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املقدمة

 ١،١نطاق عمل مرشوع التطوير الحرضي والتأهيل
البيئي النموذجي
يتألــف نهــج موئــل األمــم املتحــدة ثــايث األبعــاد الــذي يعتمــده يف
معالجــة شــؤون التخطيــط الحــري مــن الترشيعــات والحوكمــة الحرضيــة،
والتخطيــط والتصميــم الحــري ،واآلليــات التمويليــة الرضوريــة لنجــاح
تنفيــذ الخطــط العمرانيــة عــى نحــو مســتدام.
وكتطبيــق عمــي لهــذا النهــج تــم تنفيــذ ثالثــة مشــاريع إرشــادية
منوذجيــة ،بهــدف تحفيــز العمــل عــى تحقيــق رؤيــة جديــدة للتخطيــط
الحــري ،ومنهــا املــروع اإلرشــادي يف مدينــة األحســاء الذي يشــتمل
عــى تصميــات أوليــة للمــروع ودراســات الجــدوى االقتصاديــة يتــم
نقلهــا فيــا بعــد إىل إطــار التنفيــذ والتطويــر االســتثامري مبشــاركة
القطــاع الخــاص .ويخضــع املــروع اإلرشــادي النموذجــي املحــي بعــد
تنفيــذه لعمليــات الرصــد والتقويــم الســتخالص الــدروس املســتفادة
فيــا يتعلــق باالبتــكارات الخاصــة مبنهجيــة التطويــر الحــري والتأهيــل
البيئــي املســتدام وتطبيقهــا يف بقيــة املــدن الســعودية األخــرى بعــد
تطويعهــا وفــق ظروفهــا وأولوياتهــا املحليــة.

البرشيــة وبنــاء مجتمعــات ســليمة وشــاملة للجميــع وتشــاركية ،فض ـاً
عــن تشــجيع التعايــش والتواصــل والشــمول االجتامعــي.
فقــرة  :38نلتــزم باالســتفادة بطريقــة مســتدامة للــراث الطبيعــي
والثقــايف ،املــادي وغــر املــادي عــى حــد ســواء ،يف املــدن التجمعــات
واملســتوطنات البرشيــة  ،حســب االقتضــاء  ،مــن خــال اتبــاع سياســات
حرضيــة وإقليميــة متكاملــة وتوظيــف اســتثامرات كافيــة عــى الصعيــد
الوطنــي املناطــق والبلديــات واألمانــات ،لضــان تعزيــز البنــى التحتيــة
واملواقــع الثقافيــة واملتاحــف وثقافــات الشــعوب األصليــة ولغاتهــا،
وكذلــك املعــارف و الفنــون التقليديــة  ،وإبــراز الــدور الــذي تؤديــه هــذه
األمــور يف إصــاح وتجديــد املناطــق الحرضيــة وتنشــيطها ،ويف تعزيــز
املشــاركة االجتامعيــة ومامرســة املواطنــة.

يســلط املــروع اإلرشــادي الضــوء عــى مواضيــع محــددة مثــل تصميــم
الفراغــات الحرضيــة العامــة والربــط املتناســق بــن أرصفــة وممــرات
املشــاة والشــبكة الخــراء ،وتكامــل املــوروث الحضــاري عــى اختــاف
أنواعــه وأشــكاله ،فهــو يضــع الهويــة الحضاريــة لألحســاء يف قلــب
املامرســة الحرضيــة ،مســتحدثاً روابــط ماديــة محسوســة مــع بنيــة الواحــة
الطبيعيــة ،ومعـ ّززا ً العالقــة التكافليــة بــن نظــم البيئــة الطبيعيــة والبيئــة
العمرانيــة .ويســتند التصميــم اإلرشــادي إىل التحليــل التفصيــي لنقــاط
القــوة والضعــف ملحافظــة األحســاء بهــدف تحقيــق االتســاق والتكامــل
بــن البيئــة الطبيعيــة والعمــران ،لضــان التعايــش املتــوازن بينهــا ،إذ
ليــس هنــاك مــن مالمــح تواصــل وتناســق وتكامــل بــن الكتلــة العمرانيــة
الحاليــة واملســاحة الخــراء ،فاملدينــة منفصلــة عــن إرثهــا الزراعــي بحــدود
قويــة .ولهــذا ،تشــكل إعــادة ربــط العنــارص الطبيعيــة باملناطــق املبنيّــة،
وإنشــاء شــبكة مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة الخــراء املتوافقــة مــع
البيئــة الطبيعيــة األســاس واملنطلــق للمــروع اإلرشــادي املقــرح،
الــذي ،برغــم خصوصيتــه بالنســبة ملحافظــة األحســاء ،ميكــن بعــد توثيقــه
ونــره ،االحتــذاء بأســلوب معالجتــه وأدواتــه يف العديــد مــن املــدن
الســعودية مبــا يتــواءم مــع محيطهــا العمــراين املحــي ،ومــع االلتزامــات
املوجهــة للتحــول للتنميــة املســتدامة الــواردة يف األجنــدة الحرضيــة
الجديــدة:
فقــرة  :37نلتــزم بتشــجيع إقامــة مســاحات عامــة آمنــة ومتاحــة للجميــع
ومفتوحــة وخــراء وتتســم بالجــودة ،مبــا يف ذلــك الشــوارع واألرصفــة
وممــرات الدراجــات والســاحات واملناطــق املطلــة عــى امليــاه والحدائــق
واملتنزهــات ،بحيــث تكــون مســاحات متعــددة األغــراض تصلــح للتفاعــل
االجتامعــي وتتســم بالشــمول ،وتراعــي صحــة اإلنســان ورفاهــه ،وتتيــح
ن مجموعــة متنوعــة
التبــادل االقتصــادي والتعبــر الثقــايف والحــوار بــ ٌ
مــن الشــعوب والثقافــات ،وتكــون مصممــة ومــدارة لكفالــة التنميــة
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 ٢،١أهــداف املــروع اإلرشــادي للتطويــر الحــري
والتأهيــل البيئــي
يهــدف هــذا املــروع إىل دمــج الشــبكات الخــراء والزرقــاء يف واحــة
األحســاء مــع وســطها التاريخــي بقصــد إبــراز هويتهــا الحضاريــة الفريــدة
وترســيخ الوعــي العــام باحــرام نظــم البيئــة الطبيعيــة واملحافظــة عليهــا
لضــان االســتدامة البيئيــة يف املدينــة ،عــر توظيــف شــبكة املشــاة
واملعــامل التاريخيــة والفراغــات الحاليــة يف وســط املدينــة يف تشــكيل
مجــال حــري عــام قائــم عــى ترابــط وتناســق نســيج املدينــة التاريخــي
مــع شــبكة قنــوات الــري والــرف بعــد إعــادة تصميمهــا وتهذيبهــا وتجميل
وتخضــر ضفافهــا ،حيــث يهــدف املــروع مــن خــال ذلــك إىل:

• تكامل الشبكة الخرضاء واملائية مع الكتلة العمرانية الحالية.
• تطوير شبكة مشاة وفراغات حرضية عامة للجميع.
• تحقيق نسيج عمراين متجانس.
• تحقيق تكامل وتواصل حرضي بني القديم والحديث.
• التنقل بوسائط متعددة.
• مناطق سكنية آمنة ،صحية ،ومتن ّوعة.
• شوارع نشطة وحيويّة.
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ربط «عامرة البيئة املتكاملة» بالرؤية
العمرانية املستقبلية ملحافظة
األحساء

2

© FSCP

ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء

 1,2الرؤية العمرانية الشاملة ملحافظة األحساء
تقــع األحســاء يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية
التــي تحتضــن  %15مــن مجمــوع الســكان الســعوديني .ويبلــغ تعــداد
ســكان األحســاء حاليــاً حــوايل  1,240,000نســمة يف كتلــة عمرانيــة
مســاحتها  22,600هكتــارا ً .وتتألــف األحســاء مــن تجمــع عــدة قــرى ،أكربها
الهفــوف واملــرز ،وتشــكالن مع ـاً حــارضة األحســاء .وتعــد واحــة األحســاء
موطــن العديــد مــن الحضــارات القدميــة يف العــامل ،أدرجتهــا اليونســكو
يف قامئــة الــراث العاملي،كنمــوذج حضــاري نجــح يف تحقيــق تكامــل
بــن الطبيعــة والتنــوع األحيــايئ واالســتيطان البــري .ويركــز املــروع
اإلرشــادي لألحســاء بشــكل كبــر عــى تراثهــا التاريخــي وإيكولوجيتهــا
الفريــدة ،متقصيّــاً سلســلة مــن التدخــات يف املجــال الحــري
للهفــوف ،أكــر التجمعــات يف منطقــة األحســاء الحرضيــة وتضــم عــددًا
مــن املواقــع الرتاثيــة الهامــة.
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اصة»
 1,1,2املدينة املدمجة «امل َُت ّ

يتوخــى مــن املدينــة املدمجــة أن تكــون عاليــة الكثافــة  ،تتســم بالتطويــر
القائــم عــى االســتعامل املختلــط لــأرايض ،وعــى إعــادة إحيــاء أواســط
املــدن و مراكزهــا لتصبــح آهلــة بالســكان نابضــة بالحيــاة ،يســهل التعــرف
عليهــا ،مــع توزيــع جيــد للخدمــات واملرافــق (مستشــفيات وحدائــق
ومــدارس ،و وســائل ترفيــه) ،ويؤكــد مفهــوم التصميــم العمــراين
بــأن شــكل وكثافــة املــدن لهــا تأثــرات يف االســتغالل املســتدام
للمــوارد .ويتحقــق التقــارب والتــازج العمــراين عــر إيــاء األولويــة
ملرشوعــات التجديــد الحــري ،والتخطيــط لتوفــر بنيــة تحتيــة مرتابطــة
جيــدا ً املرافــق والخدمــات العامــة وكثافــات ســكانية مســتدامة .ومــن
الــرورة أيضـاً أن يكــون هنــاك تكامــل بــن املجــاورات الســكنية الجديــدة
والنســيج العمــراين للحــد مــن زحــف العمــران .ويتبــع املــروع اإلرشــادي
األســاليب التاليــة التــي تســتهدف مــا ينبغــي تقدميــه يف املدينــة
واملرتاصــة.
املدمجــة
ّ

تــم تطويــر هــذا املــروع اإلرشــادي امتــدادًا للرؤيــة العمرانيــة الشــاملة
ملحافظــة األحســاء ،حيــث يصــب هــذا املــروع يف الرؤيــة العمرانيــة
الشــاملة لألحســاء ،والتــي تحــدد سلســلة مــن التوصيــات االســراتيجية
الهامــة إلعــادة الهيكلــة العمرانيــة ألمنــاط التنميــة املســتقبلية
للمدينــة .وإىل ذلــك ،سيجســد هــذا املــروع مثــاالً حقيقيــاً لرتجمــة
االســراتيجيات إىل خطــط وبرامــج تنفيذيــة .وفيــا يــي إيجــاز للتوصيــات
االســراتيجية الثالثــة مــن تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملحافظــة
األحســاء أدنــاه ،فيــا يتعلــق باملــروع اإلرشــادي.

• اقــراح ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ الكتلــة العمرانيــة وتعزيــز الرتابطيــة
الجيــدة عــر نظــام النقــل العــام وتســهيل التنقــل والتحرك اآلمن للمشــاة
والتوزيــع املتســاوي للخدمــات والفراغــات الحرضيــة العامــة.
• اﻘﺮﺘاح تطويــر األرايض البيضــاء غــر املســتغلة باالســتعامل املختلــط
لــأرايض والتنميــة املكثفــة.
• الحــد مــن زحــف العمــران عــى األرايض الزراعيــة عــن طريــق التطويــر
املكثــف يف مناطــق عمــل مختــارة داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة.

الشكل  .2املدينة املتصلة واملرتابطة

الشكل  .3املدينة املدمجة

ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء

 2,1,2املدينة املتصلة

يتوخــى يف املدينــة املتصلــة أن تكــون شــبكة متواصلــة مــن املجــاورات
واألحيــاء الســكنية ،جيــدة الرتابــط والتــوازن  ،لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة
وأماكنهــا العامــة ،وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة
والخاصــة ،مشــكلة بذلــك بيئــة عمرانيــة صحيــة وحيويــة .وإيجــاد تــدرج
هرمــي جيــد للطــرق الرشيانيــة والشــوارع املحليــة تبعــا لوســائط النقــل
والرسعــات املروريــة مــن شــأنه أن يســهم بدرجــة كبــرة يف تشــكيل
هيــكل عمــراين يحــدد بــدوره أمنــاط وأحجــام البلــوكات والنقــاط «العقــد»
املركزيــة الضا ّمــة ،واملبــاين والفضــاءات املفتوحــة واملشــاهد العامــة.
وميكــن لنظــم النقــل الجامعــي أن توفــر تنقــل برسعــة عاليــة بــن أجــزاء
املدينــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر ،تــاركاً الوصــول للوجهــات
النهائيــة لوســائط النقــل املحليــة ولحركــة املشــاة ،مــا يتيــح مجــاالً رحب ـاً
لرتكيــز وتكثيــف أعــال التطويــر املختلــط يف محيــط محطــات النقــل
العــام ،لتقليــل أحجــام وتأثــرات الحركــة املروريــة ازدحامـاً وتلوثـاً .ومتاشــياً
مــع ذلــك ،يقــدم املــروع اإلرشــادي حزمــة مــن التدخــات الحرضيــة
التــي تســهم يف تحســن بيئــة املشــاة يف مدينــة األحســاء:
• املقــرح يربــط بــن املواقــع التاريخيــة الهامــة والســاحات واملياديــن
العامــة مــن خــال شــبكة مشــاة جيــدة يف وســط الهفــوف.
• املقــرح يربــط الكتلــة العمرانيــة الحاليــة مبــزارع الواحــة بوصــات
مســتعرضة رشقيــة  -غربيــة ،تربــط النســيج العمــراين مــع األرايض
الزراعيــة للواحــة.

 3,1,2املدينة املرنة

املدينــة املرنــة تأخــذ يف االعتبــار الشــكل املبنــي والتجهيــزات العمرانيــة
املناســبة ملواجهــة التحديــات والصعوبــات واألزمــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ بســبب تغــرات املنــاخ.
ووفقًــا لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،عــى املــدن أن تضمــن تحقيــق
االســتدامة البيئيــة عــن طريــق تشــجيع اســتخدام الطاقــة النظيفــة
واالســتخدام املســتدام لــأرايض واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة،
وحاميــة النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع األحيــايئ ،وتشــجيع أمنــاط
االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة ،وتعزيــز القــدرة عــى التكيــف ،والح ـ ّد
تغــر املنــاخ والتكيّــف معهــا.
مــن أخطــار الكــوارث ،والتخفيــف مــن آثــار
ّ
يف األحســاء ،يوضــح املــروع اإلرشــادي كيفيــة االســتفادة الكاملة من
املزايــا النســبية للمدينــة ومعاملهــا الفريــدة يف ترســيخ عالقــة تكافليــة
بــن البيئــة العمرانيــة والبيئيــة الطبيعيــة عــى النحــو التــايل:
• ســيؤدي دمــج املمــرات املائيــة إىل تحســن البيئــة الطبيعيــة لألحســاء
وتحقيــق توافــق وتكامــل بيئــي أخــر ومــايئ مع نســيج الكتلــة العمرانية.
• إنشــاء فراغــات حرضيــة عامــة خــراء يف وســط املدينــة ســيعزز مــن
الشــبكة الخــراء يف املدينــة ويســهل عمليــة ربطهــا مــع املواقــع
الرتاثيــة يف األحســاء ،بحيــث تحــدد مناطــق مختــارة يف األرايض البيضــاء
لتطويرهــا كشــبكة خــراء متاحــة للجميــع.
• تطويــر شــبكة مــن وصــات املشــاة والفراغــات العامــة واســتكاملها
بنظــام مغلــق مــن الوصــات املائيــة لتدويــر ميــاه الــرف الزراعــي.

مراكز حرضية
مناطق التكثيف
خطوط النقل
حدود النمو
مسارات خرضاء
القنوات واملصارف
خطوط النقل
مسارات ربط مستعرضة
مراكز رئيسية
مراكز ثانوية
مراكز محلية
أرايض زراعية
املنطقة املبنية
األرايض البيضاء  -ضمن نطاق 1450هـ

الشكل  .4املدينة املرنة
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أرايض زراعية

مراكز رئيسية

مسارات خرضاء

مراكز حرضية

املنطقة املبنية

القنوات واملصارف

مراكز ثانوية

األرايض البيضاء  -ضمن نطاق 1450هـ

خطوط النقل

مناطق التكثيف

مراكز محلية

مسارات ربط مستعرضة

الشكل  .5ثالثة إجراءات اسرتاتيجية لألحساء
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خطوط النقل
حدود النمو

© FSCP

سوق القيرصية باألحساء
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ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء

 2,2تنفيذ الرؤية العمرانية  :الخطة التنفيذية لألحساء
أســفر التشــخيص االســراتيجي عــن تحديــد قضايــا أساســية تؤثــر
يف التنميــة الحرضيــة يف األحســاء ،ويف مقابــل ذلــك تــم تحديــد
سلســلة مــن التوصيــات االســراتيجية تحــدد اإلطــار التقســيمي للحلــول
االســراتيجية املناســبة ملســتقبل األحســاء  ،وإعــداد الخطــة املناســبة
لتنفيــذ التوصيــات االســراتيجية ،ويعمــل املــروع اإلرشــادي عــى
نقــل السياســات التنفيذيــة إىل مســتوى التدخــل يف املجــال الحــري
الــذي يركــز عــى ربــط الواحــة الزراعيــة بوســط املدينــة التاريخــي.
وبرغــم تركيــز املــروع اإلرشــادي عــى السياســة التنفيذيــة الثالثــة،
لكنــه يشــمل توصيــات خاصــة بتكثيــف الخدمــات العامــة ووســائل الراحــة
يف محيــط شــبكات النقــل العــام ،وتشــجيع اســتعامالت األرايض
املختلطــة ،ورفــع الكثافــات يف املركــز الحــري ،وفيــا يــي اســتعراض
لرتجمــة السياســات التنفيذيــة املتصلــة باملــروع اإلرشــادي.

 2,2,1السياســة التنفيذيــة األوىل :إنشــاء نظــام شــامل للنقــل
العــام لدعــم إقامــة محــاور منــو جديــدة
تركــز السياســة التنفيذيــة األوىل عــى حاجــة األحســاء إىل إعــادة هيكلــة
أمنــاط التنقــل داخــل املدينــة تأخــذ يف االعتبــار شــبكات الشــوارع
وتوزيــع الخدمــات ووســائط النقــل الجديــدة ،مــا يعنــي اقــراح إنشــاء
نظــام نقــل جديــد وفــق تنفيــذ مرحــي .ويركــز املــروع اإلرشــادي عــى
دمــج شــبكات املشــاة مــع مســارات النقــل العــام الرئيســة ،ومحطــات
وقــوف قريبــة مــن وســط مدينــة الهفــوف ،مــا يحفــز إقامــة سلســلة
مــن الخدمــات واألنشــطة الجديــدة ورفــع الكثافــات يف وســط املدينــة
إلحيــاء املبــاين الرتاثيــة وتعزيــز أهميتهــا عــر إقامــة وصــات مســتعرضة
ملختلــف قــرى وبلــدات الواحــة موصلــة للواحــة ودمــج شــبكات حركــة
وتنقــل املشــاة فيهــا.

 2,2,2السياســة التنفيذيــة الثانيــة :زيــادة التكثيــف الحــري
حــول عقــد ومســارات النقــل الرئيســة

تقــرح السياســة التنفذيــة الثانيــة زيــادة أعــال التكثيــف الحــري يف
أنويــة جديــدة يف محيــط مســارات النقــل الرئيســة .ويعمــل املــروع
اإلرشــادي عــى تقويــم إمكانيــة التكثيــف الحــري ضمــن النســيج
التاريخــي الــذي يبــدو كثيف ـاً ،لكنــه غــر مدمــج لوجــود مســطحات فضــاء
غــر مســتغلة جيــدا ً تتخلــل قطــع األرايض الحاليــة ،كــا توجــد أراض فضــاء
كبــرة حــول املواقــع املختــارة ميكــن حفــز تطويرهــا الســتيعاب خليــط من
االســتعامالت مثــل اإلســكان واألنشــطة التجاريــة واملرافــق العامــة ومــا
إىل ذلــك ،اعتــادا ً عــى املوقــع ومــدى االحتيــاج وذلــك بعــد الدراســة
والتحليــل الــوايف .ومــن شــأن تحســن الرتابــط والتواصــل عــر الفراغــات
الحرضيــة العامــة الجديــدة مــع تحســن شــبكة الشــوارع وتســهيل التنقــل
والوصــول إىل وســائط النقــل العــام أن يزيــد يف قيمــة األرايض
وامللكيــات املجــاورة ،ويقلــل مــن اســتخدام املركبــات الخاصــة.
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الشكل  .6اإلجراء  :3إعادة ربط العنارص الطبيعية باملدينة وإنشاء نظام بيئي اخرض
متكامل مع املساحات العامة

 3,2,2السياســة التنفيذيــة الثالثــة :إعــادة ربــط العنــارص
الطبيعيــة باملناطــق املبن ّيــة ،وإنشــاء شــبكة مــن الفراغــات
الحرضيــة العامــة الخــراء املتوافقــة مــع البيئــة الطبيعيــة
تهــدف السياســة التنفيذيــة الثالثــة إىل جعــل املدينــة أكــر مرونــة
واســتدامة وجاذبيــة لســكانها .فالواحــة مدرجــة عــى قامئــة اليونســكو
للــراث اإلنســاين العاملــي ،وتشــكل ركيــزة أساســية لحــارضة األحســاء
وجــزءا ً ال يتجــزأ مــن هويتهــا ،لكنهــا منفصلــة عــن نســيج الكتلــة العمرانيــة
مــا يقطــع اســتمرارية الهيــكل الحــري ،إذ ينبغــي أن تصبــح الحقــول
الزراعيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن نســيج املدينــة مــن خــال تهذيــب وتخضــر
ضفــاف شــبكة قنــوات الــري والــرف الزراعــي ألغــراض تنقــل املشــاة،
أو كمســطحات خــراء ،ومــروع التطويــر والتأهيــل اإلرشــادي هنــا
يتقــى املواقــع املحتمــل اختيارهــا لعمليــات تهذيــب وتخضــر ضفــاف
قنــوات الــري والــرف الزراعــي كفراغــات عمرانيــة مزينــة باألشــجار تحقــق
االنتقــال البــري الســلس مــن الكتلــة العمرانيــة إىل الواحــة الزراعيــة
اللتــن تشــكالن معـاً محيطـاً بيئيـاً  -حرضيـاً متكامـاً .كــا أوضحنــا ســابقا
مــن أن املــروع اإلرشــادي يركــز يف املقــام األول عــى السياســة
التنفيذيــة الثالثــة مــع االســتفادة مــن املفاهيــم واألفــكار التصميميــة
الــواردة يف السياســتني التنفيذيتــن األوىل والثانيــة .فاملقــرح
يركــز بالدرجــة األوىل يف إنشــاء شــبكة مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة
الخــراء واملائيــة تربــط البيئــة الطبيعيــة للواحــة مبراكــز األحســاء
التاريخيــة .وتشــمل ديناميكيــة التدخــل هنــا إنشــاء روابــط جديــدة،
واملزيــد مــن أعــال التخضــر ،وإحيــاء النظــم الطبيعيــة ،واســتحداث
مراكــز االســتعامالت املختلطــة ،وأعــال التكثيــف الحــري التدريجــي،
الــكل يف املجــاورات واألحيــاء الســكنية
ّ
ودراســة التأثــر االقتصــادي
املجــاورة.

ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء
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إعادة هيكلة الشكل العمراين

 1,3مبادىء وأسس املرشوع
ميكــن تعريــف التدخــات الحرضيــة بأنهــا “تحويليــة” عندمــا يكــون
لهــا تأثــر يف إعــادة صياغــة وتشــكيل جديــد لقطاعــات مــن املدينــة،
وتوفــر مجموعــة إمكانــات جديــدة لألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة.
وتــم تصميــم التدخــات الحرضيــة التحويليــة يف املــروع اإلرشــادي
إلحــداث تغيــرات تدريجيــة يف مناطــق عمــل مختــارة  ،تشــمل بعــدا ً
جمع ّيـاً جديـدًا .وتعــرف هــذه األنــواع مــن التدخــات يف املجــال الحــري
بقدرتهــا عــى تغيــر خصائــص وديناميكيــات املــدن:
• معرفيــاً ،تعمــل املشــاريع التحويليــة عــى إعــادة تعريــف الهويــة
العمرانيــة للمدينــة وصورتهــا ،وإنشــاء مراكز”عقــد” أنشــطة جديــدة
وأماكــن جديــدة للتجمــع وااللتقــاء والتواصــل االجتامعــي.
• بيئياً ،ﺗﻣﮐن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣدن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق إﻣﮐﺎﻧﺎﺗﮭﺎ “اﻟﺧﺿراء”
ﻣن ﺧﻼل تكثيــف وتجانــس وتناســق اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ،ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر
شــبكة ﻣﺷﺎة يســهل التنقــل والتجــوال فيهــا ،وﺑداﺋل ﻟﻟﻧﻘل ،وتكامــل
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ إرثهــا اﻟزراﻋﻲ عــر تشــكيل شــبكة مــن ممــرات املشــاة
واألرصفــة الخــراء املظللــة.
• إجتامعيـاً ،ميكــن للمرشوعــات التحويليــة املص ّممــة جيــدا ً توفري املزيد
مــن فــرص اإلســكان والتوظيــف والتعليــم لــذوي الدخــل املحــدود،
والتغلــب عــى التباينــات االجتامعيــة واالقتصاديــة.
• إقتصاديــاً ،تكشــف االســتثامرات التحويليــة عــن القيمــة الخف ّيــة يف
املدينــة عــر اســتحداث أســواق يف أماكــن جديــدة أو ال تتحقــق فيهــا
إال بشــكل جــزيئ.
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• ماليــاً ،تعــ ّزز االســتثامرات التحويليــة بشــكل كبــر القــدرة املاليــة
للبلديــة عــر تنميــة االســتثامرات الخاصــة مــن خــال تزايــد قيمــة األمــاك
وتوســع نطــاق األنشــطة االقتصاديــة.
العقاريــة ،ومنــو ســكان املــدن،
ّ
هــذه املشــاريع قــادرة عــى إحــداث تأثــرات متالحقــة مــن التحــول
اإليجــايب متعــدد األبعــاد بطــرق تعيــد بشــكل أســايس تحديــد قيمــة
أو وظيفــة قطــاع أو عــدة قطاعــات مــن املدينــة .ويرتكــز املــروع
اإلرشــادي لألحســاء عــى أربعــة مبــادئ ،تحددهــا القضايــا الشــاملة
للمدينــة وتحليــل التأثــرات.
املبادئ األربعة هي:
• إنشاء ترابطات حرضية.
• إعــادة هيكلــة النســيج العمــراين الحــايل لتوفــر فضــاءات حرضيــة عامــة
مفتوحــة يســهل التنقــل والتجــوال فيها.
• تكثيــف حــري اســراتيجي عــر تطويــر األرايض الفضــاء واألرايض
غــر املســتغلة جيــدا ً.
• تطوير الشبكات الخرضاء ،والشبكات املائية.

الشكل  .8منطقة الدراسة والتدخل للمرشوع

إعادة هيكلة الشكل العمراين

 2,3الرؤيــة العمرانيــة املســتقبلية لألحســاء ،الواحــة
الحرضيــة املســتدامة
تؤكــد الرؤيــة العمرانيــة وخطــة العمــل التنفيذيــة عــى الحاجــة لبيئــة
طبيعيــة متكاملــة وهيــكل عمــراين متــدرج ،متامســك ومتجانــس
يف األحســاء .ويعــد املــروع اإلرشــادي ترجمــة عمليــة لخطــة العمــل
املقرتحــة التــي تشــكل األســاس املحفّــز لتحقيــق املدينــة لرؤيتهــا
العمرانيــة.
تــم تصميــم عنــارص املقــرح لتقديــم مســاهمة شــاملة ملســتقبل
أفضــل لألحســاء ،ولواحتهــا الرتاثيــة املدرجــة يف قامئــة اليونســكو
للــراث العاملــي.
• تــم تصميــم شــبكة املشــاة لدمــج التــدرج املــكاين الرابــط لواحــة
النخيــل وقنــوات الــري والــرف الزراعــي مــع املنطقــة املبنيــة ومواقــع
الــراث واملعــامل األخــرى القامئــة .ويتحقــق ذلــك جزئيــا مــن خــال متديــد
القنــوات لتشــكيل نظــام حلقــي مغلــق ألغــراض الرتشــيح الطبيعــي
مليــاه الــرف الزراعــي ،بحيــث تشــكل القنــوات عنــرا ً مكمــاً يف
شــبكت األرصفــة واملشــاة وســتغذي خطــة التشــجري التــي ســتعمل
عــى تظليــل شــبكات املشــاة.
• دمــج وربــط الكتلــة املبنيــة مــن خــال تطويــر األرايض البيضــاء
واألرايض األخــرى غــر املســتغلة جيــدا ً أن يوفــر فراغــات حرضيــة عامــة
وترابطيــة بــن مواقــع الــراث الحاليــة واملعــامل البــارزة والخدمــات
الجديــدة ،مــا يقلــل مــن االعتــاد عــى الســيارات الخاصــة يف التنقــل
الحــري ويزيــد مــن حركــة املشــاة يف منطقــة وســط املدينــة.
•اقــراح سلســلة مــن الخدمــات الجديــدة لتعزيــز الطابــع الحــايل للواحــة
ومســاهمتها االقتصاديــة ،وتنويــع االقتصــاد املحــي مــن خــال تنميــة
وتطويــر قطــاع الســياحة ،لتمكــن الــزوار مــن التعــرف أكــر عــى الواحــة
مــن خــال هــذه الخدمــات التــي ســتدر إيــرادات جديــدة لألمانــة.
وبالنســبة للربــط املــروري الحــايل عــر طريــق امللــك عبــد العزيــز
“شــال – جنــوب” بــن منطقتــي وســط مدينتــي الهفــوف واملــرز
التاريخيتــن ،وكذلــك مســار النقــل العــام املقــرح ،فســوف يتعــزز مــن
خــال اســراتيجية التنقــل الحــري يف املــروع اإلرشــادي و الربامــج
الجديــدة لربــط العقــد املركزيــة املتعــددة باملواقــع التاريخيــة وبالخدمــات
والســاحات واملياديــن العامــة ،مــع اقــراح مســار نقــل كهربــايئ باتجــاه
رشق– غــرب عــر مناطــق الوســط بهــدف تنويــع وســائط النقــل وتســهيل
التنقــل داخــل املدينــة.
Heritage
Cemeteries
Governmental areas
Vacant land
Formal / Informal parking
Agriculture
Green spaces
Main commercial areas

تراثيةPublic transport
stops
مناطق

مقابر
nodeحكومية
مناطق
Heritage / cultural
بيضاءFuture facilities
أرايضnode
Religiousرسمية
رسمية/غري
مواقف سيارات
services
مناطق زراعيةPublic facilities
مساحات
خرضاءCurrent built
up area
مناطق تجارية رئيسية
Infill development
Commercial nodes
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Area of influence
محطات النقل العام

مراكز تجارية Intervention area
Current road
مراكز network
تراثية/ثقافية

املستقبل
مراكز املرافق العامة يفCanals
خدمات دينية Drainage system
الخدمات
العامة Water
واملرافقcanals
extension
املناطق املبنية الحالية
Green extension
التكثيف الداخيل
Pedestrian system

إعادة هيكلة الشكل العمراين

Area of infl

Intervention

Current roa
Canals

Drainage sy
Water cana

Green exten
Pedestrian

منطقة الدراسة
منطقة التدخل
شبكة الطرق الحالية
القنوات
نظام الرصف الصحي
متديدات قنوات املياه
االمتدادات الخرضاء
مسارات املشاة
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 ١،٤تحديد منطقة الدراسة
تــم تطويــر املــروع اإلرشــادي يف املقــام األول ملعالجــة االنفصــال
القائــم بــن املدينــة التاريخيــة ومزارعهــا وبســاتينها الداخليــة واألرايض
الزراعيــة املحيطــة بهــا لتعزيــز مكانــة املدينــة كواحــة حضاريــة ذات أهميــة
خاصــة زراعيــة ومعامريــة ،واســتغالل ذلــك يف تعزيــز مرونتهــا وتنويــع
اقتصادهــا عــر تنشــيط الســياحة.
ســعى التصميــم إىل إنشــاء نقــاط ارتكازيــة خــارج منطقــة التدخــل
املركزيــة لوضــع املــروع يف ســياقه وتوضيــح التأثــر الشــامل للرتابــط
املحســن يف املجــال الحــري ،وتهذيــب الحــدود إىل املــزارع عــى
ّ
أطــراف املدينــة .وكان مــن املهــم تحديــد األرايض البيضــاء والجيــوب
العمرانيــة التــي أفضــت إىل فقــدان الهيــكل العمــراين للمدينــة ملالمــح
التامســك واإلرتبــاط يك يتســنى اســتهدافها بأعــال التطويــر الحــري
التــي سنســتعرض برامجهــا يف املواضــع املناســبة مــن هــذا التقريــر.
ونشــر إىل أن كافــة أعــال التطويــر لــأرايض الفضــاء والتخضــر
والدراســات املقدمــة هنــا تســتهدف املســاهمة يف توفــر شــبكة
متكاملــة مــن نظــم التنقــل الحــري داخــل األحســاء تضــم شــبكات طــرق
داعمــة لحركــة النقــل العــام والخــاص  ،وشــبكات شــوارع وممــرات وأرصفــة
,وفراغــات عامــة داعمــة لحركــة املشــاة  ،وشــبكات امليــاه الرابطــة لجانبــي
الواحــة مــع املدينــة والداعمــة ملزيــد مــن أعــال التخضــر يف املنطقــة
املركزيــة .ويأخــذ املــروع اإلرشــادي يف اعتبــاره مســار النقــل العــام
املقــرح يف الرؤيــة االســراتيجية العمرانيــة لألحســاء وإدماجــه يف
املــروع.

© FSCP

واحة األحساء

26

اســتند تخطيــط أنظمــة التنقــل املذكــورة أعــاه إىل مواقــع وطبيعــة
املعــامل الرتاثيــة املوجــودة داخــل وخــارج محيــط وســط مدينــة الهفــوف.
ويشــمل ذلــك قــر إبراهيــم األثــري ،ومدرســة األحســاء األوىل،
وســوق القيرصيــة ،وشــارع املشــاة الــذي ميتــد مــن النقطــة الجنوبيــة
لســوق القيرصيــة إىل الطــرف الرشقــي مــن الســوق ،وســوق الحــرف
واملشــغوالت اليدويــة ،وســوق الخــراوات املوجــود عــى أطــراف
املــزارع الرشقيــة.
كــا تــم النظــر أيضـاً يف شــبكات قنــوات الــري والــرف الزراعــي الحاليــة
الخاصــة مبــزارع النخيــل ،حيــث أدرجــت يف املقــرح كشــبكة مرتابطــة ،مــع
متديــد قنــوات امليــاه يف املدينــة يف األماكــن االســراتيجية لتشــكيل
نظــام حلقــي مغلــق ألغــراض الرتشــيح الطبيعــي مليــاه الــرف الزراعــي،
بحيــث تشــكل القنــوات عنــرا ً أساســياً ضمــن شــبكة ممــرات وأرصفــة
املشــاة والفراغــات الحرضيــة العامــة ،ميكــن االســتفادة منــه يف ري
الزراعــات املظلِّلــة لشــبكات املشــاة والفراغــات الحرضيــة العامــة ،مــا
يخفــف بالتــايل مــن تأثــرات ظاهــرة الجــزر الحراريــة الحرضيــة.
لقــد تــم تحديــد منطقــة الدراســة يف شــكل ( ،)١.بخــط أصفــر متقطــع
باعتبارهــا محــ ّركاً ســياقيّاً ،ومنطقــة متأثــرة بالتدخــات املقرتحــة .ومل
يكــن ممكن ـاً ،مــن أجــل تحويــل منطقــة التدخــات املقرتحــة ،النظــر يف
هــذا القســم مبعــزل عــن محيطــه أوعــن التأثــرات املحتملــة التــي ميكــن
أن تتجــاوز حــدود املنطقــة.
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ويع ـ َّرف نطــاق التأثــر بأنــه املناطــق األكــر تأثــرا ً بشــكل مبــارش ،والتــي
ســيكون لهــا التأثــر األكــر يف خطــة التدخــل ،وتــم تحديدهــا طبقتهــا
بلــون أصفــر باهــت عــى الشــكل ( .)١.كــا تــم إظهــار مجــال التدخــل
ُبــاش باللــون األصفــر الغامــق ،ويشــكّل جوهــر املقــرح.
امل
َ

 ١،١،٤التنقّل

يوفــر املقــرح روابــط رئيســة قويــة مــن الشــال إىل الجنــوب ومــن
الــرق إىل الغــرب ،مــا يخلــق تقاطعــاً يحتفــظ بوســط املدينــة
صممــت أعــال التطويــر الحــري يك
التاريخــي عــى محــوره .وقــد ُ
تســتعيد املدينــة إرثهــا الحضــاري عــر إنشــاء شــبكة شــوارع وممــرات
وأرصفــة املشــاة تربــط الســاحات والحدائــق العامــة الجديــدة عــر التقاطــع
املذكــور ،ومــن ثــم االنطــاق خارجــاً لربــط املعــامل الرتاثيــة املجــاورة.
تــم إنشــاء املحــور الرشقــي -الغــريب مــن خالل إطالة شــارع املشــاة يف
جنــوب ســوق القيرصيــة .ومــن ثــم االمتــداد رشق ـاً عــر املقــرة وصــوالً
إىل مــزارع النخيــل يف األطــراف الرشقيــة ،وغربـاً إىل ملعــب كــرة القــدم
يف الطــرف الغــريب .ويعتمــد الشــارع الجديــد يف كل جانــب عــى مراكــز
تجاريــة مقرتحــة حديثًــا ،تشــمل مرافــق رياضيــة موســعة وفنــدق يف
الغــرب ومركــز أبحــاث البــذور ،ومــدرج احتفــاالت ،وفنــدق ريفــي لتنشــيط
الســياحة الزراعيــة يف الــرق.
ســيوفر مســار النقــل املقــرح يف الرؤيــة االســراتيجية لألحســاء محطــة
وقــوف عنــد ســوق القيرصيــة الــذي يعــزز وصلــة املشــاة عــى املحــور
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الرشقــي -الغــريب املــار جنــوب الســوق .ويقــرح املــروع اإلرشــادي
مســار نقــل كهربــايئ إضــايف لتعزيــز الربــط مــع املحــور الرشقــي -
الغــريب.
ويقــرح متديــد قنــوات الــري يف مواقــع اســراتيجية مختارة مــن املدينة،
بحيــث تســتغل ألغــراض تنقــل املشــاة ،أو كمســاحات خــراء للمــي
والتجــول فيهــا ،وســيدعم متديــد نظــم قنــوات الــري الزراعــي أعــال
التخضــر املقرتحــة التــي يوزعهــا االقــراح مــن خــال املحــور املركــزي.
كــا يشــمل مقــرح املــروع اإلرشــادي برامــج تطويريــة جديــدة تكــون
فيهــا مواقــف املركبــات تحــت مســتوى الــدور األريض للمبــاين بديــاً
مناســباً للمواقــف الســطحية الحاليــة غــر الرســمية للمركبــات يف
األرايض البيضــاء داخــل الكتلــة العمرانيــة .ويســتهدف التخطيــط إلعــادة
توزيــع مواقــف الســيارات وجعــل انتظــار املركبــات عــى أطــراف املبــاين
الكبــرة ،بحيــث تخصــص املناطــق الداخليــة لحركــة املشــاة ،وقــر الحركــة
املروريــة فيهــا عــى مركبــات الخدمــات ومركبــات ســاكنيها.
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 شبكة النقل الحالية يف منطقة الدراسة للمرشوع.11 الشكل

Formal parking
Inormal parking

Current road network

منطقة الدراسة
منطقة التدخل
مسار للمشاة
طرق داخل البلوكات
طرق بحركة مرورية منظمة
طرق التوزيع
طرق رشيانية

Area of influence طرق رشيانية رئيسية
طرق رسيعة
Intervention area
موقف سيارات تحت األرض
Predestrian connection
خطوط النقل العام
Intrablock roads
محطة نقل عام
Roads wih regulated
movement
الكهربايئ
محطة النقل
Distributor roads
مواقف رسمية
Arterial roads
مواقف غري رسمية

P
P

Principal arterial roads
Freeway
Underground parking
Public transport line
Public transport stop
Electro eco-transport stop
Formal parking
Informal parking

 شبكة النقل املقرتحة من قبل موئل األمم املتحدة.12 الشكل
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ربط مواقع الرتاث عرب الفضاءات العامة وشبكات املشاة والنظم اإليكولوجية

 2,1,4تكامل األرايض البيضاء ضمن شبكات املشاة
أســفر تحليــل النســيج الحــري الحــايل عــن وجــود عــدد من قطــع األرايض
البيضــاء املتسـبّبة يف خلخلــة الكتلــة العمرانيــة ،يجــري اســتعامل العديــد
منهــا كمواقــف غــر رســمية للمركبــات .ولهــذا متــت إعــادة تخطيــط
مواقــف املركبــات يف املــروع اإلرشــادي بحيــث تكــون تحــت مســتوى
الــدور األريض ،وبذلــك يتســنى إعــادة تكامــل األرايض البيضــاء يف إطــار
شــبكات املشــاة املتصلــة باملعــامل البــارزة يف املدينــة ،وكذلــك اتصــال
vacantـة.
األرايض الزراعيــة يف أطــراف املدينــة مبنطقــة وســط املدينـ
1 Area considered as
1
2 Formal parking
توفــر شــبكات املشــاة روابــط اتصــال عــى املحــور الشــايل -الجنــويب،
4
3 Inormal parking
4 Underdeveloped
والرشقــي -الغــريب  ،شــاملة عــددا ً مــن املســطحات الخــراء area
والســاحات
2
العامــة املقامــة يف األرايض البيضــاء غــر املطــورة .فالرتكيــز يف
4
3
املقــام األول عــى بيئــات املشــاة مينــح األحســاء فراغــات حرضيــة عامــة
1
جديــدة ،ويوفــر لهــا االتصاليــة املطلوبــة لتعزيــز أهميتهــا ومكانتهــا
الحضاريــة .ومــن شــأن التوزيــع االســراتيجي للمناطــق الســكنية الجديــدة
مــع تكامــل املبــاين التجاريــة واملحــاور التجاريــة والفراغــات الحرضيــة
العامــة أن يدعــم معــامل املدينــة ويزيــد مــن القيمــة العقاريــة بوجــود
نســيج عمــراين يســهل التنقــل والتجــول والعيــش فيــه .كــا ســتوفر
شــبكة املشــاة اتصاليــة جيــدة بنظــام النقــل العــام املقــرح يف
 3موقف غري رسمي للسيارات
 1أرايض بيضاء
الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة لألحســاء ،مــا يرفــع بــدوره مــن قيمــة مراكــز
 4منطقة غري مطورة
 2موقف رسمي للسيارات
االســتعامالت املختلطــة املقرتحــة حــول محطــات ومســارات النقــل
العــام .وتســتهدف شــبكة ممــرات وطرقــات وأرصفــة املشــاة يف
الشكل  .13مكونات األرايض القابلة للتطوير
املدينــة التقليــل كثــرا ً مــن اســتخدام الســيارة يف وســط املدينــة.

Area considert as vacant
Formal parking
Informal parking
Underdeveloped area

Area of influence
Intervention area
Considered area
Current road network
Area suitable for development

© FSCP
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1
2
3
4

Area considered as vacant
Formal parking
Inormal parking
Underdeveloped area

2

1

Area of influence
Intervention area
Considered area
Current road network
Area suitable for development

Area considert as vacant
Formal parking
Informal parking
Underdeveloped area

 األرايض البيضاء وغري املطورة يف منطقة الدراسة.14 الشكل

منطقة الدراسة
منطقة التدخل
شبكة الطرق الحالية
شبكة مسارات املشاة
املعامل الرئيسية

أرايض بيضاء
Area of influence
موقف سيارات رسمي
Intervention area
موقف سيارات غري رسمي
Current road network
منطقة غري مطورة
Pedestrianاملفتوحة
connections
املساحات العامة
للتنمية
منطقة مناسبة
Key landmarks

Area considered as vacant
Formal parking
Informal parking
Underdeveloped area
Open public space
Area suitable for development

 املساحات املفتوحة العامة املقرتحة من قبل موئل األمم املتحدة.15 الشكل
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ربط مواقع الرتاث عرب الفضاءات العامة وشبكات املشاة والنظم اإليكولوجية

 ٣،١،٤الكتلة العمرانية القامئة
توضــح الرســومات الشــكل العمــراين املســتقبيل للمدينــة يف حــال تم
تصميــم وتطويــر هــذه األرايض البيضــاء بأحجــام مناســبة تبقــي عــى
شــبكة تنقــات املشــاة ،وتتيــح تصميــم تــدرج مــن الحدائــق الفراغــات
العامــة الصغــرة املرتابطــة عــى مســتوى املجــاورات الســكنية ،مــا
يقلــل مــن االعتــاد عــى املركبــات الخاصــة ويخفــف مــن االزدحــام
املــروري وتلــوث الهــواء.
يقــرح أن تكــون أعــال تنميــة األرايض البيضــاء كتطويــر مســتقبيل
للمدينــة ينبغــي تشــجيعه مــن خــال السياســات التخطيطيــة ،ويظهــر
مــن خــال الرســمني اللذيــن يوضحــان باللــون األحمــر الشــكل العمــراين
الحــايل والتطويــر املحتمــل .وتعــد األحجــام املناســبة لتطويــر األرايض
البيضــاء داخــل الكتلــة العمرانيــة أحجامـاً افرتاضيــة ،ولكــن كــا هــو مذكــور،
ينبغــي فيهــا توفــر االرتــدادات املطلوبــة ملــرور املشــاة .وتعــد هــذه
التطويــرات املســتقبلية مبثابــة إضافــات إضافيــة للمقرتحــات الــواردة
يف املــروع الخاصــة بشــبكة ممــرات وأرصفــة املشــاة والفراغــات
الحرضيــة العامــة ،والتــي يقــرح أن تشــمل تنميــة ســكنية بنســبة، %60
وخدمــات تجاريــة وعامــة بنســبة ، %20ومكاتــب أعــال بنســبة . %20

املساحات العامة املفتوحة

املناطق املبنية الحالية

املحددة املناطق التي تم هدمها/

التكثيف داخل النسيج العمراين

تطويرها داخل النسيج العمراين
الشكل  .16اسرتاتيجية التكثيف داخل النسيج العمراين

© FSCP

مناطق مبنية حال ًيا

32

ربط مواقع الرتاث عرب الفضاءات العامة وشبكات املشاة والنظم اإليكولوجية

الشكل  .17النسيج العمراين الحايل يف منطقة الدراسة

Area of influence
Intervention area
Current road network
Current built up area
Infill development

Current built up area

Area of influence
Intervention area
Current road network

منطقة الدراسة
منطقة التدخل

شبكة الطرق الحالية

املناطق املبنية الحالية
التكثيف الداخيل

الشكل  .18النسيج العمراين املقرتح من قبل موئل األمم املتحدة
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 4,1,4املعامل األساسية يف األحساء

لقــد حــددت املعــامل األساســية يف األحســاء االســراتيجية الخاصــة
بهيكليــة املــروع اإلرشــادي .يشــر الشــكل  20إىل املعــامل التــي
يســعى االقــراح إىل ربطهــا عــر تكاملهــا مــع شــبكات املشــاة
الجديــدة ونظــام النقــل العــام املقــرح للمدينــة ،مــا يحقــق ســهولة
يف الوصــول ويعــزز هويــة املدينــة ومعاملهــا ذات األهميــة الحضاريــة
الخاصــة .وتشــمل املعــامل املحــددة يف هــذه الخرائــط ســوق الخضــار
يف األطــراف الرشقيــة ،وســوق الحــرف واملشــغوالت اليدويــة ،وســوق
القيرصيــة ،واملســجد وعــدد مــن مواقــع الــراث املعــاري الهامــة مثــل
قــر إبراهيــم األثــري ،والســاحة التاريخيــة ،ومدرســة األحســاء األوىل.

يجــري ربطــه بســوق الخضــار الحــايل املشــكل مــن ســوق مفتــوح مظلــل.
وعــى الجانــب الغــريب ،يُقــرح إنشــاء مركــز ريــايض امتــدادا ً مللعــب
كــرة القــدم الحــايل ،يشــمل مالعــب لكــرة الســلة ،والكــرة الطائــرة،
وكــرة املــرب ،ومســبحاً أوملبي ـاً ،وفندق ـاً إضافي ـاً يضــم مركــز ســياحي
إرشــادي .ويف الشــال ،يقــرح إقامــة متحــف ومركــز مجتمعــي بالقــرب
مــن املواقــع الرتاثيــة.

كــا يشــر الشــكل  21إىل عــدد من املقرتحات الخاصــة باملعامل الجديدة
التــي تــم متييزهــا باللــون األحمــر والتــي يســتند إليهــا يف تصميــم
هيكليــة شــبكات التنقــل وصياغــة الرؤيــة االســراتيجية االقتصاديــة
لألحســاء ،حيــث تســتهدف هــذه الربامــج تعزيــز األوضــاع الزراعيــة يف
األحســاء وتنويــع االقتصــاد املحــي ليشــمل قطــاع الســياحة ،إذ تعــد
البيئــة الطبيعيــة الفريــدة والــراث الحضــاري لألحســاء ميــزة نســبية لقطــاع
الســياحة الــذي يــرى االقــراح يف شــبكات تنقــل املشــاة والشــبكات
الخــراء داعــاً أساســيا للســياحة الرتاثيــة والزراعيــة.

ســيتم يف الطــرف الغــريب مــن املدينــة إنشــاء مركــز مبتكــر للحفــاظ
البيئــي يضــم إقامــة فنــدق بيئــي ،ومركــز أبحــاث زراعيــة وقاعــة محارضات،

C

© FSCP
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C

C

C
Area of influence
Intervention area
Current road network

C

C

Current built up area
Heritage areas
Areas of cemetries
Governmental areas

C

C

 املعامل الحالية يف منطقة الدراسة.20 الشكل

Religious services
Public facilities

C

C

C

C

C

H
H

C

C

C منطقة
Area of influence خدمات دينية
الدراسة
العامةarea
الخدمات واملرافق
Intervention
التدخل
Area
of منطقة
influence
Religious services
Current road
network
الحالية
املبنية
املناطق
الحالية
شبكة الطرقarea
Intervention
Public
facilities
Major pedestrian الرتاث
links مناطق
الرئيسيةCurrent
مسارات املشاة
road network
Current built
up area
املقابرlinks
مناطق
links Secondary pedestrian
الثانويةMajor
املشاةpedestrian
مسارات
Heritage
areas
New landmarks
حكومية
مناطق
Secondary
pedestrian links
Areas
of cemetries
معامل جديدة
New landmarks
Governmental areas

Religious services
Public facilities
Current built up area
Heritage areas
Areas of cemetries
Governmental areas
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 5,1,4الشبكة الخرضاء
يتــم متييــز املســطحات الخــراء الحاليــة يف الشــكل ( )٢٢حيــث يــرز
الفصــل القائــم بــن األرايض الزراعيــة والكتلــة العمرانيــة للمدينــة.
ويوضــح الرســم قلــة املســطحات الخــراء داخــل املدينــة .وعــى الرغــم
مــن أن التخضــر يف منــاخ كهــذا ميكــن أن يكــون مكلفــاً ،إال أن متديــد
قنــوات الــري والــرف الزراعــي لربــط املناطــق الزراعيــة يف األطــراف
الرشقيــة والغربيــة للمدينــة ميكــن أن يدعــم املبــادرة بربنامــج للتخضــر
يوفــر مناخــاً محليــاً مناســباً مــن شــأنه تحســن جــودة حيــاة الســكان.
التظليــل الطبيعــي سيســاعد عــى تقليــل تأثــرات ظاهــرة الجــزر الحرارية
الحرضيــة ،وامتصــاص ثــاين أكســيد الكربــون والحــد مــن التلــوث.
وتوضــح الصــورة أدنــاه اســتخدام املقــرح لــأرايض الفضــاء لبنــاء شــبكة
خــراء حرضيــة تربــط الــراث الزراعــي عــى أطــراف الكتلــة العمرانيــة مــع
وســط املدينــة ،بحيــث تضــم تدرجــاً هرميــاً مــن املســطحات الخــراء
بــدءا ً مــن املتنزهــات الكبــرة يف املراكــز املقرتحــة ويف محيــط املحــور
املركــزي بالقــرب مــن املعــامل الرتاثيــة القامئــة ،إىل سلســلة مــن حدائــق
املجــاورات الســكنية املوزعــة بالتســاوي لتوفــر وصــول عــادل لجميــع
الســكان.
الشكل  .22اسرتاتيجية التوسع األخرض يف الساحة التاريخية
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 املساحات الخرضاء الحالية وعالقتها مبنطقة الدراسة.23 الشكل
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 ٦،١،٤قنوات الري والرصف الزراعي
توفــر القنــوات يف األرايض الزراعيــة عــى جانبــي املدينــة فرصــة هامــة
لدمــج الشــبكات الزرقــاء (املائيــة) والشــبكات الخــراء مــع املدينة ،بهدف
إيجــاد نظــام إيكولوجــي– حــري متكامــل عــر متديــد قنــوات الــري
والــرف الزراعــي داخــل الكتلــة العمرانيــة ،وتهذيبهــا وتخضــر ضفافهــا
لخدمــة أغــراض متعــددة ،كتنقــات املشــاة أو كمســاحات خــراء ،إذ
يقــرح املــروع حلقــة مغلقــة تربــط قنــوات الــري عــر املدينــة ،وتحافــظ
عــى وظائفهــا يف تلبيــة احتياجــات برنامــج التخضــر الحــري مــن امليــاه.
يقــرح املــروع إضافــة بــرك ومرشــحات بيولوجيــة لقنــوات الــرف
الزراعــي الحاليــة ،التــي تصــب يف بــرك الرتشــيح  ،ومــن ثــم تدخــل املدينة
نظيفــة وموزعــة عــر القنــوات الحرضيــة إلعــادة اســتخدامها يف الحقــول
الزراعيــة .ويُقــرح أن يكــون هنــاك مزيــد مــن بــرك «أحــواض» الرتشــيح
اإلضافيــة قبــل إعــادة امليــاه إىل الحقــول الزراعيــة لضــان إزالــة أي عوالــق
آتيــة مــن وســط املدينــة..
تقــرح الخطــة أن تتشــعب القنــوات يف مواقــع مختــارة لتشــكيل شــوارع
مزدانــة باألشــجار ،تتكامــل مــع شــبكات املشــاة ،وتــروي الحدائــق يف
الشــبكات الخــراء املشــار إليهــا يف القســم الســابق ،وبذلــك يتشــكل
نظــام متكامــل مــن الشــوارع والســاحات والفراغــات الحرضيــة العامــة
والقنــوات التــي تربــط املــزارع عــى األطــراف بوســط املدينــة.

أ) التدفق السطحي:
تتبــع أنظمــة التدفــق الحــر نفــس آليــات التنظيــف الــذايت كــا هــو الحــال يف األرايض الرطبــة ،وهــي
تتكــون مــن أحــواض أو قنــوات ضحلــة غــر منفــذة بعمــق يبلــغ بضعــة ســنتيمرتات ،مــع وجــود طبقــة
ســفلية توفــر الدعــم لجــذور النباتــات الناشــئة ،كــا إنهــا تتطلــب وجــود مســاحة ســطح كبــرة.

ب) التدفق األفقي املغمور:
يظــل تدفــق املــاء ،يف أنظمــة التدفــق املغمــورة ،تحــت ســطح الطبقــة الســفلية ويتدفــق بشــكل
أفقــي ،وتكــون مثــل هــذه النباتــات يف أحــواض مقاومــة للــاء مملــوءة بطبقــة ســفلية نافــذة ،ونتيجــة
لتنــاوب الطبقــات الهوائيــة والالهوائيــة تنمــو العديــد مــن فصائــل الكائنــات الدقيقــة املميــزة ،والتــي
تســاهم يف االختفــاء شــبه الكامــل ملســببات األمــراض.

ج) التدفق الرأيس املغمور:
يف أنظمــة التدفــق الــرأيس ،تــرك ميــاه الــرف املــراد معالجتهــا تنفــذ رأســياً عــر وســط محــدد ،وتتــم
التغذيــة مــن خــال املضخــات املغمــورة أو أنظمــة الســحب حيــث تســمح املنحــدرات بدخــول الســوائل
إىل الحــوض بواســطة الجاذبيــة.

شكل  .25أنواع املعالجة بالنباتات :االستفادة من أنظمة النباتات املائية البارزة
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الشكل  .26نظام املياه الحايل يف منطقة الدراسة
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 ٢،٤تشكيل مجال حرضي عام جديد يف األحساء
تشــكل الخطــط التنفيذيــة املذكــورة منظومــة شــاملة مــن التدخــات
الحرضيــة توفــر كل منهــا لألخــرى الدعــم املطلــوب ،حيــث تســتهدف
جميعهــا معالجــة ضعــف االتصاليــة بــن الضواحــي الزراعيــة واملدينــة
ذاتهــا مــن أجــل خدمــة اقتصــاد األحســاء ووبيئتهــا وســكانها .فنظــم
الحركــة والتنقــل الجديــدة ،والشــبكة املتكاملــة مــن الســاحات ،واألماكــن
العامــة املفتوحــة ،صممــت لتزويــد األحســاء مبجــال حــري عــام متعــدد
الوظائــف ،مــن حيــث تحقيــق اتصاليــة عاليــة ونقــل عــام متكامــل لجعــل
املدينــة أكــر ســهولة يف الوصــول لفرصهــا وخدماتهــا ومرافقهــا العامــة،
والحفــاظ عــى تــراث املدينــة ومعاملهــا ،والحــد مــن االزدحــام والتلــوث،
وتعزيــز ارتيــاد مراكزهــا التجاريــة.
وســيعمل تخضــر قطاعــات املدينــة وشــبكة قنــوات الــري والــرف
الزراعــي املتكاملــة عــى تظليــل الشــوارع وتقليــل ظاهــرة الجــزر
الحراريــة الحرضيــة مــن أجــل أن يكــون اســتخدام الشــوارع أكــر راحــة .كــا
يتيــح تنظيــم مواقــف املركبــات خــارج الكتــل العمرانيــة األولويــة لحركــة
املشــاة ،مــا يزيــد مــن التأثــرات البيئيــة اإليجابيــة املذكــورة ســابقاً.
ومــن شــأن تعزيــز ســهولة الوصــول إىل الفــرص والخدمــات والســلع
واملرافــق العامــة يف املدينــة وتحســن مســتوى جــودة الحيــاة أن يــؤدي
ذلــك لتزايــد قيمــة العقــارات ،كذلــك ســتعزز الربامــج التطويريــة الجديــدة
املقرتحــة مــن قــدرة األحســاء عــى الجــذب الســياحي.
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الشكل  .28رؤية تطويرية ملنطقة الدراسة
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الشكل  .29إسقاط خرائط املساحات الخرضاء وقنوات املياه والطرق والبنية التحتية املبنية يف منطقة التدخل
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ساحة مسجد جديد بجانب سوق الحرفيني

سوق للخرضوات وقرية جديدة لالبتكارات الزراعية

سوق ومركز لألبحاث والتنمية الزراعية
األنظمة الخرضاء والزرقاء الرشيطية
دعم لسوق صغار املزارعني واملنتجات العضوية

شكل  .31املقطع العريض للمخطط الرئييس واملقاطع التفصيلية

أمثلة للمساحات املفتوحة العامة
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إنشاء فندق بوتيك جديد

بوابة إىل املجاورة السكنية الثقافية
الخدمات السياحية واملجتمعية
معلم بارز

إنشاء سوق جديد

ممرات صديقة للمشاة
الربط األفقي
األنشطة التجارية والثقافية

قرية رياضية جديدة

الخدمات عىل مستوى املدينة واملجاورة السكنية
الربط بني الشبكة الخرضاء والزرقاء
منط حياة صحي
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«يرجــع أقــدم تاريــخ لالســتقرار البــري يف األحســاء إىل األلفيــة الخامســة
قبــل امليــاد ،ومتيــزت األحســاء بنشــاط زراعــي كبــر عــر التاريــخ فعرفــت
األحســاء أســاليب زراعيــة متنوعــة وأنظمــة ري متطــورة ،وتــم الكشــف عــن
قنــوات ري متتــد عــى طــول األجــزاء الرشقيــة لواحــة األحســاء تحمــل املــاء
مــن العيــون والينابيــع إىل األرايض الزراعيــة».
الهيئة السعودية للسياحة والرتاث الوطني
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عنارص املجال الحرضي العام
الجديد لألحساء

5
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عنارص املجال الحرضي العام الجديد لألحساء

 1,5الشوارع والفراغات الحرضية العامة

 1,1,5تنظيم التنقل الحرضي

يدمــج املــروع اإلرشــادي مســار النقــل العــام املقــرح يف مخطــط
األحســاء اإلســراتيجي باتجــاه شــال -جنــوب مــرورا بوســط املدينــة ،مــع
محطــة توقــف بجــوار الســوق ،حيــث ميكــن للمشــاة اســتخدام الشــارع
املســتعرض الجديــد باتجــاه رشق-غــرب ،أو خــط النقل الكهربــايئ املقرتح
الــذي يتبــع نفــس املســار عــر املدينــة  ،رابطـاً املركزيــن املقرتحــن يف
الطــرف الــرق والطــرف الغــريب مــن املدينــة.
تــم تحديــد مواقــف املركبات تحــت األرض يف أطراف البلــوكات العمرانية
مــن أجــل تقليــل حركــة مــرور املركبــات وإعطــاء األولويــة لحركــة وتنقــات
املشــاة يف وســط املدينــة التاريخــي ضمــن مســتويات مختلفــة لحركــة
املشــاة داخــل منطقــة وســط املدينــة ،بحيــث يتــاح الوصــول باملركبــة
لقطاعــات معينــة ،وقطاعــات أخــرى تقيــد فيهــا حركــة املشــاة ،وقطاعــات
أخــرى مخصصــة لحركــة املشــاة فقــط ،حســبام هــو موضــح يف األشــكال
(..)٣٤( ،)٣٣( ، )٣٢

الســاحات الصغــرة أو املتوســطة اقرتحــت إلظهــار ومتييــز املحــور
األخــر الــذي يتقاطــع مــع مســارات الوصــول األساســية للمدينــة مــن
الشــال إىل الجنــوب ومــن الــرق إىل الغــرب.
الســاحات والحدائــق الصغــرة صممــت بحيــث تنتــج مــن التقاطــع املركــزي
يف كافــة االتجاهــات ،لتوفــر ســهولة يف الوصــول للمناطــق البين ّيــة،
وتقريــب املناطــق الخارجيــة نحــو محــور التنقــل املركــزي إلبــراز دوره
وأهميتــه للمدينــة .تســتغل كافــة املقرتحــات املتعلقــة باألماكــن العامــة
األرايض البيضــاء الحاليــة أواألرايض غــر املســتغلة بالكامــل داخــل
املدينــة ،لتحيــل تفــكك املدينــة وضعــف االتصاليــة فيهــا إىل حالــة مــن
التامســك والتواصــل والتناســق عــر تسلســل واضــح ملنظومــة تنقــل
حرضيــة وفضــاءات حيويــة وعمليــة تــرز املعــامل الرتاثيــة الهامــة يف تاريــخ
املدينــة ومســرتها االقتصاديــة.

وميكــن التحكــم يف دخــول وتنقــل املركبــات ،إذ يقــرح الســاح بتنقــل
مركبــات الســاكنني ومركبــات الخدمــات يف املناطــق شــبه املخصصــة
للمشــاة للمقيمــن خــال فــرات زمنيــة محــددة .تــم تصميــم هــذا
النظــام للتخفيــف مــن ضغــوط حركــة املــرور يف وســط املدينــة ،وتوفــر
مجــال حــري اجتامعــي حيــوي عــام يســهل الوصــول إليــه والتنقــل
والتجــول فيــه لخلــوه مــن االزدحــام املــروري والتلــوث والحــرارة العاليــة
نتيجــة تقليــل تأثــرات الجــزر الحراريــة الحرضيــة بســبب وجــود القنــوات
املائيــة والتظليــل الطبيعــي.

Z1

 2,1,5شبكة الساحات العامة

تــم اســتحداث الســاحات العامــة الجديــدة وشــبكات املشــاة يف تــدرج
هرمــي متناســق مــع املعــامل الحاليــة واملقرتحــة ونظــم التنقــل يف
املدينــة ،فاملعــامل هنــا تحــدد الفراغــات والوصــات املجــاورة ،وتحــدد
مســارات مخصصــة ألغــراض معينــة داخــل مدينــة األحســاء ،الســاحات
والفراغــات الحرضيــة الكبــرة املفتوحــة مقرتحــة بجــوار املعــامل مثــل
مراكــز الرياضــة واالبتــكار املقرتحــة عــى الجانبــن الرشقــي والغــريب
للمدينــة ،وبجــوار املواقــع الرتاثيــة الهامــة ،أو يف املنطقــة املجــاورة لهــا
مبــارشة كالســاحة التاريخيــة وقــر إبراهيــم األثــري.

وكــا أوضحنــا يف البنــد  ،3-1-4أن التطويــر الحــري لــأرايض البيضــاء
ســيكون بنســب مئويــة تخصــص لالســتعامالت الســكنية والتجاريــة
والخدمــات العامــة .تــم اقــراح أماكــن تجاريــة يف الســاحات الجديــدة
لتنظيــم وتشــجيع اســتعامل الفضــاءات العامــة ،مــع وجــود مقاهــي
ومحــات تجاريــة مواجهــة لهــذه للعنــارص الجديــدة ،لخلــق بيئــة حيويــة
وعامــرة ،مــا يشــجع بالتــايل منــو الســياحة يف األحســاء ،ويســهم
بتوفــر أنشــطة متنوعــة للــزوار ،تشــمل مقرتحــات إقامــة فنــادق ومراكــز
تجاريــة وربــط جديــد للمواقــع الرتاثيــة.
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 2,5العالقات الوظيفية بني الشبكات الخرضاء والزرقاء

 1,2,5برنامج تخضري وظيفي ومتنوع

يشــمل االقــراح برنامــج تخضــر واســع النطــاق ملحافظــة األحســاء
يهــدف إىل دمــج الواحــة الخــراء يف نســيج الكتلــة العمرانيــة لتلطيــف
األجــواء الحــارة يف املدينــة ،إذ تعــ ّد األحســاء أحــد أكــر املنطــاق حــرارة
يف اململكــة  ،وبالتــايل ستســتفيد كثــرا مــن أعــال التخضــر املقرتحــة
ومــد شــبكة قنــوات الــري والــرف املوســعة داخلهــا والتــي ســتعمل
عــى توفــر منــاخ لطيــف يف وســط املدينــة يشــجع الســكان عــى
التنقــل والتجــوال يف شــوارع املدينــة واألماكــن العامــة ،والحــد بالتــايل
مــن اســتخدام املركبــات الخاصــة ،حيــث يســهم ذلــك أيضــاً يف خفــض
درجــات الحــرارة يف وســط املدينــة.
االقــراح يدعــو لربــط األطــراف الزراعيــة بشــبكة مــن املســاحات الخــراء
وأشــجار النخيــل وأشــجار التظليــل التــي متتــد عــر محــور التنقــل الرئيــس،
ومــن ثــم تنتــر لتصــل إىل كافــة قطاعــات املدينــة ،مــع إعطــاء األولويــة
للنباتــات املحليــة ألغــراض الزراعــة ،واملعالجــة الحيويــة .ويرتبــط مســتوى
ـاشة باملنــاخ والقيمــة العامــة ،فاألشــجار
التغطيــة املقرتحــة بصــورة مبـ َ
تســهم بشــكل مبــارش يف توفــر شــعور بالراحــة والهــدوء والســكينة
لإلنســان ،ويف تثبيــت الرتبــة ومنــع انجرافهــا ،والحــد مــن انبعاثــات
الكربــون ،وخفــض درجــات الحــرارة.
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 2,5العالقات الوظيفية بني الشبكات الخرضاء والزرقاء

 1,2,5متديد قنوات املياه

امليــاه عنــر أســايس متعــدد الوظائــف يف هــذا االقــراح مــن حيــث
تلطيــف منــاخ املدينــة ،وإبــراز جامليــات مشــاهد شــبكة الشــوارع،
وتســهيل إدارة ترصيــف ميــاه األمطــار والســيول ،وربــط الضواحــي
الزراعيــة ،والدعــم الطبيعــي الفاعــل لإلنتــاج الزراعــي يف األحســاء.
يعــد ربــط الطرفــن الزراعيــن يف ضواحــي الهفــوف رضورة الزمــة
الســتدامة التعدديــة الوظيفيــة .كــا يتيــح اســتخدام سلســلة مغلقــة
مــن الــرك واملرشــحات البيولوجيــة لقنــوات الــرف إعــادة اســتخدام
امليــاه ،مــا يقلــل مــن اســتهالك امليــاه الجوفيــة ،ويؤمــن االحتياجــات
املائيــة يف املســتقبل .ويدعــو املقــرح إىل تجميــع قنــوات الــري
عنــد قنــاة الــرف الزراعــي املشــار إليهــا يف املخططــات يف الطــرف
الغــريب ،ومــن هنــاك تتدفــق جنوب ـاً عــر املدينــة ،مــع ربــط قنــاة الــرف
بسلســلة مغلقــة مقرتحــة مــن الــرك واملرشــحات البيولوجيــة يف
الطــرف الجنــويب يف الحقــول الزراعيــة قبــل دخــول امليــاه إىل املدينــة،
ومــن ثــم إعــادة ربطهــا مــع قنــوات الــري عــر سلســلة ثانيــة مــن بــرك
الرتشــيح.
يُقــرح اســتخدام الــرك واملرشــحات البيولوجيــة يف نظــام إمــداد
امليــاه .وهــو نظــام معالجــة حيويــة لتنقيــة امليــاه الرماديــة ،يوفــر وســطاً
يعمــل عــى هضــم املــواد العضويــة وتحللهــا الطبيعــي ،حيــث متتــص

النباتــات املعالِجــة األكســجني مــن الغــاف الجــوي وتنقلــه تحــت األرض
حــول جذورهــا ،حيــث تعيــش البكترييــا الهوائيــة التــي تعمــل عــى تحلــل
املــواد العضويــة .والنباتــات ،بدورهــا ،متتــص جــزءا ً إضافي ـاً مــن املــواد
العضويــة املذابــة يف املــاء التــي تنتجهــا البكترييــا عنــد جذورهــا .وميكــن
تطبيــق هــذه املعالجــة الحيويــة يف تنقيــة امليــاه العادمــة الرماديــة
الناتجــة عــن مغاســل دورات امليــاه يف املنشــآت املدنيــة والصناعيــة
والزراعيــة .وتشــمل النباتــات املســتخدمة يف معالجــة امليــاه الرماديــة
نباتــات املســتنقعات ،والنباتــات املائيــة املغمــورة والطافيــة ،وزنابــق
املــاء.
وغالبــاً مــا يتــم اســتخدام نباتــات املعالجــة الحيويــة عــى املســتوى
الــدويل يف بــرك املعالجــة االصطناعيــة ،وميكــن اســتخدامها إمــا
كمعالجــة ثانويــة للميــاه الرماديــة ،أي كعمليــة تنقيــة حقيقيــة ،خارجــة مــن
محطــات معالجــة رئيســة ،أو كمعالجــة ثالثيــة خارجــة مــن محطــات التنقيــة
التقليديــة التــي ال يصــل ناتجهــا إىل درجــات النقــاوة التــي تفرضهــا
الترشيعــات.
وســتعمل حلقــة الــرف املغلقــة عــى إدخــال وظائــف إضافيــة إىل
شــبكة قنــوات الــري والــرف ،منهــا تســهيل إدارة ميــاه األمطــار وتوجيــه
امليــاه الفائضــة عــر القنــوات اإلضافيــة إىل املــزارع ،ومنــع حــدوث
الفيضانــات يف املدينــة .وبعــد خــروج امليــاه مــن أحــواض الرتشــيح
األوىل ،يقــرح أن تتفــرع القنــوات عــر املدينــة لتشــكيل شــبكة حرضيــة
ا وجاذبــاً يف املشــهد العــام لشــوارع املدينــة.
تصبــح عنــرا ً مكمــ ً

1
2

3
4
5
6
7

 .1التدفق األفقي املغمور مع أنظمة النباتات املائية البارزة
 .2رصف باألحجار املحلية
 .3مالط متاسك
 .4غشاء العزل األسفلتي
 .5نظام التحكم يف تدفق مياه األمطار
 .6البنية التحتية ملياه الرصف الصحي
 .7نظام إمدادات مياه البلدية

الشكل  .40مثال تفصييل لقناة معالجة مياه الرصف بالنباتات :القنوات الطولية الضيقة املوجودة داخل النسيج التاريخي التي تستخدم تقنية التدفق األفقي املغمورة .ولقد تم
تطوير التفاصيل بالرجوع إىل مرشوع املساحات العامة يف بلدة بانيوليس القدمية ()30 MIAS Architects/Tectonica
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وعــاوة عــى التأثــر الجــايل يف املدينــة ،ســتعمل امليــاه الســطحية
عــى التخفيــف مــن ظاهــرة الجــزر الحراريــة الحرضيــة ،واملســاهمة يف
تحســن املنــاخ املحــي يف الهفــوف .ومــع تنفيــذ برنامــج تخضــر
املناطــق الحرضيــة التــي ميكــن ريّهــا مبيــاه القنــوات ،ســيتم تخفيــض
الحــرارة الحاليــة يف املنطقــة  ،مــا يجعــل الشــوارع أكــر راحــة للمشــاة
يف تنقلهــم وتجوالهــم.

6

5

4

3

2

1

 .1مالط متاسك
 .2طبقة العزل األسفلتي
 .3طبقة توفر الدعم لجذور النباتات الناشئة
 .4زراعة النباتات املائية البارزة
 .5دعامة بالخرسانة املسلحة
 .6رصف باألحجار املحلية

الشكل  .41مثال تفصييل لقناة معالجة مياه الرصف بالنباتات :السامت املائية الكبرية التي توجد يف األماكن العامة الرئيسية التي تستخدم تقنية التدفق السطحي .ولقد تم تطوير
التفاصيل بالرجوع إىل مرشوع املساحات العامة يف بلدة بانيوليس القدمية ()30 MIAS Architects/Tectonica
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تحليل الجدوى االقتصادية

 1,6نظرة عامة

 2,6املنهجية

يقــرح املــروع اإلرشــادي الــذي أعــده موئــل األمــم املتحــدة ملحافظــة
األحســاء تحقيــق تكامــل وترابــط مــكاين بــن البلــدة القدميــة واملناطــق
الزراعيــة (موقــع اليونســكو)  ،ومقرتحــات للتطويــر متعــدد االســتعامالت
لــأرايض وفــق مبــادئ التخطيــط والتصميــم الدوليــة التــي تعــزز
التحــر املســتدام واملــرن واملدمــج .ويتنــاول التحليــل التــايل العوائــد
االقتصاديــة واملاليــة ملقــرح موئــل األمــم املتحــدة .يختــر هــذا الفصــل
جــدوى ســيناريوهات التطويــر والتأهيــل الحــري البديلــة ملنطقــة
املــروع وتأثرياتهــا املحتملــة مــن خــال محــاكاة تطبيــق سلســلة مــن
الفرضيــات وخيــارات اســتعادة التكلفــة التــي تركــز عــى مصــادر التمويــل
البديلــة ومشــاركة القطــاع الخــاص املرتقبــة عــر رشاكتــه مــع القطــاع
()1
العــام.

غالبيــة املســتهدفني باســتعادة تكلفــة املــروع التطويــري النموذجــي
هــم الســكان ،وكذلــك الطلــب املحــي عــى الســياحة واألنشــطة
التجاريــة والرتفيهيــة .وقــد ُحــدِّدت اســراتيجية اســتعادة التكلفــة هنــا
كمعامــل للمجتمــع املســتهدف (الشــكل  ،)43أمــا االســراتيجيات
املرتبطــة باألماكــن العامــة والســياحة ونشــاط تجــارة التجزئــة واألعــال
والخدمــات ،فقــد ُحــدِّدت مبــا يتــاءم ومتطلبــات وحاجــات الســكان.
وبالنســبة لعوائــد االســتثامر الخاصــة املحســوبة يف هــذا التحليــل،
فتعتمــد عــى التعريــف اإلجــايل للســكان الــذي يشــمل املواطنــن
والوافديــن .وقــد اســتخدمت التقديــرات الســكانية التــي قدمهــا موئــل
األمــم املتحــدة لتقديــر الســكان الدامئــن ،وتقديــم تحليــل أكــر تفصيـاً
لفئــة الســكان املقيمــن و املســتهلكني.

ت ُعــ ّرف رشاكات القطــاع العــام مــع الخــاص بأنهــا “عقــود طويلــة األجــل
بــن جهــة القطــاع الخــاص وجهــة حكوميــة معينــة لتوفــر مرفــق أو خدمــة
عامــة ،يتحمــل فيهــا القطــاع الخــاص درجــات كبــرة مــن مخاطــر مــروع
الرشاكــة ومســؤولية إدارة مــروع الرشاكــة )2(”.ولــي تكــون الرشاكــة
بــن القطاعــن العــام والخــاص ناجحــة ،يجــب أن تكــون البلديــة عــى خــرة
ودرايــة يف إدارة وتنفيــذ عقــود الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص ،ويجــب أن
يقــدم املــروع املقــرح عائ ـدًا مضمون ـاً وثابت ـاً معــدالً وفــق املخاطــر
املصاحبــة( .)3وقــد تأخــذ عائــدات القطــاع الخــاص يف مرشوعــات الرشاكــة
أشــكاالً مختلفــة مثــل العائــدات املبــارشة التــي يتــم جمعهــا مــن رســوم
التحســن ورســوم الخدمــات واملرافــق ،ورضيبــة العقــارات .ويقــدم
التحليــل دلي ـاً يوضــح قــدرة املــروع عــى تنميــة االســتثامرات الخاصــة
مبــارشة ،مــا يدعــم البلديــة لزيــادة املخصصــات املحليــة طبق ـاً لربنامــج
()4
التحــول الوطنــي .2020

يوفــر التقويــم األول (الشــكل  )43تقديــرا ً للســوق الــذي سيشــكل
أساســاً للتحليــل املــايل وقــدرة املــروع ،وتحديــدا ً إمكانيــة تنميــة
مــوارد ماليــة ذاتيــة مبــارشة مــن تزايــد قيمــة األرايض ،ورضيبــة األمــاك
ورســوم مواقــف املركبــات .كــا يقــدم الشــكل  44ملخص ـاً لالفرتاضــات
الــواردة يف التحليــل ،مــع الرتكيــز عــى أربــع محــاور رئيســة ،هــي:
األرايض ،األعــال ،البيئــة ،والبنيــة التحتيــة.
ويركــز تحليــل الجــدوى أدنــاه يف خمســة محــاور هــي :مناطــق الجــذب
الســياحي ،التنميــة الســكنية ،والتجاريــة ،مكاتــب وأعــال ،وعــارة البيئــة.

األسواق املستهدفة

التوصيات

مناطق الجذب السياحي

السوق املحيل :أرس و أفراد
الطلب الثانوي :زوار الداخل ،والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي

واضحة للعيان ويسهل الوصول إليها بنا ًء عىل
املعايري الدولية

التنمية السكنية

السوق املحيل :أرس وأفراد ومطورو عقار

تنويع الخيارات اإلسكانية والخدمات واملرافق
املقدمة لجذب قطاعات مختلفة من السوق
املحيل

أنشــطة تجاريــة ومكاتــب الطلب الرئيس :مواطنون ،مستأجرو مكاتب ،زوار
طلب ثانوي :مباين مكاتب مجاورة ،زوار من الجوار
أعــال

األماكن العامة

طلب ثانوي :مباين مكاتب مجاورة ،زوار من الجوار

خيارات متنوعة من املحالت التجارية ومكاتب
األعامل .مرئية وسهلة الوصول مع وجود
عالمات تجارية دولية ،ومطاعم ،وأكشاك
واضحة للعيان ،يسهل الوصول إليها ،يتم
االعتناء بها جيدا ً،جلسات عائلية ،مالعب
أطفال ،مطاعم وأكشاك
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املعايري املرجعية
إجاميل املساحة املستهدفة

 42.6هكتار

السكان (عىل أساس كثافة سكانية بواقع  150نسمة/هكتار)

 3500نسمة

النقل العام ( 3محطات)

1.6كم

تفاصيل املساحات

م2

سكني

111,298

مكاتب

37,100

تجاري.

37,100

فضاءات عامة

141,478

خدمات عامة

14,350

مواقف عامة

21,120

مواقف خاصة.

23,491

املصدر :برنامج موئل األمم املتحدة ،نريويب2018 ،
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 3,6االستثامرات الرأساملية

3%

8%

يبحــث الجــزء التــايل يف االســتثامرات الرأســالية ،والتقديــرات هنــا
مبنيــة عــى البيانــات األوليــة املحليــة ،ولذلــك فهــي تقديــرات تقريبيــة
()5
لتكلفــة مــروع التطويــر الحــري والبيئــي النموذجــي
أســفر التحليــل عــن تقديــرات أوليــة تصــل تقريبــاً إىل  540مليــون ريــال
ســعودي ،شــاملة عــارة بيئــة األماكــن العامــة ( ،)%34وتوفــر الخدمــات
العامــة ( ،)%5وتنميــة املناطــق الســكنية ( ،)%33واملناطــق التجاريــة
(  ،)%13ومكاتــب األعــال ( ،)%8واملواقــف العامــة ( ،)%3واملواقــف
الخاصــة (.)%4

13%
34%

5%
منطقة تجارية
مكاتب
مواقف عامة للسيارات

املناطق السكنية

4%

33%

مواقف خاصة للسيارات
الخدمات واملرافق العامة
املساحات العامة
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 4,6متويالت القطاع الخاص والعام
يتحمــل القطــاع الخــاص جــزءا ً مــن العــبء التمويــي للمــروع ،شــامالً
ذلــك املكونــات العقاريــة ،بينــا يتحمــل القطــاع العــام مســؤولية تأمــن
األرايض املطلوبــة ألغــراض التطويــر الحــري ،ومتويــل األماكــن العامــة،
والخدمــات العامــة ،وجــزء مــن متويــل تأمــن املواقــف.

350,000,000

317,233,870

300,000,000
230,975,580

250,000,000
200,000,000

تبلــغ التقديــرات األوليــة للتكلفــة الرأســالية التــي يتحملهــا القطــاع
الخــاص نحــو  317مليــون ريــال تقريبــاً ،يخصــص نســبة كبــرة منهــا
إلنشــاءات الوحــدات الســكنية ( 1,445وحــدة ســكنية) ،ومكاتــب األعــال
( 252مكتبــاً) ،واألنشــطة التجاريــة ( 297وحــدة تجاريــة يتفــاوت معــدل
مســاحة الوحــد تبعـاً ألبحــاث الســوق) ،ومواقــف انتظــار املركبــات (1,879
موقــف).
وترتبــط االســتثامرات الرئيســة للقطــاع الخــاص باألنشــطة الســكنية،
تليهــا األنشــطة التجاريــة .لذلــك  ،يخضــع عائــد املشــاريع للمســتثمرين
مــن القطــاع الخــاص لحــراك الســوق العقاريــة واألســعار املحليــة.
والنــاذج التجاريــة هنــا يتــم تقديرهــا بنــا ًء عــى دراســة لحالــة الســوق
يف اململكــة  ،اســتطعنا مــن خاللهــا تحديــد خمــس فئــات مــن األنشــطة
التجاريــة واألبعــاد املرتبطــة بهــا وﻓﻘﺎً ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ تســتهدف إقامــة
مرافــق وخدمــات ذات عالمــة تجاريــة معروفــة وجاذبــة ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق
اﻟﻣﺧﺗﻟﻔﺔ( .)6إذ ميكــن عــى وجــه التقديــر ﺗﻧﻔﯾذ  297نشــاطاً جديــدا ً يف
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروع .ويبــن الشــكل  49فئــات النشــاط التجــاري املقرتحــة.
وتســتند الفوائــد والجــدوى املاليــة طويلــة األمــد للمــروع اإلرشــادي
إىل التقديــرات الخاصــة بحجــم اإليــرادات مــن العقــارات الســكنية
واملكتبيــة والتجاريــة .وت ُحســب الجــدوى املاليــة للمــروع اإلرشــادي
عــى أســاس البيانــات الدوليــة واملحليــة الســتعامالت األرايض الثالثــة
املقرتحــة ،وهــي الســكنية ،والتجاريــة ،واملكتبيــة) ،كــا يتــم حســاب
تأثــرات املــروع وفــق معايــر مرجعيّــة من دراســات الحالة واملامرســات
()7
الدوليــة.
ويهــدف املــروع اإلرشــادي إىل توفــر التوجيــه بشــأن اســراتيجيات
التنميــة الحرضيــة ،وجــذب االســتثامرات يف الســوق العقــاري املحــي،
وقطاعــات الســياحة والخدمــات ،وإظهــار قيمــة التحــر املســتدام عــر
()8
التعــاون والــراكات مــع القطــاع الخــاص.

150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
متويل القطاع الخاص

متويل القطاع العام
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الشكل  .46متويل مرشوعات القطاع الخاص والعام

58%

42%

متويل القطاع الخاص

متويل القطاع العام
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الشكل  .47تفاصيل متويل مرشوعات القطاع الخاص والعام

ويبــن الشــكل  48بعــض بيانــات األســاس املحليــة لتقديــر العوائــد
االقتصاديــة الســتعامالت األرايض الســكنية والتجاريــة.

املعايري واالفرتاضات
سكني
متوســط قيمــة األرايض
(ريــال/م)2

 380-320ريال/م2

تجاري
متوسط قيمة اإليجار
الشهري (ريال)

 4000ريال/شهر
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الشكل  .48معايري التحليل العقاري يف األحساء
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إجاميل املساحة التجارية

متوسط املساحة م٢

محالت ومطاعم كربى

325

سوق تجزئة ،مقاهي

160

محالت ،خدمات تجزئة

100

صاالت رياضية وخدمات

2250

أخرى

70
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الشكل  .49األنشطة التجارية املقرتحة

CALCULATED AREA 42.6ha

الشكل  .50املساحة املعتمدة لدراسة الجدوى املالية
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 5,6األدوات املالية للقطاع العام

 1,5,6متويل القطاع العام

يشــمل تحليــل الجــدوى االقتصاديــة للمــروع اإلرشــادي توصيــات
تخطيطيــة واقتصاديــة مختلفــة معــدة مــن موئــل األمــم املتحــدة
تحــر مســتدام ،مــرن ومتكامــل ( .)9ويعتمــد نجــاح املــروع
لتحقيــق
ّ
اإلرشــادي يف نهايــة املطــاف عــى قــدرة أمانــة األحســاء عــى تنميــة
مواردهــا الذاتيــة مــن خــال عــدد مــن األدوات املاليــة .ويتنــاول هــذا
القســم جــدوى املــروع النموذجــي فيــا يتعلــق بالــدور املفــرض
للقطــاع العــام.
يف هــذا الســيناريو ،يقــوم القطــاع العــام بتمويــل أعــال توفــر
الخدمــات والتجهيــزات األساســية (مواقــف عامــة ،أماكــن عامــة ،خدمــات
()10
عامــة) .ويوضــح الشــكالن  51و  52تفاصيــل اإلنفــاق العــام.
أمــا القطــاع الخــاص سيســتفيد مــن األدوات العقاريــة الســتعادة
التكاليــف االســتثامرية ،نظــرا ً لعــدم توافــر األدوات الرضيبيــة القــادرة
عــى تحصيــل عوائــد كافيــة لتمويــل مثــل هــذا املــروع التطويــري.
ولهــذا الســبب ،تــم إجــراء تحليــل للجــدوى املاليــة ملعاينــة بعــض األدوات
الرضيبيــة املختلفــة التــي ستحســن مــن قــدرة القطــاع العــام لتنميــة
مــوارده الذاتيــة املبــارشة لتغطيــة املتطلبــات املاليــة لبنــود امليزانيــة
الســنوية .وتشــمل األدوات الرضيبيــة التــي أســفر عنهــا التحليــل )1
()11
رســوم التحســن )2 ،رســوم مواقــف مركبــات )3 ،رضائــب األمــاك.

 ٢،٥،٦األدوات الرضيبية لتنمية املوارد املالية البلدية
أ) رسوم التحسني :
تفــرض الحكومــة رضيبــة تحســن عــى أصحــاب أمــاك معينــة« )12 (.يك
تســتخدم كليــاً أو جزئيــا لتمويــل تكلفــة تحســينات أو خدمــات محــددة
تفيــد الســكان بصــورة عامــة ،وتعــود بفائــدة خاصــة عــى أصحــاب تلــك
()13
األمــاك».
وتكشــف املامرســات الدوليــة إن االســتثامرات يف اســتعامالت
األرايض املختلطــة التــي تشــمل توفــر الخدمــات العامــة كالخدمــات
التعليميــة والصحيــة ،ومناطــق املشــاة واألماكــن العامــة ،واملناطــق
التجاريــة تعمــل عــى تزايــد قيمــة األرايض بنســبة تصــل إىل  ، %13و %9
()14
 ،و  %17عــى التــوايل.

لتزايــد قيمــة األرايض (الشــكل  .)55ويتــم حســاب التزايــد املحتمــل يف
قيمــة األرايض بنــاءا ً عــى ثالثــة ســيناريوهات مســتهدفة (الشــكل .)55
وتعتمــد هــذه الحســابات عــى البيانــات التــي تــم جمعهــا يف األحســاء
مــن الســوق العقــاري املحــي.
ﻲﻓ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو «اﻟﻣرﺗﻔﻊ»  ،قُــدرت رﺳوم التحســن ﺑﻧﺣو  26.8ﻣﻟﯾون
ريــال ﺳﻌودي ،ويكــون فرضهــا ملــرة واحــدة ،الســتخدامها يف تغطيــة
جــزء مــن تكلفــة مواقــف املركبــات وصيانــة املرافــق والخدمــات وتكاليــف
أخــرى .تقديــر عوائــد التحســن هنــا يشــمل رســوم التحســن لـــ 1994
وحــدة عقاريــة ( 13,445ريــال ســعودي للوحــدات الســكنية والتجاريــة)
مقرتحــة يف املــروع النموذجــي ,وتعــد رســوم التحســن خيــارا ً قاب ـاً
200,000,000

185,336,180

150,000,000

100,000,000

50,000,000
27,265,000

خدمات ومرافق
عامة

18,374,400
املساحات العامة

0

مواقف عامة
للسيارات
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الشكل  .51متويل املشاريع العامة

8%

80%

12%

يعــرض الشــكل  53ملامرســات دوليــة ألثــر االســتثامر الحكومــي يف
مرشوعــات البنيــة التحتيــة يف تزايــد قيمــة األرايض.
وشــمل التحليــل املنفــذ ثــاث عمليــات محــاكاة (منخفضــة ،متوســطة ،
وعاليــة) اســتنادًا إىل التجــارب الدوليــة يف حــاالت رســوم التحســن ،يك
يتســنى تقديــر التزايــد املحتمــل يف قيمــة األرايض يف األحســاء نتيجة
()15
التحســينات التــي ســتنجم عــن مــروع التطويــر الحــري اإلرشــادي.
و لتقديــر تأثــر املــروع التطويــري بدقــة عــى األمــاك املحيطــة ،يلــزم
توافــر بيانــات إضافيــة عــى املســتوى التفصيــي لعمــل التقص ّيــات
الالزمــة ،لكــن عمليــات املحــاكاة يف التحليــل املنفــذ توفر تقديــرات أولية
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املصدر :برنامج موئل األمم املتحدة ،نريويب2018 ،
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مامرسات دولية
ديب (اإلمارات العربية املتحدة)
القاهرة (مرص)

أبرز النتائج
•
•
•

زيادة قيمة األرايض املجاورة لتنمية حرضية لنشاط تجارة التجزئة بنسبة %20 -15
إنشاء مدارس زاد من قيمة األرايض املجاورة يف حدود  %13تقريباً
سهولة امليش زادت قيمة املساكن بنسبة %9

املصدر :رشكة كولريز انرتناشونال ()2017

شكل  .53تأثري تطوير البنية التحتية والتخطيط عىل قيمة األرض

معايري وافرتاضات لتحليل رسوم التحسني
سيناريو منخفض

تزايد قيمة األرايض بنسبة %9

سيناريو متوسط

تزايد قيمة األرايض بنسبة %15

سيناريو عايل

تزايد قيمة األرايض بنسبة %25
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الشكل  .54املعايري واالفرتاضات لتحليل رضيبة التحسني

للتطبيــق الســتعادة التكاليــف وأيض ـاً تكلفــة تشــغيل املــروع األخــرى
يف األحســاء .ومــن املهــم مالحظــة أن عوائــد التحســن مــن العقــارات
املجــاورة التــي ميكــن أن تســتفيد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة املقرتحــة
مل يشــملها التحليــل املنفــذ بســبب نقــص البيانــات و املعلومــات (.)16
لذلــك ،مــن املحتمــل أن تعكــس التوقعــات تقديــرات منخفضــة.
ب) رسوم وقوف املركبات
ميكــن أن توفــر رســوم االســتخدام مصــدر دخــل طويــل األجــل للبلديــة.
ويف حالــة األحســاء ،فــإن رســوم مواقــف املركبــات مناســبة متامــاً
للتطويــر املقــرح يف املــروع اإلرشــادي ،والــذي يتضمــن 3,568
مواقــف للمركبــات ،منهــا 1,689مواقــف عامــة )17(.ﻭيوضــح ﺍﻟﺸﻜل  55ﺃﻥ
 1,689موقــف ســيحقق عوائــد بلديــة ســنوية تزيــد عــن  ١٥مليــون ريــال
()18
ﺴﻌﻭﺩﻱ ،وهــذا يــوازي  %4مــن ميزانيــة أمانــة األحســاء الســنوية.
وبرغــم الحاجــة ملزيــد مــن التحليــل التفصيــي ،تشــر هــذه النتائــج إىل أن
رســوم مواقــف املركبــات تشــكل مــوردا ً مهـاً لتنميــة اإليــرادات البلديــة،
وتســلط الضــوء عــى أهميــة مواصلــة استكشــاف هــذا الخيــار )19(.ويبــن
الشــكل  56املعايــر الخاصــة بتحليــل عائــد مواقــف املركبــات
ج) الرضائب عىل األمالك
الرضائــب عــى األمــاك هــي الخيــار الثالــث لتنميــة اإليــرادات البلديــة
ا عــن رســوم التحســن .ولتقديــر أثــر رضائــب األمــاك يف اململكــة
بديـ ً
العربيــة الســعودية ،تــم اســتخدام دراســات الحالــة الدوليــة (موئــل األمــم
املتحــدة )20( )2016 ،و دليــل متويــل املــدن (موئــل األمــم املتحــدة )2016
( ،)21ونظــم رضائــب امللكيــة املشــركة يف االقتصــادات الناشــئة لتوفــر
()22
خــط األســاس.

هنــاك خيــاران مــن الرســوم تــم أخذهــا يف االعتبــار ،وهــا رســوم
األمــاك التجاريــة والســكنية.
• رسوم العقارات التجارية بنسبة .% 2.5
• رسوم اﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ بنسبة .%1.75
ويتــم تحصيلهــا ســنوياً اســتنادا إىل بيانــات القيمــة العقاريــة املجمعــة
يف مــدن مختلفــة يف اململكــة كمعايــر مرجعيــة.و تقــدر اإليــرادات
الســنوية الناتجــة عــن التطويــر العقــاري الجديــد بنحــو  1.3مليــون ريــال
74,000,000

73,234,050

72,000,000
70,000,000
68,000,000

67,375,326

66,000,000
63,860,092

64,000,000
62,000,000
60,000,000
58,000,000

متوسط معدل الزيادة
يف قيمة األرض (بالريال
السعودي) ،سيناريو
النسبة العالية ()٪25

متوسط معدل الزيادة
يف قيمة األرض (بالريال
السعودي) ،سيناريو
النسبة املتوسطة ()٪15

متوسط معدل الزيادة
يف قيمة األرض (بالريال
سعودي) ،سيناريو أقل
نسبة ()٪9
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ســعودي يف الســيناريو العــايل( .)23إذا تــم توســيع هــذا التقديــر
ليشــمل زيــادات يف القيمــة للممتلــكات القامئــة الناتجــة عــن مكونــات
املــروع مثــل املســاحة العامــة ،ويف حــال إضافــة تزايــد قيمــة األمــاك
الناتجــة عــن املــروع اإلرشــادي ،يصبــح لدينــا  3مليــون ريــال ســعودي
تضــاف إىل اإليــرادات البلديــة الســنوية مــن رضيبــة األمــاك .ويف حــال
توزيــع أفــق املــروع يف ثــاث محطــات إنجــاز ( 5ســنوات 10 ،ســنوات،
 15ســنة)  ،يتّضــح عندئــذ التأثــر املحتمــل لرســوم األمــاك لتصبــح هــذه
الرســوم مــن مكونــات نظــام التمويــل العــام (الشــكل .)57
ومــن املهــم بهــذا الصــدد التأكيــد عــى املســاهمة املهمــة ملــروع
التطويــر اإلرشــادي يف تحقيــق االســتدامة املاليــة مــن خــال الرســوم
العقاريــة التــي ســيجنيها يف املــدى الطويــل .وقــد اســتخدمت يف
املحــاكاة التحليليــة النســبة املنخفضــة للرســوم العقاريــة )24(،مــا يعنــي
()25
أن توقعــات اإليــرادات مــن املرجــح أن متثــل تقديــر الحــد األدىن.

مــن التكامــل والتنســيق بــن التخطيــط الحــري وتنميــة البنيــة التحتيــة
واالقتصــاد الحــري والتمويــل البلــدي.
• تعزيــز العمــل بالنهــج الشــامل واملتكامــل .يجــب أن تركــز الــراكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص يف ربــط اســتثامرات البنيــة التحتيــة بتطويــر
األرايض ،وذلــك لتعظيــم الفوائــد املتوافقــة مــع االســتعامل املختلــط
لــأرايض ،حيــث يعتــر الرتابــط والتواصــل بــن البلــدة القدميــة وموقــع
واحــة األحســاء املــدرج يف قامئــة اليونســكو للــراث العاملــي ميــزة
رئيســة.
• ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺛﺮ اﻤﻟﺮﺸوع اإلرشــادي يف تزايــد ﻗﻴﻤﺔ اﻷرايض ليتســنى
ﺗﻘﺪﻳﺮ اإليــرادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ عــن تحصيــل جــزء مــن الزيــادة يف قيمــة األرايض
نتيجــة االســتثامرات العامــة.
• بناء محفظة دخل (عائد) متنوعة بتطبيق أدوات رضيبية مختلفة.

()27

املعايري واالفرتاضات
العائد السنوي

عائد املوقف /سنة

عائد املوقف /
شهر

إجاميل ساعة
 /يوم

فرتة االنتظار

رسوم/
ساعة

مواقف

 15079392ريال

 8928ريال

 744ريال

12

 8ص – 7م

 2ريال

1689
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 ٦،٦تحليل سيناريوهات تنمية مال ّية أمانة األحساء
ســوف يتــم تحصيــل أكــر مــن  19ﻣﻟﯾون رﯾﺎل ﺳﻧوﯾﺎً مــن عائــد مواقــف
املركبــات ورســوم عقاريــة عــى األمــاك الســكنية والتجاريــة ،أمــا رســوم
التحســن فستشــكل أداة ماليــة ﺛﺎﻧويــة ،يتــم مــن خاللهــا تحصيــل مبلــغ
 26.8ﻣﻟﯾون ريــال ﺳﻌودي ملــرة واحــدة ليســاهم بجــزء مــن اإلنفــاق
الرأســايل العــام عــى البنيــة التحتيــة العامــة.
ويف إطــار الرشاكــة والتعــاون بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،
ميكــن تنفيــذ اســتثامرات هامــة يف قطــاع الخدمــات واملعــامل
الســياحية ،تســهم يف رفــع الكفايــة التمويليــة للمــروع عــى املــدى
الطويــل )26(.وباإلضافــة للــراكات مــع القطــاع الخــاص ،نــرى بــأن تحليــل
الجــدوى املاليــة يدعــم بقــوة العمــل برســوم التحســن ،ورســوم
مواقــف املركبــات ،ورســوم عقاريــة عــى األمــاك التجاريــة والســكنية،
مــع مواصلــة العمــل الستكشــاف أدوات ماليــة إضافيــة تســهم يف ســد
فجــوات التمويــل الحاليــة .ويــويص موئــل األمــم املتحــدة بــأن تواصــل
أمانــة األحســاء استكشــاف اآلليــات التــي متكنهــا مــن تنميــة مواردهــا
املاليــة الذاتيــة.

 ٧،٦الخالصة والتوصيات املتعلقة بالسياسات التنفيذية
يــويص موئــل األمــم املتحــدة بالسياســات التاليــة لتنفيــذ املــروع
اإلرشــادي:
• ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧيــات تنميــة املــوارد املاليــة الذاتيــة لألمانــة عــى أســاس
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• اســتخدام أدوات تشــخيصية لألســتثامر يف نظــم رصــد معلومــات
وتجميــع بيانــات اﻷراﻲﺿ (ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،الســجل العينــي للعقــار)

()28

تدعــم النتائــج األوليــة الــواردة يف هــذا الفصــل اســتخدام الرضائــب عــى
األرايض ورســوم االســتخدام كجــزء مــن ميزانيــة القطــاع البلــدي يف
اململكــة العربيــة الســعودية .ومــن شــأن العمــل بــاألدوات الرضيبيــة
التــي تــم تناولهــا يف هــذا الفصــل أن يســهم بشــكل كبــر يف
تحســن قــدرات وإمكانــات البلديــة ،وتحقيــق األهــداف االســراتيجية
()29
واملســتهدفات املرحليــة املحــددة يف برنامــج التحــول الوطنــي 2020

بعد  15سنة

19,532,751

بعد  10سنوات

13,021,834
بعد  15سنة
بعد  10سنوات
بعد  5سنوات

6,510,917

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000
املصدر :برنامج موئل األمم املتحدة ،نريويب2018 ،
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 املالحظات واملراجع٣،٧
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3
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