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املقدمة

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

 ٢،١جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة
يف ســعيها لتحقيــق التنميــة املســتدامة ملدنهــا ،دأبــت اململكــة
عــر مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة ،ومتاشــياً مــع مســرة التحــول
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء اململكــة ،عــى تطويــر اســراتيجيات
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  .2030ويث ّمــن برنامــج
مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابيــة الداعمــة ألهــداف
رؤيــة اململكــة  2030يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة
مناطــق اململكــة ،ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســراتيجيات
الحاليــة كجــزء مــن عمليــة التشــخيص والتحليــل والتقويــم الشــاملة،
واقــراح التعديــات والتحســينات عنــد االقتضــاء.

 ٣,1نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

 ١،٣،١نطاق التقرير

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

 ٢،٣،١أهداف التقرير
يشــتمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة لحــارضة أبهــا عــى التحليــل
العمــراين التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة
املســتدامة ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة 2030م ،وهــو
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املقدمة

يعت�بر مبثاب��ة أداة تفكــر توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل
واملســتقبيل للمدينــة ،مــع تحديــد اســراتيجية واضحــة للتنميــة
املس��تدامة املس�تـقبلية للمدين��ة املعني��ة .يســتند تحديــد االســراتيجية
املذكــورة أعــاه عــى إتبــاع نهــج قائــم عــى األدلــة لفهــم املشــاكل ،بنــا ًء
عــى جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات الثانويــة واألوليــة ،كــا يســتخدم
تقريــر حالــة املدينــة ،كــا هــو الحــال يف الربنامــج ككل ،البيانــات التــي تــم
جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار املــدن (مــؤرشات ازدهــار املــدن) لتحديد
االتجاهــات والتحديــات الهامــة عــى مســتوى املدينــة ،ثــم يقــرن ذلــك
مبراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة ،إىل جانــب التحليــل املــكاين متعــدد
املســتويات لنظــام املعلومــات الجغرافيــة ،لتحديــد هــذه االســراتيجية.

 ٤،١منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة
 ١،٤،١نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة
يــؤدي أســلوب التخطيــط القائــم عــى األدلــة إىل فهــم أعمــق
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة ،مــن خــال جمــع البيانــات
العمرانيــة املختلفــة ومقارنتهــا مثــل الرتكيبــة الســكانية والكثافــة
واســتعامالت األرايض والســات الطبيعيــة وتحليــل شــبكة الطــرق
وســهولة الحركــة .وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا
مبعايــر أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة ،حيــث أنهــا ال
توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضايــا اإلمنائيــة الرئيســية ،ولكنهــا تحــدد
أيضــا األثــر املتوقــع ملقرتحــات التنميــة املســتقبلية عــى املــؤرشات
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املطبقــة يف التحليــل .يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة ،التــي تســتند إليهــا
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــات
يف أنظمــة التخطيــط ،يجــب أن تكــون معتمــدة عــى البيانــات ،لذلــك ،تــم
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــر مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم
املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن.
وتتألف العنارص التي تشكل األسلوب املبني عىل األدلة من اآليت:
 )1مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛
 )2مؤرشات ازدهار املدن؛
 )3التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية.
ويتــم اســتخدام جميــع هــذه العنــارص يف إطــار منهجيــة تشــخيصية
متعــددة املســتويات تشــتمل عــى أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة .إن
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة
عــى األدلــة ،وتطويــر القــدرات وإرشاك الجهــات املعنيــة يف جميــع
املــدن الســبع عــرة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة ،قــد تــم
اشــتقاقها اعتــادا ً عــى نهــج الحركــة مــن أعــى إىل أســفل ومــن أســفل
إىل أعــى ،يف حــن تتقاطــع مــع جميــع مســتويات التخطيــط .مــن
خــال تحليــل كيفيــة تأثــر هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة
والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا البعــض عــى مســتويات مختلفــة
مــن التأثــر،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل
مســتوى املجــاورة الســكنية ،وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنميــة
العمرانيــة يف املدينــة ،وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

املقدمة

 ٢،٤،١املراجعات
تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة
بهــدف( :أ) اســتخراج املعلومــات املفيــدة لفهــم النطــاق واملدينــة
نفســها ،و(ب) ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــا ًء عــى ثالثــة
معايــر :مــدى مالءمــة املحتــوي ،وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج.
ولقــد ركــزت املراجعــات عــى تقييــم:
• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية.
• املخطط اإلقليمي ملنطقة عسري.
• املخطط شبه اإلقليمي ملنطقة أبها الحرضية
• املخطط الهيكيل ،واملخطط اإلرشادي ألبها الحرضية

مستوى اململكة

مستوى منطقة عسري

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

منطقة أبها الحرضية

اإلنتاجية االقتصادية؛
البنية التحتية؛
جودة الحياة؛
املساواة واملشاركة؛
االستدامة البيئية؛
الحوكمة والترشيع.
وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين
ملدينــة أبهــا ،حيــث أن هنــاك عــرة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــى
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املدن الســعودية،
ترتبــط باملــؤرشات الـــ  72الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن.

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

مستوى حارضة أبها

مستوى مدينة

مستوى املجاورات
السكنية بأبها ،خميس
مشيط وأحد رفيدة

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات
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السياق املكاين ملدينة أبها
عىل املستوى الوطني
واإلقليمي
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السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي

 1,2دور املنطقة يف اململكة العربية السعودية
 1,1,2خلفية تاريخية

ينســب تطــور منطقــة عســر تاريخيــاً لتنــوع تضاريســها وطقســها
املنعــش وهطــول األمطــار عــى مــدار فصلــن مــن الســنة ،حيــث
شــكلت الزراعــة يف منطقــة عســر األســاس عنــد أهــل القــرى والحــوارض
التــي نشــأت قدمي ـاً عــى ضفــاف األوديــة الرئيســة نظــرا ً لتوفــر امليــاه
والرتبــة الفيضيــة الخصبــة .تعــود نشــأة مدينــة أبهــا يف أصولهــا التاريخيــة،
مركزهــا أبهــا الحرضيــة ،وتتمتــع منطقــة أبهــا الحرضيــة مبقومــات ســياحية
تراثيــة ومناخيــة وطبيعــة خالبــة تؤهلهــا الســتقطاب الــزوار مــن الداخــل
والخــارج.

 2,1,2الجغرافيا واملوقع

تقــع منطقــة عســر يف الجــزء الجنــويب الغــريب مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،وتشــغل مســاحة جغرافيــة تبلــغ 81.000كــم ،2وتعتــر
مرتفعاتهــا الجبليــة جــز ًءا مــن منطقــة الــدرع العــريب ،تحدهــا منطقــة
جــازان مــن الجنــوب الغــريب إىل حــدود اليمــن يف الجنــوب الرشقــي،

ومنطقــة نجــران مــن الــرق ،ومنطقــة الريــاض مــن الــرق والشــال
الرشقــي ،ومنطقــة مكــة املكرمــة مــن الشــال ،ومنطقتــا الباحــة ومكــة
املكرمــة ،والبحــر األحمــر مــن الغــرب .وتعتــر مدينــة أبهــا الحرضيــة املركــز
اإلداري وعاصمــة منطقــة عســر ،وتقــع يف القطــاع الجنــويب الغــريب
منهــا .وتضــم أبهــا الحرضيــة أيضــا مدينتــي خميــس مشــيط و أحــد رفيــدة
واملناطــق الواقعــة بينهــا ،وتبعــد 80كــم عــن ســاحل البحــر األحمــر،
و850كــم ناحيــة الجنــوب الغــريب مــن العاصمــة الريــاض.

وبســبب ارتفاعهــا 2،2٠0م عــن ســطح البحــر ،وإحاطــة املســطحات
الخــراء بهــا ،تتمتــع أبهــا الحرضيــة بطقــس معتــدل .وتســجل أعــى
هطــول لألمطــار مقارنــة ببقيــة مناطــق اململكــة .ويحــوز القطــاع الغــريب
مــن أبهــا الحرضيــة عــى العديــد مــن الشــعاب والحدائــق والغابــات والتــال
الخــراء ملحاذاتــه متنــزه عســر الوطنــي الــذي يشــمل مواقــع للتخييــم
ودروب للمــي والتنــزه يف الطبيعــة وتســلق الجبــال .وتبلــغ مســاحته
 ٢٠٠٠هكتــار ،وهــو أول متنــزه وطنــي أنشــأ يف اململكــة ،ويتســم مناخ
املنطقــة املحيطــة بأبهــا الحرضيــة بالــرودة نســبياً ،وانخفــاض الحــرارة
صيفـاً .ويبلــغ متوســط هطــول األمطــار الســنوي حوايل280ملــم ،يــزداد
يف فصــل الربيــع وتحديــدا ً يف شــهري فربايــر -أبريــل ،وصيفــا خــال
شــهري يوليــو و أغســطس ,ونــادرا ً مــا ترتفــع درجــة الحــرارة فــوق 35درجــة
مئويــة ،مــع متوســط ســنوي للحــرارة يبلــغ ١٩درجــة مئويــة عــى مــدار
العــام.

 3,1,2الخصائص الدميوغرافية
تعتــر مدينــة أبهــا مركــزا ً حرضيـاً رئيســا يف منطقــة عســر ،وتشــكل مــع
مدينتــي خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة واملناطــق الواقعــة بينهــا "أبهــا
الحرضيــة" .وازداد عــدد ســكان مدينــة أبهــا برسعــة خــال العقــود األربعــة
املاضيــة ..مــن  31.000نســمة يف عــام  ،1974إىل  100.000نســمة يف
عــام (1986تضاعــف ألكــر مــن ثــاث مــرات) إىل  102.320نســمة يف
سكان املناطق اإلدارية ( %من
إجاميل سكان اململكة حسب
تقديرات منتصف العام )2014
7.05

92.95

سكان منطقة عسري
باقي سكان اململكة

السكان ()2010

السكان/كم 2

معدل النمو/السنة

الشكل  .1توزيع السكان ومعدل النمو يف املدن واملناطق الحرضية داخل اململكة العربية السعودية
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Economic sector
contribution to GDP in
)Asir Region (2012
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2.2%
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الصناعة
الطاقة (كهرباء)
بناء وتشييد
تجارة
نقل
مالية وعقار
خدمات اجتامعية
حكومية
تعدين
زراعة

الناتج املحيل اإلجاميل للمناطق ()2012
نسبة منو الناتج املحيل االجاميل /سنويا
مساهمة ناتج املنطقة يف الناتج الوطني اإلجاميل

الشكل .2مساهمة القطاع االقتصادي يف إجاميل الناتج اإلقليمي مبنطقة عسري
الدمام  :مطار امللك فهد
الدويل
(عدد الركاب)9,567,000 :؛
جدة  :مطار امللك عبدالعزيز
الدويل
(عدد الركاب)30,000,000:؛
الرياض  :مطار امللك خالد
الدويل
(عدد الركاب)22،3٠0,000 :؛
املدينة املنورة :
مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل
(عدد الركاب)٦،٥٠٠،٠٠٠ :؛
بريدة  :مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل
(السعة .)550,000
الدمام  -بقيق  -الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض
مكة املكرمة-جدة-
املدينة املنورة

احجام حركة املرور
اقل من 100مركبة
300-100
500 -301
700 -501
أكرث من 700

موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)
ميناء امللك فهد الصناعي
(الجبيل)
ميناء الجبيل التجاري
ميناء رأس الخري
ميناء رأس تنورة
موانئ البحر األحمر:
ميناء جدة اإلسالمي
ميناء امللك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجاري

الشكل  .3شبكة النقل والطرق واملوانئ واملطارات الرئيسية بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها

17

السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي

عــام  ،1992ثــم تضاعــف مــرة أخــرى يف عــام  ،2004ليصــل حســب تعــداد
 2010إىل أكــر مــن 240.000نســمة .ويشــر تقريــر مــؤرش ازدهــار
املــدن ملدينــة أبهــا إىل بلــوغ ســكان املدينــة  420.000نســمة بحلــول
عــام  ،2016مــا يــوازي  %21مــن إجــايل تعــداد ســكان منطقــة عســر.
ومــع ذلــك  ،تعتــر أبهــا ســكانياً الثانيــة بعــد مدينــة خميــس مشــيط التــي
تشــكل  %25.3مــن إجــايل ســكان منطقــة عســر .ويبلــغ متوســط حجــم
األرسة خمســة أفــراد ،كــا تشــكل الرشيحــة الشــبابية الغالبيــة الســكانية،
حيــث نســبة مــن هــم دون عمــر  24ســنة  ،%46ونســبة مــن هــم دون
()1
30ســنة  ،%54و  %4فقــط مــن الســكان فــوق  65ســنة.

السكان والهجرة

تشــر تقديــرات الهيئــة العامــة إلحصــاء إىل أن إجــايل عــدد ســكان
منطقــة عســر يف  2014بلــغ  2.15مليــون نســمة ،مــا يــوازي  %7مــن
إجــايل الســكان يف اململكــة يف عــام  2014البالــغ  30.8مليــون
نســمة .وحســب تعــداد  ،2004كان عــدد ســكان منطقــة عســر حــوايل
 1.69مليــون نســمة ،ارتفــع العــدد يف عــام  2010إىل  1.98مليــون
نســمة( .)2وبــن عامــي  2004و  ، 2014شــهدت املنطقــة معــدل منــو
ســنوي بلــغ حــوايل  ،%2.07وذلــك أدىن مــن معــدل النمــو الســكاين
الوطنــي باململكــة.

 4,1,2الخلفية االجتامعية واالقتصادية
تعــد أبهــا الحرضيــة وجهــة ســياحية رئيســة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،جاذبــة إلعــداد كبــرة مــن املصطافــن إليهــا للتمتــع
بطقســها اللطيــف ،فجوهــا بــارد شــتا ًء ومعتــدل صيفـاً ،وخصوبــة تربتهــا
وغــزارة أمطارهــا وجبالهــا الخــراء الخالبــة تجعلهــا مــن بــن أكــر املناطــق
شــهرة يف جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة ،مــا جعــل الدولــة والجهــات
العليــا تعمــل عــى تعزيــز النشــاط الســياحي يف هــذه املنطقة .تتســم
مدينتــا أبهــا وخميــس مشــيط بطابــع معــاري تقليــدي متميــز وفريــد،
منــازل مرتفعــة لعــدة طوابــق ،مشــيدة مــن الطــن والحجــر عــى ســفوح
التــال أو عــى ضفــاف األوديــة لســهولة اســتخدام مــواد اإلنشــاء
الطبيعيــة والريــاح لتنظيــم درجــة الحــرارة يف الصيــف والشــتاء .ومــن أبــرز
املعــامل الرتاثيــة يف مدينــة أبهــا قــر شــدا األثــري وقريــة املفتاحــة
التقليديــة للفنــون الرتاثيــة والتشــكيلية والحــرف اليدويــة.
وتســتضيف مدينــة أبهــا العديــد مــن الفعاليات مثــل املهرجانــات الصيفية
والفعاليــات الرياضيــة والعــروض املوســيقية التقليديــة التــي تجــذب
الــزوار مــن جميــع أنحــاء اململكــة ،بينــا تشــتهر خميــس مشــيط بســوقها
األســبوعي كل خميــس .وبســبب األعــداد الكبــرة ملرتــادي الســوق،
راج النشــاط التجــاري يف خميــس مشــيط كثــرا ً ،إذ تبــاع يف األســواق
املحليــة الفواكــه والخــراوات واملشــغوالت اليدويــة التقليديــة مثــل
املجوهــرات البدويــة الفضيــة املزخرفــة والســال الجميلــة التــي يقبــل
عليهــا الــزوار بكــرة ويحرصــون عــى اقتناءهــا .ويشــر تقريــر مــؤرش
ازدهــار مدينــة أبهــا إىل انخفــاض معــدل البطالــة نوعــا مــا يف املدينــة
إىل  %4.47يف عــام  ، 2016وارتفــاع الدخــل األرسي نســبياً بقــدرة رشائيــة
تعــادل  34.835دوالر أمريــي ،أي  130.000ريــال ســعودي.
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بلــغ الناتــج املحــي اإلجــايل ملنطقــة عســر  58.1مليــار ريــال يف عــام
 ،2012مــا يــوازي  %0.6مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للمملكــة ،أو %4.1
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل خــارج قطــاع النفــط الخــام والغــاز .وبلــغ
متوســط معــدل النمــو الســنوي يف الناتــج املحــي اإلجــايل للمنطقة
 %20خــال الفــرة  ،2012-2009حيــث احتــل قطــاع التجــارة املرتبــة األوىل
مــن حيــث املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل ملنطقــة عســر،
بنســبة  ،%15.7يليــه قطــاع العقــار واملــال واألعــال بنســبة  ،%14.3قطــاع
البنــاء والتشــييد بنســبة  ،%12.6قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت
بنســبة  ،%8.9قطــاع الخدمــات االجتامعيــة والشــخصية بنســبة %5.5
 ،الزراعــة بنســبة  ،%3.6والصناعــة بنســبة  )2(،%2.2وتتنــوع القاعــدة
االقتصاديــة ملنطقــة عســر ،مــا زاد مــن مســاهمتها يف رفــع نصيــب
الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  18.000ريــال إىل  28.000ريــال
يف عــام .2012

 5,1,2االتصالية عىل املستوى الوطني
النقل الجوي

يوجــد يف منطقــة عســر مطــاران رئيســان هــا مطــار أبهــا الــدويل
ومطــار بيشــة الداخــي .يوفــران خدمــات النقــل الجــوي للــركاب والبضائــع
داخــل املنطقــة ويربطانهــا ببقيــة أرجــاء اململكــة ، .ويعتــر مطــار أبهــا
الــدويل نقطــة دخــول وخــروج دوليــة رئيســة توفــر خدمــات النقــل مــن
أبهــا الحرضيــة إىل مــدن أخــرى خــارج الحــدود الســعودية .ويؤكــد التقريــر
االقتصــادي ملنطقــة عســر عــى خدمــة النقــل الجــوي باعتبارهــا مــن
الركائــز األساســية والحيويــة للتنميــة االقتصاديــة الحاليــة واملســتقبلية
يف املنطقــة .ويــؤدي مطــار أبهــا دورا ً هامــا يف نقــل املصطافــن مــن
وإىل أبهــا الحرضيــة ،وتشــمل الرحــات املبــارشة رحــات إىل الريــاض
وجــدة والظهــران.

شبكة الطرق

يعتــر طريــق الجنــوب الرئيــس الطائــف -الباحــة  -أبهــا – جــازان مــن الطــرق
الرئيســة الهامــة التــي تربــط منطقــة عســر ببقيــة مناطــق اململكــة،

وميــر بالعديــد مــن التجمعــات العمرانيــة داخلهــا ،نفــذ خــال الفــرة
 ،1975 -1971بطــول 750كــم .وترتبــط منطقــة أبهــا الحرضيــة بالريــاض
عــر طريــق بيشــة أو طريــق وادي الــدوارس .وهنــاك طريــق جــدة – جــازان
الســاحيل مــرورا ً مبنطقــة عســر ،حيــث أنجــز وأنشــئ عــام  .1979وتوفــر
شــبكة الطــرق الثانويــة ترابط ـاً جي ـدًا داخــل املنطقــة.

© Imam Khairul Annas
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 2,2ديناميكيات وأمناط التنمية اإلقليمية
 1,2,2التنظيم اإلقليمي
الحدود اإلدارية

تقــع منطقــة عســر يف الجــزء الجنــويب الغــريب مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،تحيــط بهــا خمــس مناطــق إداريــة :مــن الــرق منطقتــا
الريــاض ونجــران ،ومــن الشــال منطقتــا مكــة املكرمــة والريــاض ،ومــن
الغــرب منطقتــا مكــة املكرمــة والباحــة ،ومــن الجنــوب منطقــة جــازان.
وتتكــون املنطقــة إداريـاً مــن إمــارة املنطقــة ،وخمــس عــرة محافظــة:
أبهــا  ،خميــس مشــيط ،بيشــة ،النــاص ،محايــل ،رساة عبيــدة ،تثليــث،
رجــال أملــع ،أحــد رفيــدة ،ظهــران الجنــوب ،بلقــرن ،املجــاردة ،تنومــه ،الــرك،
وطريــب .وتطــل املنطقــة عــى البحــر األحمــر بســاحل يزيــد طولــه عــن
 140كيلومــرا ً .ويعــد موقعهــا أحــد أهــم عنــارص التنميــة االقتصاديــة يف
املنطقــة التــي تعتمــد عــى الســياحة والزراعــة.

املخطط اإلقليمي ملنطقة عسري والقطاعات التنموية

يشــر املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة عســر إىل ثالثــة قطاعــات إمنائيــة
رئيســة يف املنطقــة ،هــي  :تهامــة عســر ،سلســلة جبــال الــروات
(وتشــمل أبهــا الحرضيــة  ،ومتــارس فيهــا األنشــطة التعدينيــة ،والســياحية
والزراعيــة) ،والهضبــة الرشقيــة "هضبــة عســر" ،وتشــارك بشــكل رئيــس
يف مجــاالت التصنيــع والســياحة واألنشــطة الخدماتيــة .وتقــدم منطقــة
أبهــا الحرضيــة خدمــات تجاريــة ،عــاوة عــى كونهــا منطقــة صناعيــة..
ويشــغل قطــاع تهامــة ربــع املســاحة اإلجامليــة ملنطقــة عســر ،وتشــتهر

بالزراعــة وتربيــة املــوايش ،وهــي املصــدر الرئيــس للمنتجــات الزراعيــة
بفضــل اتســام املنــاخ باالعتــدال والثبــات بعيــدا ً عــن التقلبــات املوســمية
واليوميــة .تقليديــا ،شــكلت الزراعــة وما تزال النشــاط االقتصــادي الرئيس
للســكان املحليــن يف مجــال إنتــاج محاصيــل الفواكــه والخــروات والــن.
ويعتــر صيــد األســاك نشــاطاً اقتصاديــاً رئيســاً يف مراكــز الرشيــط
الســاحيل شــاملة الــرك والقحمــه.
تعــد مدينــة أبهــا املركــز الرئيــس للوظائــف اإلداريــة يف منطقــة عســر،
وإحــدى املناطــق املحركــة لالقتصــاد اإلقليمــي والوطنــي ،فهــي واحــدة
مــن املناطــق التــي تدفــع االقتصــاد اإلقليمــي والوطنــي ،انســجاماً مــع
توجهــات االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة .وتحصــل عــى
معظــم إيراداتهــا مــن نشــاطي الســياحة والتجــارة .وتعتــر أبهــا الحرضيــة
مركــز منــو وطنــي ،ولهــا دور حاســم يف دعــم التنميــة يف جنــوب
غــرب اململكــة .لقــد أدت التضاريــس الجبليــة يف املنطقــة إىل تطويــر
أربعــة مســارات تلفريــك (عربــات معلقــة) تعتــر مــن املعــامل الســياحية
البــارزة يف املنطقــة ،تصــل بــن منتجعــات ومتنزهــات عســر الســياحية،
متنزهــات الســودة والحبلــة الجبليــة ،وجبــل ذرى "األخــر" ومنتجــع أبهــا
الجديــدة عــى ضفــاف بحــرة الســد ،ويُعــد ركــوب التلفريــك تجربــة ممتعــة
ومثــرة ملحبــي املغامــرات واالســتمتاع مبناظــر فائقــة الجــال ألبهــا
توزيع السكان يف منطقة عسري
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الشكل  .7توزيع السكان يف املحافظات مبنطقة عسري حسب تعداد 2010

الحرضيــة وجبالهــا ،مــا يجعلــه معلــم جــذب رئيــس لزائــري أبهــا الحرضيــة
مــن الداخــل والخــارج.
يحــدد املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة عســر محــوري تنميــة هامــن،
حســب نطــاق تأثريهــا .إذ تســهم املدينــة بــدورا أســايس يف دعــم
التجمعــات الســكانية الحرضيــة والريفيــة األخــرى مــن خــال توفــر الدعــم
التجــاري واإلداري وتوافــر الخدمــات اإلقليميــة الرئيســة فيهــا .وتشــكل
أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة "أبهــا الحرضيــة"  ،وهــي املنطقــة
الحرضيــة الرئيســة الواقعــة عنــد ملتقــى محــاور تنميــة وطنيــة وإقليميــة،
إذ ميــر محــور تنميــة وطنــي رئيــس مــن الشــال إىل الجنــوب رابطــاً
التجمــع اإلقليمــي مبكــة املكرمــة شــاالً ،ونجــران جنوبـاً .وتعمــل محــاور
التنميــة اإلقليميــة عــى دعــم محــاور التنميــة الوطنيــة ،باإلضافــة إىل
كونهــا الرابــط بــن املــدن والتجمعــات الســكانية الداخليــة .وتشــكل أبهــا
الحرضيــة إحــدى نقــاط التنميــة املركزيــة الوطنيــة عــى طــول املحــور
اللوجســتي الســاحيل الــذي يربــط املراكــز الشــالية مثــل مدينــة نيــوم،
22

ومدينــة امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة ،وجــدة ،ومدينــة جــازان للصناعــات
األساســية والتحويليــة يف الجنــوب .تجــدر اإلشــارة إىل أن موقــع قريــة
رجــال املــع الحجريــة الرتاثيــة الواقعــة عــى بعــد  45كــم غــرب مدينــة أبهــا
الحرضيــة ،شــكل طريقــاً تجاريــاً وممــرا ً طبيعيــا (تنمويــاً مركزيــاً) عــى
طريــق الحــج القديــم مــن اليمــن إىل مكــة املكرمــة.

 2,2,2املوارد والهياكل اإلقليمية
الحركة والبنية التحتية

يظهــر تحليــل ســهولة التنقــل داخــل أبهــا الحرضيــة إمكانيــة وصــول %60
مــن الســكان تقريبــا إىل مدينــة أبهــا عاصمــة املنطقــة يف غضــون 15
دقيقــة بالســيارة ،مــا يعنــي يف العمــوم اتســام شــبكة طــرق املنطقــة
برتابطيــة واتصــال جيــدة نســبيا ،وتوافــر ســبل الوصــول إىل الفــرص
والســلع والخدمــات واملرافــق يف املــدن الرئيســة يف جميــع أنحــاء
وتســر الرشكــة الســعودية للنقــل الجامعــي "ســابتكو"
املنطقــة.
ّ

© Torsten Matzak
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الزمن بالسيارة
 15دقيقة
 30دقيقة
 60دقيقة
 120دقيقة

سكان الحرض/الريف:

املستوى الوطني
املستوى اإلقليمي
املستوى املحيل

سكان الحرض/الريف:
9200-209

36700-9201

104400-36701

224400-104401
449855-224401
طريق رسيع
طرق رئيسية

 ٪من إجاميل السكان
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الشكل  .8إمكانية الوصول عىل شبكات الطرق يف منطقة عسري

حافالتهــا مــن أبهــا الحرضيــة إىل الريــاض رشقــاً عــر مدينــة خميــس
مشــيط ،وإىل نجــران يف الجنــوب الرشقــي ،وإىل مكــة املكرمــة شــاالً
عــر الباحــة والطائــف ،مــا يفتــح املنطقــة عــى ســائر املــدن الرئيســة يف
اململكــة.
بلــغ إجــايل أطــوال الطــرق املعبــدة ضمــن حــدود البلديــات يف منطقــة
عســر بنهايــة عــام  2012حــوايل  15.605كــم ،متثــل مــا نســبته %17.1
مــن إجــايل أطــوال الطــرق الحرضيــة يف اململكــة البالغــة  91,000كــم
طــويل التــي تديرهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة .أمــا شــبكة الطــرق
الرسيعــة واملزدوجــة واملفــردة التــي تنفذهــا وزارة النقــل وتــرف
عليهــا فبلغــت أطوالهــا  16000كــم طــويل بنهايــة عــام  ،2012وفيــا
يخــص وصــات الطــرق الزراعيــة والرتابيــة املمهــدة ،فوصلــت أطوالهــا
إىل  21.610كــم طوليــاً.
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املوارد االقتصادية

إىل جانــب قطــاع الســياحة ،تعتــر صناعــة التعديــن واملحاجــر إحــدى أهــم
القطاعــات الواعــدة يف منطقــة عســر نظــرا ً إىل إمكاناتهــا الهائلــة
غــر املســتغلة ،وتوافــر املــواد الخــام ،واملــوارد املعدنيــة الطبيعيــة
املجديــة اقتصاديــاً ،واملحميــات الكبــرة ،والقــدرة عــى دعــم األعــال
الصناعيــة .ومــن بعــض الــروات املعدنيــة املتوفــرة كالذهــب والفضــة
يف مكمــن الحجــار ،والحجــر الجــري والجرانيــت يف جبــال شــهدان يف
بيشــة ،والفلســبار يف وادي يبــه .هنــاك أيضــا رواســب النيــكل والنحــاس
.
والزنــك غــر املســتغلة يف الجبــال

العنارص البيئية والتجمعات العمرانية

تشــكل الصحــراء بكثبانهــا الرمليــة حــوايل  %40مــن إجــايل مســاحة
منطقــة عســر ،وذلــك يف هضبتهــا الشــالية ،حيــث تقــع مدينتــا
تثليــث وبيشــة .وتعتــر الســياحة والزراعــة يف عســر األنشــطة الرئيســة
فيهــا ،تعربهــا سلســلة جبــال الــروات فاصلــة مناطــق صيــد األســاك

السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي

املستوى الوطني
املستوى اإلقليمي
املستوى املحيل
طريق رسيع
طرق رئيسية
سهول مبنحدرات منخفضة
أودية
األرايض الزراعية
الغابات ومناطق الرعي
الكثبان الرملية
املنحدرات والجبال املرتفعة
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أرايض صحراوية
محميات
األرايض البحرية املحجوزة
استعامالت خاصة
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الشكل  .9العنارص البيئية يف منطقة عسري

املستوى الوطني
املستوى اإلقليمي
املستوى املحيل
طريق رسيع
طرق رئيسية

أودية
محميات
املحميات البحرية
متنزهات وطنية
معامل رئيسية
الشواطئ السياحية
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الشكل  .10ديناميكيات السياحة يف حارضة أبها
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السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي

عــى ســاحل البحــر األحمــر عــن املراكــز التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة
الداخليــة .أمــا الســهل الســاحيل فيمتــد مســافة  140كــم عــى البحــر
األحمــر ويشــغل مــا مســاحته  100ألــف كــم .2وإىل الغــرب مــن مدينــة
أبهــا الحرضيــة ،ميتــد متنــزه عســر الوطنــي ،أول متنــزه فريــد مــن نوعــه
يف اململكــة ،مــن جبــال عســر حتــى ســاحل البحــر األحمــر ،ويغطــي
مــا مســاحته  ٢٠٠٠هكتــار .وتــزرع املحاصيــل يف الغالــب يف املدرجــات
الزراعيــة عــى ســفوح الجبــال الشــاهقة.
وقــد أدى منــو وتوســع املدينتــن الرئيســتني يف املنطقــة ،وهــا أبهــا
وخميــس مشــيط  ،إىل نشــوء مراكــز حرضيــة أخــرى مجــاورة أصغــر حجـاً،
ضمــن دائــرة نصــف قطرهــا  30كــم تقريبــاً منهــا ،كمراكــز أحــد رفيــدة
والواديــن وتندحــة والرشــدة وغريهــا مــن املراكــز الصغــرة .وعمومــا،
فــإن املناطــق الواقعــة ضمــن نصــف قطــر نطــاق تأثــر مدينــة أبهــا
الحرضيــة ،العاصمــة اإلقليميــة ،والبالــغ  50كــم إىل الــرق والجنــوب ،قــد
تحولــت إىل تجمعــات عمرانيــة.

 3,2ديناميكيات وهيكل إقليم املدينة
 1,3,2العنارص الهيكلية
يتمثــل التجمــع الحــري الرئيــس يف منطقــة عســر بـــ أبهــا الحرضيــة
التــي تضــم مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة .حيــث يشــكل هــذا
التجمــع الحــري متعــدد الوظائــف محــور الرتكيــز الرئيــي القتصــاد
منطقــة عســر بأكملهــا ،إذ أنــه يعمــل عــى تجميــع العديــد مــن الوظائــف
الحرضيــة مــع بعــض القطاعــات االقتصاديــة الناشــئة نتيجة وجــود قطاعات
متوافقــة .ومعــروف أن أبهــا الحرضيــة متثــل وجهــة ســياحية وثقافيــة
فريــدة مــن نوعهــا ،حيــث أثــرت الســياحة يف الكثــر مــن اســتعامالت
األرايض فيــا شــملت فيهــا إقامــة الفنــادق والشــاليهات الســياحية،
وإنشــاء وكاالت الســياحة والســفر واملكاتــب العقاريــة واملســطحات
العامــة الخــراء مثــل الحدائــق واملتنزهــات املنتــرة يف جميــع أنحــاء
أبهــا الحرضيــة .كــا يتوافــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة
مثــل املراكــز التجاريــة والتعليميــة التــي تدعــم وظائفهــا االقتصاديــة
الرئيســة .و ضمــن نطــاق منطقــة أبهــا الحرضيــة إىل الشــال مــن مدينــة
خميــس مشــيط توجــد مدينــة عســر الصناعيــة ،التــي تضــم عــددا مــن
الصناعــات يف مختلــف املجــاالت .وتعــد مدينــة خميــس مشــيط مركــزا ً
متعــدد الوظائــف يف املجــاالت التجاريــة والصناعيــة والخدميــة .وهنــاك
روابــط قويــة بــن محايــل الزراعيــة و أبهــا الحرضيــة .ويف العمــوم ،يحــوز
إقليــم أبهــا الوظيفــي عــى مقومــات منــو كبــرة لجــذب املزيــد مــن
االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة يف العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة
املســتدامة ،كالســياحة والتعديــن كــا يشــر بذلــك تقريــر عســر
االقتصــادي لعــام .2014

 2,3,2الروابط واالتصال الوظيفي
تشــرك مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة والتوابــع املجــاورة يف
نفــس الخدمــات ذات األهميــة اإلقليميــة ،مــن حيــث الهجــرة الســكانية،
26

والتجــارة ،وتوفــر امليــاه ،لتشــكل مبجملهــا إقليــم مدينــة أبهــا الحرضيــة.
والتــي متثــل البوتقــة الحرضيــة الرئيســة يف إقليــم املدينــة ،يقطنهــا
 %50مــن إجــايل ســكان منطقــة عســر .ومتتــد هــذه املنطقــة الحرضيــة
جنوبــاً لتشــمل مدينــة أحــد رفيــدة  ،وشــاالً لتضــم مدينــة خميــس
مشــيط إليهــا ،مبــا يف ذلــك مدينــة عســر الصناعيــة ،مــا يجعــل هــذه
املنطقــة مركــزا ً متعــدد الوظائــف ،يوســع مــن منظومتــه الحرضيــة
لريتبــط وظيفيـاً مــع مدينــة محايــل الزراعيــة ،واملركزيــن الســاحليني الــرك
والشــقيق الواقعــن عــى محــور أبهــا الحرضيــة -جــدة ،حيــث توجــد محطــة
تحليــة الشــقيق التــي تــزود إقليــم عســر بامليــاه العذبــة عــى بعــد
حــوايل  125كــم غــرب مدينــة أبهــا الحرضيــة.
هنــاك طريــق ســاحيل رئيــس يربــط بــن أبهــا الحرضيــة وجــدة ،تــم
ـر الرشكــة الســعودية للنقــل الجامعــي
تنفيــذه يف عــام  .1979كــا تسـ ّ
(ســابتكو) حافالتهــا مــن أبهــا الحرضيــة نحــو الريــاض رشقـاً ،ونجــران جنوبـاً،
واملدينــة املنــورة شــاالً ،ومــدن أخــرى داخــل اململكــة.
يقــع مطــار أبهــا الــدويل بــن املدينتــن الرئيســتني أبهــا وخميــس
مشــيط ،وهــو املطــار الرئيــس يف املنطقــة ،مــع تســيري رحــات دوليــة
إىل اليمــن (صنعــاء)  ،مــر (القاهــرة)  ،قطــر (الدوحــة)  ،واإلمــارات
العربيــة املتحــدة (ديب والشــارقة)  ،فضــا عــن الرحــات الداخليــة .وقــد
بــدأ العمــل بإنشــاء املطــار يف منتصــف عــام  ،١٩٧٥وتــم تشــغيله يف
عــام  .1977وقبــل ذلــك ،كان مطــار امللــك خالــد العســكري ،بالقــرب مــن
خميــس مشــيط  ،يخــدم الرحــات الداخليــة.

 3,3,2الخصائص البيئية إلقليم مدينة أبها الحرضية
ميتــاز منــاخ منطقــة عســر باعتــدال يف درجــات الحــرارة طــوال العــام،
ال ســيام يف فصــل الصيــف ،خالفــاً للصيــف الحــار يف أغلــب مناطــق
اململكــة .وتــراوح املعــدالت الســنوية لهطــول األمطــار مــا بــن -300
 500مــم  ،تصــل ذروتهــا خــال أشــهر فربايــر ،مــارس وأبريــل ،مــع زخــات
مطريــة يف شــهري يوليــو وأغســطس .وتتلقــى املرتفعــات العاليــة
أكــر كميــة مــن األمطــار تقــل باالتجــاه رشق ـاً نحــو الهضبــة التــي ترتفــع
فيهــا درجــات الحــرارة بشــكل عــام .ويبلــغ املعــدل الســنوي لدرجــة الحــرارة
يف إقليــم أبهــا الحرضيــة  21درجــة مئويــة يف الصيــف و  15درجــة مئويــة
يف الشــتاء ،وذلــك بتأثــر االرتفــاع.

السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي

صناعية
استعامالت متعددة
شبكات الطرق
زراعية
ثقافية وسياحية
مناطق متفرقة معزولة
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املستوى الوطني
املستوى اإلقليمي
املستوى املحيل
طريق رسيع
طرق رئيسية
سهول مبنحدرات منخفضة
أودية
األرايض الزراعية
الغابات ومناطق الرعي
الكثبان الرملية
املنحدرات والجبال املرتفعة
الجبال
أرايض صحراوية
محميات
األرايض البحرية املحجوزة
استعامالت خاصة
السبخات
املطار الحايل
ميناء الصيد
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الحوكمة والتمويل البلدي
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الحوكمة واإلطار املايل

واملؤسيس
 1,3النطاق الترشيعي
ّ
يســتند إطــار الترشيــع العمــراين ألبها الحرضية إىل الرشيعة اإلســامية،
والجهــات املخولــة بإصــدار األنظمــة هــي :امللــك ،مجلــس الشــورى،
مجلــس الــوزراء ومختلــف الــوزارات .وتشــمل أدوات إصــدار األنظمــة:
األمــر امللــي ،األمــر الســامي ،املرســوم امللــي ،التوجيــه امللــي،
قــرارات مجلــس الــوزراء ،والقــرارات الوزاريــة ،وتعمــل بتــدرج هرمــي ناظــم
لهــا .وقــد بلــغ مجمــوع مــا صــدر مــن اللوائــح والتعليــات املتصلــة بضبــط
وتوجيــه التنميــة يف أبهــا الحرضيــة  500الئحــة تخطيطيــة ،غالبيتهــا يف
صيغــة تعاميــم إداريــة( )٣ليســت لهــا حجيّــة القواعــد الناظمــة.
2%
47 %

3%
9%

إدارة األرايض
املساحات العامة

أنظمة واشرتاطات البناء

16%

23 %

حقوق البناء والتطوير
الشــكل  :13رســم بيــاين لعــدد الترشيعــات الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
وفقــاً للمحــاور األساســية لترشيعــات التخطيــط الحــري (برنامــج املوئــل)

تتــوىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن الناحيــة التنظيميــة

مســؤولية شــئون تخطيــط املــدن باململكــة .لذلــك دور الــوزارة هــام

يف ضبــط وتوجيــه النمــو يف مدينــة أبهــا الحرضيــة عــر ذراعهــا التنفيذي
املمثــل يف أمانــة منطقــة عســر التــي تقتــر ميزانيتهــا الســنوية
عــى الدعــم الحكومــي ،حيــث تقــوم الحكومــة ممثلــة بــوزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة برصــد املخصصــات املاليــة لألمانــة عــى أســاس
ميزانيــة البنــود التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا
اعتــادات ماليــة لــكل بنــد مــن بنــود ميزانيــة األمانــة.
اســتند التخطيــط ألبهــا الحرضيــة للمنهجيــة املتبعــة يف إدارة شــؤون
تخطيــط املــدن يف اململكــة التــي تتســم بتسلســل العمليــة
التخطيطيــة مــن املســتوى األعــى إىل األدىن :مــن االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة ،التــي متثــل اإلطــار املو ّجــه للسياســات التنمويــة
العامــة الحرضيــة والقرويــة عــى املســتوى الوطنــي ،وكذلــك
اســراتيجية التنميــة الريفيــة الشــاملة أحــد عنــارص االســراتيجية العمرانية
الوطنيــة  ،ثــم املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة عســر ،الــذي يركــز عــى
دور مدينــة أبهــا املحــوري ،باعتبارهــا العاصمــة اإلداريــة واملحــرك القتصــاد
منطقــة عســر ،ثــم الخطــط العمرانيــة شــبه اإلقليميــة ملحافظــات
املنطقــة (منطقــة أبهــا الحرضيــة 1425 /2005 ،هـــ 1450/2030 -ﻫ ).
وهنــاك املراحــل الثالثــة لحــدود النطــاق العمــراين (1435/2014ﻫ ،
1440/2019ﻫ 1450/2030ﻫ ) للحــد مــن التمــدد العمــراين نحــو ضواحــي
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تطبيــق أســلوب نظــم ولوائــح تحديــد "تقســيم" املناطــق واســتعامالت
األرايض يف أبهــا الحرضيــة مل يكــن كافيــاً لضبــط وتــرة التنميــة
العمرانيــة يف املدينــة لعــدم مواكبــة األســلوب لديناميكيــات عمليــة
التحــر ومتطلباتهــا ،وكذلــك االنتقائيــة يف إعــداد وتطبيــق اشــراطات
وتعليــات البنــاء ،مثــال ذلــك اقتصــار دراســات املخطــط املحــي عــام
1988عــى مراكــز املــدن دون غريهــا مــن املناطــق األخــرى يف املدينــة،
مــا أتــاح املجــال للتمــدد األفقــي يف أرجــاء أبهــا الحرضيــة )٤(.وتعــد
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة الوثيقــة الوحيــدة املو ِّجهــة واملنظمــة
للتنميــة ،أمــا بقيــة األدوات التخطيطيــة فمحــددة بدالئــل أعــال إرشــادية
إجرائيــة ليســت لهــا حجيــة القواعــد واللوائــح املنظمــة .وهــذه األدوات
بطبيعتهــا ،ال ميكنهــا بنــاء نظــام للمســاءلة والشــفافية النظاميــة بــن
الجهــات املعنيــة.

قطع األرايض والبلوكات

التمويل

املــدن غــر املخدومــة بالبنيــة التحتيــة الحرضيــة الكافيــة ،ثــم مســتوى
التخطيــط التفصيــي للتنميــة يف أبهــا الحرضيــة املمثــل مبخططــات
تقســيم األرايض.

فيــا يتصــل باإلصــاح املؤســي ،ســوف تســتفيد أبهــا الحرضيــة
مــن الالمركزيــة املاليــة واإلداريــة لتســهيل وحفــز الحلــول املســتقلة
واملبتكــرة للمشــاكل الحرضيــة واالجتامعيــة عــى مســتوى األمانــة.
وينطــوي ذلــك عــى:
• تفويــض مهــام صالحيــات التخطيــط املحــي مــن وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة إىل أمانــة منطقــة عســر لتحقيــق االســتجابة الفاعلــة
الحتياجــات املجتمــع دون الرجــوع للمركــز ،باعتبارهــا األقــرب لبلدياتهــا
واألدرى بشــؤونها ،وهــو مــا تدعمــه األجنــدة الحرضيــة الجديــدة التــي
تدعــو إىل تخويــل الصالحيــات لــإدارات البلديــة للقيــام بعمليــات
التخطيــط والتصميــم الحــري ،ورضورة التنســيق يف تنفيذهــا مــع كافــة
املســتويات الحكوميــة ،وكافــة الــركاء املعنيــن بالتنميــة.
• الالمركزيــة املاليــة ،لتوفــر االســتقالل املــايل لألمانــة وتنميــة
إيراداتهــا الذاتيــة مــن خــال رضائــب امللكيــات والرســوم لتمويــل
األنشــطة اإلمنائيــة ..ويبــن نظــام رســوم األرايض البيضــاء غــر املنــاة
يف املناطــق الحرضيــة امل ُقــر مؤخــرا ً للحــد مــن مضاربــات األرايض
ونقــص املســاكن والتنميــة الرسيعة/غــر املنــاة لــأرايض ،مــدى
االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة لتعزيــز
التنميــة الفاعلــة.
• فتــح قنــوات لكافــة رشكاء التنميــة ،مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص
والتطوعــي وعا ّمــة املجتمــع للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة
ومتــس حياتهــم.
باملشــاريع التــي تؤثــر يف مصالحهــم
ّ
ومــن شــأن تكامــل األدوات الناظمــة للعمليــة التخطيطيــة أن يســهم
يف تحديــد ودعــم التدخــات التنمويــة املناســبة واإلجــراءات البنــاءة
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 2,3اإلجراءات واألدوات التنظيمية للمخططات

ويكســبها رشعيتهــا فيــا يتصــل بتنميــة منطقــة أبهــا الحرضيــة .هنــاك
حاجــة ملراجعــة وتحديــث مجموعــة القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا
حاليــا فيــا يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجيــه التنميــة العمرانيــة الراهنــة،
وصياغــة إطــار ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب التجاهــات التحــر
الحاليــة ،يراعــى فيــه الحــد مــن تداخــل الصالحيــات .وينبغــي أن يتيــح
إطــار الترشيــع العمــراين مســتوى مقبــوالً مــن املشــاركة العامــة يف
عمليــة وضــع السياســات وصناعــة القــرار التخطيطــي ،وتعزيــز املســاواة
والشــمول االجتامعــي.
كذلــك ،مــن شــأنه إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين
لتشــمل أســس وقواعــد واضحــة لتحديــد مراحلــه ،أن يعــزز املســاءلة
الفنيــة والرأســية ،كــا تحتــاج الالئحــة إىل زيــادة الرتكيــز عــى تحديــد
منطقــة حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا ،ليــس فقــط
مــن أجــل منــع التمــدد العمــراين الرسيع وغــر املنظم ،بــل للحيلولة دون
التفــاف املطــور العقــاري عــى النــص النظامــي غــر الــوايف يف بعــض
مــواد الالئحــة التنفيذيــة .وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات
الداعمــة لتحـ ّول املدينــة يك تصبــح أكــر ترابطــا واندماجـاً واســتدامة يف
املســتقبل .وينبغــي بعــد املراجعــة الالحقــة لالئحــة التنفيذيــة لقواعــد
تحديــد النطــاق العمــراين تقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراين
قــد حققــت الغايــة املتوخــاة منهــا ،واإلفــادة مــن مخرجــات التقويــم يف
عمليــة اإلصــاح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.

 1,2,3مستويات التخطيط العمراين لـ أبها الحرضية

يســتند نشــاط التخطيــط العمــراين ألبهــا الحرضيــة إىل منهجيــة تخطيــط
املــدن املتبعــة يف اململكــة مبســتوياتها األربعــة وهــي املســتوى
الوطنــي ،واإلقليمــي ،واملحــي ،والتفصيــي .ويوضــح الشــكل 14
أدوات التخطيــط الحاليــة املســتخدمة يف أبهــا الحرضيــة.

 2,2,3االسرتاتيجية العمرانية الوطنية

تعــد االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة اإلطــار املوجــه للتنميــة
العمرانيــة عــى كامــل الحيــز الوطنــي ،مــع ذلــك مل تراعــى توجهاتهــا
إال عــى نطــاق جــزيئ ،مثــال ذلــك تعــارض مدينــة عســر الصناعيــة
()٥
مــع توجهــات االســراتيجية نتيجــة تدخــل هيئــة املــدن الصناعيــة.

 3,2,3املخطط اإلقليمي ملنطقة عسري
ميثــل املخطــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين للتخطيــط العمــراين يف
اململكــة العربيــة الســعودية .ويتنــاول بالتحليــل الخصائــص الطبيعيــة
والبيئيــة والحرضيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة للتنميــة اإلقليميــة .وقــد
تــم إعــداد املخطــط االقليمــي ملنطقــة عســر عــام 2005م ويهــدف لـــ:
• توظيــف املوقــع االســراتيجي ملنطقــة عســر ،خاصــة ألغــراض
التنميــة الســياحية.
• االســتغالل األمثــل ملــوارد املنطقــة لدعــم التكامــل الوطنــي

© Panoramio

جبال منطقة عسري
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الشكل  .١٤عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط ،وأدوات التخطيط املستخدمة لحاض أبها (برنامج مستقبل املدن السعودية)
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واإلقليمــي واملحــي واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة املتوازنــة عــى
الحيــز الوطنــي.
• تحفيــز وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف توفــر الخدمــات التعليمية
والتدريــب يف منطقة عســر.
• معالجــة تركــز واســتقطاب الســكان واألنشــطة والخدمــات لتحقيــق
تنميــة عمرانيــة متوازنــة يف ســائر أرجــاء املنطقــة.
• تحقيق منظومة حرضية متوازنة يف املنطقة وفق التدرج الوظيفي
والحجم السكاين.

 4,2,3املخطــط شــبه اإلقليمــي للمحافظــات – أبهــا الحرضيــة
ومراكزهــا
أعــد املخطــط شــبه اإلقليمــي لـــ أبهــا الحرضيــة ( )2030-20٠5وفــق
توجهــات االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة ،ويحــدد أهدافــاً

متنوعــة ملدينــة أبهــا الحرضيــة ومراكزهــا ضمــن منطقــة أبهــا الحرضيــة،
مثــال ذلــك اســتمرار تأهيــل مدينــة أبهــا الحرضيــة للقيــام بدورهــا كمركــز
إداري وخدمــي وتعزيــز مســتقبلها الســياحي ..مــع التنويــه بانســجام
املخطــط شــبه اإلقليمــي لـــ أبهــا الحرضيــة بنســبة  %70مــع توجهــات
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة.

وعــى صعيــد اســتعامالت األرايض ،يحــدد املخطــط شــبه اإلقليمــي
االســتعامل االســراتيجي لــأرايض وشــبكات املرافــق العامــة ضمــن
حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين 1450ﻫ ،لكنــه ال يدعــم بوضــوح

سياســة االســتخدام املختلــط لــأرايض ،حيــث يشــجع يف العمــوم منــط
اســتعامل األرايض أحــادي الوظيفــة ،أمــا االســتعامل املختلــط فمقــرح
فقــط يف محيــط محــاور النقــل الرئيســة.

 5,2,3املخطط الهيكيل ألبها الحرضية
تــم إعــداد املخطــط الهيــكيل ألبهــا الحرضيــة يف عــام 2006م  ،ومل
تعتمــده وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،ألن حــدود مراحــل النطــاق
العمــراين تقــوم مقامــه ،لكنهــا ال تتطــرق الســتعامالت األرايض وال
لشــبكات الطــرق أو نظــم تحديــد وتقســيم املناطــق واألرايض كــا يف
املخطــط العمــراين )٧(.لقــد أدى عــدم توافــر مخططــات محليــة تفصيليــة
توضــح اســتعامالت األرايض ونظــم ولوائــح تقســيم املناطــق واألرايض
عــى مســتوى املدينــة إىل:
• تعديات عىل األرايض.
• انتشار التجمعات غري الرسمية العمرانية.
• التنمية غري املتوازنة.
• عدم وضوح التخطيط املكاين الستعامل األرايض الصحيح.

 ٦,2,3املخطط اإلرشادي

يف عــام  ،2012تــم إعــداد مخطــط عــام إرشــادي ملدينــة خميــس
مشــيط ،مل تعتمــده األمانــة برغــم موافقــة الــوزارة عليــه .وهنــاك دراســة
تخطيطيــة "مخطــط محــي" أعــدت لوســط مدينــة خميــس مشــيط يف
عــام .1988

© marviikad
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 ٧,2,3حدود حامية التنمية العمرانية والنمو العمراين ألبها
اإلطار التنظيمي

يف عــام  ،2008صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  ، 157الــذي تضمــن
مراجعــة وتقويــم ضوابــط مراحــل التنميــة العمرانيــة وتقســيم مرحلــة
التنميــة العمرانيــة بــن عامــي 1435هـــ و 1450هـــ إىل ثــاث مراحــل
وإقــرار الضوابــط املالمئــة لــكل منهــا  ،ومبوجــب ذلــك صــدر قــرار وزارة
الشــئون البلديــة والقرويــة رقــم  66000يف 1435/12/20هـــ (2014م)
املتضمــن الالئحــة التنفيذيــة املحدّثــة لقواعــد النطــاق العمــراين حتــى
عــام 1450هـــ (2030م)  .2014وكانــت وكالــة تخطيــط املــدن بــوزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة قــد أعــدت قواعــد تحديــد النطــاق العمــراين
بهــدف ضبــط وتوجيــه وترشــيد التنميــة العمرانيــة يف مــدن وقــرى
اململكــة والحــد مــن أعــال ومظاهــر الزحــف واالمتــداد العمــراين غــر
املنظــم إىل ضواحــي املــدن غــر املخدومــة باملرافــق والتجهيــزات
األساســية الكافيــة  ،مــع بيــان حــدود حاميــة التنميــة حتــى العــام 1450هـــ
(2030م) التــي ال يســمح بتجاوزهــا حاميــة لــأرايض الواقعــة خــارج حــد
حاميــة التنميــة.
وتنــص الالئحــة التنفيذيــة املحدّثــة لتحديــد قواعــد النطــاق العمــراين
عــام  2014عــى العديــد مــن املبــادئ والضوابــط العامــة للتنميــة ،مبــا
يتــواءم مــع توجهــات اســراتيجيات التنميــة العمرانيــة واإلقليميــة ،منهــا:
• إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة االســراتيجية العمرانيــة ،مبــا يف
ذلــك تحديــد مســارات شــبكات الطــرق الرئيســة والســكك الحديديــة
الواقعــة يف األرايض الخاصــة ،عــى أي مشــاريع إمنائيــة أخــرى.

• عــدم الســاح باملرشوعــات التنمويــة خــارج حــدود النطــاق العمــراين
إال مبوافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــى املخططــات وفق ـاً
للضوابــط واإلجــراءات الرســمية.
• املوافقــة عــى املرشوعــات الكــرى ذات الطبيعــة الخاصــة بقــرار مــن
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة وفقــا للضوابــط واإلجــراءات.

كــا تحــدد الالئحــة التنفيذيــة املحدّثــة ضوابــط الســاح بتخطيط األرايض
وتطويرهــا التــي يتوجــب عــى أصحــاب األرايض واملطوريــن اتباعهــا
وفــق مســتويات مراكــز النمــو الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،وضوابــط
توفــر البنيــة التحتيــة تبعــاً ملســاحات األرايض املــراد تخطيطهــا.
(الشــكل  .)16كــا تقــي الالئحــة بــأن املنطقــة الواقعــة بــن حــد
حاميــة التنميــة وحــدود مرحلــة 1450هـــ ( )2030غــر مخصصــة للتنميــة ،إال
مبوافقــة وزيــر الشــئون البلديــة والقرويــة.
تحديد النطاق العمراين
قامــت اإلدارة العامــة لتنســيق املرشوعــات بوكالــة وزارة الشــئون
البلديــة والقرويــة لتخطيــط املــدن بإعــداد دراســات لتنظيــم وترشــيد
النمــو العمــراين للمــدن الســعودية شــملت مدينــة أبهــا الحرضيــة وفــق
ضوابــط محــددة لإلمنــاء عــى مراحــل يتــم فيهــا توجيــه التنميــة ضمــن
املســاحات املخصصــة ملراحــل حــدود النطــاق العمــراين حتــى العــام
1450هـــ ،اســتنادا لعــدة عوامــل منها تسلســل التطور العمــراين والنمو
الســكاين املتوقــع للمدينــة ،لكــن ال توجــد هنــاك قواعــد وأســس
دقيقــة منشــورة توضــح كيفيــة حســاب حجــم حــدود مراحــل النطــاق.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺪود اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘ5د ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﴈ وﻣﺮاﺣﻞ ﻧ ﻄﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  66000ﺑﺘﺎرﻳﺦ 20/12/2014

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ )(2018-2014

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )(2030-2025

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2024-2019

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺣﺎﺋﻞ  ،ﺗﺒﻮك ،ﺑﺮﻳﺪة ،ﻋﻨﻴﺰة ،ﻋﺮﻋﺮ ،ﻧﺠﺮان ،ﺟﺎزان ،اﻟﺒﺎﺣﺔ ،ﺳﻜﺎﻛﺎ ،اﺑﻬﺎ ،اﻟ ﻄﺎﺋﻒ ،اﻟﺤﺴﺎء(
أﻛ oﻣﻦ  500ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ

 -اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٪50

 -ﺗﻮﻓ aاﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘfﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏaﻫﺎ(

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

٪50

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏaﻫﺎ(
-

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -ﺗﻮﻓ aاﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘfﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

-

 اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -ﺗﻮﻓ aاﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

اﻻﺟﺘfﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏaﻫﺎ(

الشكل  .١٦بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل حدود نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو الوطنية (مبا فيها مدينة أبها)
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التحديات

مل تتنــاول حــدود النطــاق العمــراين عنــارص تنمويــة هامــة كاســتعامالت
األرايض ،شــبكات الطــرق ،أو اشــراطات البنــاء ،عــاوة عــى املبالغــة
يف حجــم حــدود النطــاق للتعويــض عــن العجــز املســاحي جــراء اعــراض
املعوقــات الطبيعيــة الجبليــة لحــدود النطــاق ،مــا يتعــارض مــع مبــادىء
التنميــة املســتدامة.

السامح بتخطيط األرايض

• يتقــدم املالــك أو املطــور بطلــب تخطيــط األرض مرفقــا بــه مخطــط
املوقــع العــام إىل أمانــة منطقــة عســر.
• تقــوم األمانــة بدراســة الطلــب وفــق ضوابــط تخطيــط األرايض ،وتقــوم
بتنزيــل املوقــع عــى خريطــة النطــاق العمــراين للتأكــد مــن مرحلــة
التنميــة العمرانيــة للموقــع وإبــاغ املطــور باالشــراطات ،ومــن ثــم
ـص
يتــم اســتكامل اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لالعتــاد ،باســتثناء مــا نـ ّ
عليــه القــرار الــوزاري رقــم  17777الــذي يخــول بعــض الصالحيــات لرؤســاء
البلديــات فيــا يخــص اعتــاد تقســيم األرايض تبعـاً لحجــم املرشوعــات
الســكنية.
• إعــداد مخطــط املوقــع وفــق املعايــر واألســس التخطيطيــة لدراســته
مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
• توثيــق موافقــة املالــك الخطيــة عــى االلتــزام بضوابــط التنميــة
العمرانيــة املعتمــدة للمخطــط املطلــوب اعتــاده عنــد تقدميــه لألمانــة.
• بعــد اعتــاد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات
القامئــة عــى شــبكات املرافــق العامــة لالطــاع عليــه وتســليم املالــك
املواصفــات الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد التنفيــذ ،مــع
تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط.
• بعــد التحقــق مــن قيــام املالــك بتنفيــذ كافة ضوابــط التنميــة العمرانية،
يتــم ختمــه والتوقيــع عليه باالعتــاد النهايئ.
• النظــر يف االعرتاضــات املقدمــة إىل أمانــة أو إمــارة املنطقــة وفــق
اإلجــراءات املتبعــة وإصــدار القــرارات الالزمــة.

7%
21%

45%

الرياض
جدة
الدمام
أخرى

نظام رسوم األرايض البيضاء – منطقة أبها الحرضية
تبلــغ مســاحة األرايض غــر املطــورة "األرايض البيضــاء" ضمــن النطــاق
العمــراين 1450ﻫ ملنطقــة أبهــا الحرضيــة  12021هكتــارا ً .وقــد ســاهم
وجــود األرايض البيضــاء بشــكل رئيــس يف النقــص املتزايــد يف
املســاكن لتلبيــة متطلبــات الشــباب مــن الوحــدات الســكانية والنمــو
الســكاين .حيــث يختــار املــاك ادخــار املمتلــكات لزيــادة القيمــة إىل الحــد
األقــى ،بــدالً مــن تطويرهــا .ويف عــام 1437هـــ صــدر قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  379يف 1437/9/8هـــ باملوافقــة عــى الالئحــة التنفيذيــة
لنظــام رســوم األرايض البيضــاء الــذي يفــرض رســوماً ســنوية بنســبة
 %2.5مــن القيمــة التقديريــة لــأرايض البيضــاء ( ،)٨والتــي يحددهــا النظــام
بأنهــا كل أرض فضــاء مخصصــة لالســتعامل الســكني ،أو الســكني
التجــاري داخــل حــدود النطــاق العمــراين .ويتمثــل الغــرض مــن هــذا
النظــام يف :أ) زيــادة املعــروض مــن األرايض ملعالجــة مشــكلة نقــص
املســاكن ،ب) إتاحــة األرايض الســكنية بأســعار ميــرة ،ج) مكافحــة
املامرســات االحتكاريــة .وســتقوم وزارة اإلســكان( )٩بوصفهــا الجهــة
التنفيذيــة بتطبيــق النظــام عــى مراحــل ( .الشــكل )17

 ٨,2,3مخططات تقسيم األرايض
تعــد مخططــات تقســيم األرايض اللبنــات األساســية لنمــو املــدن
يف اململكــة العربيــة الســعودية .وألمــن منطقــة عســر صالحيــات
املوافقــة عــى مخططــات تقســيم األرايض وفقًــا للمعايــر التاليــة،
مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  17777لعــام :2010
• أن تكون األرض ضمن حدود النطاق العمراين املعتمد.
• توافق استعامل األرايض املحدد مع ضوابط التنمية.
• أال يرتتــب عــى مخطــط تقســيم األرايض إلغــاء أو تعديــل الئحــة أو
ٍ
أراض مســموح بــه.
تخطيــط معتمــد أو اســتعامل
• بعــد اعتــاد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات
القامئــة عــى شــبكات املرافــق العامــة لالطــاع عليــه وتســليم املالــك
املواصفــات الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد التنفيــذ ،مــع
تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط.
وكانــت أمانــة منطقــة عســر قــد اعتمــدت  164مخططــاً ســكنياً ضمــن
حــدود النطــاق العمــراين يف عــام  147( 2018مخططــاً يف مدينــة
أبهــا12 )١٠(،مخطط ـاً يف مدينــة خميــس مشــيط )١١(،و  5مخططــات يف
أحــد رفيــدة ( ،)١٢وال تحتــاج األرايض التــي تقــل مســاحتها عــن 10.000م2
إىل دراســة هيدرولوجيــة .ويســتغرق اعتــاد املخطــط يف املتوســط
 60يومــاً )١٣( .إضافــة إىل أن غالبيــة األرايض الزراعيــة تحولــت إىل أراض
ســكنية يف ظــل تســارع النمــو الحــري.

27%

الشــكل  .١٧رســم بيــاين للنســبة املئويــة لــأرايض البيضــاء  -املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ
نظــام األرايض البيضــاء
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الحوكمة واإلطار املايل

 3,3السياق املؤسيس
 1,3,3مؤسســات التنميــة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية
يتأثــر منــط النمــو والتنميــة يف منطقــة أبهــا الحرضيــة بإطــار التخطيــط
املؤســي املركــزي للمملكــة العربيــة الســعودية تحــت إرشاف وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة التــي تتــوىل مهمــة إجــراء التخطيــط الحــري
ملــدن اململكــة ،شــامالً توفــر الطــرق والشــوارع والتجهيــزات الرضوريــة
وصيانــة ونظافــة البيئــة باإلضافــة إىل إدارة الرتخيــص لجميــع أنــواع
أنشــطة البنــاء( )١٤ضمــن الحــدود البلديــة .و تقــوم وكالــة الــوزارة لتخطيــط
املــدن مــن خــال اإلدارات العامــة التابعــة لهــا وهــي التخطيــط املحــي،
الدراســات واألبحــاث ،تنســيق املرشوعــات ،والتخطيــط العمــراين وإدارة
التصميــم العمــراين بالتنســيق مــع كافــة األجهــزة الحكوميــة املعنيــة
لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة )١٥(،إال أن ضعــف التنســيق ( )١٦بــن
هــذه األجهــزة الحكوميــة واألمانــة يؤثــر ســلباً يف تقديــم الخدمــات
وتنفيــذ املشــاريع.

 2,3,3املستوى اإلقليمي – منطقة عسري
وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة ،تضــم منطقــة عســر 15
محافظــة ،و  37مركــز منــو فئــة (أ) و  65مركــز منــو فئــة (ب) ،وتعــد مدينــة
أبهــا املركــز اإلداري للمنطقــة ،وهــي بلديــة مــن فئــة "أمانــة" يرأســها
"أمــن" .وتقتــر ميزانيتهــا الســنوية عــى متويــل الحكومــة (عــر
ميزانيــة وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة) ،حيــث تقــوم الحكومــة برصــد
املخصصــات املاليــة عــى أســاس ميزانيــة البنــود الســنوية ( )١٧التــي يتــم
مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــادات ماليــة لــكل بنــد
مــن بنــود امليزانيــة ،ويعــد ذلــك مصــدر التمويــل الوحيــد ألمانــة منطقــة
()١٨
عســر.
ومبوجــب نظــام املناطــق )١٩(،تتــوىل إمــارة منطقــة عســر إدارة
املحافظــات واملراكــز واإلرشاف عــى أجهــزة الحكومــة واملؤسســات
العاملــة يف املنطقــة وبحــث شــؤون تنميــة وتطويــر املنطقــة معهــا،
وتقديــم تقاريــر ســنوية لــوزارة الداخليــة عــن كفايــة أداء الخدمــات العامــة
يف املنطقــة .أمــا مجلــس املنطقــة )٢٠(،ومقــ ّره يف إمــارة املنطقــة،
()٢١
فيختــص بـــ :
• تحديد احتياجات املنطقة ،واقرتاح إدراجها يف خطة التنمية العامة.
• تحديــد املشــاريع النافعــة للمنطقــة حســب أولوياتهــا واقــراح
اعتامدهــا يف امليزانيــة.
• دراســة املخططــات التنظيميــة ملــدن وقــرى املنطقــة ومتابعــة
تنفيذهــا بعــد اعتامدهــا.
• متابعــة تنفيــذ مــا يخــص املنطقــة مــن خطــة التنميــة واملوازنــة
والتنســيق يف ذلــك.
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ويــرف املجلــس البلــدي ،ومقــ ّره يف أمانــة منطقــة عســر ،عــى
أنشــطة األمانــة والبلديــات الفرعيــة لضــان التنســيق وفــق املخطــط
اإلقليمــي واملحــي حســب احتياجــات األمانــة .ويتــم انتخــاب ثلثــي
أعضــاء املجلــس البلــدي ،يف حــن يعــن الثلــث الباقــي بقــرار مــن وزيــر
الشــئون البلديــة والقرويــة ،ومــن اختصاصاتــه :
• دراسة مرشوع ميزانية األمانة وإقراره.
• اقــراح املشــاريع العمرانيــة داخــل نطــاق خدمــات األمانــة ومناقشــتها
مــع األمــن.
• نطاق الخدمات البلدية.
• إبــداء الــرأي يف شــأن املشــاريع التــي يتطلــب تنفيذهــا نــزع ملكيــة
العقــارات للمنفعــة العامــة وإرفــاق مــا ينتهــي إليــه املجلــس مــع معاملــة
أســاس املــروع عنــد رفعهــا للجهــات املختصــة.

وليــس ملجلــس بلــدي أمانــة منطقــة عســر صالحيــات تنفيذيــة ،فهــي
مقصــورة عــى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،واإلمــارة ومجلــس
()٢٢
املنطقــة ،لكنــه يســهم بنشــاط يف دفــع العملية التخطيطيــة قدماً.
صــدر مؤخــرا ً قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  4169يف  2018بتأســيس الهيئــة
العليــا لتطويــر منطقــة عســر ،كهيئــة مســتقلة لرفــع مســتوى العمــل
التنمــوي وإحــداث نقلــة نوعيــة يف مجــال التطويــر الشــامل ملــدن
ومحافظــات ومراكــز منطقــة عســر خــال األعــوام القادمــة.

 3,3,3املستوى املحيل – أبها الحرضية
تتكــون أبهــا الحرضيــة مــن عــدة مــدن أبرزهــا مدينــة أبهــا املركــز اإلداري
للمنطقــة ،وتــدار مبســتوى "أمانــة" وهــي جهــاز خدمــي لــه شــخصية
اعتباريــة ذات اســتقالل مــايل وإداري ،ويتــم تكليــف األمــن بقــرار
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة ،وتشــمل أمانــة منطقــة عســر أربــع
وكاالت ،هــي :وكالــة األرايض واملســاحة (الدراســات العمرانيــة ،التنميــة
اإلقليميــة ،النظــم الجغرافيــة ،املســاحة ،تنفيــذ املخططــات) ،وكالــة
التعمــر واملشــاريع (مشــاريع أبهــا الحرضيــة ،املشــاريع االســراتيجية،
التخطيــط العمــراين ونــزع امللكيــة ،الطريــق الهيكليــة ،الدراســات
والتصاميــم ،اإلرشاف والتنفيــذ) ،وكالــة شــؤون البلديــات (التخطيــط
العمــراين ،املشــاريع ،خدمــات البلديــة) ووكالــة الخدمــات (التشــغيل
والصيانــة ،صحــة البيئــة ،الحدائــق والتجميــل ،التحســن والتجميــل ،خدمــات
املبــاين واألمــن ،الكــوارث والطــوارئ)  .ويعمــل باألمانــة  17مختصــاً،
منهــم  10مخططــي مــدن و  7فنيــن.
التنســيق األفقــي بــن مختلــف وكاالت وإدارات وأقســام األمانــة
محــدود  ،مثــال ذلــك أن إدارة التخطيــط اإلقليمــي نــادرا ً مــا تنســق
مــع وكالــة األرايض واملســاحة فيــا يتصــل مببــادرات التخطيــط
اإلقليمــي ،مــا يعيــق رسعــة تنفيــذ وإنجــاز املرشوعــات.
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 4,3السياق املايل
تــم تأســيس املرصــد الحــري املحــي لعســر يف عــام ، )٢٣(2010
ليســاهم يف:
• تحقيق رؤية اململكة .2030
• تحقيق الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة.
• رفــع مســتوى مــؤرش ازدهــار مدينــة أبهــا الحرضيــة واملــؤرشات املحليــة
األخرى.

 4,3,3املتطلبات الترشيعية واملؤسسية
معظــم القــرارات الفنيــة واملوافقــات الصــادرة عــن منظومــة البلديــة
املحليــة ممثلــة بأمانــة منطقــة عســر ،مبــا فيهــا القــرارات التخطيطيــة،
تتخــذ عــى أســاس تقديــر املوقــف وفقــا لألولويــات التــي تحددهــا أمانــة

منطقــة عســر واملجلــس البلــدي .وهــذا يؤثــر يف املســاءلة الفنيــة
ومعرفــة النتائــج املتوقعــة والوضــوح العمــي للمنظومــة التخطيطيــة.
وال ميكــن تحقيــق االتســاق إالّ بوضــع اآلليــات الناظمــة يك ال يتأثــر ســلباً
اجتــذاب االســتثامر األجنبــي املبــارش وتتأثــر معــه الركيــزة االقتصاديــة
لرؤيــة اململكــة .2030

تتمتــع منطقــة عســر ببيئــة حيويــة محفــزة وتــراث حضــاري عريــق.
والعاصمــة هــي أبهــا الحرضيــة وأيضــا املركــز اإلداري واالقتصــادي
للمنطقــة ،إ ذ تحــوي غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة مبــا فيهــا الزراعــة التــي
تشــكل مــوردا اقتصاديــا كبــرا ً .وتعــد اإلدارة الحكوميــة والتعليــم وتجــارة
الجملــة والتجزئــة أبــرز القطاعــات االقتصاديــة املســتقطبة للقــوة العاملــة
يف املنطقــة.
مــن أجــل تعزيــز التنميــة الصناعيــة املحليــة وخلــق فــرص العمــل واالبتــكار
يف أبهــا الحرضيــة ،تعكــف الحكومــة عــى تحديــد القطاعــات االقتصاديــة
االســراتيجية ،إذ يعتــر التنويــع االقتصــادي يف هــذا الجــزء مــن اململكــة
عامــاً رئيســاً يف تحقيــق األهــداف االقتصاديــة اإلقليميــة والوطنيــة
لرؤيــة اململكــة  ،2030وبالتــايل ،يــأيت تطويــر وتعزيــز البنيــة التحتية التي
تخــدم القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة مثــل الصناعــة ،والزراعــة والــروة
الحيوانيــة والســياحة يف ســلم األولويــات الحكوميــة ،الرتبــاط ذلــك
بجهودهــا يف تحفيــز املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة ،والتنافســية،
وتســخري القــدرات اإلنتاجيــة ألبهــا الحرضيــة لزيــادة مســاهمتها يف
()٢٤
االقتصــاد اإلقليمــي والوطنــي.
وبرغــم تركــز االقتصــاد املحــي حــول القطاعــات االقتصاديــة التقليديــة
كثيفــة العاملــة ،تســعى الحكومــة إىل تعزيــز التنميــة واالبتــكار ،وتحديــد
الوســائل والســبل االقتصاديــة لتعزيــز قطاعــات الصناعــة الغذائيــة
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والتحويليــة والســياحة ( ،شــكل  .)٢١ويتضمــن جــزء مــن اســراتيجية
الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة التزام ـاً متجــددا ً لتعزيــز الروابــط
بــن  )1االحتياجــات اإلقليميــة واملحليــة  )2 ،التعليــم والتدريــب ،و )3
األنشــطة االقتصاديــة ،إذ تســتهدف الحكومــة تعزيــز النمــو يف رأس
املــال البــري ،وتحســن أوضــاع الســوق ،واللوائــح لدعــم األبحــاث
()٢٥
والتجديــد واالبتــكار والتنويــع االقتصــادي.

 1,4,3النظام املايل

تتطلــب التنميــة االقتصاديــة الحرضيــة واملحليــة املســتدامة نظــام إدارة
مــايل عــام ســليم ومــرن .حالي ـاً ،تقــوم خطــة التنميــة الوطنيــة بتوجيــه
نظــام املاليــة العامــة ملدينــة أبهــا الحرضيــة .وهــذا النظــام شــديد
املركزيــة ويعتمــد عــى الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة ومشــاريع
التنميــة املحليــة .ففــي عــام  ،2017خصصــت الحكومــة  %5مــن امليزانيــة
العامــة للقطــاع البلــدي  ،والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة( .شــكل )١٩

 2,4,3إيرادات البلدية
يف الوقــت الحــايل ،تقتــر ماليــة األمانــة عــى التمويــل املركــزي مــا
يخصــص لهــا مــن املوازنــة العامــة .وبرغــم رســوم الخدمــات البلديــة،
ال تــزال اإليــرادات البلديــة املبــارشة غــر كافيــة ،مــا يعنــي اســتمرار
األمانــات والبلديــات يف االعتــاد عــى التمويــل املركــزي .تتــم
التحويــات مــن وزارة املاليــة اســتنادا ً إىل تقديــر الــوزارات لنفقاتهــا
املحتملــة مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل .وبالنســبة لــوزارة
األنشطة املالية والتأمني
والعقارات %٩
أنشطة املعلومات
أنشطة الكهرباء والغاز
واالتصاالت %٤
وإمدادات املياه %٢
تجارة الجملة
والتجزئة %٢٠

أنشطة التصنيع
٢%
األنشطة والخدمات
االجتامعية %٨

تتــوىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،عــر األمانــات )٢٦(،مســؤولية

متويــل أنشــطة القطــاع البلــدي (الخدمــات البلديــة) مثــل التخطيــط
الحــري ،تراخيــص البنــاء ،الــرف الصحــي ،وصيانــة شــبكات الطــرق
والشــوارع يف حــدود األمانــات والبلديــات .وباإلضافــة إىل وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة ،هنــاك العديــد مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة
األخــرى تقــوم بتمويــل وتنفيــذ مشــاريع عــى املســتوى البلــدي ،عــى
ســبيل املثــال  ،توفــر وزارة التعليــم متويــا مبــارشا ً ملــدارس املدينــة.
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أنشطة التعدين
واملحاجر %١

أنشطة البناء
%٤٧
املصدر :املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية ()2016

الشكل  .١٨توزيع فرص العمل حسب القطاع االقتصادي 2016 ،

الحوكمة واإلطار املايل

اإلدارة العامة
%3

مرافق
ونقل
 %6املوارد االقتصادية
%5

وحدة الربامج
العامة
%12

الصحة والتنمية
االجتامعية
%14

العسكري
%21

اإلدارة العامة
%3

مرافق
ونقل
 %5املوارد االقتصادية
%5

وحدة الربامج
العامة
%10

الصحة والتنمية
االجتامعية
%12

العسكري
%25
التعليم
%23
األمن وإدارة
املناطق
%11

التعليم
%25
األمن وإدارة
املناطق
%12

الخدمات
البلدية
%5

املصدر :بهاتيا ،آر" ،)2017( ،ميزانية اململكة العربية السعودية لعام  ،"2017نطاق التنمية العمرانية الدويل.

الشكل  .١٩معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية٢٠١٧ ،

الخدمات
البلدية
%3

املصدر :بهاتيا ،آر" ،)2017( ،ميزانية اململكة العربية السعودية لعام  ،"2017بنك الخليج الدويل.

الشكل  .٢٠معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية2016 ،

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
األنشطة املالية أنشطة الكهرباء والغاز
واملياه
والتأمني والعقارات

أنشطة التصنيع الزراعة والبستنة
والغابات وأنشطة
الصيد

املصدر :املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية ()2016

الشكل  .٢١توزيع العاملني حسب القطاعات االقتصادية2016-2012 ،

األنشطة والخدمات أنشطة التعدين
واملحاجر
االجتامعية

أنشطة البناء

2016

تجارة الجملة والتجزئة

2015

أنشطة املعلومات
واإلتصاالت

2014

2013

2012
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الشــؤون البلديــة والقرويــة  ،ترفــع األمانــات والبلديــات تقديــر نفقاتهــا
مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل يف ضــوء احتياجاتهــا واولوياتهــا
املحليــة ،إىل الــوزارة لتقــوم بدورهــا ،بعــد مراجعتهــا واعتامدهــا برفعهــا
لــوزارة املاليــة التــي تضــع موازنــة مقرتحــة لهــا بنــاءا عــى تصــورات وزارة
الشــئون البلديــة والقرويــة تتــم مناقشــة بنودهــا ،وبعــد االتفــاق عــى
بنــود امليزانيــة املقدمــة مــن الــوزارات املختلفــة تعــرض عــى مجلــس
الــوزراء الــذي يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخولــة لــه باعتــاد املوازنــة
العامــة الجديــدة ،ورصف املخصصــات املاليــة مبوجبــه.

ريال سعودي (× )1000

بنود امليزانية
الرواتب

113,944

نفقات التشغيل

18,612

برامج التشغيل والصيانة والعقود

549,100

املشاريع

419,800

إجاميل امليزانية املعتمدة

1,101,456

 3,4,3متويل تكاليف التشغيل البلدية واألمانات
يف عــام  ،2016بلغــت اإليــرادات الذاتيــة املبــارشة ألمانــة منطقــة عســر
 274.6مليــون ريــال ســعودي ،مــا يــوازي  %20مــن ميزانيــة األمانــة )٢٧(.مــا
يضــع أبهــا الحرضيــة فــوق املعــدل الوطنــي مــن حيــث تنميــة اإليــرادات
املبــاشة عــى صعيــد املــدن املتوســطة التــي يعتمــد
الذاتيــة
َ
اقتصادهــا بشــكل رئيــس عــى الزراعــة والســياحة.
ويف مســعى لتحســن إدارة ماليــة األمانــات والبلديــات ،وتقليــل
االعتــاد عــى الحكومــة املركزيــة ،يوجــه برنامــج التحــول الوطنــي اإلدارة
املحليــة يف وضــع سياســات ماليــة ســليمة واســتخدام أدوات ماليــة
جديــدة.
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املدينة الحالية

 1,4أمناط التنمية
 ١،١،٤أمناط التنمية والتطور العمراين يف أبها الحرضية
تضــم أبهــا الحرضيــة مدينــة أبهــا ،املركــز اإلداري ملنطقــة عســر،
ومدينتــي خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة ،تشــكل مبجملهــا متّصـاً حرضيـاً
متكامــاً ،ومــن حيــث التوزيــع الســكاين متثــل مدينــة أبهــا  %18.1مــن
إجــايل الســكان الســعوديني ،وخميــس مشــيط ( %25.3أكــر نســبة مــن
الســكان)  ،و أحــد رفيــدة .%5.6
وترتفــع أبهــا الحرضيــة  2270م ( 7500قــدم) فــوق مســتوى ســطح البحــر،
لــذا تتميــز املنطقــة باعتــدال مناخهــا وبأعــى متوســط لهطــول األمطــار
يف اململكــة العربيــة الســعودية لتعرضهــا ملوســم األمطــار املوســمية
الغزيــرة .وتلعــب الخصائــص الطبوغرافيــة والتضاريــس الطبيعيــة دورا ً
رئيســاً يف تشــكيل العمــران يف أبهــا الحرضيــة ،حيــث يتحكــم املنــاخ
والتضاريــس بأمنــاط النمــو العمــراين خاصــة يف القطــاع الغــريب مــن

اململكــة الــذي تقطعــه سلســلة جبــال الــروات الشــاهقة.

ويف منطقــة عســر ،كانــت األوديــة عــى مــر التاريــخ املح ـ ّرك الرئيــس
لعمليــات التجمعــات الســكانية ،لتوافــر امليــاه واألرايض الخصبــة .ويعتــر
وادي بيشــة أهــم أوديــة عســر الــذي تعتمــد عليــه مدينــة خميــس
مشــيط  ،بينــا تقــع مدينــة أبهــا عــى امتــداد أحــد روافــده .وقــد أثّــرت
األنشــطة الزراعيــة والتجاريــة التقليديــة يف التشــكيل العمــراين لهاتــن
املدينتــن .فاألمنــاط الزراعيــة املرتبطــة باألوديــة يف أبهــا وخميــس
مشــيط وأحــد رفيــدة تتيــح مجــاالً رحبــاً لتوظيــف الخصائــص البيئيــة
والطبيعيــة يف التشــكيل والتصميــم العمــراين.

عدد السكان

٧٧٨،٥٩٩
الكثافة السكانية يف املساحة املبنية

 ١٨شخص هكتار
الفئات العمرية

30 < %٥٤
معدل النمو السكاين

%٢
عدد السكان املتوقع  965,500بحلول عام 2030

تتّســم مدينــة أبهــا بنمــط عمــراين متناغم مــع البيئة الجغرافيــة املحيطة،
إذ متتــد املدينــة رشقـاً عــى ضفــاف وادي أبهــا الحرضيــة  ،باتجــاه خميــس
مشــيط لتشــكل متّصــاً حرضيــاً عــى طــول املحــور الرئيــس .وإىل
الجنــوب الرشقــي مــن خميــس مشــيط تقــع مدينــة أحــد رفيــدة املؤلفــة
مــن امتــداد متناثــر للكتــل "للمخططــات الســكنية" العمرانيــة .ولكونهــا
املقــر اإلداري وعاصمــة منطقــة عســر ،ووجــود فــروع الــوزارات فيهــا،
واملؤسســات التعليميــة ،إىل جانــب جاذبيتهــا الســياحية ،فقــد ســاهم
للمتصــل
ذلــك يف تطــور مدينــة أبهــا الحرضيــة لتكــون املركــز الرئيــس
ِّ
الحــري " أبهــا الحرضيــة " املكـ َّون مــن مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد
رفيــدة .
تطــورت أبهــا الحرضيــة مــن تجمعــات ريفيــة إىل تجمــع حــري إبــان
أربعينيــات القــرن املــايض ،إال أن أبهــا الحرضيــة مل تشــهد وتــرة تحــر
رسيعــة إال يف العقديــن األخرييــن مــن القــرن العرشيــن ،ففــي عــام
 1984شــغلت املنطقــة مــا مســاحته  7,034هكتــارا ً ،لكنهــا تضاعفــت
مبقــدار  1.5مــرة بحلــول عــام  ،1994مــع وصــول تعدادهــا الســكاين إىل
 359.594نســمة .ووفق ـاً لتحليــات نظــام املعلومــات الجغرافيــة ،كانــت
أبهــا الحرضيــة يف عــام  2004تشــغل مــا مســاحته  25,199هكتــارا ً وتعــداد
ســكاين قوامــه  630.699نســمة ،واســتمرت يف منوهــا وتزايــدت
46

حارضة أبها مقارنة مع لندن الكربى
عدد السكان 8,5 :مليون
املساحة 1,572 :كم 2
الكثافة 50.51 :شخص/هكتار
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١٩٩٤

١٩٨٤

املساحة ١٠،٦٢٤ :هكتار
عدد السكان 359،594 :نسمة

املساحة ٧،٠٣٤ :هكتار

أبها
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٢٠٠٤

املساحة ٢٥،١٩٩ :هكتار
عدد السكان ٦٣٠،٦٩٩ :نسمة

٢٠١٧

املساحة ٨٧،٨٣٨ :هكتار
عدد السكان ٧٧٨،٥٩٩ :نسمة

مراحل النمو العمراين والحرضي
٢٠١٧

قبل ١٩٨٤

الشكل  .٢٥مراحل وتطور النمو العمراين والحرضي يف حارضة أبها
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مســاحة املنطقــة املبنيــة بنحــو مثــاين مــرات تقريبــاً ،ومــع انتشــار
التجمعــات الريفيــة املتفرقــة ،زادت املســاحة حتــى بلغــت 87.838
هكتــارا ً .وبالنظــر إىل املنطقــة الحرضيــة فقــط  ،فقــد تناقــص التوســع
إىل  43.225هكتــارا ً يف عــام  ،٢٠١٧مــا يــوازي ضعــف مــا كان عليــه يف
عــام  ،2004مــع زيــادة ســكانية بنســبة  % 216خــال نفــس الفــرة ،ليصــل
تعــداد املــدن الثالثــة إىل  778.599نســمة.
يف الوقــت الحــايل  ،يحــدث التوســع الحــري الرئيــس عــى طــول محــور
ـكل عمراني ـاً
طريــق امللــك فهــد وطريــق امللــك خالــد ،مــا يشــكل هيـ ً
يل) الطابــع يربــط بــن املــدن الثــاث ،متوقــع لــه اســتمرار
رشيطــي (طــو ّ
التواصــل واالندمــاج ليشــكل بالنهايــة متصـاً حرضيــا واحــدا ً.

 ٢،١،٤الحدود اإلدارية
تتميــز منطقــة عســر بطبيعــة جبليــة ،متثــل مــا يقــرب مــن  %50مــن
مســاحة املنطقــة .والحــدود اإلداريــة عــى مســتوى املنطقــة غــر
موثقــة بشــكل واضــح نظــرا ً لجغرافيــة املنطقــة الصعبــة ،والتداخــل
بــن مناطــق نشــاط وحركــة الســكان يف املنطقــة ،مقارنــة باملــدن
الســعودية األخــرى.
ولألســباب نفســها ،تشــرك مــدن أبهــا وخميس مشــيط وأحــد رفيدة يف
مجموعــة حــدود موحــدة ممثلــة يف حــدود مراحل النطاق العمــراين لعام
1435ﻫ وعــام 1450ﻫ املحــدِّدة للمســاحة املتاحــة للتنميــة العمرانيــة

© Torsten
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للمــدن والقــرى خــال فــرة زمنيــة محــددة ،إضافــة إىل حــد حاميــة التنميــة
املحـدِّد ملنطقــة حاميــة التنميــة حتــى العــام 1450ﻫ ،كــا يحــدد النطــاق
العمــراين النطــاق اإلرشايف البلديــات عــى املناطــق الريفيــة املجــاورة
والتوابــع الحرضيــة .وتتميــز منطقــة أبهــا الحرضيــة املشــمولة بقواعــد
النطــاق العمــراين حتــى1450ﻫ بطبيعــة خالبــة متنوعــة مــن قمــم جبــال،
وســهول ،وأوديــة ،ومد ّرجــات زراعيــة جبليــة غايــة يف الجــال تشــتهر بهــا
املنطقــة ،والعديــد مــن القــرى الرتاثيــة ..فــراء الطبيعــة وتنوعهــا الحيــوي
يســبغ عــى املنطقــة هويتهــا املتميــزة التــي ينبغــي الحفــاظ عليهــا مــن
ظواهــر زحــف العمــران واإلخــال بالنظــم البيئيــة.
تــم تحديــد النطــاق العمــراين لـــ أبهــا الحرضيــة إلدارة النمــو العمــراين فيها
حتــى العــام1450ﻫ وضبــط توســع مدنهــا  ،إال أن النطــاق يتجــاوز مســاحة
الكتلــة العمرانيــة الحاليــة بنحــو أربعــة أضعــاف ،حيــث تبلــغ مســاحة حــدود
مراحــل النطــاق العمــراين 1,814كــم ،2يف حــن تشــغل الكتلــة العمرانية
الحاليــة مــا مســاحته  432كــم ،2مــا يعنــي أن تطويــر املســاحة املتاحــة بني
حــدود العمــران الحــايل وحــدود مرحلــة النطــاق العمــراين1450ﻫ يف
ضــوء تب ّنــي الكثافــة الســكانية املــوىص بهــا مــن موئــل األمــم املتحــدة
والبالغــة 150نســمة/هكتار وأيضــا يف ضــوء معــدل النمــو الحــايل،
ســوف يســتغرق أكــر مــن  174عا ًمــا؛ وكذلــك ،مســاحة مرحلــة النطــاق
العمــراين 1435ﻫ البالغــة 1,517كــم 2ســوف يســتغرق تطويرهــا حســب
كثافــة موئــل األمــم املتحــدة أكــر مــن  170عامـاً .ومــن املثــر لالهتــام
أن ضمــن النطــاق العمــراين الــذي يعتمــد عليــه يف احتــواء التوســع
العمــراين حتــى عــام 1450ﻫ ( ، )2030تتوافــر مســاحات شاســعة مــن
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نطاق حد التنمية
النطاق العمراين ١٤٥٠هـ

النطاق العمراين ١٤٣٥هـ

 ٣٣٣،٠٥٧هكتار
 ١٨١،٤٧١هكتار
١٥١،٧١٦هكتار
 ٤٣،٢٢٥هكتار
الشكل  .٢٦الحدود اإلدارية وحدود النطاقات لحارضة أبها
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األرايض البيضــاء القابلــة للتطويــر تقــدر بـــ 120كــم ،2باســتثناء األرايض
الزراعيــة واألصــول الطبيعيــة ،ميكنهــا يف حــال تطويرهــا اســتيعاب
ضعــف الحجــم الحــايل لســكان منطقــة أبهــا الحرضيــة.

 ٣،١،٤الكثافة الحرضية
يبلــغ عــدد ســكان أبهــا الحرضيــة  778,599نســمة يقطنــون منطقــة مبنيــة
مســاحتها  43,225هكتــارا ً تشــمل املناطــق الحرضيــة والريفيــة .ويشــمل
إجــايل الســكان هنــا مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة ،حيــث
تعــد مدينــة خميــس مشــيط أكرثهــا كثافــة  ،حيــث يبلــغ عــدد ســكانها
 463,226نســمة ( %59.5مــن اإلجــايل) وســكان مدينــة أبهــا 254,290
نســمة ( ،)%32.6وأحــد رفيــدة  60,983نســمة (.) %7.9
تبلــغ املســاحة املبنيــة لـــ أبهــا الحرضيــة 13,542هكتــارا ً ،تحتضــن 622,211
نســمة باســتثناء التجمعــات القرويــة .وبالنظــر إىل متوســط الكثافــة عــر
املــدن الثالثــة ،يصــل متوســط الكثافــة الســكانية فيهــا إىل  45نســمة/
هكتــار .التجمعــات القرويــة تشــغل  53,340هكتــارا ً وتحتضــن 156,398
نســمة ،مبتوســط كثافــة يبلــغ  2.9نســمة/هكتار ،مــا يعنــي تباين ـاً كبــرا ً
يف تــوزّع الكثافــة الســكانية بــن املناطــق الحرضيــة والقرويــة يف
املــدن الثالثــة:
• تشــغل مدينــة أبهــا  3,832هكتــارا ،وتحتضــن  213,957نســمة مبتوســط
كثافــة  55.8نســمة/هكتار ،يف حــن تشــغل قراهــا  15,880هكتــارا َ ،
وتحتضــن  40,646نســمة ،مبتوســط كثافــة يبلــغ 2.5نســمة/هكتار.

• تشــغل مدينــة خميــس مشــيط  7,956هكتــارا ،وتحتضــن 376,665
نســمة مبتوســط كثافــة  47.3نســمة/هكتار ،يف حــن تشــغل قراهــا
 31,644هكتــارا َ ،وتحتضــن  84,258نســمة ،مبتوســط كثافــة يبلــغ
2.6نســمة/هكتار.
• تشــغل مدينــة أحــد رفيــدة  1753هكتــارا ،وتحتضــن  31,589نســمة
مبتوســط كثافــة 18نســمة/هكتار ،يف حــن تشــغل قراهــا املتوازنــة
يف توســعها  15,880هكتــارا َ ،وتحتضــن  40,646نســمة ،مبتوســط
كثافــة يبلــغ  5.4نســمة/هكتار.
هنــاك تبايــن يف محــددات الكثافــة الحرضيــة يف كل مدينــة ،فأعــى
متوســط كثافــة ســكانية يف املناطــق الحرضيــة  55.8نســمة/هكتار
ســجلته مدينــة أبهــا  ،يف حــن ســجلت أحــد رفيــدة أعــى متوســط
للكثافــة الســكانية القرويــة  5.4نســمة/هكتار .لكنهــا ســجلت أدىن
متوســط للكثافــة الحرضيــة بلــغ  18نســمة /هكتــار ،بينــا ســجلت أبهــا
أدىن كثافــة ســكانية قرويــة .ومــع ذلــك  ،يصــل املتوســط العــام للكثافــة
الســكانية يف أبهــا الحرضيــة إىل  45نســمة/هكتار ،وهــو أقــل بكثــر مــن
كثافــة موئــل األمــم املتحــدة املــوىص بهــا والبالغــة 150نســمة /هكتــار.

ويوضــح الشــكل  ٢٧أن املنطقتــن اللتــن يوجــد بهــا أعــى تركــز
ســكاين هــا وســط مدينــة أبهــا و وســط مدينــة خميــس مشــيط ،
مبتوســط كثافــة ســكانية تــراوح بــن  100و  149نســمة/هكتار ،ومــن
 150إىل  225نســمة/هكتار عــى التــوايل .حيــث تشــغل مناطــق وســط
املدينتــن  1,089هكتــارا ً  ،مــا يعــادل  %8مــن إجــايل مســاحة املناطــق
املبنيــة يف أبهــا الحرضيــة ،تحتضــن  161,881نســمة ميثلــون  %26مــن
إجــايل الســكان .حيــث يعكــس وســط أبهــا و وســط خميــس مشــيط

منطقة الحارضة:

السكان:
778,599

الكثافة العمرانية:
 45شخص/هكتار

الكثافة الريفية:
 2.9شخص/هكتار

السكان يف املناطق الحرضية
السكان يف املناطق الريفية
الكثافة (شخص/هكتار)
املناطق الحرضية/الريفية
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وسط مدينة أبها

.2

وسط مدينة خميس مشيط

 49 - 1شخص/هكتار

 149 - 100شخص/هكتار

 99 - 50شخص/هكتار

 225 - 150شخص/هكتار

.3

املناطق املجزأة يف أحد رفيدة
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املدينة الحالية

الطابــع التقليــدي املحــي يف العمــران املدمــج خالف ـاً لبقيــة أنحــاء أبهــا
الحرضيــة  ،مــن حيــث االســتخدام األمثــل والــكايف لــأرايض ،مــا يتيــح
مســتقبال ذا ســهولة وانســيابية للوصــول لــدى إنشــاء وتشــغيل نظــام
النقــل العــام .يتميــز وســط أبهــا و وســط خميــس مشــيط بالتواصــل
واالندمــاج خالفـاً للوضــع يف أحــد رفيــدة حيــث الفصــل قائــم يف غالبيــة
ضواحيهــا الســكنية ،منخفضــة الكثافــة وأحاديــة الوظيفــة املنتــرة عــى
محــاور النقــل الرئيســة.

 ٤،١،٤استعامل األرايض
هنــاك مســاحة شاســعة مــن األرايض يف أبهــا الحرضيــة محجــوزة
لألغــراض العســكرية تعــادل  %47.9مــن إجــايل مســاحة املنطقــة،
وكذلــك كميــة كبــرة مــن األرايض الزراعيــة ملنطقــة حرضيــة بهــذا
الحجــم ،متثــل  %14.9مــن إجــايل مســاحة املنطقــة ،إذ مثلــت الزراعــة
واألنشــطة املرتبطــة بهــا بالنســبة ملدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط أهــم
أوجــه األنشــطة االقتصاديــة التقليديــة يف املنطقــة كإحــدى مقومــات
الحيــاة فيهــا.
ميثــل االســتعامل الســكني  %22.8مــن إجــايل اســتعامالت األرايض،
واملختلــط  %4.1فقــط  ،مرتكــز غالبـاً يف الوســط الحــري وعــى امتــداد
طــرق النقــل الرئيســة ،مثــل طريــق امللــك فهــد وطريــق امللــك خالــد.
ويعتــر تركيــز االســتعامل التجــاري عــى املحــاور الرئيســة رشطـاً مســبق
جيــد لدعــم ترابطيــة شــبكة النقــل العــام والتكثيــف التدريجــي لعصــب

رشيطــي مــن األنشــطة الحرضيــة متعــددة االســتعامالت .وتعتــر
مدينــة أبهــا املقــر اإلداري ملنطقــة عســر ،إذ توجــد بهــا فــروع الــوزارات،
وتتوافــر فيهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة كجامعــة امللــك خالــد ،وكليــة
ابــن رشــد للعلــوم اإلداريــة ،إضافــة لخدمــات تعليميــة متنوعــة أهمهــا
فــروع الجامعــات الحكوميــة التــي تجــذب الطــاب مــن جميــع أنحــاء منطقــة
عســر .مــع مالحظــة إشــغال بعــض الخدمــات العامــة لقطــع أراض مغــايل
يف مســاحاتها ،وأحاديــة الوظيفــة ،منفصلــة عــن النســيج الحــري
الرئيــس للمنطقــة ،ومنتــرة يف مرحلــة التنميــة العمرانيــة 1450ﻫ.
كــا أثــرت الســياحة بشــكل كبــر يف أمنــاط توزيــع اســتعامالت األرايض
يف مــدن أبهــا الحرضيــة ،نتيجــة تــوزّع أمنــاط مختلفــة مــن املرافــق
الســياحية ،مثــل الفنــادق ،والشــقق املفروشــة ،ومواقــع التخييــم،
وبيــوت اإليجــار يف جميــع أنحــاء أبهــا الحرضيــة ..وبالنســبة للمطاعــم،
واســتئجار الســيارات ،ووكاالت الســفر ،ومــا إىل ذلــك ،فهــي متاحــة
بســهولة لزائــري املنطقــة.
متثــل مســاحة االســتعامل الصناعــي يف أبهــا الحرضيــة %1.8مــن
اإلجــايل  ،وتتكــون مــن قطــع أراض صغــرة عــى امتــداد الطرق الرئيســة
بــن املــدن ،وتجمعــات صناعيــة منفصلــة عــى بعــد بضعــة كيلومــرات
خــارج املناطــق الحرضيــة ،ومــن بينها منطقة عســر الصناعيــة ،واملنطقة
الصناعيــة الجديــدة يف عســر إىل الشــال مــن مدينــة خميــس مشــيط.
وعــى الرغــم مــن أن مســاحة الفراغــات املفتوحــة ال متثــل ســوى %0.4
مــن إجــايل اســتعامالت األرايض ،إال أن فــإن العديــد مــن املســطحات

نطاق  1450هـ
طرق النقل الرئيسية
أودية
خدمات دينية
املرافق التعليمية
املرافق الصحية
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الخــراء ،مثــل املــزارع ،واملــروج الخــراء عــى ضفــاف األوديــة،
والحدائــق العامــة موزعــة عــى نطــاق واســع يف منطقــة أبهــا الحرضيــة،
مــا يعتــر لوحــة تشــكيلية رائعــة مــع التضاريــس الجبليــة .وتشــر خريطــة
اســتعامالت األرايض املســتقبلية إىل زيــادة حجــم التنميــة الســكنية
مبقــدار ضعــف الحجــم الحــايل تقريبـاً ،يقابلــه انحســار مــوا ٍز يف األرايض
الزراعيــة بنســبة  ،%3مــا يــرز خطــورة التعديــات العمرانيــة عــى األرايض
الزراعيــة.

 ٥،١،٤األرايض البيضاء
هنــاك مســاحات شاســعة مــن األرايض البيضــاء غــر املنــاة يف أبهــا
الحرضيــة  ،وهــي خاليــة مــن أي معوقــات ومناســبة للتطويــر وتصنــف
عــى أنهــا "فضــاء" يف مخطــط اســتعامل األرايض ،وتبلــغ مســاحتها
الحاليــة 120كــم 2أو  % 7مــن مســاحة حــدود مرحلــة التنميــة حتــى عــام
1450ﻫ .وباملقارنــة مــع مســاحة املنطقــة املبنيــة فقــط ،متثل األرايض
البيضــاء  %15مــن إجــايل مســاحة الكتلــة العمرانيــة الحاليــة ..أي66.3
كــم 2قــادرة عــى اســتيعاب النمــو الســكاين يف املســتقبل  ،والحــد
مــن ظواهــر االمتــداد األفقــي غــر املنظــم.
ووفقــاً ملخطــط اســتعامل األرايض املســتقبيل ،يتــم تخطيــط
األرايض البيضــاء يف الغالــب لألغــراض الســكنية يف هيئــة تجمعــات
أحاديــة الوظيفــة وضواحــي منخفضــة الكثافــة ،خالفــاً للكثافــات
الســكانية العاليــة واالســتعامل املختلــط ،مــا ينجــم عنــه زحــف عمــراين

واســتقطاب حــري ،يص ّعبــان ســهولة الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق
وفــرص العمــل ،وبالتــايل زيــادة االعتــاد عــى املركبــة الخاصــة يف
رحــات التنقــل الحــري.
تنــص املبــادئ الخمســة ملوئــل األمــم املتحــدة بشــأن تخطيــط األحيــاء
واملجــاورات الســكنية املســتدامة ،عــى أن املــدن املدمجــة ينبغــي أن
تســتهدف تحقيــق الكثافــة الســكانية املــوىص بهــا والبالغــة 150نســمة/
هكتــار ،ألن األرايض البيضــاء املتاحــة ضمــن املنطقــة املبنيــة قــادرة
عــى اســتيعاب  99,4200نســمة ،مــا يــوازي مــرة ونصــف العــدد الحــايل
لســكان منطقــة أبهــا الحرضيــة ،وذلــك خــال الســنوات الـــ  12املقبلــة
دومنــا حاجــة للتوســع يف مســاحة املدينــة ،فضـاً عــن إمكانــات التكثيــف
الحــري املحتملــة للمناطــق العمرانيــة القامئــة ،والتــي ميكــن أن توفــر
قــدرة ثابتــة عــى اســتيعاب املزيــد مــن النمــو .وكخطــوة أوىل ،ميكــن
تطويــر األرايض البيضــاء املتاحــة لالســتعامل املختلــط عــايل الكثافــة
كفراغــات حرضيــة عامــة مفتوحــة العــام أو كخدمــات ومرافــق إضافيــة،

مــا يعــزز مــن كفايــة املدينــة بشــكل عــام ،ويحــد مــن ظواهــر االمتــداد
األفقــي غــر املســتدام ،والتعديــات عــى الرقعــة الزراعيــة ،وانتشــار
التوابــع والضواحــي الحرضيــة أحاديــة الوظيفــة .ويف ذلــك حفــاظ
عــى منطقــة حاميــة التنميــة بشــكل أفضــل مــن أي تطويــر ،باســتثناء
االســتعامالت الزراعيــة.

نسبة األرايض البيضاء داخل
املنطقة املبنية

15%
هكتار 6,628

85%
36,597
هكتار

نسبة األرايض البيضاء داخل
نطاق  1450هـ

6,6%
12,021
هكتار

أرايض بيضاء

93,4%
169,450
هكتار

أرايض بيضاء متبقية
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الشكل  .٣٢األرايض البيضاء واملنطقة غري املطورة يف مخطط أبها الحرضية
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املدينة الحالية

 ٢،٤عنارص الرتكيبة العمرانية
 ١،٢،٤البنية التحتية الرئيسة والنقاط املركزية االقتصادية
تحتضــن أبهــا الحرضيــة عــدد كبــر مــن الوظائــف ،بعضهــا منتــر خــارج
املراكــز الحرضيــة الرئيســة ،داخــل حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين
1450ﻫ .وكــا يوضــح الشــكل  ،٣٣تقــع النقــاط املركزيــة االقتصاديــة
الرئيســة يف وســط مدينــة أبهــا ووســط مدينــة خميــس مشــيط ،حيــث
تتــوزع فيهــا مختلــف الخدمــات التعليميــة واالجتامعيــة والحكوميــة ،أمــا
املناطــق الصناعيــة الرئيســة املكونــة مــن مدينــة عســر الصناعيــة،
والصناعيــة الجديــدة ،فتقــع بــن أبهــا وخميــس مشــيط.
تتســم التنميــة العمرانيــة الرشيطيــة عــى محــور طريــق امللــك فهــد
باالســتعامالت التجاريــة واملختلطــة ،مــع وجــود مســاحة كبــرة مــن أحــد

رفيــدة مخصصــة لألغــراض العســكرية ،األمــر الــذي يؤثــر يف طبيعــة
التنميــة الســكنية إذ يفــرض عليهــا يشء مــن الرتابــة يف التشــكيل
العمــراين ،قوامهــا مجمعــات ســكنية لهــا بوابــات دخــول خاصــة بهــا
لألفــراد العســكريني .وترتكــز األنشــطة الزراعيــة الرئيســة يف مدرجــات
زراعيــة خــراء غايــة يف الروعــة والجــال يف الســفوح الجبليــة وعــى
ضفــاف األوديــة .ويوجــد تركــز زراعــي آخــر بــن مدينتــي أبهــا وخميــس
مشــيط عــى هضبــة مســتوية نســبيا  ،تحتضــن مــزارع خصبــة وقــرى
زراعيــة صغــرة.

© Torsten Matzak
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عــى مــدى العقــود املاضيــة  ،تزايــدت ســهولة الوصــول إىل أبها الحرضية
بفضــل التطــور الرسيــع للبنيــة التحتيــة .حالي ـاً ،ترتبــط املنطقــة بشــكل
جيــد باملــدن الســعودية الرئيســة عــر شــبكات النقــل الجــوي والطــرق.
هنــاك مطــاران يف منطقــة أبهــا الحرضيــة -مطــار أبهــا الــدويل ،ومطــار
عســكري بالقــرب مــن خميــس مشــيط .بــدأ تشــغيل مطــار أبهــا الــدويل
يف عــام  ،١٩٧٧وقبــل ذلــك  ،كان مطــار القاعــدة العســكرية يف خميــس
مشــيط يســاهم يف خدمــة الرحــات الداخليــة .يف الوقــت الحــارض،
يتصــل مطــار أبهــا الــدويل بالعديــد مــن املطــارات داخــل اململكــة ،مــع
رحــات مبــارشة إىل جــدة والريــاض والدمــام واملدينــة املنــورة وتبــوك
ـر املطــار رحــات دوليــة إىل مــر واإلمــارات العربيــة
والطائــف ،كــا يسـ ّ
املتحــدة واليمــن.
فيــا يتعلــق برتابطيــة شــبكة الطــرق ،تتمتــع أبهــا الحرضيــة بشــبكة
واســعة مــن الطــرق ،حيــث تتصــل كل مــن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد
رفيــدة ببعضهــا البعــض عــن طريــق وصــات الطــرق الرئيســة الثالثــة
داخــل أبهــا الحرضيــة ،وهــي طريــق امللــك فهــد ،الــذي يربــط مدينــة أبهــا
بخميــس مشــيط ،وطريــق امللــك خالــد الــذي يربــط خميــس مشــيط بأحــد
رفيــدة  ،كــا يربــط طريــق امللــك عبــد اللــه أبهــا مــع أحــد رفيــدة.

املدينة الحالية
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املدينة الحالية

 ٢،٢،٤العنارص البيئية والطبوغرافية
تؤثــر جغرافيــة وبيئــة أبهــا الحرضيــة بشــكل كبــر يف تنميتهــا االقتصاديــة
وأمنــاط التحــر فيهــا.
التضاريس:
تقــع منطقــة عســر عــى هضبــة عاليــة ،متدهــا باألمطــار جاعلــة منهــا
أكــر املناطــق الســعودية وفــرة بكميــات أمطارهــا ، .كــا توجــد بهــا أعــى
القمــم الجبليــة يف اململكــة ،أشــهرها جبــال الســودة شــال غــرب
مدينــة أبهــا التــي ترتفــع إىل أكــر مــن  3,000مــر فــوق مســتوى ســطح
البحــر.
تقــع منطقــة أبهــا الحرضيــة عــى هضبــة منبســطة ،ترتفــع  2000مــر
فــوق مســتوى ســطح البحــر ،وعــى بعــد عــدة كيلومــرات إىل الغــرب
تنحــدر جبــال الــروات بشــدة نحــو األرايض املنخفضــة يف تهامــة (.)٢٨
لقــد مكنــت الظــروف املناخيــة يف املنطقــة ،وطبيعــة تضاريســها،
وهطــول األمطــار الغزيــرة عليهــا مــن تطويــر "الزراعــة يف املدرجــات
الجبليــة" التــي تشــكل منظــرا خالب ـاً وعنــر جــذب ســياحي مــن جميــع
أنحــاء اململكــة .هنــاك أيض ـاً محطــات التلفريــك التــي تأخــذ زائــري وأهــل
املنطقــة يف رحــات فريــدة عــى امتــداد الجــروف الصخريــة الشــاهقة
وأســفالً نحــو القــرى األثريــة والرتاثيــة.

© Wajahat Mahmood
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نظام األودية:
مــن الناحيــة التاريخيــة  ،لعبــت األوديــة ،مــع العنــارص الطبوغرافيــة األخــرى،
دورا ً مهــاً يف تطويــر أبهــا الحرضيــة فاملســتوطنات األوىل شــيدت
بجــوار مجــاري األوديــة الرئيســة ،لهــذا تــرى جميــع املراكــز الســكانية
الرئيســة  :أبهــا الحرضيــة ،خميــس مشــيط ،وأحــد رفيــدة مشــيد ًة عــى
ضفــاف أوديــة رئيســة ،كــوادي أبهــا الحرضيــة ووادي بيشــة ،يضــاف لهــا
 300قريــة صغــرة منتــرة يف أنحــاء املنطقــة عــى ضفــاف وادي
تندحــه .وتعتــر أوديــة أبهــا الحرضيــة وبيشــة وتندحــة عنــارص تضاريســية
هامــة ،تتلقــى كميــات كبــرة نســبيا مــن امليــاه مــن التــال املحيطــة بهــا.
وتعتــر خصوبــة الرتبــة عــى ضفــاف األوديــة رضوريــة لألنشــطة الزراعيــة
يف أبهــا الحرضيــة ،ومنطقــة عســر بأرسهــا.
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املدينة الحالية

 ٣،٢،٤املواقع واملعامل التاريخية يف أبها الحرضية
تأثــرت أمنــاط العــارة املحليــة يف أبهــا الحرضيــة بعوامــل الطبوغرافيــا
واملنــاخ واألمطــار .وتعتــر مــواد الحجــر والطــن وخشــب األشــجار
وأعــواد القصــب والحشــائش املــواد اإلنشــائية املحليــة املناســبة يف
عمليــة البنــاء .املســاكن التقليديــة الواقعــة عــى ضفــاف األوديــة كانــت
تشــيد يف العــادة مــن الطــن املســتخرج مــن األماكــن املجــاورة ،يف
حــن اســتخدم الحجــر يف املناطــق الجبليــة .ومــا زال هنــاك العديــد مــن
املنــازل الحجريــة والطينيــة التقليديــة التــي يزيــد عمــر بعضهــا عــن 300
عــام  ،تعكــس طابــع املعــار التقليــدي ومتثــل معــامل تاريخيــة هامــة،
كأبــراج الحاميــة "القصبــات" التــي كانــت تســتخدم للمراقبــة ،ومــا زالــت
صامــدة يف ســفوح الجبــال.
أبــرز املبــاين األثريــة التــي تحمــل ســات ومالمــح العــارة املحليــة يف
أبهــا الحرضيــة; قــر شــدا األثــري ،وهــو مبنــى ذو قيمــة تاريخيــة وأثريــة،
يقــع يف وســط مدينــة أبهــا الحرضيــة .تــم تشــييده يف عــام  1250هـــ
( 1927م) بتوصيــة مــن امللــك عبــد العزيــز ،وكان مقــرا ً ألمــر املنطقــة،
تــم ترميمــه وتجهيــزه كمتحــف للموروثــات الرتاثيــة.
وهنــاك موقــع آخــر بــارز هــو قريــة "ال َح َبلــة" القدميــة ،واملعروفــة أيض ـاً
بـــ "القريــة املعلقــة" ،والتــي تجتــذب الــزوار للوصــول إليهــا عــن طريــق
التلفريــك لالســتمتاع بإطــاالت خالبــة عــى قطــوع الجبــال الشــاهقة
والقريــة القدميــة وتهامــة املحيطــة .وكانــت قريــة الحبلــة شــيدت عــى

منحــدر طويــل ،وكانــت الوســيلة الوحيــدة النتقــال ســاكنيها هــي الحبــال.
مكــن اإلطاللــة عــى طبيعــة أبهــا الحرضيــة الخالبــة بجولــة معلقــة يف
عربــة التلفريــك ،والتمتــع مبناظــرة القــرى التقليديــة ومدرجاتهــا الزراعيــة
الخــراء يف الســفوح الجبليــة .هنــاك أيضــا جبــل ذرى "الجبــل األخــر"
يف وســط مدينــة أبهــا ،مــن أجمــل املعــامل الســياحية فيهــا ،والــذي
ميكــن مــن خاللــه مشــاهدة جــال وبهــاء املدينــة بكاملهــا .كــا يوجــد خــط
تلفريــك مبــارش يربــط بــن متنـ ّزه الســودة وبــن معلــم ســياحي بــارز آخــر،
وهــو قريــة رجــال أملــع الرتاثيــة ،والتــي تحتضــن مكتبــة ومتحفــاً يحــي
تجل ّيــات وســات فــن معــاري رائــع وحضــارة قدميــة يســتمتع بهــا الزائــر.
هنــاك أيضــاً متنــزه عســر الوطنــي ،وهــو جــزء مــن الــراث الطبيعــي
للمنطقــة ،يوفــر للــزوار إمكانيــة االســتمتاع ببيئــة طبيعيــة خالبــة .تــم
إنشــاؤه يف عــام  1401هـــ ( 1981م) وميتــد مــن جبــال عســر نــزوال
إىل تهامــة حتــى ســاحل البحــر .يســتهوي التلفريــك "العربــة املعلقــة"
الــز ّوار واملصطافــن وهــي تحلّــق يف ســاء منتجعــات وتراثيــات عســر
املنتــرة يف ســفوح الجبــال الشــاهقة واألوديــة والســهول .هنــاك
أربــع محطــات للتلفريــك ،وهــي:
• تلفريك وسط أبها – الجبل األخرض"ذرى"  -متن ّزه أبو خيال.
• تلفريك أبها الجديدة .
• تلفريك السودة – رجال املع الرتاثية
• تلفريك ال َح َبلة.

 -1سد بحرية أبها
 - 2قرص شدا األثري
 - 3الجبل األخرض
 - 4منتزه عسري الوطني
 - 5سوق الثالثاء بأبها (سوق الثالثاء)
 - 6رجال املعال  -قرى من طوب الطني اللنب
 - 7قرية حبلة املعلقة
 - 8حديقة السودة
 - 9سوق خميس مشيط (سوق الخميس)

نطاق  1450هـ
خطوط كاالت
فنادق
محطة التلفريك
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املدينة الحالية

بشــكل عــام ،ميكــن لنظــام التلفريــك نقــل أكــر مــن  600راكبــاً يف
الســاعة ،حيــث يصــل إجــايل عــدد الســياح واملصطافــن الذيــن
يســتخدمون خدمــة التلفريــك يبلــغ  30,000مســتخدم يف موســم
الصيــف.

 ٤،٢،٤ديناميكيات السياحة يف أبها الحرضية
يف عــام  ،1996عقــد أول مؤمتــر عــن الســياحة الداخليــة يف حــارضة
أبهــا ،تحــت رعايــة املغفــور لــه صاحــب الســمو امللــي األمــر ســلطان
بــن عبــد العزيــز .ونتيجــة لهــذا املؤمتــر ،تــم اتخــاذ قــرار إنشــاء هيئــة تعنــى
بشــؤون الســياحة ،وهــي الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي.
ويف عــام  ،2017منحــت منظمــة الســياحة العربيــة حــارضة أبهــا لقــب
"عاصمــة الســياحة العربيــة لعــام ، "2017مــا أثــر إيجابــاً يف تطويــر
()٢٩
املنطقــة برمتهــا.

وبالفعــل ،تتمتــع أبهــا الحرضيــة مبقومــات كبــرة لتنميــة الســياحة فيهــا،
ليــس فقــط بســبب العوامــل البيئيــة والهويــة التاريخيــة  ،ولكــن أيضــا
بســبب إطــاق املهرجانــات والفعاليــات والربامــج الصيفيــة التــي تقــام
يف أبهــا الحرضيــة  ،التــي ينتظرهــا الســياح واملصطافــون املحليــون
بشــكل كبــر .وتشــمل املهرجانــات مجموعــة واســعة مــن الربامــج
والفعاليــات الثقافيــة واألنشــطة الرياضيــة مــن أجــل جــذب رشائــح
مختلفــة مــن املجتمــع.
حققــت أبهــا يف عــام  ٢٠١٧لقــب جائــزة عاصمــة الســياحة العربيــة مــن
قبــل املنظمــة العربيــة للســياحة بجامعــة الــدول العربيــة ،ووصــل إجــايل
املســافرين يف ذلــك العــام أكــر مــن  ٤.4مليــون مســافر ( )31مــا يوضــح
أهميــة مطــار أبهــا الــدويل ،مــع الرحــات املبــارشة إىل اليمــن ،ومــر،
واإلمــارات العربيــة املتحــدة يف دعــم أبهــا الحرضيــة كوجهــة ســياحية
هامــة ،لــكل مــن اململكــة ومنطقــة الــرق األوســط بأكملهــا.

مــن جانبهــا ،قامــت أمانــة منطقــة عســر بتوفــر فــرص اســتثامرية لجــذب
املســتثمرين مــن أجــل تنشــيط وتنويــع اقتصــاد املنطقــة ،وتحقيــق
تنميــة إقليميــة مســتدامة تتــاىش مــع رؤيــة  .2030حيــث تعتمــد عــى
خمســة معايــر رئيســة وقفــت وراء اختيــار حــارضة أبهــا عاصمــة للســياحة
()٣٠
العربيــة لعــام  ،2017شــملت :

 ٥،٢،٤املخطط الهيكيل/خطة استعامالت األرايض

• مناخها وطبيعتها الخالبة وأمناطها السياحية.
• مكانتها التاريخية.

يوضــح مخطــط أبهــا الحرضيــة الهيــكيل املعــد يف عــام 2010األمنــاط
الرئيســة الســتعامالت األرايض ،والتوســع العمــراين الســليم للمــدن
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• موروثها الثقايف واالجتامعي.
• مهرجاناتها وفعالياتها املتواصلة الخاصة بها.
• البيئة الزراعية الفريدة.

املدينة الحالية

الثالثــة أبهــا  ،خميــس مشــيط  ،وأحــد رفيــدة التــي تشــكل متصـاً حرضيـاً
واحــدا ً يتقاســم العديــد مــن الخدمــات واملرافــق العامــة ،ويخصــص

األرايض املجــاورة للجبــال لألغــراض الرتفيهيــة والثقافيــة ،إذ يعــد الحفــاظ
ا عــن املناطــق العازلــة عــى طــول األوديــة،
عــى هــذه املناطــق  ،فضـ ً
خطــوة إيجابيــة لحاميــة املــوارد والنظــم الطبيعيــة مــن املــد الحــري
والتعديــات عــى األرايض الزراعيــة القيّمــة.

ووفقًــا ملخطــط اســتعامل األرايض الحــايل ،تبلــغ نســبة األرايض
الزراعيــة  %14.9مــن إجــايل اســتعامالت األرايض  ،وتعــد عنــرا ً
هام ـاً يف هيكليــة أبهــا الحرضيــة تجــب املحافظــة عليــه كنظــم األوديــة
والجبــال حيــث يســهم يف تكريــس هويــة املنطقــة ،مــع إمكانيــة إدماجه
وتكاملــه بشــكل أفضــل يف التشــكيل العمــراين ،إذ يعــد الحفــاظ عــى
الطبيعيــة الخالبــة للمنطقــة ،بجبالهــا ،ووديانهــا ،وســهولها ،ومدرجاتهــا
الزراعيــة املرســومة عــى ســفوح الجبــال مــن أولويــات التنميــة التــي مل
تراعــى يف املخطــط املســتقبيل الســتعامل األرايض.
ويتــم تخطيــط غالبيــة التوســعات الســكنية املســتقبلية عــى امتــداد
الطريــق الرئيــس بــن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة ،مــا يتيــح
فرصــة جيــدة لتطويــر نظــام نقــل عــام فعــال .ومــع ذلــك  ،بالرغــم مــن
ترابــط مراكــز أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة مــع بعضهــا البعــض،
ومــع محيطهــا ،يالحــظ التوســع الكبــر لشــبكة الطــرق املقرتحــة باتجــاه
الشــال الرشقــي ،خــارج حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين 1450ﻫ ،زيــادة
عــا هــو مطلــوب عمراني ـاً.

عــى هــذا النحــو  ،يشــر املخطــط املســتقبيل الســتعامالت األرايض
إىل تطويــر منطقــة ســكنية جديــدة  ،محــددة يف املخطــط الهيــكيل
عــى أنهــا اســتخدام مختلــط زراعي/ســكني ،يشــغل كامــل مســاحة
حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين1450ﻫ  ،بعيــدا ً عــن املراكــز الحرضيــة
الثالثــة أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة  ،مــا يشــجع عــى التوســع
العمــراين األفقــي ويضــع البلديــات أمــام ضغــوط توفــر الخدمــات
واملرافــق والتجهيــزات األساســية مبــا يكفــي لتلبيــة متطلبــات
واحتياجــات هــذه التطــورات الجديــدة منخفضــة الكثافــة.
ومثــل هــذا النهــج التنمــوي يضــع منطقــة أبهــا الحرضيــة أمــام تداعيــات
التنميــة غــر املســتدامة والتعــدي عــى نظــم البيئــة الطبيعيــة
كالســفوح الجبليــة واألرايض الزراعيــة .ينبغــي هنــا تحديــث حالــة البنــى
التحتيــة للطــرق القامئــة واســتكاملها لتحقيــق الدمــج والرتابــط الحــري
املنشــود ،وتوفــر بيئــة حيويــة للمشــاة داعمــة لنشــاط املرشوعــات
واألعــال الصغــرة  ،مــا يؤثــر إيجابـاً يف االقتصــاد املحــي .كــا ينبغــي
اســتخدام األرايض البيضــاء املتاحــة لدمــج وتكثيــف هيــكل أبهــا الحرضيــة،
خدمــة لنظــام النقــل العــام وتعظيــم الكفايــة الحرضيــة.

 ٦،٢،٤الحركة وسهولة الوصول
ترتبــط أبهــا الحرضيــة بشــكل جيــد باملــدن الســعودية الرئيســة األخــرى
مثــل جــازان إىل الجنــوب ،والريــاض إىل الشــال الرشقــي ،و مكــة

نطاق التنمية العمرانية للعام  1450هـ
نطاق حامية التنمية
شبكة الطرق (الحالية)
شبكة الطرق (املقرتحة)
سكني
استخدامات مختلطة
تجاري
صناعي
أرايض خاصة
املقابر
بيئي
ترفيهية/ثقافية
زراعي
حكومي
امتداد املدينة
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املدينة الحالية

املكرمــة إىل الشــال عــر الطائــف .كــا ميكــن الوصــول إىل جــدة عــر
الطريــق الســاحيل .وعــى مســتوى املنطقــة الحرضيــة ترتبــط مــدن
املنطقــة الثــاث الرئيســة جيــدا ً بطريــق بــري ،برغــم عــدم وجــود نظــام
نقــل عــام يخــدم املنطقــة.

دقيقــة ،ومــن املناطــق الواقعــة يف حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين
1450ﻫ مبــا يف ذلــك املناطــق الريفيــة ،يف غضــون  30دقيقــة
بالســيارة .مــا يعنــي إمكانيــة جيــدة للوصــول بالســيارة إىل أواســط
املراكــز الحرضيــة الرئيســة فيهــا.

ويشــر تقريــر مــؤرش ازدهــار أبهــا الحرضيــة لعــام 2016إىل ضعــف عمليــة
التن ّقــل الحــري ،ويقــرح رضورة توفــر نظــام النقــل العــام .وبالنســبة
للســامة املروريــة عــى الطــرق فهــي قويــة ،ويبلــغ متوســط زمــن
الرحلــة املروريــة اليوميــة  21.9دقيقــة ،وهــو متوســط جيــد.

الوصول إىل املراكز التجارية ومناطق االستعامل املختلط
أعــى نســبة مــن االســتعامل املختلــط لــأرايض موجــودة حاليــاً يف
مراكــز مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة ،وعــى امتــداد الطــرق
الرئيســة بــن املــدن .وإلجــراء تحليــل املــي  ،تــم تحديــد تســع نقــاط
مركزيــة تحــوي تجمعــات تجاريــة واســتعامالت مختلطــة ،وحســاب عــدد
الســكان القادريــن عــى الوصــول إليهــا يف غضــون  5دقائــق و 10
دقائــق ســرا ً عــى األقــدام كــا يــي:
 .1وسط أبها الحرضية ضمن محور طريق امللك عبد العزيز :
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  61,607مــن الســكان ( %.7.9مــن
اإلجــايل) إىل مركــز مدينــة أبهــا يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام ،و  97,123مــن الســكان ( %12،5مــن اإلجــايل) يف غضــون10
دقائــق ســرا ً عــى األقــدام.
 .2أحيــاء املنســك واملــروج عــى طريــق امللــك فهــد بجــوار وســط
مدينــة أبهــا:
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  11,344مــن الســكان ( %1.5مــن
را عــى
اإلجــايل) إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســ ً
األقــدام  ،و وصــول  21,030مــن الســكان (  %2.7مــن اإلجــايل) يف
را عــى األقــدام.
غضــون  10دقائــق ســ ً
 .3منطقــة اســتعامالت مختلطــة عــى طريــق امللــك فهــد بجــوار رشكــة
الكهربــاء الســعودية :

يعكــس مــؤرش ترابطيــة شــبكة الشــوارع يف أبهــا الحرضيــة جــودة
ترابطيــة لشــبكة الشــوارع فيهــا ،إذ تحــوز أبهــا الحرضيــة عــى أعــى كثافــة
تقاطعــات ،إذ يبلــغ عــدد التقاطعــات يف الكيلومــر املربــع  123تقاطعـاً،
لكنهــا تســجل قيــم منخفضــة نســبياً لــأرايض املخصصــة للشــوارع
( ، )%11.20يف حــن تســجل كثافــة عاليــة للشــوارع ( .)%63.30وعــى
الرغــم مــن الضعــف يف تقييــم بعــض األبعــاد الهامــة ،ميكــن اعتبــار
ترابطيــة شــبكة الشــوارع مبجملهــا يف أبهــا الحرضيــة قويــة ،مــا يســهل
كثــرا ً إنشــاء نظــام نقــل عــام فعــال .ولفهــم منــط حركــة تنقــل الســكان،
تــم تطبيــق منــوذج نظــام معلومــات جغرافيــة الختبــار ســهولة الوصــول
إىل املراكــز التجاريــة داخــل أبهــا الحرضيــة  ،حيــث تــم تحليــل إمكانيــة
الوصــول إىل تلــك املراكــز بالســيارة أو باملــي:
الوصول والتنقل بالسيارة
أســفر تحليــل الوصــول إىل مراكــز االســتعامل املختلــط يف منطقــة أبهــا
الحرضيــة عــن إمكانيــة الوصــول إليهــا بواســطة الســيارة يف غضــون 15
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يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  1,047مــن الســكان ( %0.13مــن
اإلجــايل) إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام  ،و  1,483مــن الســكان ( ٪0.19مــن اإلجــايل) يف غضــون 10
دقائــق ســرا ً عــى األقــدام.
 .4حي املوظفني عىل طريق امللك فهد:
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  11,344مــن الســكان ( %1.5مــن
اإلجــايل) إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام ،و  15,184مــن الســكان ( %2مــن اإلجــايل) يف غضــون 10
دقائــق ســرا ً عــى األقــدام.
 .5املنطقــة الواقعــة بــن أبهــا وخميــس مشــيط عــى طريــق امللــك
فهــد ،بجانــب مطــار أبهــا الــدويل:
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  873مــن الســكان ( %0.11مــن اإلجــايل)
إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى األقــدام ،و 1,449
مــن الســكان ( ٪0.19مــن اإلجــايل) يف غضــون  10دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام.
 .6منطقــة االســتعامالت املختلطــة بجــوار حــي التحليــة عــى طريــق
امللــك فهــد ،عــى بعــد  5كــم مــن وســط خميــس مشــيط :
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  10,252مــن الســكان ( %1.3مــن
اإلجــايل) إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام ،و  17,752مــن الســكان ( %2.3مــن اإلجــايل) يف غضــون 10
دقائــق ســرا ً عــى األقــدام.
 .7وسط مدينة خميس مشيط :
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  112,685مــن الســكان ( %14.5مــن
اإلجــايل) إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام  ،و  136,624مــن الســكان ( ٪17.5مــن اإلجــايل) يف غضــون
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 10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام.
 .8منطقــة االســتعامالت املختلطــة عــى طريــق امللــك خالــد  ،بجــوار
وســط أحــد رفيــدة :
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  25350مــن الســكان ( %3.3مــن اإلجاميل)
إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى األقــدام  ،و 34769
مــن الســكان ( %4.5مــن اإلجــايل) يف غضــون  10دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام.
 .9منطقــة االســتعامالت املختلطــة يف أحــد رفيــدة عــى طريــق امللــك
خالــد املجــاور للقاعــدة العســكرية :
يظهــر التحليــل إمكانيــة وصــول  23,67مــن الســكان ( %1.3مــن اإلجــايل)
إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســرا ً عــى األقــدام  ،و 6,479
مــن الســكان ( ٪0.8مــن اإلجــايل) يف غضــون  10دقائــق ســرا ً عــى
األقــدام.
يكشــف التحليــل يف العمــوم ،مــدى تطــور بيئــة املشــاة يف وســط أبهــا
وخميــس مشــيط نظــرا ً الرتفــاع الكثافــة وتوافــر حركــة مشــاة منتظمــة
إىل املراكــز التجاريــة ومراكــز الخدمــات ،يف حــن يتوجــب أن تكــون بقيــة
النقــاط املركزيــة الحرضيــة األخــرى أكــر تكام ـاً مــع بقيــة املدينــة كعقــد
مركزيــة ناشــئة.
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 ٧،٢،٤سيناريوهات الكثافة الحرضية

يف ضــوء التشــخيص الشــامل لألوضــاع الراهنــة واملشــاريع املعتمــدة
واملقرتحــة ،أجــرى برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية تحليــاً لثالثــة
تصــورات (بدائــل) تنمويــة لرفــع الكثافــة الحرضيــة :تصــور الوضــع الراهــن،
وتصــور التطويــر وفــق األدوات التخطيطيــة املعتمــدة  ،وتصــور توزيــع
الكثافــة تبع ـاً لتوصيــات تقريــر تشــخيص الحالــة العامــة للمدينــة ،ووفــق
معايــر موئــل األمــم املتحــدة.

تصور الوضع الراهن
يبلــغ التعــداد الحــايل لســكان أبهــا الحرضيــة  778599نســمة ،يشــغلون
منطقــة مبنيــة تبلــغ مســاحتها  43225هكتــارا ً ،وبكثافــة ســكانية تبلــغ 18
نســمة/هكتار ،وهــي كثافــة منخفضــة كثــرا ً مقارنــة بكثافــة موئــل األمــم
املتحــدة املــوىص بهــا وهــي  150نســمة/هكتار ،ومنخفضــة أيضــاً
مقارنــة ببقيــة املــدن الســعودية مــن نفــس الحجــم.

يســتند تصــور موئــل األمــم املتحــدة إىل املبــادئ الخمســة لتخطيــط
املجــاورات واألحيــاء املســتدامة ،وهــي كــا يــي:
 .1تخصيــص حيّــز كاف للشــوارع وشــبكة شــوارع فعالــة :إذ ينبغــي
تخصيــص  %30عــى األقــل مــن مســاحة األرايض لصالــح الشــوارع  ،بواقــع
 18كــم عــى األقــل أطــوال شــوارع يف الكيلومــر املربــع.
 .2كثافــة ســكانية عاليــة :مــا ال يقــل عــن  15000نســمة /كــم ،2أو
150نســمة /هكتــار أو  61نســمة/فدان.
 .3االســتعامل املختلــط لــأرايض :تخصيص%40عــى األقــل من مســطح
األدوار لالســتعامل االقتصادي يف الجريات الســكنية.
 .4املزيــج االجتامعــي (الدمــج املالئــم لكافــة فئــات الدخــل املتفــاوت
يف الجــرة الســكنية) :توافــر املســاكن بخيــارات وأســعار مناســبة لكافــة
فئــات الدخــل؛ بحيــث يتــم تخصيــص %20إىل %50مــن مســطّح األدوار
ـر ،وال ينبغــي أن يتخطــى منــط الحيــازة أكــر
الســكنية لإلســكان امليـ ّ
مــن  %50مــن اإلجــايل.
 .5محدوديــة اســتعامالت األرايض أحاديــة الوظيفــة :للحــد مــن
االســتعامل املنفــرد لــأرايض؛ وينبغــي أن يغطــي االســتعامل املفــرد
لــأرايض أقــل مــن  %10مــن مســاحة الجــرة الســكنية.

التص ّور األول :مخطط استعامل األرايض املستقبيل ألبها الحرضية
وفقاً لالتجاهات املوثقة يف مخطط اســتعامل األرايض املســتقبيل،
يفــرض زيــادة مســاحة املنطقــة املبنيــة املقرتحــة إىل  52,671هكتــارا ً،
الســتيعاب  965,500نســمة بحلــول عــام  .2030وحتــى مــع النمــو
الســكاين املتوقــع ،تبــدو التوســعات العمرانيــة مغــايل فيهــا ،مــع بقــاء
الكثافــة الســكانية منخفضــة ،مبتوســط قــدره 18.3نســمة/هكتار .هــذا
التصــور يشــجع االمتــداد األفقــي منخفــض الكثافــة.

© Torsten Matzak
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ترتفع أبها عن سطح البحر  2200مرت وتشتهر بإطالالتها من أعايل جبال الرسوات الشاهقة

التصور الثاين :توصيات موئل األمم املتحدة
يدعــم ســيناريو موئــل األمــم املتحــدة تخطيــط األحيــاء املســتدامة يف
كافــة أرجــاء أبهــا الحرضيــة  ،وتحقيــق كثافــة ســكانية بواقــع  150نســمة/
هكتــار .ويف ضــوء معــدل النمــو الحــايل  ،مــن املتوقــع أن يرتفــع عــدد
الســكان إىل  965,500نســمة بحلــول عــام  .2030وبنــا ًء عليــه  ،توصلــت
الدراســة إىل أن املســاحة اإلضافيــة الالزمــة الســتيعاب النمــو الســكاين
املســتقبيل بالكثافــة املــوىص بهــا تبلــغ فقــط  62,36هكتــارا ً ،مــا يــوازي
مثــن مســاحة التوســعة املســتقبلية املقرتحــة للمنطقــة املبنيــة يف
التصــور األول.

املدينة الحالية

الوضع الراهن

عدد السكان
املساحة املبنية
متوسط الكثافة يف
املنطقة املبنية

٧٧٨،٥٩٩
 ٤٣،٢٢٥هكتار
 ١٨نسمة/هكتار

السيناريو األول  :مخطط أبها الحرضية

عدد السكان
املساحة املبنية
متوسط الكثافة يف
املنطقة املبنية

٩٦٥،٥٠٠
 ٥٢،٦٧١هكتار
 ١٨.٣نسمة/هكتار

السيناريو الثاين :توصيات موئل األمم املتحدة
عدد السكان
املساحة املبنية
املطلوبة وفقاً لتوصيات
موئل األمم املتحدة
األرايض البيضاء
الالزمة الستيعاب
النمو السكاين الجديد
متوسط الكثافة املوىص
بها من قبل موئل األمم املتحدة

٩٦٥،٥٠٠
 ٦،٢٣٦هكتار*
 ١،٢٤٦هكتار
 150نسمة/هكتار

*يقرتح مخطط حارضة أبها نسبة  8/1من املساحة املبنية
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 ١،٥تحديد وتعريف القضايا الرئيسية
أســفرت منهجيــة البحــث املتعمــق وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســر النتائــج عــن تحديــد ثــاث قضايــا أساســية تؤثــر يف األداء الحــري ألبهــا الحرضيــة
مبدنهــا الرئيســة  -أبهــا الحرضيــة وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة  -فيــا يتصــل مببــادئ التنميــة الحرضيــة املســتدامة.

 ١،١،٥عدم ترابط واتصال األرايض مع الكتلة والنسيج العمراين للمدينة
يحــدث هــذا غالب ـاً عندمــا تنمــو املدينــة بوتــرة رسيعــة ،مــا يتيــح املجــال النتشــار ظاهــرة الزحــف العمــراين التــي
تتجــى يف االنتشــار واالمتــداد األفقــي غــر املنظــم ،ومــا ينجــم عنــه مــن خلــل يف التوزيــع املــكاين لألنشــطة
والخدمــات واملرافــق ،وصعوبــة إدارتهــا .ويف هــذا التصــور ،تســجل أبهــا الحرضيــة كثافــة منخفضــة وأدا ًء غــر فاعــل،
وتوزيع ـاً غــر متــوازن للخدمــات واملرافــق األساســية يضعــف مــن جــودة الوصــول إليهــا ،تصبــح معــه عمليــة توفريهــا
وتشــغيلها وصيانتهــا مكلف ـ ًة وشــاقّةً.

 ٢،١،٥افتقار الهيكل العمراين ملالمح التواصل والتجانس والتكامل
يفقــد الهيــكل العمــراين نســقيته وتغيــب مالمــح التواصــل والتكامــل عنــه يف حــاالت النمــو غــر املتــوازن ،وزحــف
العمــران ،والتطويــر غــر املتجانــس ،واالنتشــار والتناثــر املــكاين خــارج حــدود املخططــات املعتمــدة ..هنــاك
أرايض بيضــاء مهجــورة  ،ومغــاالة يف البنــى التحتيــة ،واســتعامالت أرايض أحاديــة الوظيفــة تعيــق تواصــل النســيج
العمــراين للمدينــة ،وتؤثــر ســلباً يف أداءهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي ،كــا ال يتيــح الزحــف العمــراين
التوفــر العــادل للخدمــات واملرافــق العامــة ،ويجعــل توفريهــا صعبـاً ومكلفـاً ،كــا تؤثــر ظاهــرة التناثــر املــكاين يف
البعــد االجتامعــي لالســتدامة ،مــا يخلــق تباينــات حرضيــة وفصــل بــن املناطــق ،وتصبــح معزولــة نتيجــة تفــكك وعــدم
تواصــل واســتمرارية البيضــاء الحــري.

 ٣،١،٥اختالل التوازن اإليكولوجي -االجتامعي واالقتصادي
تتشــكل املــدن مــن مجموعــة نظــم اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة متشــابكة .ويف املــدن املســتدامة ،يتــم الحفــاظ
عــى التــوازن بــن هــذه النظــم الثالثــة املرتابطــة وتعزيزهــا مبــرور الوقــت .فــإن كان هنــاك تفضيــل مســتمر ألحداهــا
ـر املســار املســتدام لنمــو املدينــة وتطورهــا.
عــى األخــرى ،فمــع مــرور الوقــت ،ســيظهر هنــاك خلــل هيــكيل يغـ ّ
وهــذا االختــال يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــر امليــاه واألمــن الغــذايئ ،مــا يؤثــر بشــدة يف الجوانــب االجتامعيــة-
العمرانيــة األخــرى لصحــة املدينــة .والفصــل بــن األرايض الزراعيــة والنســيج الحــري هــو مثــال واضــح عــى هــذه
الحالــة ،إذ ليــس هنــاك مــن تواصــل بــن املدينــة واملســاحات الزراعيــة ،إذ تفصــل بينهــا حــدود قويــة .واملدينــة
املرنــة بإمكانهــا تحقيــق تكامــل واتســاق بــن الطبيعــة والعمــران ،لضــان التعايــش املتــوازن بينهــا.
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 ٢،٥وصف وتحليل القضايا األساسية يف أبها الحرضية
 ١،٢،٥أمناط التنمية والنمو غري املتوازن يف أبها الحرضية
تشــهد أبهــا الحرضيــة ،شــأنها يف ذلــك شــأن معظــم املناطــق الحرضيــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،منــوا ً رسيعــاً يف عــدد الســكان
وإنشــاء مرافــق جديــدة ،ومراكــز اقتصاديــة جديــدة ونقــاط نقــل مركزيــة
جديــدة  ،ومحــاور تنمويــة .وعــى الرغــم مــن متتــع مناطــق وســط أبهــا
الحرضيــة وخميــس مشــيط بكثافــة حرضيــة عاليــة نســبياً ،وهيكليــة
حرضيــة مطعمــة بفراغــات حرضيــة خــراء متســقة ومتناغمــة مــع النســيج
الحــري  ،فــإن أمنــاط النمــو والتوســع الناشــئة تعكــس امتــدادا ً أففيــأ
وزحفــا عمرانيــاً ال يحقــق لـــ أبهــا الحرضيــة التنميــة العمرانيــة املتوازنــة
املنشــودة.

.1

مناطق سكنية جديدة بأبها

يتســم النســيج الحــري يف مراكــز أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة
ببنيــة مدمجــة نســبيا ،مناســبة متامــا لدعــم التكثيف الحرضي املســتدام،
مــا يقلــل بالتــايل مــن تكاليــف إدارة هــذه املــدن .مــع ذلــك ،مل يقابــل
النمــو امللحــوظ للكتلــة العمرانيــة للمــدن الثالثــة يف العقــود القليلــة
املاضيــة ،رغــم مــن القيــود البيئيــة ،بنمــو متناســب يف عــدد الســكان،
مــا أدى إىل انخفــاض عــام يف الكثافــة الحرضيــة.
ومــع وجــود هيــكل عمــراين رشيطــي متعــدد االســتعامالت ،فقــد بــرز
منــط إيجــايب مــن التطويــر املدمــج عــى محــور النقــل الرئيــس بــن
املــدن الثــاث ،إالّ أن اتجاهــات العمــران الجديــد الزاحــف تهــدد هــذا
التطويــر املدمــج ،كحــرم جامعــة امللــك خالــد ،واملدينــة الرابعــة املزمــع
إنشــاؤها إىل الجنــوب مــن املــدن الثالثــة الحاليــة يف أبهــا الحرضيــة،
وتضــع أمانــة املنطقــة تحــت ضغــوط اقتصاديــة شــديدة لتوفــر وتشــغيل
وصيانــة البنيــة التحتيــة األساســية الالزمــة .عمومــاً ،يســتمر العمــران
الجديــد يف الظهــور نحــو ضواحــي املنطقــة الحرضيــة ،إىل الشــال مــن
طريــق امللــك فهــد ،وناحيــة الجنــوب باتجــاه األرايض الزراعيــة التــي تواجــه
أيضــا مخاطــر التعديــات العمرانيــة.

.2

التوسع السكني يف خميس مشيط

وميكــن ألمنــاط النمــو الحــري هــذه أن تعيــق كثــرا ً اســتدامة مــوارد
املدينــة ،ال ســيام مقدراتهــا الزراعيــة ،التــي فقــدت بالفعــل نســبة كبــرة
منهــا عــى مــدى الســنوات األخــرة نتيجــة املخططــات الســكنية الجديــدة
وتوســعات شــبكة الطــرق.
ومــع ذلــك ،مــا يــزال املجــال متاحـاً لـــ أبهــا الحرضيــة لضبــط وتوجيــه أعــال
التوســع العمــراين عــى النحــو املســتدام ،مــن خــال التكثيــف الحــري
االســراتيجي للكتلــة العمرانيــة الحاليــة ،ودمــج النســيج العمــراين عــى
محــاور النقــل الرئيســة ،كطريــق امللــك فهــد وطريــق امللــك خالــد ،كــا
ميكــن تكثيــف ودمــج الهيــكل العمــراين العــام حــول نقــاط مركزيــة محــددة
جيــدا ،عــر تركيــز االســتعامالت التجاريــة واملختلطــة والخدمــات ،مــا
يدعــم بالتــايل فعاليــة االســتثامر يف النقــل العــام عــن طريــق تعظيــم
مناطــق التجمــع الســكاين نتيجــة رفــع الكثافــة الســكانية عــى محــور
النقــل الرئيــس.
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 ٢،٢،٥عــدم ترابــط واتصــال الهيــكل العمــراين ملالمــح التامســك
والتجانــس والتكامل
يتشــكل الهيــكل العمــراين لـــ أبهــا الحرضيــة بكاملــه مــن ثــاث مــدن
هــي أبهــا ،وخميــس مشــيط ،وأحــد رفيــدة ،وعــدد مــن القــرى الســكنية
املتفرقــة املنتــرة داخــل حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين 1450ﻫ.
أنشــئت املــدن الثالثــة والقــرى املجــاورة عــى ضفــاف األوديــة ،تربــط
بينهــا الطــرق .وغالبيــة األرايض الزراعيــة متمركــزة يف القطــاع األوســط
مــن أبهــا الحرضيــة ،وتحديــدا ً بــن مدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط ،متخللــة
نســيجهام الحــري ،باعتبارهــا عنــرا ً هيكليــاً هامــاً بالنســبة لهاتــن
املدينتــن.
وعــى الرغــم مــن أن الطريقــة التــي أنشــئت فيهــا املــدن الثالثــة مت ّكــن
مــن دمجهــا يف بنيــة حرضيــة رشيطيــة (طوليّــة) كاملــة عــى امتــداد
طــرق النقــل الرئيســة  ،فــإن الهيــكل العــام لـــ أبهــا الحرضيــة يتســم بالتجــزؤ
الحــري إىل حــد كبــر ،مــع انتشــار متناثــر لقطــع األرايض الســكنية
املشــيد فيهــا مســاكن منخفضــة االرتفــاع وقــرى ،ومرافــق بعيــدة عــن
املــدن الرئيســة الثالثــة .وإذا مــا اســتمر هــذا االتجــاه ،فقــد يــؤدي إىل
تركــز عــال غــر منصــف يف توزيــع الخدمــات ،وبالتــايل معانــاة الســكان
يف الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق ضمــن أبهــا الحرضيــة .وتعــد جامعــة
امللــك خالــد الجديــدة ،الواقعــة عــى بعــد 27كــم مــن وســط أبهــا ،مثــالً
بــارزا ً عــى هــذا النــوع مــن الفصــل املــكاين والتجــزؤ الحــري ،مــا يزيــد
مــن االعتــاد عــى اســتخدام الســيارة  ،والضغــط عــى توفــر وتشــغيل
وصيانــة البنــى التحتيــة .وكذلــك املدينــة الرابعــة املقرتحــة حــول هــذه
املنطقــة  ،إىل شــال أبهــا ،ســتزيد مــن تجــزؤ الهيــكل العمــراين ألبهــا
الحرضيــة  ،وظواهــر الزحــف العمــراين.

.1

تنمية مجزأة بأبها

.2

مــع ذلــك ،مــا يــزال املجــال متاحــاً لتحقيــق التامســك والتجانــس
والتكامــل يف النســيج الحــري مــن خــال تعزيــز التنميــة حــول النقــاط
املركزيــة الناشــئة بــن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة ،وإعــادة
النظــر يف اســراتيجيات التنميــة املســتقبلية لتحقيــق التامســك
والتجانــس والتكامــل باســتغالل األرايض البيضــاء" املوجــودة داخــل
الكتــل العمرانيــة الحاليــة ،ونقــل الخدمــات واملرافــق املقرتحــة وكذلــك
التطويــرات األخــرى إىل األرايض البيضــاء املتاحــة داخــل املــدن الثالثــة
وعــى طــرق النقــل الرئيســة.
توفّــر شــبكة الطــرق الحاليــة ترابط ّيــة جيــدة نســبياً بــن املــدن الثالثــة
الرئيســة يف أبهــا الحرضيــة ،كــا تتيــح إمكانيــة جيــدة للتكثيــف الحــري
ضمــن محاورهــا ،إذ إنهــا تشــكل بيئــة كثيفــة ومســتدامة مشــابهة لوســط
مدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط .فهــذا النمــط مــن التنميــة سيســاعد
أيضــا يف حاميــة األرايض الزراعيــة بــن املــدن الثالثــة مــن زحــف العمــران
الجديــد عليهــا.

تنمية مجزأة يف خميس مشيط

.3

تنمية مجزأة يف أحد رفيدة
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التشخيص االسرتاتيجي

 ٣،٢،٥اختــال التــوازن اإليكولوجــي -االجتامعــي واالقتصــادي
يف أبهــا الحرضيــة
تشــكل األرايض واملدرجــات الزراعيــة يف أبهــا الحرضيــة عنــرا ً هامــاً
يف الهويــة العمرانيــة واالقتصاديــة لـــ أبهــا الحرضيــة .أنشــئت القــرى
التقليديــة عــى ضفــاف األوديــة الرئيســة وشــيدت مســاكنها مــن
الطــن ،حيــث كانــت الرتبــة واملنــاخ مالمئــة للزراعــة .ومــا زالــت األمنــاط
الزراعيــة عــى ضفــاف األوديــة يف تناغــم رائــع مــع نســيج العمــران يف
أبهــا وخميــس مشــيط .ووفقًــا ملخطــط اســتعامل األرايض الحــايل،
تشــكل األرايض الزراعيــة  %14.9مــن إجــايل اســتعامالت األرايض ،يف
حــن يشــر التصــور املقــرح يف خطــة اســتعامل األرايض املســتقبلية
إىل انخفــاض بنســبة  %3.5يف االســتعامل الزراعــي لــأرايض  ،وذلــك
التوســعات الســكنية الكبــرة خــارج املنطقــة املبنيــة الحاليــة،
بســبب
ّ
مــا يجعــل األرايض الزراعيــة عرضــة لتعديــات العمــران عليهــا خــال
العقــود القليلــة املاضيــة .مــن األهميــة مبــكان حاميــة األرايض الزراعيــة
مــن أجــل الحفــاظ عــى تاريــخ املنطقــة ونظمهــا البيئيــة الفريــدة يف
املنطقــة .وكــا ذكــر يف الفقــرة  1-2-5مــن أن املنطقــة لديهــا فــرص
متاحــة للتكثيــف الحــري يف محيــط طــرق النقــل الرئيســة ،مــن خــال
تنميــة نقــاط مركزيــة جديــدة يف محيــط هــذه الطــرق ،للحــد مــن زحــف
العمــران الســكني والتعــدي مســتقبالً عــى األرايض الزراعيــة.
مــن أبــرز الخصائــص التــي تتســم بهــا أبهــا الحرضيــة الدراماتيكيــة واإلثــارة
يف تضاريســها حيــث يتس ـ ّنى للــزوار واملصطافــن التمتــع باإلطــاالت
الرائعــة مــن جبالهــا الشــاهقة عــى األوديــة الســحيقة واالنكســارات
الحــادة للحــواف الصخريــة املكســوة بالخــرة الدامئــة ،ومــع ذلــك ،يشــر
تحليــل األمنــاط الحرضيــة فيــا يتعلــق بتضاريــس املنطقــة الطبيعيــة
إىل وجــود تعديــات عمرانيــة عــى الســفوح الجبليــة .كذلــك ،يشــكل
نظــام األوديــة عنــرا ً رئيس ـاً آخــر يف الهيكلــة العمرانيــة ألبهــا وخميــس
مشــيط ،إذ يشــكل محــورا ً طوليــاً مــع املــزارع الخــراء التــي تتخلــل
النســيج الحــري يف املدينتــن .ولســوء الحــظ ،فــإن بعــض العنــارص
التــي تشــكل منظومــة الشــبكة املائيــة الزرقــاء واملناطــق الخــراء
الغنيــة واملرتابطــة بشــكل جيــد قــد تعرضــت لتعديــات العمــران الجديــد
نتيجــة عــدم توافــر األنظمــة واللوائــح العمرانيــة املناســبة .ومــا مل تتــم
معالجــة األوضــاع بالشــكل املالئــم ،فقــد ترضــخ األرايض الزراعيــة غــر
املحميــة برسعــة للضغــوط العمرانيــة ،نظــرا ً النبســاط هــذه األرايض
الزراعيــة نســبيا ،وهــي هنــا الحلقــة األســهل واألرخــص واألرسع ألغــراض
التطويــر الحــري.
باإلضافــة إىل مــا ســبق  ،فــإن البنيــة التحتيــة الجديــدة املقرتحــة غالب ـاً ال
تتــاىش بشــكل مناســب مــع طبيعــة تضاريــس املنطقــة .وعــى الرغــم
مــن أن التعديــات العمرانيــة عــى ســفوح التــال والجبــال ال متثــل اتجاهـاً
رئيس ـاً حتــى اآلن ،فــإن حاميــة الســفوح الجبليــة أمــر مهــم للحفــاظ عــى
العنــارص الطبيعيــة والتاريخيــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمدينــة كأولويــة
ألنهــا ال تشــكل فقــط الهويــة الطبيعيــة ألوديــة املنطقــة ،بــل تســاهم
أيض ـاً يف الحفــاظ عــى خصائــص املنــاخ املحــي .وعليــه ،فــأي تدخــات
برشيــة غــر رشــيدة عــى حســاب البيئــات الطبيعيــة كالتــال ،واألرايض
الزراعيــة ،واألوديــة ،قــد تــؤدي إىل تجزئتهــا وعزلهــا عــن بعضهــا البعــض
مــا يؤثــر ســلباً وإرضارا ً يف االتــزان البيئــي يف أبهــا الحرضيــة ومنطقــة
عســر.
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النظرة املستقبلية

 1.6االستجابات االسرتاتيجية

بعــد إجــراء التشــخيص عــى املســتوى االســراتيجي وتحديــد أهــم ثــاث قضايــا اســراتيجية تؤثــر عــى التنميــة العمرانيــة يف مدينــة أبهــا ،تــم بنــاء
عــى ذلــك تحديــد ثــاث تدخــات اســراتيجية ومــن ثــم تــم وضــع املعالجــات املناســبة موضحـاً عــى وجــه الخصــوص البعــد املــكاين عــى املســتويات
التخطيطيــة املختلفــة مبــا يتــاءم مــع طبيعــة وأولويــات مدينــة أبهــا.

 ١،١،٦املدينة املدمجة/املتضامنة

وفقـاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة  ،يتعــن عــى املــدن أن تشــجع اســراتيجيات التنميــة العمرانيــة التــي تُعنــى
بضبــط وتوجيــه أعــال التوســع الحــري ،وإعطــاء األولويــة لتوفــر بنيــة تحتيــة وخدمــات عامــة مرتابطــة جيــدا ً.
ويتوخــى مــن املدينــة املدمجــة أن تكــون عاليــة الكثافــة ..تتســم بالتنميــة والتطويــر القائــم عــى االســتعامل
املختلــط لألرايض..حيويــة وعامــرة ،مــع توزيــع جيــد للخدمــات العامــة كاملستشــفيات واملتنزهــات واملــدارس،
عــى أن تعــزز الركائــز واآلليــات املكانيــة والترشيعيــة مــن تواصــل وترابــط ومتــازج املدينــة املدمجــة لتحســن
ســبل الوصــول إىل الفــرص والســلع والخدمــات واملرافــق ،وســهولة التنقــل اآلمــن ســرا ً عــى األقــدام يف
البيضــاء العمــراين ،ومــا يثمــره ذلــك مــن إقبــال عــى اســتعامل وســائل النقــل العــام والبيضــاءات العامــة ،والحــد
مــن االزدحــام ،وتعزيــز االقتصــاد املحــي ،وتعزيــز التفاعــل والتواصــل والحيويــة االجتامعيــة .وتشــمل السياســات
الهادفــة إىل تعزيــز التقــارب والتــازج العمــراين :تشــجيع التجديــد الحــري ،إعــادة إحيــاء مراكــز املــدن ،وفــرض
قيــود عــى التنميــة يف األريــاف وعــى أطــراف املــدن وضواحيهــا ،ودعــم التنميــة عاليــة الكثافــة واالســتعامل
املختلــط لــأرايض ،وتشــجيع اســتعامل وســائط النقــل العــام  ،وتكثيــف التنميــة يف محيــط محطــات ومحــاور
النقــل العــام.
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[ الدمج ]

 ٢،١،٦املدينة ذات البنية املتصلة

تطلــب األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مــن املــدن االلتــزام بضامن إتاحــة دخول الجميــع إىل األماكن العامة ،واســتخدام
وســائط النقــل العــام ،والحصــول عــى الســكن ،واالســتفادة مــن التعليــم واملرافــق الصحيــة ،واإلعــام العــام،
واالتصــاالت .يتوخــى يف املدينــة املتصلــة أن تكــون كشــبكة متواصلــة مــن املجــاورات واألحيــاء الســكنية ،جيــدة
الرتابــط والتــوازن ،لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة وأماكنهــا العامــة ،وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة
العامــة والخاصــة ،وتشــكل بيئــة عمرانيــة صحيــة وحيويــة .واألهــم مــن ذلــك ،أن يف هــذه األحيــاء فرص وتســهيالت
يســهل الوصــول إليهــا ســرا عــى األقــدام ،مــا يقلــل الحاجــة للســيارات الخاصــة .ويف املــدن الكبــرة ،ميكــن
لنظــم النقــل الجامعــي أن التنقــل الســفر عــر املــدن برسعــة عاليــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر ،تاركــة
الوصــول للوجهــات النهائيــة لوســائط النقــل املحليــة ولحركــة املشــاة ،مــا يقلــل مــن حجــم حركــة املــرور وتأثرياتهــا
 ،ال ســيام حــول مراكــز املجــاورات واألحيــاء الســكنية .يف املدينــة املتصلــة تصبــح القطــارات الخفيفــة وأنظمــة
الســكك الحديديــة الخفيفــة والحافــات الكهربائيــة أكــر فعاليــة ،ويصبــح ركــوب الدراجــات الهوائيــة واملــي
الصحــي أكــر أمانـاً ومتعــة ،عــاوة عــن تقليــل االزدحــام والتلــوث بشــكل كبــر ،وزيــادة اإلحســاس باالنتــاء للمــكان
والعيــش والتواصــل والتفاعــل املشــرك والحيويــة االجتامعيــة يف األماكــن العامــة.

 ٣،١،٦املدينة املقاومة للتحديات

املدينــة املرنــة تأخــذ يف االعتبــار األشــكال البنائيــة والتجهيــزات العمرانيــة املناســبة ملواجهــة التحديــات
واألزمــات والصعوبــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ جــ ّراء اســتهالك واســتنزاف
الوقــود الكربــوين ،وتغــرات املنــاخ .وعــى هــذا النحــو ،تعــ ّرف املدينــة املرنــة بأنهــا "شــبكة مســتدامة مــن
النظــم املاديــة واملجتمعــات اإلنســانية"( )٣٢والنظــم املاديــة هنــا تشــمل املكونــات اإلنشــائية ،والبيئــة
الطبيعيــة للمدينــة ..شــاملة طرقاتهــا ،ومبانيهــا ،ومرافقهــا ،وتجهيزاتهــا األساســية ،وشــبكات اتصاالتهــا،
وكثافاتهــا الســكانية ،وأوديتهــا وشــعابها الحرضيــة ومســيالت مياههــا ،وتربتهــا ،وتضاريســها ،وجيولوجيتهــا،
ومتثــل مبجملهــا مجــازا ً "جســم" املدينــة بعظامــه ورشايينــه وعضالتــه .يف حــن متثــل املجتمعــات اإلنســانية
"العقــل" املو ّجــه ألنشــطة املدينــة .يســتجيب الحتياجاتهــا ويتعلــم مــن تجاربهــا .فاملــدن املرنــة هــي املنيعــة
يف مواجهــة األزمــات وتح ّمــل الصدمــات املفاجئــة ،مــا يقتــي ،بالنســبة لـــ أبهــا الحرضيــة ،الرتكيــز عــى التكييف
واملوامئــة يف مجــال هندســة ومنذجــة وتصميــم منظومتهــا الحرضيــة.
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 ٢،٦النامذج املناسبة للتطوير العمراين يف أبها
الحرضية
 ١،٢،٦املدينــة املدمجــة :احتــواء التنميــة العمرانيــة يف مراكــز
فرعيــة جديــدة
يضــم هيــكل أبهــا الحرضيــة العمــراين املــدن الثالثــة الرئيســة أبهــا،
خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة العمــران املتناثــر بينهــا ،وكذلــك التطويــرات
الحرضيــة الجديــدة املتفرقــة والقــرى الواقعــة ضمــن حــدود مرحلــة
النطــاق العمــراين1450ﻫ  .وتتمتــع مناطــق وســط مدينتــي أبهــا
وخميــس مشــيط بتكثيــف حــري عــال نســبياً ،مــع تركــز جيــد للمناطــق
التجاريــة واالســتعامالت املختلطــة ،وتوافــر جيــد للمســطحات الخــراء،
وتناغــم شــبكة املناطــق املفتوحــة مبســطحاتها املائيــة والخــراء
الجاذبــة لســكان وزوار ومصطــايف منطقــة عســر .لكــن ذلــك باملقابــل
غــر محقــق يف التطويــرات الحرضيــة الناشــئة عــى طريــق امللــك فهــد
وطريــق امللــك خالــد.
مــن هنــا ،تعطــي االســراتيجية األوىل األولويــة لزيــادة التكثيــف الحــري
يف محيــط الطريــق الرئيــس الرابــط بــن املــدن الثالثــة ،لتهيئــة الظــروف
املواتيــة لهيكلــة منظومــة النقــل العــام ،متشــيا مــع مبــادئ التطويــر
والتكثيــف الحــري يف محيــط محطــات النقــل العــام .وإىل ذلــك،
ينبغــي إعــادة تطويــر وتكثيــف املناطــق الجديــدة يف محيــط الطريــق
الرئيــس ،مــن خــال اســتغالل األرايض البيضــاء الســتيعاب النمــو ،ورفــع
الكثافــة الســكانية وتوفــر االســتعامالت املختلطــة لــأرايض ،ورضورة
التوافــق مــع طبيعــة التشــكيل التضاريــي وتحقيق التناغم والتنســيق
الجيــد لشــبكة املناطــق والفراغــات املفتوحــة الزرقــاء والخــراء.

.1

منطقة وسط أبها

.2

ولتحقيــق املزيــد مــن الدمــج والرتابــط العمــراين يف أبهــا الحرضيــة،
يتعــن تحديــد مناطــق للتكثيــف الحــري االســراتيجي يف محيــط محــاور
النقــل الرئيســة ،مــع مراعــاة القيــود البيئيــة ،وتوافــر األرايض البيضــاء
وأمنــاط الرتكــز الحاليــة للمناطــق التجاريــة ومناطــق االســتعامل املختلــط،
بحيــث تصبــح املناطــق املحــددة كمراكــز فرعيــة حيويــة وعامــرة مرتبطــة
ببعضهــا البعــض ،ومبناطــق وســط أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد رفيــدة
عــر وســائط النقــل العــام.
تهــدف هــذه االســراتيجية إىل تحســن التوزيــع العــام للكثافــة
الســكانية يف أبهــا الحرضيــة املدمجــة ،عوضــاً عــن تشــجيع االمتــداد
األفقــي واالنتشــار املــكاين صــوب األرايض الزراعيــة ،واحتــواء كامــل
أبهــا الحرضيــة يف منظومــة حرضيــة رشيطيــة مرتابطــة ومكثفــة يف
محيــط محــاور النقــل الرئيســة ،مــع إمكانيــة وصــول جيــدة وتوزيــع متســا ٍو
للخدمــات واملرافــق.

األرايض البيضاء داخل املساحة العمرانية بأبها

.3

طريق مركزي يف مدينة أبها
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 ٢،٢،٦املدينــة املتصلــة :ترابــط الهيــكل العمــراين عــر نظــام
النقــل العــام
منــذ القــدم واالرتبــاط قائــم بــن مــدن أبهــا وخميــس مشــيط وأحــد
رفيــدة ،مــع تقاســم للعديــد مــن الخدمــات واملرافــق فيــا بينهــا .لكــن
يالحــظ الفصــل والتناثــر يف أعــال التطويــر الحــري األخــرة والتجمعــات
والقــرى الريفيــة ،إذ يبــدو الهيــكل العمــراين العــام ملنطقــة أبهــا الحرضية
مجزئ ـاً إىل حــد كبــر ،مــع ذلــك ،هنــاك إمكانيــة كبــرة لربطــه ودمجــه مــن
خــال نظــام نقــل عــام فعــال ،ومــع أن وثائــق التخطيــط الحاليــة تغطــي
أبهــا الحرضيــة بكاملهــا ،فــا توجــد هنــاك رؤيــة عمرانيــة مو ّحــدة تعمــل
عــى تنســيق املــدن الثالثــة مــن منطلــق اعتبارهــا هيــكالً عمرانيـاً واحدا ً.

.1

إن تنفيــذ شــبكة قويــة للنقــل العــام ،بعــد التكثيــف الحــري يف محيــط
محــاور النقــل الرئيســة ،مــن شــأنه أن يربــط املراكــز الحرضيــة الرئيســة
الثالثــة باملناطــق الســكنية املتناثــرة حاليـاً عــى الطــرق الرئيســة ،ويعـ ّزز
كفــاءة أداء الهيــكل العمــراين الشــامل لـــ أبهــا الحرضيــة ،مــع الحاجــة
واتصــال التجمعــات الســكنية والقــرى منخفضــة الكثافــة
لتقويــة ترابــط
ّ
مــع املراكــز الحرضيــة الرئيســة لالســتفادة مــن مقــدرات أبهــا الحرضيــة
والخدمــات واملرافــق املتوافــرة فيهــا .لــذا ،ينبغــي تطويــر نظــام نقــل
عــام رئيــس مــع وصــات طوليــة وعرضيــة نحــو الكتــل العمرانيــة املجــاورة ،
ورضورة مراعــاة الخصائــص الطبوغرافيــة للمنطقــة.
وســوف يرتكــز الربــط بــن املــدن الثــاث ووصلهــا بالتطويــرات والقــرى
املتناثــرة بينهــا عــى التكثيــف الحــري االســراتيجي يف محيــط محــاور
النقــل الرئيســة ،وتهيئــة الظــروف املواتيــة للتكثيــف املســتقبيل لهــذه
املناطــق ،مــا ســيحد كثــر مــن التوســعات الســكنية عــى حســاب
األرايض الزراعيــة ،ويحافــظ عــى املقومــات الطبيعيــة ملنطقــة أبهــا
الحرضيــة مــن أخطــار التعديــات العمرانيــة .وتعــد أبهــا الحرضيــة مركــز جــذب
ســياحي هــام مــن الداخــل والخــارج ،ستســتفيد جــدا ً مــن توافــر هيكليــة
عمرانيــة قويــة ومو ّحــدة ،مــزودة بنظــام نقــل عــام متطــور يربطهــا مــع
كافــة أنحــاء منطقــة أبهــا الحرضيــة.
كــا سيســاعد نظــام النقــل العــام يف توجيــه التنميــة املســتقبلية
عــى نحــو أفضــل مــن خــال ربــط املراكــز الفرعيــة الجديــدة املكثفــة
حرضيــاً وتشــكيل تــرج هرمــي لهــا فيــا يتصــل بدورهــا يف منظومــة
النقــل .وبنــا ًء عــى ذلــك ،ســيتم اختيــار مناطــق النمــو املســتقبيل
ومناطــق التطويــر العمــراين ،ووضــع أولويــات تنميتهــا تبعــاً لســهولة
تواصلهــا مــع نظــام النقــل العــام .وعــى هــذا النحــو ،ســيحول تنفيــذ
نظــام النقــل العــام الــذي يربــط املناطــق الحرضيــة الرئيســة ،والنمــو
الرشيطــي الناشــئ ،والقــرى دون امتــداد وانعــزال العمــران عــن محــور
النقــل الرئيــس ،ورضورة اعتبــار تنفيــذ نظــام النقــل العــام أولويــة تنموية.

مشاريع جديدة متفرقة ومجزأة وأرايض بيضاء بني أبها
وخميس مشيط

.2
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.3
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النظرة املستقبلية

 ٢،٣،٦املدينــة املرنــة :إعــادة التــوازن للمنظومــة االجتامعيــة
واإليكولوجيــة واالقتصاديــة الخاصــة يف أبهــا الحرضيــة
تهــدف االســراتيجية الثالثــة إىل تعزيــز تطويــر األطــر املكانيــة الحرضيــة
التــي تدعــم االســتخدام واإلدارة املســتدامني للمــوارد الطبيعيــة
واألرايض ،مــن خــال الدمــج والتكثيــف الحــري املناســب ،واملراكــز
الفرعيــة الحيويــة والعامــرة ،واالســتعامل املختلــط لــأرايض الــواردة كلها
يف االســراتيجيات املوضحــة ســابقاً .وتهــدف االســراتيجية إىل إعــادة
االتــزان لكيفيــة أداء املدينــة لوظائفهــا انســجاماً مــع مقوماتهــا وســاتها
الطبيعيــة ،وكيفيــة تعزيزهــا ملرونتهــا ،وتعزيزهــا لالســتخدام األمثــل
واملســتدام للمــوارد ،ولالســتدامة البيئيــة مــا يســفر عــن وفــورات
الحجــم والتخفيــف مــن املخاطــر ،وتعزيــز األمــن الغــذايئ واملــايئ.
وكــا تتوخــى التوصيــة االســراتيجية األوىل ،منطقــة أبهــا الحرضيــة
تحتــاج لرؤيــة عمرانيــة اســراتيجية تحــرم التضاريــس الفريــدة للمنطقــة
بضفــاف أوديتهــا ،وســفوح تاللهــا ،و أراضيهــا الزراعيــة التــي تشــكل
هويتهــا .ومــع ذلــك ،فــإن تلــك األرايض الزراعيــة وضفــاف األوديــة
معرضــة لتعديــات العمــران ،نتيجــة انبســاط أراضيهــا ،مــا يجعلهــا مناســبة
ألعــال التطويــر الســكني ،حيــث ترتكــز غالبيــة الحقــول الزراعيــة بــن
مدينتــي أبهــا الحرضيــة وخميــس مشــيط .ولألســف ،تشــيد وتقــام
البنــى التحتيــة الجديــدة عليهــا ،وتتعــرض للتجزئــة والفصــل .باإلضافــة إىل
ذلــك  ،فــإن اقــراح إنشــاء مدينــة رابعــة جديــدة بجــوار املدينــة الجامعيــة
الجديــدة لجامعــة امللــك خالــد ســيؤثر ســلباً يف دميومــة أكــر املناطــق
الزراعيــة نتيجــة إحاطتهــا بشــبكة مــن الطــرق الجديــدة ،وتقطّــع اســتمرارية
االمتــدادات الخــراء املفتوحــة.
لهــذا ،تقــرح هــذه اإلســراتيجية الحفــاظ عــى اســتمرارية وحــدة هــذه
املناطــق الخــراء .فــاألرايض الزراعيــة تتخلــل حاليــا النســيج الحــري
ملدينتــي أبهــا الحرضيــة وخميــس مشــيط  ،وينبغــي الحفــاظ عليهــا مــن
التعديــات العمرانيــة ،والعمــل عــى تناغمهــا وتكاملهــا بشــكل أفضــل مــع
املدينــة مــن خــال ترابــط األحزمــة الخــراء ضمــن شــبكة املســطحات
الخــراء العامــة ،إذ تتمتــع مدينتــي أبهــا الحرضيــة وخميــس مشــيط
بشــبكات منســقة مــن املســطحات املائيــة والخــراء ،وتتألــف مــن
مجــاري األوديــة واملــزارع التقليديــة والحقــول الزراعيــة الكبــرة والحدائــق
العامــة واملتنزهــات .وتفتقــر املناطــق الســكنية الجديــدة عــى طــرق
النقــل الرئيســة إىل هــذه العنــارص .لــذا ،ينبغــي أن تحتــوي هــذه املناطق
الكثــر مــن املســطحات العامــة الخــراء املفتوحــة ،يســهل وصــول
الجميــع إليهــا عــر التوزيــع املنصــف لهــا داخــل املدينــة وربطهــا بالشــبكة
الخــراء عــى مســتوى أبهــا الحرضيــة.
را ،مجــاري األوديــة الرئيســة ،التــي تتدفــق فيهــا امليــاه نحــو املدينــة
وأخـ ً
وتغــذّي بهــا امليــاه الجوفيــة ،يجــب حاميــة مســاراتها مــن التعديــات
العمرانيــة ،وتهذيــب مجاريهــا وإعادتهــا لوضعهــا الطبيعــي ،لتحســن
جريــان امليــاه فيهــا .ســيوفر ذلــك فرصــاً إلنشــاء حدائــق عــى طــول
ضفــاف األوديــة وإنشــاء ممــرات للمشــاة لالســتفادة مــن مقومــات
الــوادي يف التنــزه والرتويــح داخــل املــدن.
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النظرة املستقبلية

 ٣،٦خطة العمل
يتطلــب تحويــل التوصيــات إىل اســراتيجيات عمليــة قابلــة للتنفيــذ
تب ّنــي سياســات ممنهجــة ومفصلــة لتحقيــق التحــول الحــري املنشــود
بيئيــاً وعمرانيــاً واجتامعيــاً واقتصاديــاً .وقــد تــم تصميــم خطــة تنفيذيــة
مســتجيبة للتوصيــات اإلســراتيجية الثالثــة ،تشــمل حزمــة مــن التدخــات
الحرضيــة املمنهجــة ألبهــا الحرضيــة لتحويلهــا لحــارضة مدمجــة ،مرتابطــة،
شــاملة ومرنــة .وتحــدد الخطــة ثــاث سياســات تنفيذيــة متوخــاة بشــكل
خــاص لحالــة أبهــا الحرضيــة ،وهــي:
السياســة التنفيذيــة  : 1إنشــاء نظــام نقــل عــام متكامــل ،كركيــزة
أساســية للتنميــة.
السياســة التنفيذيــة  : 2تكثيــف حــري اســراتيجي يف محيط شــبكات
النقــل العــام ،والنقاط"العقــد" املركزيــة الفرعيــة الجديدة.
السياســة التنفيذيــة  : 3حاميــة الــراث الطبيعــي والعمــراين وربطــه
وتكاملــه مــع النســيج الحــري.
تتنــاول السياســة التنفيذيــة األوىل والثانيــة الحاجــة إىل حزمــة مــن
التدخــات الحرضيــة املتعلقــة بقضايــا االمتــداد العمــراين األفقــي
غــر املنظــم ،والتجــزؤ الحــري والفصــل العمــراين يف منطقــة أبهــا
الحرضيــة .فالسياســة التنفيذيــة األوىل وهــي عــى مســتوى أبهــا
الحرضيــة ،تعمــل عــى هيكلــة الــروط املســبقة إلعــادة النظــر يف
املــدن الثالثــة كهيــكل حــري واحــد ،مدمــج ،رشيطــي النمــط ،يرتكــز
إىل دعامتــن هــا :مراكــز رئيســة ،ومراكــز فرعيــة مرتابطــة ومتصلــة مــع
بعضهــا البعــض عــر شــبكة مــن محــاور النقــل العــام .وتعتمــد السياســة
التنفيذيــة األوىل عــى السياســة التنفيذيــة الثانيــة عــن طريــق تعزيــز
التكثيــف الحــري اإلســراتيجي داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة مبــا
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يتــاىش مــع مبــادئ التكثيــف الحــري يف محيــط شــبكات النقــل
العــام ،مــا يوجــب القيــام بالتكثيــف االســراتيجي الحــري حــول نقــاط
"عقــد" النقــل الرئيســة ،مــن أجــل تحديــد منظومــة النقــاط "العقــد"
املركزيــة الثانويــة ،وعــى محاور"أعصــاب" النقــل العــام الرابطــة بــن
املــدن الثالثــة ،مــن أجــل دمــج الهيــكل الحــري الشــامل ألبهــا الحرضيــة.
وتســتكمل السياســة التنفيذيــة الثالثــة التحــول الهيــكيل العــام للمدينــة
مــن خــال تعزيــز الحفــاظ عــى الشــبكات الزرقــاء والخــراء الحاليــة ودعــم
التأهيــل االجتامعــي واإليكولوجــي للمحيــط الطبيعــي ،وتعزيــز تكامــل
الفراغــات العامــة الزرقــاء والخــراء مــع النســيج العمــراين ألبهــا الحرضيــة.
يف العمــوم ،تؤثــر هــذه السياســات التنفيذيــة يف ثالثــة مســتويات:
اإلقليمــي ،الحــري ،واألحيــاء الســكنية .فعــى املســتوى اإلقليمــي،
تشــجع هــذه السياســة التنفيذيــة عــى الحفــاظ عــى النظــم الطبيعيــة
والحرضيــة وتعزيــز الروابــط بينهــا ،مــع حاميــة األرايض الزراعيــة مــن
التعديــات العمرانيــة .وعــى املســتوى الحــري ،باعتبــار املــدن الثالثــة
تشــكل مع ـاً حــارضة كــرى ،تعمــل هــذه السياســة عــى دعــم ترابطيــة
أبهــا الحرضيــة عــر نظــام نقــل عــام جديــد ،مــا يهــيء الظــروف الرضوريــة
لتشــكل هيــكل حــري رشيطــي النمــط  ،متعــدد املراكــز ،يتســم
بالكثافــة العاليــة واالســتعامالت املختلطــة .وأخــرا ،وعــى مســتوى
الحــي الســكني ،تدعــم هــذه السياســة التنفيذيــة تطويــر األرايض
الحاليــة البيضــاء وغــر املســتغلة جيــدا ً ،بهــدف ترابــط وتواصــل النســيج
الحــري وتحســن جــودة حيــاة الســكان مــن خــال توفــر فراغــات حرضيــة
اجتامعيــة ومســطحات خــراء ،و مراكــز فرعيــة حيويــة عامــرة بالخدمــات
واملرافــق عاليــة الجــودة ،يســهل الوصــول إليهــا.
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 ٤،٦السياسات التنفيذية الثالثة للتطوير الهيكيل

 ١،٤،٦السياســة التنفيذيــة  : 1إنشــاء نظــام نقــل عــام متكامــل
كركيــزة أساســية للتنميــة
تتنــاول السياســة التنفيذيــة األوىل الحاجــة إىل إعــادة هيكلــة أبهــا
الحرضيــة بــدءا مــن أمنــاط التنقــل فيهــا .عــى هــذا النحــو ،يقــرح توفــر
نظــام نقــل عــام جديــد متعــدد الوســائط  ،عــر اســتغالل البنيــة الحرضيــة
الرشيطيــة الناشــئة بــن املــدن الثالثــة ،عــى أن يتــم التخطيــط
لشــبكة النقــل العــام بشــكل جيــد ،وان يكــون النظــام متكام ـاً ومتعــدد
الوســائط ومهيئــاً للظــروف املناســبة ألعــال التكثيــف الحــري يف
محيــط شــبكات ومحطــات النقــل العــام ،كــا هــو متصــور يف السياســة
التنفيذيــة الثانيــة .وبهــذه الطريقــة ،ستســاعد هــذه السياســة التنفيذيــة
األوىل عــى تحويــل الهيــكل العمــراين الحــايل املجــ ّزأ يف املناطــق
املجــاورة للطــرق الرئيســة إىل هيــكل حــري متجانــس ومرتابــط يســهل
التنقــل داخلــه .وعــى هــذا النحــو ،فــإن إنشــاء شــبكة أساســية للنقــل
ا وترابطــاً أفضــل بــن أبهــا وخميــس مشــيط
العــام ســيوفر تكامــ ً
وأحــد رفيــدة مبــا يدعــم إنشــاء نقــاط "عقــد" مركزيــة فرعيــة متعــددة
االســتعامالت عــى محــاور النقــل الرئيســة .وميكــن تلخيــص السياســة
التنفيذيــة األوىل يف الخطــوات التاليــة:

.1

التكثيف اإلسرتاتيجي حول محطات النقل العام (التنمية
)املرتبطة بوسائل النقل

 1-1إنشــاء نظام نقل عام رشيطي النمط عىل محور النقل الرئييس
تتعلــق الخطــوة األوىل بإعــداد عصــب رئيــس للنقــل العــام ،يربــط أبهــا
وخميــس مشــيط عــى امتــداد طريــق امللــك فهــد وطريــق امللــك
خالــد  ،ويربــط بــن خميــس مشــيط وأحــد رفيــدة عــى امتــداد طريــق
امللــك عبــد اللــه مبســارات عاليــة الكفايــة (كنظــام الحافــات الرسيعــة
ذات املســار املخصــص) بحيــث تعــر هــذه املســارات أواســط املــدن
الثالثة،رابطــة الجيــوب الســكنية املجــزأة  ،والخدمــات العامــة والتعليميــة
يف محيــط محــور النقــل املقــرح.

.2

مسارات ربط مستعرضة مع السياق املحيط

 2-1إنشــاء وصــات الطــرق الثانويــة املســتعرضة املغ ّذيــة ملحطــات
حافــات النقــل العــام واملرتبطــة مبناطــق الســكن والخدمــات
مبجــرد إنشــاء املحــور الرئيــي للنقــل العــام ،الــذي يربــط بــن التنميــات
الرشيطيــة وبــن املراكــز الحرضيــة الرئيســة عــى طريــق امللــك فهــد
وطريــق امللــك خالــد ،ســيتعني إنشــاء نظــام وصــات طــرق ثانويــة
مســتعرضة لخدمــة املناطــق البعيــدة عــن محطــات النقــل الرئيســة،
تحتــاج بدورهــا عــى ســبيل املثــال لحافــات نقــل صغــرة تغــذي محطــات
حافــات النقــل العــام بالــركاب .إنشــاء الوصــات العرضيــة املرتبطــة
مبمــرات النقــل الرئيســة سيســاعد عــى إعــادة ترابــط املنظومــة
الحرضيــة الشــاملة ،وتحديــد الروابــط الحرجــة بــن األحيــاء الســكنية
واملراكــز التجاريــة والخدميــة  ،مــع تعزيــز الرتابــط والدمــج الحــري ،وتقليــل
االعتــاد عــى الســيارة الخاصــة.

.3

ربط املجاورات السكنية بنظام النقل العام الطويل
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 ٢،٤،٦السياســة التنفيذيــة  : 2تكثيــف حــري اســراتيجي
يف محيــط شــبكات النقــل العــام ،والنقاط"العقــد" املركزيــة
الفرعيــة الجديــدة.
بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام ،عــى أبهــا الحرضيــة أن تنشــط يف
دعــم مبــادرات التكثيــف الحــري يف محيــط شــبكة النقــل العــام ،وحفــز
التكثيــف يف املناطــق الواقعــة يف حــدود مســافات الســر عــى
األقــدام إىل محطــات النقــل العــام .وتطبيــق التكثيــف اإلســراتيجي
عــى العقــد الرئيســة املختــارة ،مــن أجــل دمــج املراكــز الحرضيــة الناشــئة
واالســتعامل املختلــط ،وتحديــد نقــاط مركزيــة فرعيــة جديــدة عــن طريــق
دعــم تركيــز الخدمــات واملرافــق العامــة حــول عقــد النقــل الرئيســة .مــع
التنويــه بوجــوب أن تتــم أعــال التكثيــف االســراتيجي الحــري داخــل
املناطــق املبنيــة الحاليــة ،بحيــث تعطــى األولويــة لتطويــر األرايض
البيضــاء داخــل املناطــق املبنيــة الحاليــة ويف محيــط محــاور النقــل العــام.
عــى هــذا النحــو  ،ميكــن تلخيــص فحــوى السياســة التنفيذيــة الثانيــة
يف الخطــوات التاليــة:

يف محيــط طريــق امللــك فهــد وطريــق امللــك خالــد .فزيــادة الكثافــة
الحرضيــة يف محيــط محــاور النقــل العــام الرئيســة ســيزيد مــن أعــداد
الســكان املخدومــن بالنقــل العــام ،مــا يعــزز كفايــة االتصــال بــن املــدن
الثالثــة ،ويقلــل االعتــاد عــى الســيارات بشــكل عــام ،وعندئــذ ،وســتبدأ
الكثافــة الحرضيــة داخــل التنميــة الرشيطيــة املدمجــة يف االرتفــاع
بشــكل متجانــس نحــو كثافــة موئــل األمــم املتحــدة املــوىص بهــا وهــي
 150نســمة/هكتار ،مــع اســتمرار تركيــز جهــود التنميــة نحــو تحقيــق هيــكل
عمــراين أكــر ترابط ـاً واندماجــا مدعومــا بنظــام نقــل عــام ٍ
كاف وفعــال،
ومنظومــة حرضيــة متسلســلة متعــددة املراكــز.

.1

 1-2تكثيف املناطق املركزية الحالية عرب تطوير األرايض البيضاء
مبجــرد إنشــاء املحــاور الرئيســة للنقــل العــام ،ميكن إعــادة هيكلــة التنمية
الحرضيــة حولهــا ،يك يصبــح الوصــول إىل اﻷﺣﻴﺎء الحاليــة والعقــد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺠﺎورة للمحــاور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ أكــر ســهول ًة وعــى ارتبــاط أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻤﻟﺮاكــز
اﻟﺤﺮﻀﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،مــا يجــذب اﻤﻟﺰﻳﺪ ﻣﻦ الســكان واﻷﻋﺎﻤل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
لالنتقــال عــى مقربــة مــن محطــات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم .ولتحفيــز التنقــل
وحركــة املشــاة ،ينبغــي تنشــيط أعــال التكثيــف الحــري لهــذه املراكــز
القامئــة عــر تطويــر األرايض البيضــاء داخــل املناطــق املبنيــة الحاليــة،
واســتكامل تطويــر وتكثيــف األرايض غــر املســتغلة بالكامــل واملجــاورة
ملحــاور النقــل العــام الرئيســة .مــع الحــرص يف أعــال التكثيــف عــى
وجــوب مراعــاة الخصائــص الطبوغرافيــة والطبيعيــة للمنطقــة.
 2-2التكثيف الحرضي حول النقاط "العقد "املركزية الجديدة
بعــد إنشــاء نظــام النقــل العــام  ،كــرط مســبق مالئــم لدعــم التكثيــف
الحــري واالســتعامل املختلــط ،وتكثيــف املناطــق املركزيــة الحاليــة ،
تركــز الخطــوة التاليــة عــى االختيــار االســراتيجي لبعــض النقــاط "العقــد"
املركزيــة للنقــل العــام بــن مــدن أبهــا ،خميــس مشــيط ،وأحــد رفيــدة
كمراكــز فرعيــة جديــدة ،والعمــل عــى تطويرهــا كعقــد مركزيــة عاليــة
الكثافــة باســتعامالت مختلطــة عــى محــاور النقــل العــام الرئيســة  ،مــا
يعــزز البنيــة الرشيطيــة بــن املــدن الثالثــة ،ويحــول يف نفــس الوقــت
دون ظواهــر زحــف العمــران املتناثــر واملنفصــل عــن املراكــز الرئيســة.
مــع تركيــز املرافــق والخدمــات العامــة التعليميــة واالجتامعيــة الجديــدة
حــول هــذه املراكــز الفرعيــة وإعــادة توزيــع الوصــول إليهــا ،وجــذب املزيــد
مــن الســكان إىل هــذه العقــد املركزيــة الفرعيــة ،رشيطــة تنســيقها
وربطهــا جامليــاً مــع شــبكة البيضــاءات واملســطحات املائيــة والخــراء
القامئــة ،دون اإلخــال بالتشــكيل الطبيعــي الفريــد.

األرايض البيضاء داخل املساحة الحرضية الحالية

.2

التكثيف حول محطات النقل العام (التنمية املرتبطة
بوسائل النقل)

.3

 3-2التكثيف الحرضي عىل محاور النقل العام
للحــد مــن زحــف العمــران والفصــل العمــراين يف أبهــا الحرضيــة ،ومبجــرد
تطويــر نظــام النقــل العــام ومنظومــة املراكــز الجديــدة والعقــد املركزيــة
الفرعيــة املرتبطــة بالنقــل العــام ،يبــادر بأعــال التكثيــف الحــري
مشاريع الكثافة العالية واالستعامالت املتعددة عىل
طول خطوط النقل العام
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النظرة املستقبلية
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أودية

خطوط النقل العام املقرتحة

املناطق الثانوية للتكثيف

شبكة الطرق

مسارات ربط مستعرضة

املناطق الرئيسية للتكثيف

أرايض بيضاء

10
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0

املراكز العمرانية الرئيسية
املراكز الحرضية الثانوية
محطات النقل العام (التنمية املرتبطة بوسائل النقل)
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النظرة املستقبلية

 ٣،٤،٦السياســة التنفيذيــة  : 3حاميــة الــراث الطبيعــي
والعمــراين وربطــه وتكاملــه مــع النســيج الحــري
تهــدف السياســة التنفيذيــة الثالثــة إىل جعــل أبهــا الحرضيــة أكــر مرون ـ ًة
واســتدام ًة وإمتاع ـاً لســكانها .لهــذا ،وبالتزامــن مــع إنشــاء نظــام النقــل
العــام ومــا يتبعــه مــن تكثيــف حــري ،تقــرح هــذه السياســة التنفيذيــة
حاميــة األرايض الزراعيــة ،وســفوح التــال ،واألوديــة ،والعمــل عــى
ربطهــا وتكاملهــا مــع نســيج املنطقــة العمــراين .ومــن أجــل تنســيق ربــط
املــزارع واألوديــة الحاليــة مــع النســيج العمــراين ،ينبغــي اســتكامل ذلــك
بإقامــة فضــاءات عامــة خــراء ومائيــة ،ال ســيام يف مناطــق التكثيــف
الحــري .ومبــوازاة ذلــك ،ينبغــي حاميــة وتعزيــز الــراث الحضــاري،
وإدماجــه يف شــبكات البيضــاءات العامــة املفتوحــة الخــراء والزرقــاء
يف أبهــا الحرضيــة .وتشــمل السياســة التنفيذيــة الثالثــة الخطــوات
التاليــة:
 1-3حفظ األمناط الزراعية وإحيائها ،وإدماجها يف النسيج الحرضي

التقليديــة (ومعهــا إرث املعرفــة واملامرســات املحليــة املرتبطــة بهــا)
باملبــاين الرتاثيــة واملواقــع التاريخيــة املختلفــة ،بهــدف تطويــر ســياحة
بيئيــة مســتدامة لتدعيــم االقتصــاد املحــي وتحســن رفــاه الســكان
املحليــن.

.1

ينبغــي الحفــاظ عــى الحقــول الزراعيــة الرئيســة الواقعــة بــن املــدن
الثالثــة أبهــا ،وخميــس مشــيط ،وأحــد رفيــدة وحاميتهــا مــن التعديــات
العمرانيــة ،وتنســيق ربطهــا بالفراغــات العامــة الزرقــاء والخــراء ،بحيــث
تصبــح هــذه األرايض الزراعيــة ومــا تبقــى مــن بيــوت الطــن التقليديــة
املشــيدة فيهــا ،جــزءا ً مــن مشــهد الــراث الثقــايف يف أبهــا الحرضيــة،
ويف هــذا حفــاظ عــى الهويــة الغنيــة ملراكــز أبهــا الحرضيــة ،وإحيــاء
لبدايــات نشــأتها عــى ضفــاف األوديــة .ويف املناطــق الحديثــة
املســتهدفة بالتكثيــف اإلســراتيجي الحــري ،ينبغــي إحيــاء األرايض
الزراعيــة ودمجهــا يف النســيج الحــري لخلــق شــبكة مرتابطــة مــن
بالفراغــات العامــة الخــراء.
 2-3حاميــة األوديــة ومجاريهــا وإعــادة تأهيــل قطاعــات منهــا كمتنزهات
ترويحية

حامية األودية والتكامل مع النمط الحرضي

.2

يتعــن حاميــة األوديــة الرئيســة وروافدهــا مــن التعديــات العمرانيــة،
نظــرا ً ألهميتهــا اإليكولوجيــة ،وذلــك بتأهيــل مجاريهــا وإعادتهــا لوضعهــا
الطبيعــي ،وإحيــاء األرايض الزراعيــة املهجــورة عــى ضفافهــا ،وتأهيــل
قطاعــات منهــا كمتنزهــات ترويحيــة تضفــي حيويــة عــى الحيــاة الحرضيــة،
ودمجهــا مــع النســيج الحــري مــن خــال شــبكة الفراغــات العامــة الخــراء،
خاصــة يف املناطــق املســتهدفة بالتكثيــف اإلســراتيجي ،مــا يدعــم
شــبكة الفراغــات الحرضيــة العامــة عــى مســتوى أبهــا الحرضيــة .كــا
ينبغــي تشــجيع الزراعــة يف الضواحــي واألطــراف الحرضيــة ،وتحفيزهــا
حيثــا أمكــن ،مــا يســهل ترابــط واتســاق املناطــق الخــراء واملائيــة
عــى نطاقــات واســعة ضمــن أبهــا الحرضيــة.
 3-3املحافظة عىل الرتاث الطبيعي وربطه بالرتاث الحضاري
أبهــا الحرضيــة غنيــة بتضاريــس طبيعيــة متعــددة ومتنوعــة فريــدة مــن
نوعهــا ،ســاهمت يف تشــكيل هويتهــا ،تشــمل األوديــة واملــزارع
التقليديــة وســفوح التــال التــي ينبغــي الحفــاظ عليهــا باعتبارهــا تراث ـاً
طبيعيــاً ،تجــب حاميتــه وتعزيــزه يف أعــال إعــادة الهيكلــة العمرانيــة،
وتكثيــف املراكــز الحرضيــة الجديــدة .إىل ذلــك ،ينبغــي ربــط املــزارع
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إعادة تنشيط األرايض الزراعية وإنشاء نظام
أخرض شامل

.3

حامية األرايض الزراعية من أي نوع من التعدي

النظرة املستقبلية
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محطات النقل العام (التنمية املرتبطة بوسائل النقل)

خطوط النقل العام املقرتحة

مناطق التجديد

شبكة الطرق
أودية

املساحات املبنية
أرايض زراعية
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املراكز العمرانية الرئيسية
املناطق الرئيسية للتكثيف
التكامل مع الشبكات الزرقاء والخرضاء

الشكل  .٥٩اإلجراء الثالث :حامية وتفعيل وربط الشبكات البيئية واملناطق الرتاثية
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التوصيات النهائية:
النهج الثاليث األبعاد

٧

© Charles Roffey

النهج الثاليث األبعاد

 ١،٧التوصيات العمرانية
 ١،١،٧النظرة االسرتاتيجية العمرانية ملنطقة عسري
تتشــكل جغرافيــة منطقــة عســر مــن ثالثــة قطاعــات :هضبــة عســر،
سلســلة جبــال رساة عســر ،و تهامــة عســر -يتيــح تنوعهــا العديــد مــن
الفــرص التنمويــة التــي تتفــاوت تبعا لطبيعــة القطاع الجغــرايف– فقطاع
تهامــة عســر عــى ســاحل البحــر األحمــر غربـاً يحــوز عــى مقومــات ثــروة
ســمكية وبحريــة وســياحية ،وقطــاع الهضبــة الرشقيــة يتيــح فرصـاً تنمويــة
تختلــف عــن الفــرص املتاحــة يف قطــاع الــراة الجبــي الــذي يحتضــن
العديــد مــن املــدن والقــرى والخدمــات التجاريــة واألنشــطة الصناعيــة،
يف حــن يتشــكل قطــاع الهضبــة الرشقيــة يف غالبيتــه مــن الصحــاري
والكثبــان الرمليــة.
يتوافــر يف منطقــة عســر أربعــة قطاعــات اقتصاديــة رئيســة ،وهــي
الزراعــة والســياحة والصناعــة والتعديــن  ،لــكل منهــا مزايــاه النســبية
القــادرة عــى جــذب االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة ،ومــن شــأن تعزيــز
بعــض هــذه القطاعــات أن يســهم يف تحســن الفــرص التنمويــة يف
املنطقــة.
متــارس معظــم األنشــطة الزراعيــة يف املنطقــة يف األجــزاء الغربيــة
والجنوبيــة منهــا ،حيــث يتــم إنتــاج مختلــف املحاصيل الزراعيــة يف مناطق
األوديــة ،فــوادي الــدوارس ،الــذي يقــع مســتجمعه املــايئ يف األجــزاء
الرشقيــة مــن منطقــة عســر ،يدعــم الزراعــة يف األجــزاء الجنوبيــة مــن
الريــاض .لهــذا ،ينبغــي أن تطــور منطقــة عســر املزيــد مــن األنشــطة
الزراعيــة الصغــرة يف قــرى محافظــة تثليــث ،وذلــك لرفــع إجــايل
املســاحة املحصوليــة ،التــي شــكلت حــوايل  %1.8مــن إجــايل املســاحة
املحصوليــة يف اململكــة يف عــام  .2014إذ تشــر اإلحصــاءات إىل تراجع
اإلنتــاج الزراعــي يف منطقــة عســر ،وأن اقــراح تشــجيع الزراعــة يف
محافظــة تثليــث واملناطــق املجــاورة مي ّكــن مــن عكــس االتجــاه وزيــادة
فــرص كســب العيــش ورفــع قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل للمنطقــة.
كــا ميكــن تطبيــق نفــس املفهــوم الزراعــي لدعــم الزراعــة القامئــة يف
بيشــة ومحايــل واملجــارده  ،إلهميــة ذلــك يف تحقيــق التنميــة اإلقليميــة
املتوازنــة وتعزيــز خدمــات املنظومــات اإليكولوجيــة يف املنطقــة.
ميثــل قطــاع الصناعــة  %3.3مــن إجــايل عــدد املصانــع املنتجــة يف
اململكــة ،حيــث تنتــج املــواد الغذائيــة والكيامويــة والبالســتيكية
ومــواد البنــاء .ويرتتــب عــى دعــم قطــاع الزراعــة وتقدمــه ،منــو
وتقــدم القاعــدة الصناعيــة مــن خــال إنشــاء الصناعــات التحويليــة
ومســتلزمات اإلنتــاج والصناعــات األخــرى ذات الصلــة يف تثليــث،
مــا يهــيء إلقامــة محــور إقليمــي يربــط املنطقــة الزراعيــة الرئيســة
يف منطقــة الريــاض عــر طريــق تثليــث -وادي الــدوارس الــذي
يعــ ّد الرابــط الرئيــس بــن املنطقتــن .وباإلضافــة إىل محــور النقــل
أإلقليمــي الرشقــي هــذا ،يلــزم الرتكيــز عــى املحــور الشــايل -
الجنــويب الــذي ينطلــق مــن حــارضة أبهــا الحرضيــة باتجــاه املركــز
االقتصــادي الوطنــي القــادم  -مدينــة جــازان للصناعــات األساســية
والتحويليــة عــى ســاحل البحــر األحمــر ،والــذي يعــد رصحــاً صناعيــاً
ضخــاً يف األجــزاء الجنوبيــة مــن اململكــة ،مــا يعــزز ســهولة
الوصــول إليــه وتعظيــم الفوائــد املبــارشة للفــرص التــي يوفرهــا.
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وباإلضافــة إىل الدعــم الشــامل للقطاعــات االقتصاديــة اإلقليميــة
املتكاملــة ،ينبغــي أن تتنــاول اســراتيجيات تنميــة املحافظــات التحديــات
التــي تواجــه محافظــات املنطقــة والفــرص التنمويــة املرتبطــة مبختلــف
قطاعــات املنطقــة الســاحلية والجبليــة ومدنهــا والهضبــة الصحراويــة.
فعــى ســبيل املثــال  ،ينبغــي أن يحظــى نظــام النقــل بــن محافظــة
بلقــرن يف الشــال ،و ظهــران الجنــوب يف الجنــوب ،وتقاطعاتهــا مــع
وصــات النقــل الرشقيــة  -الغربيــة باهتــام خــاص .وعــى النقيــض مــن
ذلــك ،تعــاين املــدن الداخليــة يف قطــاع الهضبــة الرشقيــة أوضاعـاً أكــر
صعوبــةً ،ينبغــي معهــا أن تكــون تنميتهــا مرتابطــة جيــدا ً .عــى ســبيل
املثــال ،ترابــط مدينــة بيشــة الجيــد مــع بلقــرن ،وبيشــة وتثليــث مــع أبهــا
الحرضيــة بــرا ً.

 ٢،١،٧نحو أبها البيئية الرتاثية ،ونظام متعدد املراكز الحرضية
تهــدف الرؤيــة االســراتيجية العمرانيــة ألبهــا الحرضيــة ،مــع السياســات
التنفيذيــة الثالثــة الــواردة يف الفصــل  ،6إىل تطويــر األطــر املكانيــة
الداعمــة للتحــر املســتدام عــر تحقيــق هيــكل عمــراين أكــر ترابطــاً
واندماجــا مرتكــز عــى هرميــة متسلســلة مــن املراكــز الحرضيــة الجديــدة
املقامــة عــى محــاور النقــل العــام.
ووف ًقــا للرؤيــة العمرانيــة الخاصــة بأبهــا الحرضيــة ،فــإن محــور النقــل العــام
الداعــم للتكثيــف االســراتيجي الحــري املناســب  ،مــع وجــود مراكــز
حرضيــة فرعيــة متسلســلة جيــدة الرتابــط  ،ســيدعم االســتخدام األمثــل
واملســتدام للمــوارد واألرايض  ،ويعــ ّزز الرتابطيــة عــر أبهــا الحرضيــة،
ويحــول دون اســتمرارية االمتــداد واالنتشــار األفقــي غــر املنظــم
وغــر املســتدام ،والتعديــات العمرانيــة عــى الرقعــة الزراعيــة ..إىل
ذلــك ،تنقــل السياســات التنفيذيــة هــذه الرؤيــة العمرانيــة إىل النطــاق
العمــي الــذي تكــون فيــه أبهــا الحرضيــة مدمجــة ،مرتابطــة ،ومرنــة.
يتوخــى يف الهيكلــة العمرانيــة املدمجــة ألبهــا الحرضيــة أن تكــون
متّســقة ،متوازنــة ومتامســكة ،يقــوم فيهــا محــور النقــل العــام بدعــم
أعــال التكثيــف الحــري املســتدام ،وتوفــر بيئــة عمرانيــة حيويــة
يســهل التنقــل فيهــا ،كــا تتوخــى الرؤيــة االســراتيجية التوزيــع املنصــف
للخدمــات االجتامعيــة والتعليميــة واملرافــق العامــة.
كذلــك ،تركــز الهيكلــة العمرانيــة املرتابطــة ألبهــا الحرضيــة عــى توفــر
نظــام نقــل عــام فعــال ومتعــدد الوســائط  ،يتكون من شــبكة مــن أعصاب
النقــل الرئيســة وحافــات النقــل العــام الرسيعــة ذات املســار املخصــص
تجــوب مراكــز أبهــا الحرضيــة ،مدعومــة بوصــات ثانويــة مســتعرضة
(حافــات صغــرة مغذيــة ملواقــف النقــل العــام ) عىل نطــاق األحياء  ،يك
يتســنى خدمــة ســكان أبهــا الحرضيــة والزائريــن واملصطافــن ،وبالتــايل
تقليــل االعتــاد عــى الســيارة ..ســيؤدي نظــام النقــل العــام ،إىل جانــب
شــبكات حركــة املشــاة والفراغــات العامــة الخــراء  ،إىل تعزيــز جــودة
الحيــاة يف املراكــز الحرضيــة الجديــدة ،وخلــق بيئــة عمرانيــة أكــر شــموال
وترابطــا وتكامــا مــن خــال ربــط األحيــاء الســكنية ودعــم نظــام املراكــز
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الفرعيــة مختلطــة االســتعامالت ومتعــددة األنشــطة واالســتخدامات
عــى طــول محــاور النقــل الرئيســة.
وأخــرا  ،تتوخــى الرؤيــة العمرانيــة ألبهــا الحرضيــة املَرِنــة حاميــة وتعزيــز
شــبكات املناطــق العامــة املفتوحــة املائيــة والخــراء ،وكذلــك حاميــة
الــراث الطبيعــي والعمــراين املحيــط بهــا ،مــع إعطــاء األولويــة للحفــاظ
عــى األرايض الزراعيــة واألوديــة وســفوح التــال الخــراء ،والربــط
الجــايل الواعــي لهــذه العنــارص مــع النســيج الحــري لخلــق بيئــة صحيــة
وتعزيــز جــودة حيــاة الســكان.

 ٢،٧التوصيات املؤسسية والترشيعية
عــى صعيــد اإلصــاح اإلداري ،ستســتفيد أبهــا الحرضيــة مــن الالمركزيــة
املاليــة واإلداريــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة واملســتجيبة
للمشــاريع والخدمــات واالحتياجــات املحليــة االجتامعيــة والحرضيــة عــى
مســتوى األمانــة ،وهــذا يســتدعي التــايل:
• دراســة تفويــض مهــام وصالحيــات التخطيــط املحــي مــن وزارة
الشــؤون البلديــة إىل األمانــة ،توافقــاً مــع األجنــدة الحرضيــة الجديــدة
التــي تنــص عــى أن عمليــات التخطيــط والتصميــم الحــري اإلقليمــي
يجــب أن تقودهــا الحكومــات الوطنيــة واألمانــات والبلديــات  ،ولكــن
تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع كافــة املســتويات الحكوميــة ومشــاركة
املجتمــع املــدين والقطــاع العــام و أصحــاب املصلحــة املعنيــن.
• تحديــد أدوار ومهــام القيــادة اإلداريــة (ممثلــة بإمــارة املنطقــة)،
والقيــادة الفنيــة (ممثلــة بأمانــة املنطقــة) مــن أجــل تحســن تنفيــذ
وتســليم املرشوعــات يف مواعيدهــا املحــددة.
• الالمركزيــة املاليــة ،التــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف تنميــة
مواردهــا الذاتيــة لتمويــل أنشــطتها ومرشوعاتهــا اإلمنائيــة .وقد تشــمل
أنشــطة تنميــة اإليــرادات يف املــدن الرضائــب والرســوم .إذ ينبغــي
متكــن األمانــات والبلديــات يف املناطــق الحرضيــة مــن اللجــوء لبعــض
األشــكال الرضيبيــة عــى املمتلــكات لتمويــل أنشــطتها اإلمنائيــة.
ويبــن نظــام رســوم األرايض البيضــاء األخــر الــذي يفــرض رســوما عــى
قطــع األرايض البيضــاء غــر املطــورة يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة
املضاربــة يف أســعار األرايض ونقــص املســاكن وتطويــر املناطــق غــر
املخططــة أنــه ميكــن اســتعامل اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات
البلديــة.
• إتاحــة املجــال لــركاء التنميــة مبــا فيهــم القطــاع الخــاص والتطوعــي
وعامــة املجتمــع للمشــاركة يف ســلطة تقريــر املشــاريع والخدمــات
املحليــة التــي تؤثــر يف بيئاتهــم املحليــة باعتبارهــم األقــرب ملحلياتهــم
واألدرى بشــؤونها.
ومــن شــأن تكامــل األدوات املنظمــة للعمليــة التخطيطيــة أن يســهم
يف تحديــد ودعــم التدخــات التنمويــة املناســبة واإلجــراءات البنــاءة فيام
يتصــل بتنميــة أبهــا الحرضيــة .وهنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث مجموعــة
القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــا فيــا يتصــل بتخطيــط وضبــط
وتوجيــه التنميــة العمرانيــة ،وصياغــة إطــار ترشيعــي شــامل ومتكامــل
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مواكــب التجاهــات التحــر الحاليــة ،يراعــى فيــه الحــد مــن تداخــل
الصالحيــات مــع التنويــه يف هــذا الســياق بــأن مجــ ّرد وجــود األنظمــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية لــن يضمــن تحقيــق التنميــة العمرانيــة
املســتدامة مــا مل ت ُعــ ّزز الفعاليــة التنفيذيــة لسياســات التخطيــط
العمــراين ،ويتــم االلتــزام بهــا ،واالمتثــال لهــا ،وإنفــاذ مقاصدهــا،
ويقتــي ذلــك أن تتســم األنظمــة التخطيطيــة يف صياغتهــا بالوضــوح
والبســاطة واإليجــاز ،هنــاك حاجــة لنظــام تخطيــط عمراين فاعــل وظيفيا:
• يحــدّد قواعــد متليــك األرايض وتصنيــف اســتعامالتها ،مــع اإلشــارة
بوجــه خــاص إىل األرايض يف املناطــق الجبليــة.
• يراعــي االرتقــاء التشــاريك بأوضــاع املناطــق غــر املخططــة يف
املــدن ،التــي يصــل عددهــا يف خميــس مشــيط إىل  60منطقــة
ســكنية .
• يرشــد عمليــات إدراج األرايض الزراعيــة ضمــن حــدود النطاقــات
العمرانيــة تبعــاً ملرشوعيــة الطلــب.
• يقــدم الحوافــز /واالشــراطات التــي مــن شــأنها تحقيــق مــدن أكــر
اندماجــا وترابطــاً.
• يحــدد األدوار واملســؤوليات املؤسســية الواضحــة لكافــة املســتويات
أثنــاء مراحــل اإلعــداد واالعتــاد ومتابعــة التنفيــذ .
• يحقــق الرتابــط بــن جميــع مســتويات التخطيــط العمــراين الوطنيــة
واإلقليميــة واملحليــة.
• يوفر آليات تنسيق ورصد فعالة .
• يدعــم زيــادة املشــاركة العامــة الهادفــة وانخــراط املجتمــع يف العمليــة
التخطيطية.
ينبغــي أن يتيــح إطــار الترشيــع العمــراين مســتوى مقبوالً من املشــاركة
العامــة يف عمليــة وضــع السياســات وصناعــة القــرار التخطيطــي،
وتعزيــز املســاواة والشــمول االجتامعــي .ومــن شــأن توحيــد وتكامــل
الترشيعــات الحرضيــة أن يضفــي املرشوعيــة عــى خطــط تنميــة عســر
التــي هــي اآلن بحاجــة ملحــة ملخطــط إقليمــي لضبــط وتوجيــه التنميــة
املتوازنــة فيهــا ،باإلضافــة ملخطــط هيــكيل يحــدد اســتعامالت األرايض
وشــبكات الطــرق ونظــم تحديــد املناطــق للخــروج بتصميــم عمــراين
متكامــل لحــارضة أبهــا.
ومــن شــأن إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين
لتشــمل أســس وقواعــد واضحــة لكيفيــة تحديــد مراحلــه أن يعــزز
املســاءلة الفنيــة والرأســية ،كــا تحتــاج الالئحــة إىل زيــادة الرتكيــز عــى
تحديــد منطقــة حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا ،ليــس
فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراين غــر املخطــط ،بــل للحيلولــة دون
التفــاف املطــور العقــاري عــى النــص النظامــي غــر الــوايف يف بعــض
مــواد الالئحــة التنفيذيــة .وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات
الداعمــة لتحــول حــارضة أبهــا يك تصبــح أكــر ترابطــا واندماج ـاً واســتدامة
يف املســتقبل .وينبغــي أوالً تدقيــق الالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديــد
النطــاق العمــراين لتقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراين قــد
حققــت الغايــة املتوخــاة منهــا ،واإلفــادة مــن مخرجــات التقويــم يف
عمليــة اإلصــاح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.
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 ٣،٧التوصيات املالية
يف عــام  ،2015بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية تنفيــذ اإلصالحــات
الراميــة إىل إنشــاء متويــل عــام محــي (ذايت) مســتدام .وتواصــل
الحكومــة دعمهــا الســراتيجيات تنميــة اإليــرادات البلديــة الذاتيــة
عــى املســتوى املحــي مــن خــال تحســن إدارة الرضائــب والتنويــع
االقتصــادي.
وتتوافــق أولويــات التمويــل العــام ألبهــا الحرضيــة بشــكل وثيــق مــع
أهــداف االســراتيجية للتنميــة الوطنيــة الشــاملة ،والتــي تشــمل
دعــم املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف القطاعــات االقتصاديــة
الرئيســة مثــل اللوجســتيات ،الزراعــة ،الصناعــات الغذائيــة ،الســياحة
الزراعيــة والثقافيــة ،والتصنيــع .ولذلــك ،فــإن زيــادة قــدرة القطــاع العــام
عــى متويــل الهيــاكل األساســية املحليــة األساســية واملشــاريع
الداعمــة للتنميــة يف هــذه القطاعــات أمــر ال غنــى عنــه بالنســبة لحــارضة
أبهــا.
وتعكــس املامرســات الدوليــة يف تنميــة املــوارد الذاتيــة للبلديــات
مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات الرضيبيــة املثــى التــي يتــم
توجيههــا للصالــح العــام (تحديــدا ً ،فــرض الرضائــب عــى الزيــادة يف قيمــة
العقــارات) .وعــى الرغــم مــن أن مدينــة أبهــا بــدأت بتفعيــل نظــام رســوم
األرايض البيضــاء ،فــإن استكشــاف أدوات رضيبيــة أخــرى ينبغــي وضعــه
عــى ســلم أولويــات أمانــة منطقــة عســر ليكــون لديهــا محفظــة متنوعة
()٣٤
مــن الدخــل.

ويحقــق فــرض رضائــب عــى األرايض إيــرادات مبــارشة موثوقــة لــإدارات
البلديــة .كــا تتضاعــف الفوائــد الناجمــة عــن مشــاريع التنميــة العامة (مثل
مشــاريع النقــل العــام والبنيــة التحتيــة) مــن خــال الوفــورات االقتصاديــة
وزيــادة قيمــة العقــارات الناشــئة عــن االســتثامر يف الفراغــات الحرضيــة
العامــة املســتدامة املتاحــة للجميــع ( توجيــه نســبة مــن الزيــادة يف
()٣٥
قيمــة األرايض إىل خزينــة الدولــة).
ويقــرح موئــل األمــم املتحــدة عــى أبهــا الحرضيــة أن تســتغل اآلليــات
الرضيبيــة عــى األرايض (أي رســوم التحســن) يف املشــاريع العامــة،
وميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمة النقــل تحفيز التنمية الســكنية
والتجاريــة يف محيطهــا ،وتعزيــز االســتعامل املختلــط لــأرايض ،وتوفــر
فــرص العمــل (الشــكل  ،)٥٢كــا ميكــن أن يــؤدي التطويــر املحــي هــو
اآلخــر نتيجــة االســتثامرات العامــة إىل زيــادة قيمــة األرايض وتوليــد جملــة
()٣٦
مــن الفوائــد املجتمعيــة غــر املبــارشة.
باإلضافــة لرســوم التحســن نتيجــة االســتثامرات الحكوميــة يف مشــاريع
البنيــة التحتيــة ،هنــاك أدوات رضيبيــة ميكــن تطبيقهــا كرســوم مواقــف
الســيارات ورســوم االزدحــام ،وهــي أدوات ناجعــة لتقليــل االعتــاد عــى
الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة املشــاة ،خاصــة يف املناطــق التجاريــة
والرتفيهيــة.

تأثــر تنميــة وتطويــر ا لبنيــة ا لتحتيــة
عــى قيمــة ا ألرض
أمثلة للحاالت املشابهة
بوغوتا ،كولومبيا

مطورو الحدائق العامة

أهم النتائج

تشري األبحاث إىل أنه مع كل  5دقائق إضافية من وقت
السري إىل محطة النقل العام انخفضت قيمة اإليجار
بنسبة  6.8إىل .% 9.3

واملساحات الخرضاء
محالت البيع

وسائل النقل

بالتجزئة

العامة
استخدامات األرايض
املختلطة

القاهرة ،مرص

• أدت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻀﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ أنشطة البيع باﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
إﻰﻟ زﻳﺎدة ﻲﻓ قيمة العقارات ﺑﻨﺴﺒﺔ  15إﻰﻟ % 20
• زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو .% 13
• اﻟﻘدرة ﻋﻟﯽ السري باألقدام داﺧل األحياء السكنية زادت
من قيمة املنازل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﯽ % 9

إمكانية السري

مدارس

عىل األقدام
مرافق

منشآت

رياضية

صحية

رودوريجيز وتارجا ()2004؛ كولريز انرتناشيونال ()2017
املصدر :برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ()2018

الشكل  .٥١تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض

الشكل  .52مكونات استعامالت األرايض املتعددة
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وهنــاك العديــد مــن األدوات املاليــة بإمــكان اإلدارات البلديــة اللجــوء إليهــا
لتنميــة مواردهــا املاليــة املبــارشة ،وتعظيــم فوائدهــا عــن طريــق:
 -1التنســيق والتعــاون مــع مختلــف املســتويات الحكوميــة لربــط
االســراتيجيات الوطنيــة باألولويــات واالحتياجــات املحليــة .عــى ســبيل
املثــال  ،إنشــاء "مكتــب اتصــال وارتبــاط بلــدي" أو "وحــدة الرشاكــة مــع
القطــاع الخــاص" مرتبطــة باملركــز الوطنــي للتخصيــص املــرف عــى
برنامــج الخصخصــة يف القطاعــات الحكوميــة وتفعيــل مبــادرات الرشاكــة
مــع القطــاع الخــاص.
 -2العمــل بالنهــج الشــمويل ،فالــراكات مــع القطــاع الخــاص ينبغــي
أن تركــز عــى ربــط اســتثامرات البنيــة التحتيــة بتطويــر األرايض لتعظيــم
الفوائــد املرتبطــة باالســتعامل املختلــط لــأرايض.
 -3االستثامر يف بناء وتطويرالقدرات وتحسني اإلدارة الرضيبية.

()٣٧

 -4تعزيز العمليات التشاركية وبناء الثقة يف اإلصالحات البلدية.
 -5تصميــم األدوات املاليــة وفقًــا لالحتياجــات املحليــة (عــى ســبيل
()٣٨
املثــال ،الســجل الرضيبــي يف مدينــة بوغوتــا /كوملبيــا)
وأخــرا ،يعــد التنســيق بــن أطــر التخطيــط والترشيــع العمــراين والتمويل
املحــي أمــرا حاســا يف تهيئــة الظــروف املحليــة الالزمــة لتحقيــق
الشــمول التنمــوي املســتدام يف إطــار رؤيــة اململكــة  2030وأجنــدة
)٣٩(.
التنميــة املســتدامة

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات
رسوم االزدحام

رسوم محطات النقل العام السيارات

إدارة النفايات

يف عــام  ،2007طبقــت مدينــة إســتوكهومل
نظامــاً لدفــع رســوم مقابــل إنبعاثــات الكربــون
لتقليــل االزدحــام والتلــوث ولتوليــد اإليــرادات
املحليــة ،األمــر الــذي ادى إىل إنخفــاض حركــة
املــرور بنســبة  % 19يف الســنة األوىل
باإلضــاف اىل تحقيــق إيــرادات بلغــت  59مليــون
يــورو ســنوياً ،أمــا يف ســنغافورة ،فقــد أدى
تنفيــذ نظــام تراخيــص املناطــق “ ”ALSإىل
تقليــص االزدحــام مــن  12,400ســيارة يف مايــو
 1995اىل  7,300ســيارة يف أغســطس 1994
خــال ســاعات الــذروة املروريــة ،عــاوة عــى
ذلــك ،بلغــت إيــرادات بيــع تراخيــص املناطــق
 47مليــون دوالر أمريــي وبتكلفــة إنشــاء
بلغــت  6.6مليــون دوالر أمريــي يف عــام
 ،1975باإلضافــة اىل  17مليــون دوالر امريــي
إضــايف بســبب مراجعــة النظــام يف .1989

اســتأجرت شــيكاجو  34500عــدادًا جانب ًيــا
ملواقــف الســيارات باالتفــاق مــع بنــك مورجــان
ســتانيل ملــدة  75عا ًمــا ،حيــث بلغــت اإليــرادات
مــن عائــدات الدفــع مقد ًمــا مــا يقــرب مــن 1.16
مليــار دوالر أمريــي ،ولقــد شــمل هــذا النــوع
مــن عقــود الــراكات مــع القطــاع الخــاص
جــدول ثابــت للزيــادات يف أســعار العــدادات
األمــر الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــن إىل
أربعــة أضعــاف بحلــول عــام  ،2013ونتيجــة
لذلــك ،كان لــدى شــيكاغو أعــى معــدالت مــن
العــدادات الجانبيــة يف الواليــات املتحــدة،
ولقــد حققــت العــدادات مبلــغ  20مليــون
دوالر ســنوياً ،بينــا متكــن بنــك مورجــان
ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

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

املصــدر :رشكــة إيرنســت آنــد يونــغ ،يب يف يت ،املحــدودة ،وزارة التنميــة العمرانيــة يف حكومــة الهنــد ،واالتحــاد الكونفــدرايل للصناعــة الهنديــة ،خالصــة وافيــة للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص يف البنيــة التحتيــة العمرانيــة :دراســات
الحالــة ،)2017( :البنــك الــدويل ،واشــنطن دي يس ،وينبريجــر ،أر ،كيهنــي ،جيــه ،.وروجــو ،إم“ ،)2010( ،السياســات املتعلقــة مبحطــات النقــل العــام الســيارات يف أمريــكا :نظــرة عامــة عىل اســراتيجيات اإلدارة” ،معهد النقل وسياســات التنمية،
نيويــورك ،كــرويس ،إي ( ،)2016املجلــس الكنــدي للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،ويب يب يب كنــدا ،)2011( ،الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص :دليــل البلديــات ،املجلــس الكنــدي للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،كنــدا
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