســكك الحديديــة الخفيفــة، ومــا إىل ذلــك(، 
ويف  املســار.  امتــداد  عــىل  وتكثيــف  تنميــة،  لعمــل  حافــزاً  ويُعطــي 
خطــة الطائــف الجديــدة، يجــب عــىل املرحلــة الثانيــة لنظــام النقــل العــام 
توســيع إمكانيــة الوصــول إىل الــرشق. كــا أن نقــل الخــط املقــرح إىل 
شــال الجامعــة، وحايــة املرفــق الرفيهــي األخــر، سيســاعد عــىل 
خلــق نقطــة التقــاء ثانويــة عــىل املســار، مــا ســيؤدي إىل زيــادة الكثافــة 

الســكانية، وإنشــاء شــبكة أكــر كفــاءة. 

١-2 ترسيخ نقطة االلتقاء الرئيسية

يجــب عــىل املدينــة التأكيــد عــىل نقــاط االلتقــاء يف مراكــز املدينــة، 
مــن خــالل الركيــز عــىل التنميــة حــول مراكــز النشــاط لتحقيــق أقــى 
قــدر مــن إمكانيــة الوصــول، وتأســيس بنيــة واضحــة للمدينــة. وقــد كانــت 
نقطــة االلتقــاء يف مركــز املدينــة التاريخيــة مؤسســة جيــداً، ويســتضيف 
االلتقــاء  نقطــة  تحتــاج  أخــرى  ناحيــة  مــن  االســتخدامات.  مــن  مزيجــاً 
بالشــال إىل أن يتــم توطيدهــا، وإعــادة تطويرهــا، لــي تصبــح موصولة 
باالســتخدامات املتنوعــة، مثــل املطــار، واملرافــق املؤسســية، واألحيــاء 

الســكنية، واملســاحات التجاريــة. 
إن إنشــاء نقطــة التقــاء ثانويــة بــني نقطتــي االلتقــاء مبركــز املدينــة، 
ــل العــبء  ــة الطائــف، سيســاعد مــن تقلي ــن يربطــان الــرشق بتنمي اللذي
عــىل نقــاط االلتقــاء األساســية باملراكــز، وإنشــاء مركــز جديــد ألنشــطة 

األعــال املحتملــة. 
١-3 إنشاء شبكة مستعرضة مع شبكة داعمة لنقاط االلتقاء

يجــب عــىل النظــام القــوي، واملتصــل بشــكل جيــد أن يقــوم بإنشــاء 
العــام،  النقــل  محــاور  طــول  عــىل  ومســتعرضة  وســيطة،  اتصــاالت 
والتــي مــن شــأنها زيــادة، وتحســني اتصــال املدينــة ببعضهــا. وســتضمن 
املناطــق الصغــرية، التــي بهــا محطــات متكــررة للنقــل العــام، إمكانيــة 
ــة  ــل الخاص ــائل النق ــن وس ــال م ــجع االنتق ــة، وتُش ــراف املدين ــال ألط اتص
إىل وســائل النقــل العامــة. وإلنشــاء بنيــة المركزيــة، ومتعــددة الوســائط 
للمدينــة، يجــب عــىل املدينــة تطويــر نقــاط االلتقــاء عــىل طــول الشــبكة 
عنــد التقاطعــات، ومفــارق الطــرق الرئيســية، وذلــك إلعــادة توزيــع حركــة 
ــاء،  ــدرج هرمــي لنقــاط االلتق ــيس ت ــروري. إن تأس ــاط امل ــرور، والنش امل
مســتوى  عــىل  االلتقــاء  ونقــاط  املحليــة،  االلتقــاء  نقــاط  مــن  بــدءاً 
فذلــك  اإلقليمــي،  واملســتوى  للمدينــة،  االلتقــاء  نقــاط  الحــي،إىل 
سيســاعد بشــكل كبــري يف إنشــاء تجمعــات لألعــال التجاريــة عــىل أبعــاد 
متقاربــة ميكــن ســريها عــىل األقــدام، ومتصلــة جيــداً بوســائل النقــل 

العــام. 

مخطط أولويات العمل

١،١،٧ اإلجــراء ١: تحديــد شــبكة رئيســية للنقــل العــام، وتوطيــد 

نقــاط االلتقــاء

يتنــاول اإلجــراء األول الحاجــة إىل إعــادة هيكلــة املدينــة، بــدءاً مــن أمنــاط 
النقــل فيهــا. ومــن خــالل تبنــي مقــرح إنشــاء نظــام نقــل عــام جديــد، 
يوجــه اإلجــراء األول إعــدادات األولويــات إىل تنفيذهــا عــىل مراحــل، بــدءاً 
مــن إتاحــة فــرص الوصــول للمواطنــني يف املدينــة الحاليــة. وســتكون 
ــة للنقــل متعــدد الوســائط قــادرة عــىل توســيع  هــذه الشــبكة املتكامل
ــة للحركــة.  ــة أكــر قابلي نطــاق نظــام النقــل العــام، وجعــل هيــكل املدين
الزيــادة  لتعزيــز  املســبقة  الــرشوط  يحــدد  فهــو  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 
التدريجيــة للكثافــة الحريــة، وخلــق أهميــة مركزيــة جديــدة حــول نقــاط 
يف   ١ اإلجــراء  تلخيــص  وميكــن  للنقــل.  الناشــئة  الرئيســية  االلتقــاء 

الخطــوات التاليــة:
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الشكل ٧٣. يوضح اإلجراء الثاين زيادة الكثافة عىل امتداد شبكة النقل 
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١2١

2،١،٧ اإلجراء 2: زيادة الكثافة عىل امتداد شبكة النقل

يف أعقــاب تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، ينبغــي عــىل املدينــة أن تبــدأ 
النقــل  وســائل  اســتخدام  نحــو  املوجهــة  التنميــة  تعزيــز  يف  بنشــاط 
العــام، وتحفيــز التكثيــف الســكني يف املناطــق التــي يســهل فيهــا 
الوصــول إىل وســائل النقــل العــام ســرياً عــىل األقــدام. ويجــب تطبيــق 
التكثيــف االســراتيجي عــىل نقــاط االلتقــاء الرئيســية املختــارة، لتحديــد 
األماكــن املركزيــة الجديــدة الناشــئة عــن طريــق تحفيــز تنميــة االســتخدام 
منهــم.  كٍل  حــول  واملرافــق  الخدمــات،  مــن  العديــد  ووضــع  املختلــط، 

وميكــن تلخيــص اإلجــراء 2 يف الخطــوات التاليــة: 

2-١ التكثيف عىل طول شبكة النقل

محــاور/ مــن  تســتفيد  التــي  املناطــق  يف  األنشــطة  تركــز  أن  يجــب 
نقــاط االلتقــاء القامئــة الخاصــة بوســائل النقــل، مــا يخلــق اســتخدام 
األكــر  النقــل هــو  إن مســار وســائل  الحريــة.  للبيئــة  كثيــف  مختلــط 
مالءمــة إلنشــاء تصنيــف حــري عــايل الكثافــة، يجــذب الناس/الســكان 
املوجــودون عــىل مســافة قريبــة مــن نقــاط اتصــال، ومرافــق وســائل 
النقــل العــام. وســيؤدي ذلــك إىل التقليــل مــن االعتــاد عــىل الســيارات 
يف التنقــل، وبالتــايل ســيحد االزدحــام املــرور، والتلــوث، وسيحســن 
جــودة الحيــاة بشــكٍل عــام. وستســاعد التنميــة املوجهــة نحــو اســتخدام 
وصالحــة  بالحيــاة،  نابضــة  مجتمعــات  خلــق  عــىل  العــام  النقــل  وســائل 
للعيــش، ومســتدامة، وذلــك مــن خــالل تركيــز أماكــن وجــود اإلســكان، 
واألشــغال، واألنشــطة الرفيهيــة، عــىل مســافة قريبــة مــن وســائل 

النقــل العــام. 

ــر داخــل الشــكل  ــة للتطوي ــط األرايض البيضــاء القابل 2-2 إعــادة تخطي

الحــرضي املعمــور

يجــب تحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة مــن األرايض البيضــاء القابلــة 
البنيــة  مــن  مقربــة  عــىل  تقــع  التــي  املطــورة  غــري  واألرض  للتطويــر، 
التحتيــة للنقــل العــام، وإدخــال اســتخدامات جديــدة، مــا يســمح بتنميــة 
ــدة  ــة جدي ــز عــىل عمــل مشــاريع إمنائي ــة الكثافــة. ومــن خــالل الركي عالي
يف املســاحات املتداخلــة، ســيتم خلــق نســيج حــري أكــر تواصــالً، 
الهيــكل  داخــل  بالســكان،  اآلهلــة  البيئــات  عــىل  ويجــب  واســتمرارية. 
دون  القامئــة،  التحتيــة  البنيــة  مــن  تســتفيد  أن  للمدينــة،  املؤســس 

الضغــط عــىل األنظمــة لتوســيع شــبكتها عــىل أرض غــري مطــورة. 

2-3 تشجيع تنمية االستخدام املختلط عىل امتداد  قاعدة املدينة 

يجــب أن تــؤدي التنميــة املوجهــة نحــو اســتخدام وســائل النقــل العــام 
عــىل امتــداد املســار إىل زيــادة عــدد الســكان الذيــن يخدمهــم نظــام 
ذات  التنميــة  عمليــة  بتكثيــف  الســاح  طريــق  عــن  النقــل،  وســائل 
االســتخدام املختلــط عــىل امتــداد قاعــدة املدينــة. وســيقوم املزيــج 
ــداد قاعــدة وســائل املواصــالت،  ــوع مــن االســتخدامات، عــىل امت املتن
بتشــجيع النــاس عــىل املــي، وركــوب الدراجــة للذهــاب إىل املرافــق 
ــوم.  ــوال الي ــدداً ط ــىل املســاحات نشــاطاً متج ــي ع ــة، مــا يضف القريب
وســيؤدي إنشــاء البيئــات الصديقــة للمشــاة إىل تعزيــز إمكانيــة املي، 

وإىل إنشــاء شــبكة مــن املســاحات املفتوحــة املتصلــة جيــداً. 
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ربــط  التعــدي؛ ودمــج، وإعــادة  الحاميــة مــن  اإلجــراء 3:    3،١،٧

الزرقاء-الخــرضاء األنظمــة 

يهــدف اإلجــراء رقــم ٣ إىل جعــل املدينة أكر مرونة، واســتدامة، وممتعة 
لســكانها. عــىل هــذا النحــو، وبالتــوازي مــع عمليــة التكثيــف االســراتيجية 
مــن  انتقــايئ  البيضــاء بشــكل  الحفــاظ عــىل األرايض  يجــب  للطائــف، 
أجــل إنشــاء املســاحات العامــة الخــراء، خاصــًة يف املناطــق املعرضــة 
الطبيعــي  النظــام  تبنــي، وتعزيــز  يتــم  أن  الســكانية. ويجــب  للكثافــة 
للوديــان، املُهمــل حاليــاً رغــم كونــه عنــر هيــكيل يف تشــغيل املدينــة، 
ووضعــه تحــت أنظمــة إدارة امليــاه الطبيعيــة عــىل النطــاق العمــراين 
رئيســياً يف تنميــة املدينــة. باإلضافــة إىل  بأكملــه، لــي يلعــب دوراً 
ذلــك، ســيعمل التشــجيع عــىل الزراعــة الحريــة، وشــبه الحريــة عــىل 
ــاً،  ــاء تدريجي ــراء، والزرق ــبكات الخ ــط الش ــادة رب ــم إع ــة، بدع ــول األودي ط
مــع تعزيــز األمــن الغــذايئ، واملرونــة. ميكــن تلخيــص اإلجــراء رقــم ٣ يف 

الخطــوات التاليــة: 

3-١ إعادة ربط الشبكة الزرقاء والخرضاء عىل طول األودية

املوجــودة  والخــراء  الزرقــاء،  الطبيعيــة  الشــبكات  احــرام  يجــب 
وتلعــب  الحــري.  النمــط  يف  ودمجهــا  تأهيلهــا،  وإعــادة  بالطائــف، 
والشــكل  االقتصــادي،  النظــام  يف  حاســاً  دوراً  املدينــة  جغرافيــا 
الحــري للطائــف. إن األوديــة الطبيعيــة، إذا مــا أعيــدت بشــكٍل معقــول 
وســتكون  الطائــف،  اقتصــاد  تعــزز  فســوف  الطبيعيــة،  حالتهــا  إىل 
أيضــاً مبثابــة مســاحات مفتوحــة للســكان، مــا ســيؤدي إىل االرتفــاع 
الطائــف  تنميــة  مقــرح  تعديــل  ويجــب  كبــري.  بشــكٍل  الحيــاة  بجــودة 
التكميليــة.  االســتخدامات  مــع  والخــراء  الزرقــاء،  الشــبكة  دمــج  ليتــم 

3-2 بنــاء خزانــات امليــاه، وإعــادة إحيــاء األصــول الخــرضاء كأماكــن عامــة 

زراعيــة حرضيــة

سيســاعد إنشــاء خزانــات ميــاه جديــدة الســتيعاب ميــاه األمطــار، وجريانهــا 
ويجــب  املنطقــة.  يف  الفيضانــات  مــن  الحــد  عــىل  املنحــدرات،  مــن 
مــن  متعــددة  نقــاط  عنــد  اســراتيجية  مواقــع  يف  الخزانــات  تكــون  أن 
املدينــة، لتفريــق، وتوجيــه تدفــق امليــاه يف أشــهر الريــاح املوســمية. 
الحفــاظ  ويجــب  األصــول،  مــن  الطبيعيــة  الخــراء  املســاحات  وتعــد 
حريــة.  اســتخدامات  إىل  تطويرهــا  يتــم  أن  مــن  وحايتهــا  عليهــا، 
الزراعــة  مثــل  الخــراء،  التحتيــة  البنيــة  مارســات  تشــجيع  يجــب  كــا 
ومــا  البيولوجــي،  التنــوع  وحدائــق  املجتمعيــة،  والحدائــق  الحريــة، 
بــني  الوعــي  ذلــك  وســيخلق  األحزمــة،  هــذه  امتــداد  عــىل  ذلــك،  إىل 
الطبيعــة.  مــع  والوحــدة  بالفخــر،  الشــعور  غــرس  عــن  فضــاًل  الســكان، 

3-3 الحفاظ عىل الشبكة الزرقاء والخرضاء

عليهــا  والحفــاظ  والخــراء،  الزرقــاء،  الطبيعيــة  الشــبكات  احــرام  يجــب 
النظــم  وتخــرب  تبتلــع،  قــد  التــي  الحريــة  التنميــة  خطــط  خطــر  مــن 
ــع وتســمح لقــدرات  ــة. ويجــب عــىل الخطــط أن تتب ــة الطبيعي اإليكولوجي
التنميــة املســتقبلية. وال يعطــي  بتوجيــه  البيئيــة  والقيــود  األرايض، 
مقــرح تنميــة الطائــف ســوى القليــل مــن االهتــام أو ال يهتــم مــن 
منطقــة  مــع  ويتعامــل  للمنطقــة،  الطبيعيــة  باإليكولوجيــة  األســاس 
املخطــط بأكملهــا باعتبارهــا قامئــة بيضــاء جاهــزة للتنميــة. ويجــب عــىل 
خــالل  مــن  التنميــة،  ملرحلــة  األولويــة  إعطــاء  الطائــف  تنميــة  مقــرح 

محاولــة اســتيعاب كثافــات أكــرب قريبــة مــن املدينــة الحاليــة. 
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2،٧  ثالثة إجراءات نظامية للتغيري الهيكيل

يف  تدريجيــاً  هيــكيل  تغيــري  إحــداث  يف  آمــاالً  العمــل  خطــة  قدمــت 
الطائــف، واالبتعــاد عــن النمــوذج غــري املســتدام، والتوجــه نحــو إطــار 
املســتدامة  املدينــة  وتجمــع  الحريــة.  للتنميــة  متكامــل  إيكولوجــي 
جهــود  جانــب  إىل  معــاً،  واالقتصاديــة  واالجتاعيــة،  البيئيــة،  العوامــل 
التخطيــط، واإلدارة الحريــة الشــاملة مــن أجــل مجتمــع مســتدام طويــل 
األجــل. وهــذا ينطــوي عــىل نهــج متكامــل للتحــر املســتدام، الــذي 
ينبغــي أن يقــوم عــىل رؤيــة شــمولية للتنميــة االجتاعيــة، والفــرص 

الحوكمــة.  وأطــر  البيئيــة،  واإلدارة  االقتصاديــة، 

لألهــداف،  تنســيق  عــىل  املتكامــل  النهــج  هــذا  ينطــوي  أن  ويجــب 
بــني مختلــف األطــراف املعنيــة يف املدينــة )عــىل ســبيل  والربامــج، 
تنميــة  عــن  األعــال(، فضــاًل  املثــال، املواطنــني، والحكومــة، وقطــاع 
الروابــط بــني وضمــن القطاعــات، واألنشــطة االجتاعيــة، واالقتصاديــة. 
وعــىل هــذا النحــو، فــإن إطــار العمــل املبــنيَّ أعــاله ســوف يقــود إىل 
واالقتصــادي  واالجتاعــي،  املــكاين،  النســيج  يف  شــامل  تحــول 
للمدينــة. وإذا تــم اتِّبــاع الخطــوات املوضحــة يف خطــة العمــل، ســتربهن 
مدينــة الطائــف عــىل الرؤيــة االســراتيجية  الحقيقيــة، ما يجعــل املدينة: 

•مدمجة، 

•متصلة، 

•شاملة، 

•مرنة. 

مخطط أولويات العمل



١25

استعادة التوازن اإليكولوجي نحو إنشاء مدينة الطائف املرنة



١2٦



١2٧

© FSCP

8
هائية:

ت الن
صيا

و
الت

عاد
ألب

يث ا
ال

ج ث
ه

الن



١2٨

١،8 التوصيات املكانية

١،١،8 نظرة إسرتاتيجية ملنطقة مكة املكرمة

مكــة  منطقــة  مســتقبل  يف  محوريــاً  دوراً  للعــب  الطائــف  تســتعد 
املكرمــة، نظــراً ملوقعهــا االســراتيجي يف املنطقــة، حيــث أنهــا قريبــة 
مثــل  املقرحــة،  الجديــدة  التنميــة  مشــاريع  ومــن  املكرمــة،  مكــة  مــن 
املطــار، وســوق عــكاظ، وغريهــا مــن املراكــز ذات األهميــة اإلقليميــة. 
وســوف يعــزز املطــار الجديــد، وربــط الســكك الحديديــة مبكــة املكرمــة، 
مــن  كبــرياً  عــدداً  ســيجذب  مــا  الطائــف،  ملدينــة  اإلقليميــة  األهميــة 

الســياح، وزيــادة يف عــدد الســكان املقيمــني. 

وتتميــز منطقــة مكــة املكرمــة بنظــام هرمــي غــري متــوازن للمــدن، حيــث 
تطغــى جــدة، ومكــة املكرمــة عــىل املراكــز الحريــة األخــرى. وإذا تــم 
إعــادة التــوازن يف املنطقــة، فقــد يخلــق ذلــك أساســاً للنمــو اإلقليمــي، 
فــإن املــدن التــي تقــدم خدمــات جيــدة، وتكون ُموزعة بشــكٍل جيــد، وذات 
أبعــاد متنوعــة، لديهــا القــدرة عــىل العمــل كمحــرك إلعــادة توزيــع التنميــة 
تدريجيــاً مــن املراكــز الحريــة الكــربى إىل األصغــر. وعــىل الرغــم مــن أن 
إعطــاء األولويــة للمــدن األصغــر املشــتتة، واملهمشــة يف املنطقــة 
أمــٌر رضوري لتحســني إعــادة التوزيــع الجغــرايف لألنشــطة االقتصاديــة، إال 
أنــه ال ينبغــي أن يتــم عــىل حســاب املــدن، واملراكــز الحريــة الرئيســية 
يف املنطقــة، مثــل جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف، الــاليئ يقمــن 

بــدوٍر رئيــيس يف رفــع معــدالت النمــو، يف اقتصــاد املنطقــة ككل. 

ويف الوقــت الحــايل، فــإن املــدن الثــالث مدفوعــة مــن قبــل التنميــة 
األخــرية خــارج حدودهــا، وهــم يعتمــدون عــىل بعضهــم البعــض اقتصاديــاً، 
مــا يظهــر توجهــاً نحــو تشــكيل تجمعــات أكــرب، ورمبــا يشــري إىل ظهــور 
منطقــة كــربى. ويف حــني أن هــذا التوســع هــو محــرك محتمــل للنمــو 
االقتصــادي، إال أنــه إذا مل يتــم التخطيــط لــه وإدارتــه بعنايــة، فقــد يــؤدي 
إىل مزيــد مــن الزحــف العمــراين دون أي ضوابــط، واملزيــد مــن عــدم 
جهــود  أن  هــذا  ويعنــي  املســاواة.  عــدم  وتزايــد  اإلقليمــي،  التــوازن 
الديناميكيــات  هــذه  تتجاهــل  أن  ميكنهــا  ال  الثــالث  للمــدن  التخطيــط 
املكانيــة، واالقتصاديــة، بــل تتطلــب أن يتم أخذهــم يف االعتبار بطريقة 
مناســبة كمســار حــري ملنطقــة كــربى. إن أحــد الطــرق الرئيســية ألخــذ 
هــذه املســألة يف االعتبــار، هــو تعزيــز، وتوطيــد االتصــال الشــامل بــني 
املــدن الثــالث. وقــد يكــون تنفيــذ وصلــة القطار/املــرو املقرحــة بــني 
الطائــف، ومكــة املكرمــة، أداة قويــة لتحقيــق ذلــك، خاصــًة عندمــا يتــم 
افتتــاح املطــار املخطــط لــه يف الطائــف، ويجــذب الحجــاج بأعــداد كبــرية 

يف رحالتهــم إىل مكــة املكرمــة. 

تنويع القاعدة االقتصادية يف املنطقة 

عــىل الصعيــد االقتصــادي، تعــد جــدة موقعــاً رئيســياً للنشــاط االقتصــادي 
املتقــدم يف املنطقــة، يف حــني تعــد مكــة املكرمــة، كمركــز دينــي 
والوطنــي  اإلقليمــي،  االقتصــاد  يف  الرئيــيس  املســاهم  عاملــي، 
الوحيــدة متوســطة املســاحة  الطائــف املدينــة  إن  الدينيــة.  للســياحة 
يف املنطقــة، وطغــت عليهــا املدينتــان الرئيســيتان املســاهمتان يف 
االقتصــاد الوطنــي، وال تــزال الطائــف غــري مســتغلة، ولديهــا إمكانــات 

منــو كبــرية. وتتمتــع مدينــة الطائــف بإمكانيــات ممتــازة كمركــز للســياحة، 
والرفيــه، مبــا أنهــا الوجهــة األوىل للســياحة الداخليــة، حيــث أنهــا تتمتــع 
عــىل  الضــوء  تســليط  خــالل  ومــن  الســنة.  مــدار  عــىل  لطيــف  مبنــاخ 
وظيفتهــا الســياحية الثقافيــة، وغــري الدينيــة، ميكــن تعزيــز دورهــا ضمــن 
منظومــة املــدن يف منطقــة مكــة املكرمــة. وتعــد منظومــة املــدن 
واحــدة مــن أهــم الوســائل التــي ميكــن مــن خاللهــا نقــل التنميــة، ومــا 
ال شــك فيــه أن منطقــة مكــة املكرمــة، بوضعهــا الحــايل، تعــاين مــن 

منظومــة مــدن مشــتتة. 

وعــالوة عــىل ذلــك، ســيزداد إجــايل عــدد ســكان منطقــة مكــة املكرمــة 
إىل مــا يقــرب مــن ١٠ ماليــني نســمة، عــىل مــدى الســنوات العرشيــن 
أنــه ســيكون مــن املهــم توفــري فــرص عمــل  ذلــك  القادمــة. ويعنــي 
أكــر فأكــر لحــوايل 2.5 مليــون شــخص، بزيــادة قدرهــا مليــون نســمة 
التنميــة  التحــدي الحقيقــي لخطــة  الحــايل. وســوف يكــون  العــدد  عــن 
اإلقليميــة منصبــاً عــىل خلــق فــرص عمــل يف القطاعــات االقتصاديــة 
خــالل  املتوقعــة  العاملــة  القــوى  اســتيعاب  ميكنهــا  التــي  املختلفــة، 
االقتصاديــة  القاعــدة  تنويــع  الــروري  فمــن  ولذلــك،  الفــرة.  هــذه 
يف املنطقــة، مــن خــالل إدخــال أنشــطة اقتصاديــة جديــدة، وتوســيع 
ســبيل  فعــىل  انتقائيــة.  ومجــاالت  قطاعــات  يف  القامئــة  األنشــطة 
املثــال، تســاهم الزراعــة، وصيــد األســاك حاليــاً مبعــدل منخفــض للغايــة 
تتجــاوز نصــف املعــدل  أنهــا ال  العمــل، حيــث  يخــص خلــق فــرص  فيــا 
)بنســبة  باملنطقــة  القطاعــات  العالــة يف هــذه  الوطنــي إلجــايل 
٧.٧١٪(. وال شــك يف أن تحديــث القطــاع الزراعــي يف املناطــق املميزة 
نســبياً يف املــوارد الزراعيــة، واملائيــة باملــدن الصغــرية، ســيكون لهــا 
ــر إيجــايب يف توفــري فــرص عمــل جديــدة يف هــذا القطــاع، وســوف  أث
تشــجع عــىل التنميــة الحريــة، واالســتقرار يف هــذه املــدن، وخاصــًة 

يف مناطــق الليــث، والقنفــذة، والجمــوم، وتربــة. 

2،١،8 نحو الطائف مدينة إيكولوجية، وسياحية، وزراعية

تهــدف الرؤيــة االســراتيجية ملدينــة الطائــف، مــع اإلجــراءات املوضحــة 
يف الفصــل الســابع، إىل تعزيــز أشــكال التنميــة املســتدامة مــع جهــود 
ثــالث خطــوات  التخطيــط الواعيــة. لذلــك، توضــح خطــة عمــل الطائــف 
أساســية إلحــداث تغيــري هيــكيل، وتفعيــل نظــام تدريجــي للتعديــالت 
املكانيــة يف نســيج املدينــة، والــذي ســيعدل أيضــاً هيكلهــا االجتاعــي، 
واالقتصــادي، والبيئــي. ومــن خــالل إحــداث التحــوالت النظاميــة الــواردة 
ومتصلــة،  مدمجــة،  مدينــة  الطائــف  تصبــح  ســوف  العمــل،  خطــة  يف 

ــرب.  ــة أك ــة بدرج ــاملة، ومرن وش

الطائف املدينة املدمجة

ــط،  ــاط التقــاء االســتخدام املختل إن وجــود شــكل حــري مدمــج، مــع نق
ومســاحات عامــة وافــرة، وشــبكة مواصــالت عامــة متصلــة بشــكل جيــد، 
مــن شــأنه خلــق بيئــة حريــة صحيــة، وتحســني جــودة حيــاة الســكان. ويجب 
أن يســاعد الشــكل الحــري الكثيــف عــىل تخصيــص املــوارد باملســتوى 

النهج الثاليث األبعاد
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ــة، مثــل النقــل العــام بــني ســكان  األمثــل، وتوزيــع الخدمــات بصــورة عادل
املســاحات  وتطويــر  اســتخدام  إعــادة  يســاعد  وقــد  الطائــف.  مدينــة 
املدينــة  مراكــز  تنشــيط  إعــادة  يف  متنوعــة  باســتخدامات  الشــاغرة 
املختلفــة، وربطهــم ببعضهــم البعــض، مــا يرســخ االســتمرارية، ويغمــر 

ــة.  ــة بالحيوي املدين

الطائف املدينة املتصلة 

بــني  يربــط  العــام  للنقــل  نظــام  للطائــف  االســراتيجية  الرؤيــة  تُصــوِّر 
مشــاريع  عــىل  الركيــز  إن  الطائــف.  يف  الرئيســية  التجاريــة  املراكــز 
التنميــة الجديــدة، واالســتخدامات املختلطــة عــىل امتــداد مســار وســائل 
النقــل العــام، مــن شــأنه أن يقلــل مــرات التنقــل، واالعتــاد عــىل وســائل 
التنقــل الشــخصية يف رحــالت قليلــة عــىل األقــل. ويجــب عــىل نظــام 
املواصــالت العامــة، جنبــاً إىل جنــب مــع شــبكة الطــرق الواســعة الداعمــة 
والبيئــة الصديقــة للمشــاة، أن يشــجع التغيــري يف النمــوذج الســلويك. 
كــا ينبغــي عــىل املدينــة أن ينصــب تركيزهــا عــىل تحســني خدمــة اتصــال 
امليــل األخــري، وتحســني نظــام الحافــالت لــي تتســع فــرص الوصــول، 
واإلتاحــة والرابــط عــرب املدينــة. وتعــد الحيــاة النشــطة للشــارع، واألماكــن 
بشــكل  املوصولــة  العــام  النقــل  وســائل  وأنظمــة  املزدهــرة،  العامــة 
جيــد، عنــارص حاســمة يف خلــق بيئــات حريــة نابضــة بالحيــاة. وســوف 
ــة،  ــن منطقــة آمن ــاء ذات االســتخدام املختلــط أربعــة وعرشي تخلــق األحي

ومشــجعة لنشــاط املشــاة. 

الطائف املدينة الشاملة 

لــي تكــون املدينــة شــاملة، فمــن الــروري ضــان الفــرص االقتصاديــة، 
مــن  متنوعــة  ومجموعــة  املــوارد،  وتوزيــع  العــادل،  الوصــول  وُســبُل 

االســتخدامات بطريقــة عادلــة، ملجموعــة دميوغرافيــة متنوعــة اجتاعيــاً. 
والهــدف الرئيــيس للمدينــة الشــاملة هــو تشــجيع التنــوع، الــذي بــدوره 
ــة. ومــن شــأن الهيــكل  ــة االقتصادي ــة، واإلنتاجي ــة االجتاعي يعــزز الرفاهي
يف  واإلبــداع  االبتــكار،  دعــم  األوجــه،  متعــدد  واملــكاين  االقتصــادي، 
الطائــف. فــإن الفــرص املتنوعــة تجــذب املواهــب، ومجموعــات املهــارات 
املتنوعــة التــي تــؤدي إىل التنــوع االجتاعي-االقتصــادي، وهــو أمــر 

حيــوي بالنســبة ملدينــة ديناميكيــة، وشــاملة. 

الطائف املدينة املرنة 

الطبيعيــة،  الغالبــة، وســات امليــاه  الخصبــة  بأراضيهــا  الطائــف،  كانــت 
ويُشــكل  املكرمــة.  مكــة  ملنطقــة  زراعيــاً  مركــزاً  املناســب،  واملنــاخ 
التحــر الرسيــع تهديــداً لهــذه األنظمــة اإليكولوجيــة التــي تــم إخــالل 
قدراتهــا الطبيعيــة، وترابطهــا. وينبغــي عــىل الطائــف اتِّبــاع مارســات 
بهــا.  الخاصــة  الطبيعيــة  األصــول  وتعزيــز  الســتعادة،  بيئيــاً  مســتدامة 
كــا ستســاعد حايــة األوديــة، واألرايض الزراعيــة، جنبــاً إىل جنــب مــع 
ــاخ،  ــري املن ــىل مكافحــة تغ ــراء، ع ــاحات الخ ــن املس ــش األمــان م هوام
والتخفيــف مــن مخاطــر الفيضانــات، ومعالجــة العواصــف الرمليــة. كــا 
أن االســتخدام واإلدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعيــة، مــع التشــجيع عــىل 
التحــول  يف  يســاعد  قــد  مســتدامة،  بدائــل  نحــو  الحيــاة  منــط  تغيــري 
إىل مركــز حــري مــرن، ومزدهــر. وســوف تقــوم األنظمــة الطبيعيــة 
املتكاملــة، واملحميــة، بغــرس الشــعور بالوعــي البيئــي، واالحــرام بــني 

الســكان، لــي يتعايشــوا مــع البيئــة باعتبارهــا امتــداد ملدينتهــم. 
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ورشة حوارية يف الطائف 

2،8 التوصيات املؤسسية والترشيعية

فيــا يتعلــق باإلصــالح الترشيعــي، قــد تســتفيد مدينــة الطائــف مــن 
الالمركزيــة املاليــة، والالمركزيــة اإلداريــة، لتســهيل إيجاد حلول مســتقلة، 
ومبتكــرة، للمشــاكل االجتاعيــة الحريــة، عــىل مســتوى األمانــة. وذلــك 

يستلزم:
أ- دراســة نقــل صالحيــات، وســلطة، ووظيفــة التخطيــط املحليــة مــن 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إىل األمانــة، واتخــاذ إجــراءات مســتقلة 
وتدعــم  بالــوزارة.  االســتعانة  دون  بفعاليــة،  املجتمــع  احتياجــات  لتلبيــة 
ذلــك  األجنــدة الحريــة الجديــدة، الــذي ينــص عــىل أن عمليــات التصميــم، 
ولكــن  األمانــات.  تقودهــا  أن  يجــب  اإلقليمــي  الحــري  والتخطيــط 
تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع قطاعــات الحكومــة، فضــالً عــن 
مشــاركة املجتمــع املــدين، والقطــاع العــام، والجهــات الفاعلــة املعنيــة 

األخــرى؛
البحــث  التــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف  - الالمركزيــة املاليــة،  ب 

عــن مصــادر لتمويــل األنشــطة اإلمنائيــة. أيضــاً، قــد تشــمل أنشــطة 
إدرار اإليــرادات يف املــدن جمــع الرائــب، والرســوم. ويجــب الســاح 
املمتلــكات،  عــىل  الرائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  الحريــة  للمناطــق 
لتمويــل األنشــطة اإلمنائيــة. ويبــني النظــام األرايض البيضــاء األخــري، 
الــذي يفــرض رســوماً عــىل قطــع األرايض غــري املطــورة يف املناطــق 
الحريــة ملعالجــة املضاربــة عــىل األرايض، ونقــص املســاكن والتنميــة 
الرسيعــة لــألرايض، أنــه ميكــن االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة إلدرار 

اإليــرادات، ويف الوقــت نفســه تعزيــز إطــار إمنــايئ فعــال؛

الخــاص،  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة،  للجهــات  ُســبُل  فتــح  ج- 
املتعلقــة  القــرارات  يف  للمشــاركة  العــام،  واملجتمــع  والتطوعــي، 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
قوانــني  فــإن  الطائــف،  يف  امللكيــة  حقــوق  تعدديــة  إىل  وبالنظــر 
واالعــراف،  التنميــة  لدعــم  تنقيــح  إىل  تحتــاج  بهــا  املعمــول  األرايض 
وتطبيــق اســتمرارية حقــوق األرض. ويجــب تحديــث لوائــح التجمعــات غــري 
املخطــط لهــا يف منطقــة مكــة املكرمــة لدمــج اآلليــات املبتكــرة التــي 
تعــزز النهــوض التشــاريك باألحيــاء البســيطة عــىل مســتوى املدينــة.

اإلمنــايئ  التدخــل  التخطيــط  وأنظمــة  أدوات  توحيــد  ســيدعم  أيضــاً، 
الترشيعــات وتحديثهــا، ومواكبتهــا  للطائــف، إىل جانــب مراجعــة هــذه 
للعــر، لجعلهــا ذات صلــة بوضــع التنميــة الحــايل. كــا يجــب أن يتتبــع ذلــك 
إعــادة التفكــري يف عمليــة صنــع القــرار، للحــد مــن عــدد العنــارص الفاعلــة. 
إن مجــرد وجــود أنظمــة الترشيعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية لــن 
ــة  ــون فعال ــب أن تك ــا يج ــث أنه ــتدامة، حي ــة املس ــة الحري ــن التنمي يضم
مــن الناحيــة الوظيفيــة، أي دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة منهــا، 
وواضحــة، ومتســقة، وســهلة الفهــم. وهنــاك حاجــة لنظــام فعــال مــن 

ــة للتخطيــط الحــري، ضمــن أمــوٍر أخــرى:  ــة الوظيفي الناحي

بشــكٍل  املدمجــة  املــدن  منــو  مــن  مُتكــن  حوافز/متطلبــات  يقــدم   •
أفضــل؛ 
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• يحدد أدوار، ومسؤوليات مؤسسية واضحة عىل كل مستوى ؛ 
• يُفــرض الربــط بــني جميــع مســتويات الخطــط )الوطنيــة، واإلقليميــة، 

واملحليــة(؛ 
• يوفر آليات فعالة للتنسيق، والرصد؛  

• يزيد املشاركة العامة املجدية، واالشراك يف التخطيط. 

كــا يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل تكريــس أســلوب مقبــول للمشــاركة 
العامــة يف صنــع القــرار العــام، لتعزيز املســاواة، والشــمول. وســيعطي 
عليهــا  تعتمــد  التــي  للخطــط  رشعيــة  الحــري  الترشيــع  توحيــد  أيضــاً 
الطائــف.  إن تنقيــح نظــام حــدود النطــاق العمــراين إلدراج معايــري واضحــة 
عــن كيفيــة وضعــه، مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة التقنيــة، والرأســية. كــا 
يجــب عــىل النظــام وضــع مزيــد مــن الركيــز عــىل حــدود حايــة التنميــة 
كمنطقــة خاليــة مــن التنميــة، ليــس فقــط لتفــادي التنميــة الرسيــع، بــل 
أيضــاً لتجنــب املصالــح الخاصــة مــن االســتفادة مــن الراخــي يف النــص 
ــم  ــادرات مــن صياغــة السياســة التــي ت الترشيعــي. وســتعزز هــذه املب
ويف  وكثيفــة.  ومدمجــة،  اســتدامة،  أكــر  املدينــة  لجعــل  تصميمهــا 
النطــاق  لنظــام حــدود  الترشيــع  بعــد  مــا  يجــب تدقيــق  املقــام األول، 
العمــراين، لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســته. وهــذا بــدوره 
سياســة  خيــارات  وكذلــك  الترشيعــي،  اإلصــالح  عمليــة  إحاطــة  ميكنــه 

التخطيــط.

3،8  التوصيات املالية

١،3،8 أدوات اإليرادات من املصدر الخاص 

تنفيــذ  الســعودية  العربيــة  اململكــة  بــدأت   ،2٠٣٠ رؤيــة  مــن  بتوجيــه 
ــن  ــام، م ــل الع ــز التموي ــدف إىل تعزي ــي ته ــات الت ــن اإلصالح ــلة م سلس
خــالل تنويــع اإليــرادات العامــة، وإدخــال آليــات رضيبيــة جديــدة، وتحســني 
إدارة الرائــب، وجــذب االســتثارات الخاصــة. )٤٣(  وباإلضافــة إىل تحســني 
ديناميكيــة التمويــل، واالقتصــاد املحــيل، كان الهــدف مــن اإلصالحــات 
هــو دعــم تنفيــذ األجنــدة الحريــة الجديــدة، عــن طريــق تعزيــز أطــر ماليــة، 
واقتصاديــة محليــة شــاملة، ومســتدامة، وعادلــة، مــن خــالل سياســات 

رضيبيــة تصاعديــة، وإدرار إيــرادات مــن مصادرهــا الخاصــة.  )٤٤(

وأحــد األمثلــة عــىل هــذه اإلصالحــات هــي رضيبــة األرايض البيضــاء، التي 
تــم فرضهــا يف عــام 2٠١5، وتطالــب مالــي قطــع األرايض الحريــة 
البيضــاء، واملخصصــة لالســتخدام الســكني أو التجــاري، بدفــع رضيبــة 
ســنوية قدرهــا 2.5٪ مــن قيمــة األرض. والهــدف مــن رضيبــة األرايض 

البيضــاء هــو: 
•  تعزيز التنمية العقارية التي تعالج نقص العرض يف املنطقة؛ 

•  زيادة األرايض املتاحة ملشاريع اإلسكان بأسعار معقولة؛ 
• حاية األسواق التنافسية، والحد من املارسات االحتكارية؛ 

•  زيادة إدرار اإليرادات املحلية. 

الريــاض،  مــدن  البيضــاء يف  اعتــاد رضيبــة األرايض  تــم  اآلن،  وحتــى 
وجــدة، والدمــام، وتــم تطبيقــه عــىل ١٠,٠٠٠ مــر مربــع مــن األرايض 
ــرادات املصــدر الخــاص لهــذه  ــة. باإلضافــة إىل تحســني قاعــدة إي الحري

إطــار  البيضــاء،  الثــالث، تدعــم إصالحــات مثــل رضيبــة األرايض  املــدن 
التحــر املســتدام املُــدَرج يف األجنــدة الحريــة الجديــدة. 

ويف حالــة الطائــف، يجــب عــىل السياســة، التــي تهــدف إىل تعميــق، 
العوامــل  االعتبــار  بعــني  تأخــذ  أن  الخاصــة،  املصــادر  إيــرادات  وتنويــع 
الســكان،  منــو  معــدل  مثــل  والدميوغرافيــة،  االجتاعية-االقتصاديــة، 
والكثافــة الســكانية، والزحــف العمــراين. باإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي 
عــىل السياســات، التــي تعــزز إنتــاج املنتجــات الزراعيــة، أن تكــون جــزءاً مــن 
اســراتيجية تعزيــز إيــرادات االســتثارات الخاصــة بالطائــف، وقــد توفــر 
فرصــاً اقتصاديــة للمنتجــات، والصناعــات الزراعيــة ذات القيمــة املضافــة، 

مثــل ســوق الزهــور. 

ومــع أخــذ جميــع هــذه العوامــل يف االعتبــار، فــإن أدوات التمويــل التــي 
تعبــئ املــوارد املاليــة املحليــة والبلديــة، وتســتوعب املســار طويــل 
ــل العــام  ــة، تُعتــرب أساســية يف دعــم التموي املــدى ملروفــات البلدي
املحــيل، والنطــاق العمــراين املســتدام. وبالتــايل، فــإن استكشــاف 
آليــات املصــادر الخاصــة مــن خــالل فــرض الرائــب عــىل األرايض، مــن 
األهــداف  تحقيــق  يف  األهميــة  بالــغ  جــزءاً  ســيكون  أخــرى،  أمــوٍر  بــني 

املوضوعــة يف مقــرح تنميــة الطائــف. 

ــدول،  ــة، مــن مجموعــة متنوعــة مــن ال ــاك مجموعــة كبــرية مــن األدل وهن
التــي تدعــم الرائــب املفروضــة عــىل األرايض. وبخاصــة أنــه قــد ثبت 
تقســيم  وتغيري  الجديدة،  التحتية  البنية  مشاريع  عن  الناتجة  القيمة  أن 
املناطق، و/أو تحسين البنية التحتية، من خالل اســرداد القيمــة الزائــدة 
لــألرايض، كانــت فعالة يف تعبئــة اإليــرادات املحلية. ويســتند تحديــد 
واألعــال  األفــراد،  أن  فكــرة  إىل  لــألريض  الزائــدة  القيمــة  اســرداد 
التجاريــة، ومــالك األرايض يف املناطــق املجــاورة الذيــن يســتفيدون 
مــن اســتثار الحكومــة، و/أو االســتثار الخــاص يف البنيــة التحتيــة )مثــل 
واملــدارس،  الصناعيــة،  التحتيــة  والبنيــة  الحديديــة،  والســكك  الطــرق، 
واملستشــفيات(، يســتفيدون أيضــاً مــن زيــادة قيمــة األرض الناتجــة عــن 

هــذه األنــواع مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة العامــة. 

خــاص  بشــكل  مناســبة  األرايض  عــىل  القامئــة  املاليــة  األدوات  إن 
للطائــف، حيــث يــؤدي الطلــب املتزايــد عــىل البنيــة التحتيــة العامــة إىل 
خلــق فــرص إلدخــال أدوات للرائــب القامئــة عــىل األرايض. وإحدى آليات 
الريبــة عــىل األرايض هــي رســوم التحســني. )٤5( إن رســوم التحســني 
االســتثارات  تكاليــف  اســرداد  مــن  متكــن  فعالــة،  متويــل  أداة  هــي 
تــم تصميــم رســوم  الكبــرية. وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد  الرأســالية 
املختلــط  االســتخدام  وخطــط  التحتيــة،  البنيــة  نــوع  حســب  التحســني 
لــألرايض املختلطــة بالطائــف، والتــي اقرحهــا برنامــج األمــم املتحــدة 
للمســتوطنات البرشيــة. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن رســوم التحســني 
القيمــة  مــن  نســبة  عــىل  الحصــول  مــن  الطائــف  بلديــة  مُتّكــن  قــد 
وتغيــري  العامــة،  التحتيــة  البنيــة  تنميــة  مشــاريع  عــن  الناتجــة  املضافــة 
اســتخدام األرايض، والتــي تعــود عــىل مــالك األرايض، وغريهــم مــن 

املســتفيدين.
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لتحتيــة ا لبنيــة  ا تنميــة  ثــري  تأ

يض را أل ا قيمــة  عــىل 

أمثلة حالة 

لندن، إنجلرتا 

املصدر: إجايل القيمة املضافة )2٠١٨(؛ محمد، وآخرون )2٠١٧(؛ كولريز انرناشونال )2٠١٧(؛ رودريجيز، وتارجا )2٠٠٤(

العربيــة  اإلمــارات  ديب، 

ة  ملتحــد ا

القاهرة ، مرص 

بوغوتا ، كولومبيا 

ويتطلــب اعتــاد، وإنفــاذ رســوم التحســني أن تظــل البلديــات تتســم 
بالشــفافة، وخاضعــة للمســاءلة، والتواصــل مــع الجمهــور فيــا يتعلــق 

باســتخدام، وفعاليــة رســوم التحســني. 

تكاليــف،  تحليــل  واألمانــات  للبلديــات  ينبغــي  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 
وفوائــد مختلــف أنــواع أدوات التمويــل القامئــة عىل األرايض. وســيمكن 
إجــراء تحليــل شــامل للتكلفــة، والعائــد، املســؤولني الحكوميــني مــن وضع 
حلــول اســتباقية، وتوقــع القضايــا، واملــآزق املحتملــة، واغتنــام الفــرص. 
ويوضــح الجــدول بعــض العوامــل التــي يجــب عــىل البلديــات واألمانــات 
مراعاتهــا عنــد إجــراء تحليــل التكاليف-العوائــد، ملختلــف أدوات التمويــل 

القائــم عــىل األرايض. 

الشكل ٧٦. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرض

النتائج الرئيسية 

يف عام 2٠١2، قدرت دراسة تأثري ملكية كروس ريل أن 
قيم رأس املال يف املناطق املحيطة مبحطات كروس 

ريل يف وسط لندن، سرتفع بنسبة ٣5٪ للعقارات 
السكنية، و2٧.5٪ للعقارات املكتبية؛ ما يفوق 

التوقعات األساسية.

تبلغ نسبة تأثري وسائل النقل العام عىل قيم العقارات 
السكنية، والتجارية حوايل ١٣٪، و ٧٦٪، تباعاً، ضمن 

مساحة ١.5 كيلومر.

أدت التنمية الحرية التي شملت مرافق البيع بالتجزئة 

إىل زيادة السعر بنسبة تراوح بني ١5٪، و ٪2٠. 

تزيد املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو ١٣ ٪. 

إمكانية مارسة املي داخل مجتمع السكني تزيد من 

قيمة املنزل، بنسبة تصل إىل ٩٪. 

تشري األبحاث إىل أنه لكل 5 دقائق إضافية من وقت 
السري إىل محطة النقل العام، تنخفض أسعار اإليجارات 

بنسبة ٦.٨ - ٩.٣٪. 

تصميــم يف  لرئيســية  ا مــل  لعوا ا

ــني لتحس ا ــوم  س ر  

تحديد أهداف الحصول عىل قيمة األرض 

توقيت، وجمع املدفوعات 

تطبيق الرسوم من قبل مجموعات استخدام األرايض 

تطبيق، وحدود الرسوم 

تحديد النسبة 

هياكل الحوكمة للحصول عىل قيمة األرايض 

أهداف اإليرادات قامئة عىل أساس إما
 )أ( نسبة مئوية من تكلفة البنية التحتية، أو )ب( 

نسبة مئوية من زيادة قيمة األرض. 

للســيناريوهات  جيــد  خيــار  التحســني  رســوم  إن   •
وخطــة  العــام،  النقــل  وســائل  عــىل  تنطــوي  التــي 

لــألرايض.  املختلــط  االســتخدام 
األرض،  قيمــة  بتغــري  املتعلقــة  البيانــات  تعتــرب   •
للنجــاح.  حاســمة  عوامــل  للرائــب،  الفعالــة  واإلدارة 

.

يتم جمع املدفوعات: 
• مقدماً، كا هو الحال مع مساهات القامئني عىل 

التنمية قبل إنشاء البنية التحتية. 
• سنوياً، كا هو الحال مع زيادة أسعار الحكومة. 
• يف الوقت الذي يتم فيه بيع العقار، أو األرض. 

• يجب مراعاة ما إذا كان هناك عواقب مالية 
سلبية عىل مالي األرايض، الذين قد 

ال يكون لديهم القدرة عىل دفع الرسوم، 
أو من ذوي األصول الغنية، ولكن دخلهم 

قليل للغاية. 
• تطالب الحكومة بدفع الرسوم فقط عند 

بيع أو نقل ملكية. 
 

• القامئني بالتنمية العقارية. 
• مالك األرايض التجارية. 

• مالك األرايض السكنية. 

• يجب تحديد تطبيق الريبة باستخدام مبدأ 
املستفيد يدفع. 

• إذا أمكن إثبات أن الفوائد سوف تتدفق 
إىل أنواع معينة من مالي العقارات أو 

األرض، عندها هناك حاجة قوية إلدراجهم يف 
تصميم آلية قيمة األرض. 

 

املصدر: يونجان، ج.م. )١٩٩٦(. الريبة عىل األرض، واملباين. يف ثورونيي، ف.، )تحريراً( تصميم 
قانون الرائب، وصياغته. صندوق النقد الدويل. واشنطن العاصمة. 

• يتم زيادة فوائد قمة األرض عىل األرايض 
التي تبُعد ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام من 

املنطقة الرئيسية.

من املمكن للرسوم أن تكون مهيكلة لي تصبح 
واسعة النطاق )عىل سبيل املثال، عىل مستوى 

املدينة( أو تعتمد عىل الوقت/املسافة. 

• يجب أن يعكس اختيار هيكل النسبة اختيار 
األشخاص الذين ستُفرض عليهم الرائب، وقاعدة 

اإليرادات املحددة. 
• يف الطائف، ترتبط القاعدة بالنسبة املئوية لزيادة 

قيمة األرض. 

إن هيكل النسبة متغري، ويتم تحديده عىل أساس 
كل حالة عىل حدة. 

• لعديد من األدوات النظامية القامئة التي ميكن استخدامها لدعم أدوات تحصيل القيمة. 
• تنظيم الرسوم الجديدة الخاصة مبنطقة معينة مرتبطة مبشاريع البنية التحتية أو التخطيط 

الحري. 
• إن اختيار الصك النظامي الصحيح يحد من احتال حدوث عواقب غري مقصودة. 

• ميكن للدروس املستفادة من األدوات الحالية )مثل، رضيبة األرايض البيضاء( أن تساعد يف 
انتقاء، وتنفيذ الصكوك النظامية املناسبة التي تدعم أدوات الحصول عىل قيمة األرض. 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2٠١٨(.

االستخدام

 املختلط لألرض 

الحدائق العامة، 
واملساحات الخرضاء

إمكانية السري

أماكن البيع 
بالتجزئة يف 

املجتمع 
املحيل

املدارس

مرافق 
الرياضة

الرعاية 
الصحية

وسائل النقل 
العام

الشكل ٧٧. مكونات االستعاالت املتعددة لألرايض

الشكل ٧٨. يوضح العوامل الرئيسية يف تصميم رسوم التحسني 
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عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل

 املعتمد عىل األرايض

الفوائد واملزاياالتكاليف

• مواكبة اإلصالحات السعودية 
مع األجندة الحرية الجديدة 

)الركن الرابع(
• مصدر فعال وموثوق لإليرادات 

املحلية
• الحافز لتطوير األرايض بكفاءة 

واالستخدام املختلط لألرايض
• زيادة الكثافة والتكتل 

االقتصادي
• تحفيز تطوير بنية تحتية محددة 
)مثل وسائل النقل العام والبنية 

التحتية التعليمية والصحية 
واالجتاعية(

• حوافز استثار بديلة )مثل 
مشاركة القطاع الخاص(
• زيادة الوعي املدين 

واملساءلة

 • الجهود املبذولة لتمكني ودعم 
اإلطار النظامي/الترشيعي واإلدارة 

املحلية
• استخدام فرص العمل والوظائف 

اإلدارية والعديد من املهام 
املختلفة

• طول فرة اإلعداد والبدء
• االستثمار يف أدوات التشخیص 
للحصول عىل معلومات األرايض 
ونظم الرصد )علی سبیل المثال، 

سجل املمتلكات الخاضعة للريبة(، 
وجمع البیانات )٤٩(

• الجهود املبذولة يف الجمع بني 
التخطيط الحري واالستثارات 

يف البنية التحتية
• االستثار يف بناء القدرات 

والتدريب
• االستثار يف أنظمة االتصاالت 

واملشاركة املدنية

املصدر: فارفاكيه-فيكوفيتش وكوباين )2٠١٤(؛ برنامج األمم املتحدة املناطق البرشية )2٠١٦(.

الشكل ٧٩. عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل املعتمد عىل األرايض

2،3،8  االستفادة من اإلنتاجية الحرضية

إن تســخري إمكانــات اإليــرادات االقتصاديــة، وإيــرادات املصــدر الخــاص 
املنتجــات  مــن  التنميــة يف مجموعــة متنوعــة  مــن  للطائــف، ســيعزز 
الزراعيــة )مثــل، الزهــور املقطوفــة(، والقطاعــات الصناعيــة. باإلضافــة 
إىل ذلــك، يفتــح االســتثار يف البنيــة التحتيــة العامــة البــاب أمــام املــدن 
لتحســني إمكانيــة الوصــول، والكثافــة، واالســتخدام املختلــط لــألرايض.

اإلنتاجيــة  تعزيــز  طريقهــا  عــن  ميكــن  التــي  الطــرق،  إحــدى  وتتمثــل 
الحريــة، مــن خــالل اســتخدام رشاكات القطــاع العــام، والخــاص، تعــد 
أدوات متويــل فعالــة تُســهل مشــاركة القطاعــني العــام، والخــاص. ويف 
ــزود القطــاع العــام بالخــربة  هــذه الــرشاكات، ميكــن للقطــاع الخــاص أن ي
التــي يحتاجهــا يف توفــري الســلع، والخدمــات العامــة عاليــة الجــودة. ويف 
مــن  والصناعــة،  والســياحة،  الزراعــة،  قطاعــات  تســتفيد  قــد  الطائــف، 
التعــاون مــع القطــاع الخــاص. عــالوة عــىل ذلــك، ميكــن لــرشاكات القطــاع 
العــام، والخــاص، أن تســاعد يف توجيــه االبتــكار، والتنــوع االقتصــادي 
نحــو صناعــات ذات قيمــة مضافــة، وتحســني تســويق املنتــج، والحــد مــن 
تكاليــف التنســيق بــني رشكاء التجــارة. ومــن املهــم أن نالحــظ هنــا، أن 
العاملــة، وخاصــًة يف  القــوى  الحاســمة يف دعــم تنميــة  املســاهمة 
التنميــة  تتضمــن  أن  يجــب  لذلــك،  تعليــم.  املجــاالت املتخصصــة، هــو 

ــم التعليــم العــام.  الحريــة املســتدامة سياســات تدعٍّ

وبالفعــل، اتخــذت اململكــة العربيــة الســعودية خطــوات لدعــم رشاكات 
القطــاع العــام، والخــاص. وأنشــأت اململكــة العربيــة الســعودية هيئــة 
الوطنــي  املركــز  وهــي  والخــاص،  العــام،  القطاعــني  بــني  للرشاكــة 

للخصخصــة، املوجــود بــوزارة االقتصــاد، والتخطيــط. وميكــن لــرشاكات 
القطــاع العــام، والخــاص، بالطائــف أن تكــون أداة متويــل قويــة لوســائل 
النقــل العــام، والســياحة، والصناعــة لـــ )١( زيــادة قيــم األرايض مــن خــالل 
مشــاريع التنميــة، و)2( تعزيــز إيــرادات املصــادر الخاصــة، و)٣( تشــغيل، 
وإدارة الخدمــات العامــة بكفــاءة، و)٤( خلــق فــرص للتعــاون مــع القطــاع 
و)5(  العــام،  القطــاع  مــن  والخدمــات املمولــة  يف املشــاريع،  الخــاص 

جــذب االســتثارات الوطنيــة، والدوليــة. 

مثــل  مــدن،  يدعــم  أن  الخــاص  املــال  لــرأس  ميكــن  ذلــك،  جانــب  إىل 
الطائــف، يف الوصــول إىل مجموعــة متنوعــة مــن احتياجــات التنميــة، 
مــن خــالل )١( تنميــة األرايض البيضــاء، و)2( زيــادة الكثافــة الســكانية، 
و)٣( تعزيــز اإليــرادات املحليــة، و)٤( الحــد مــن االعتــاد عــىل البلديــة يف 
التحويــالت الحكوميــة. )٤٦(  وهنــاك العديــد مــن األدوات الريبيــة املتاحــة 
للبلديــات واألمانــات املهتمــة بتوســيع إيــرادات املصــادر الخاصــة. وميكــن 
للبلديــات أن تحقــق أقــى الفوائــد مــن هــذه األدوات الريبيــة، )وخاصــًة 

رشاكات القطــاع العــام، والخــاص( مــن خــالل: 

لربــط  الحكومــة،  مــن  مختلفــة  مســتويات  مــع  والتعــاون  التنســيق،   •

املثــال،  ســبيل  فعــىل  املحليــة.  باألولويــات  الوطنيــة  االســراتيجيات 
ــة للرشاكــة بــني القطاعــني  إنشــاء مكتــب اتصــال محــيل، أو وحــدة محلي
العــام، والخــاص، مرتبطــة باملركــز الوطنــي للخصخصــة املســؤول عــن 
اقــراح، وتنفيــذ، ورصــد مشــاريع الرشاكــة بــني القطاعني العــام، والخاص. 
• االســتثار يف بنــاء قــدرات، وتحســني اإلدارة الريبيــة. ويرتبــط نجــاح 
مشــاريع الرشاكــة بــني القطاعــني العــام، والخــاص، بقــوة عــىل قــدرة 
و)2(  الجــدوى،   )١( اســراتيجية:  مراحــل  ثــالث  إدارة  يف  املوظفــني 

والرصــد.  التســليم،  و)٣(  املشــريات، 
• اســتخدام نهــج شــامل. فيجــب أن تركــز الرشاكــة بــني القطاعــني العــام، 
األرايض،  وتنميــة  التحتيــة،  البنيــة  اســتثارات  ربــط  عــىل  والخــاص، 
وبالتــايل، تحقيــق أعــىل قــدر مــن الفوائــد التــي تتوافــق مــع االســتخدام 

املختلــط لــألرايض. 
لالحتياجــات   الدخــل املصممــة  تدفقات  إنشــاء مجموعة متنوعــة من   •
املحليــة. ويف الواقــع، يجــب أن تواجــه الحكومــة ســلوك النقــل الحــري 
املواطنــني  اعتــاد  مــن  والحــد  الســكانية،  الكثافــة  زيــادة  أجــل  مــن 
الســعوديني عــىل املركبــات بشــكل كبــري يف التنقــل. )٤٧( ويف هــذه 
الحالــة، قــد تكــون فــرض الرســوم مــن األدوات املناســبة لتقييــد ســلوك 

التنقــل املنتــرش، وإدرار إيــرادات إضافيــة للبلديــات واألمانــات.  )٤٨( 

وبالتوازي مع ذلك، يوىص بشدة فرض رسوم جديدة عىل وقوف 
السيارات، ورسوم عىل االزدحام املروري، لزيادة استخدام وسائل 

النقل العام، وبالتايل زيادة ربحية القطاع الخاص من االستثار . 
وأخــرياً، يعــد تنســيق التخطيــط، واألطــر الترشيعية/التنظيميــة، ومتويــل 
الحريــة،  للتنميــة  الالزمــة  الظــروف  خلــق  يف  حاســاً  أمــراً  البلديــة، 
األعــال  جــدول  يف  املبــني  النحــو  عــىل  املســتدامة،  واالقتصاديــة 

الجديــد.  الحــري 

النهج الثاليث األبعاد
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يف واليــة تاميــل نــادو بالهنــد، تــم اقــرح مــرشوع إدارة النفايــات للحكومــة 
ــة )٪15(، حصــة قدرهــا ٪50 مــن اإلجــايل تكاليــف  )٪35(، ولحكومــة الوالي
املــرشوع. وســيقوم كيــان خــاص )عــرب رشاكات القطــاع العــام، والخــاص( 
بتوفــري النســبة املتبقيــة، البالغــة ٪50، مــن متويــل املــرشوع. وســيكون 
صاحــب االمتيــاز الخــاص مســؤوالً عــن تخطيــط، وتصميــم، وبنــاء، ومتويــل، 
فــرة  طــوال  للبلديــة،  الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة  وتشــغيل، 
االمتيــاز. وســتقوم البلديــة بتوفــري األرض مــن خــالل عقــد إيجــار ســنوي 

ــادو.  ــل ن تحــدده حكومــة تامي

انتظــار  ملوقــف  مــراً   34,500 شــيكاجو  اســتأجرت 
ســيارات بجانــب الرصيــف، مــن بنــك مورجــان ســتانيل 
ملــدة 75 عامــاً، وبقامــت بدفــع تقريبيــاً 1.16 مليــار 
عقــود  مــن  النــوع  هــذا  ويتضمــن  كمقدمــة.  دوالر 
ثابتــاً  جــدوالً  والخــاص،  العــام،  القطــاع  رشاكات 
لزيــادات ســعر املــر، مــا رفــع املعــدالت مــن مرتــني 
إىل أربــع مــرات، بحلــول عــام 2013. ونتيجــة لذلــك ، 
كانــت شــيكاغو تتمتــع بأعــىل معــدالت ملــر األماكــن 
الواقعــة عــىل جانــب الرصيــف يف الواليــات املتحــدة. 
وكانــت األمتــار تحقــق 20 مليــون دوالر ســنوياً صــايف 
الربــح، بينــا تــوىل مورجــان ســتانيل إدارة التســعري، 

والصيانــة لألمتــار. 

خفضــت رســوم االزدحــام مــن املــرور يف وســط لنــدن، بنســبة 
2٦ ٪ عــن مســتويات عــام 2٠٠2، وأدرت تلــك الرســوم ١22 مليــون 
جنيــه اســرليني، يف عــام 2٠٠٦.  وبفضــل إدخــال نظــام ايكوبــاس 
كمخطــط لتطويــق التســعري يف وســط مدينــة ميالنــو، انخفــض 
وبلغــت   .2٠١١ عــام  يف   ،٪١٦.2 بنســبة  املــرور  حركــة  معــدل 
اإليــرادات الســنوية الناتجــة 5.٩٠5 مليــون يــورو.  ويف ســنغافورة، 
أدى تطبيــق نظــام رخصــة املناطــق إىل خفــض حجــم حركــة املــرور 
ــص  ــع رخ ــدات بي ــت عائ ــيارة. وبلغ ــيارة إىل ٧,٣٠٠ س ــن ١2,٤٠٠ س م

املناطــق ٤٧ مليــون دوالر. 

املصــدر: رشكــة ارنســت ويونــج، ووزارة التنميــة الحريــة لحكومــة الهنــد، واتحــاد الصناعــة الهنديــة. موجــز عــن الــرشاكات بــني القطاعــني العــام، والخــاص، يف البنيــة التحتيــة الحريــة: دراســات حالــة )2٠١٧(. البنــك الــدويل. 
 Croci, 2٠١٠(. . سياســات وقــوف الســيارات يف الواليــات املتحــدة: نظــرة عامــة عــىل اســراتيجيات اإلدارة. مؤسســة سياســة النقــل، والتنميــة. نيويــورك؛( .Weinberger, R., Kaehny, J., & Rugo, M واشــنطن العاصمــة؛
E. )2٠١٦(. تســعري الطــرق الحريــة: دراســة مقارنــة عــن تجــارب لنــدن، واســتوكهومل، وميــالن. أبحــاث عــن وســائل التنقــل، ١٤، 25٣-2٦2؛ Phang, S., & Toh, R.S. )2٠٠٤(. تســعري ازدحــام الطــرق يف ســنغافورة: ١٩٧5-2٠٠٣. 
مجلــة النقــل، ٤٣ )2( ، ١٦-25. املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني العــام، والخــاص ، ش.ع.ص. كنــدا )2٠١١(. الــرشاكات بــني القطاعــني العــام، والخــاص: دليــل البلديــات. املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني 

 https://www.ft.com العــام، والخــاص. االوقــات املاليــة. تــم أخــذ املعلومــات مــن

رسوم إدارة النفايات

رسوم وقوف السيارات

رسوم االزدحام

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

يف فانكوفــر ، إن غــازات االحتبــاس الحــراري املنبعثــة 
خاصــة،  رشكــة  تديرهــا  املدينــة،  نفايــات  مكــب  مــن 
الغــاز إىل طاقــة صالحــة لالســتخدام  انبعاثــات  تحــول 
يف املدينــة. وطلبــت حكومــة املقاطعــة أن الرشكــة 
ــاء،  ــارة تكــون مســؤولة عــن تصميــم، وبن الخاصــة املُخت
وتشــغيل، ومتويــل املــرشوع. ويتــم اســرداد الحــرارة 
املتولــدة مــن نفايــات املدينــة، واســتخدامها يف قــرى 
مــزارع االحتبــاس الحــراري، إلنتــاج الخــراوات ولتدفئــة 
املبــاين اإلداريــة، ومبــاين الصيانــة ملدافــن النفايــات. 

رشاكات القطاع العام، والخاص

يف اإلكــوادور، يســاهم ســوق الزهــور بشــكٍل كبــري 

ــرب مصــدر  ــث أك ــة ثال ــل الدول ــا يجع ــاد، م يف االقتص

للزهــور املقطوفــة، ٧٣٪ منهــا مــن الــورود. والواليات 

الصــادرات(.  مــن   ٪  ٨٨( ســوق  أكــرب  هــي  املتحــدة 

الســوق  يف  األعــال  مــال  رأس  دوران  حجــم  يبلــغ 

بــه  ويعمــل  أمريــي،  دوالر  مليــون   ٨٣٧ حــوايل 

أكــر مــن ١٠٣,٠٠٠ شــخصاً.  وترتبــط العوامــل، التــي 

كانــت تقــود نجــاح ســوق الزهــور اإلكــوادوري، بدعــم 

املوجهــة  والسياســة  العالــة،  وتنظيــم  الحكومــة، 

نحــو التصديــر، واالبتــكار. 

سياسة التنمية الصناعية

النهج الثاليث األبعاد
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1 CPI

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

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

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

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

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

6 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to

announce new regulations and updates regarding any intent or action to be undertaken.

7 The continuum approach, as advocated for by UN-Habitat GLTN, works with what is already in place and incorporates it into a land

information management system. It caters for the whole spectrum of formal, informal and customary land rights in a given country. 

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

Normally, the strategic component is labelled as the Comprehensive Plan or Structure Plan but in the context of Taif, it is referred to

as the Directive Plan or Indicative Plan. Similarly, what is commonly referred to as the Local Plan, is called the General Plan in Taif. 

9 According to Article 7 and 8 of Regional Law, the Minister of Interior chairs the meeting with all

regional Amirs to discuss issues affecting each region and the general services required.

10 UN-Habitat Taif Workshop, 2018

11 The areas with unplanned settlements are 38. Comprehensive studies and plans have been made for six areas 

These documents are awaiting the certification of the Amanah to be operationalised.

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

13 Information sourced from the Makkah workshop, March 2018.

14 Royal Decree of 1975.

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

16 UN-Habitat Workshop in Taif 2018

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

Deputy Mayor of the Emirate/AMARAH; d) Heads of government authorities in the Region who are determined pursuant to a 

decision issued by the Prime Minister according to the directives of the Minister of Interior; and e) Ten citizens

who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of the Prime Minister based on the nomination

of the Prince of the Region and the approval of the Minister of the Interior, for a renewable four year term.

18 See ibid n.15, Article 23.

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

20 UN-Habitat workshop in Makkah 2017.

21 The National Urban Observatory is situated in the Department of Urban Studies, MoMRA.

22 UN-Habitat Workshop in Taif 2018.

23 It is acknowledged that there is a conflict of interest as the Development of Makkah Region Authority is a board member

of the Al Balad al Al Ameen Company. This also explains the duplication of roles by these two institutions. 

24 Baladiyahs are administrative subdivisions.

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

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

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

28 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately

owned stock exchange were launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian

Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx

 29 Hentov, E., Kassam, A., Kumar, A., Petrov, A. (2017). Transforming Saudi Arabia’s capital

Markets, Strengthening the Financial Triad. State Street Global Advisors.

30 Deloitte Transaction Services LLC (2013). Saudi mortgage laws: a formula for a well-functioning market? Deloitte

Corporate Finance Limited. Dubai International Finance Centre & Deloitte LLP, United Kingdom.
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31 Saudi Arabian Monetary Agency (2015).

32 Energy and Cogeneration Regulatory Authority (2016).

33 Colliers International (2012). Kingdom of Saudi Arabia health care overview. Retrieved from http://www.colliers.

com/~/media/files/emea/emea/research/speciality/2012q1-saudi-arabia-healthcare-overview.ashx

34 Ministry of Health (2015). Health statistical book. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx

35 Ministry of Health (2015). Health statistical book. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx

36 Ministry of Health. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Sectors/Directorates/Pages/default.aspx

37 Ministry of Health (2015). Health statistical book. Retrieved from https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx
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