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املقدمة

١٢

 
١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــني وزارة  برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
البرشيــة )املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل 
القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــني 
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة املكرمــة، جــدة، الطائف، املدينــة املنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
األحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.  ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك امل ــتوى تل ــىل مس ــات ع ــن املراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــني التخطيــط 
داخــل  املدينــة  فحــص  خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط  الحــرضي 
القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 
عــرب  التحقــق  وعمليــات  املــدن  ازدهــار  مــؤرشات  تقاريــر  إىل  الرجــوع 
اســتنتاجات قويــة  الرسيــع، الســتقراء  التخطيــط  اســتوديوهات  ورش 
تســتند عــىل األدلــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل. ومــن خــالل 
البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات املعتمــدة 
عــىل الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا لتحديــد 
نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مامرســات التخطيــط 
املحليــة يف كل مدينــة، واختبــار التصاميــم واملشــاريع التجريبيــة كطــرق 
والسياســات.  التوصيــات  وضــع  إىل  االنتهــاء  قبــل  الحلــول،  لتطبيــق 
بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 
املــكاين وعالقتــه باألطــر القانونيــة واملؤسســية، فضــالً عــن اآلليــات 
املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ املســتدام 
القواعــد واألنظمــة املرنــة والقابلــة  العديــد مــن  ألي مخطــط مــكاين 
عــىل  عمــيل  وكمثــال  التمويــل.  اســرتاتيجية  إىل  باإلضافــة  للتنفيــذ، 
هــذا األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية محليــة متثــل عنــارص 
مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن، وقــد تــم تفصيلهــا بحيــث 
تشــمل التصميــامت التخطيطيــة ودراســات الجــدوى، والتــي ميكــن الحقا 
ــة، ومن المتوقع أن تنفــذ وزارة الشــئون  تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذي
البلديــة والقرويــة ھــذه املخططــات التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین 
يف اململكــة. لقــد تــم إنشــاء "مختــرب التخطيــط والتصميــم الحــرضي 
املشــرتك التابــع لربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية " كوســيلة لتعزيــز 
القــدرات الذاتيــة وتطويــر األدوات والوســائل املصممــة حســب احتياجات 
الربنامــج، حيــث يعمــل املختــرب، الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني مــن مكتــب 
األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة يف نــريويب )فــروع التخطيــط 
اململكــة  يف  يعملــون  موظفــني  جانــب  إىل  والقانــون(،  واالقتصــاد 
العربيــة الســعودية مــن مكتــب موئــل األمــم املتحــدة بالريــاض )اختارتهــم 
املعــارف  تبــادل  ودعــم  لتعزيــز  والقرويــة(،  البلديــة  الشــؤون  وزارة 

وتطبيقهــا لطريقــة "التعلــم باملامرســة". 
ــع املــدن الـــ ١٧ يف وقــت واحــد يف  ــم إرشاك جمي عــىل هــذا النحــو، ت
اســرتاتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســييس و"التدريب 
عــىل رأس العمــل" الــذي ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور ومحــدد 
للكــوادر الســعودية اســتنادا إىل نتائــج واســتنتاجات نظمهــم التخطيــط 
الســعودية،  املــدن  مســتقبل  برنامــج  إليهــا  وصــل  التــي  والتوصيــات 

والتصميــم  التخطيــط  اســتديو  يســتخدم  ســوف  الطريقــة،  وبهــذه 

الحــرضي يف الربنامــج كأداة لتوليــد األدلــة وتعزيــز القــدرات مــن خــالل 

منهــج "التعلــم باملامرســة". 

 ٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة

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

ــد االقتضــاء.  واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عن

٣,١ نطاق وأهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة
١،٣،١ نطاق التقرير

ــد مــن عنــارص االســرتاتيجية  ــة جــدة عــىل العدي ــة مدين ــر حال يشــمل تقري
الجديــدة لــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة، واألســباب الرئيســية التــي 
الدراســات  ومراجعــة  واســتعراض  األوليــة،  النتائــج  يف  تحديدهــا  تــم 
العمرانيــة  االســرتاتيجية  مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات 
قبــل  مــن  التنســيق  مســتوى  بانخفــاض  اإلقــرار  تــم  فقــد  الوطنيــة، 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق 
وبالتــايل، فــإن مســألة التكامــل األفقــي )القطاعــي(، والتكامــل الــرأيس 
املــدن  مســتقبل  برنامــج  يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  )املســتويات( 
الســعودية نحــو معالجتــه يف املســتقبل. تعتمــد التوصيــات املتعلقــة 
بالسياســات العمرانيــة تحســني أطــر ومامرســات التخطيــط الحــرضي عىل 
مفهــوم متعــدد املســتويات، ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة 
متصلــة مــن النســيج الحــرضي، تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل 
منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة بالديناميكيــات واالشــرتاطات واللوائــح 
واألنظمــة عــىل 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،١ أهداف التقرير
ــة مدينــة جــدة عــىل التحليــل العمــراين التشــخييص  يشــتمل تقريــر حال

ملوئــل  املســتدامة  التنميــة  بإطــار  التحليــل  ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة 



١٣

 زقاق ضيق يف منطقة البلد التاريخية، وسط مدينة جدة
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١٤

 سوق ينبض بالحياة يف مدينة جدة
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األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠م، وهــو يعتــرب مبثابــة أداة تفكــري 
توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل للمدينــة، مــع تحديد 
اســرتاتيجية واضحــة للتنميــة املســتدامة املســتقبلية للمدينــة املعنيــة.

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

الجغرافيــة، لتحديــد هــذه االســرتاتيجية.

٤،١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة 
١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــىل  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 

والكثافــة  الســكانية  الرتكيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســامت  األرايض  واســتعامالت 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 
مبعايــري أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرتحــات التنمي أيضــا األث
املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 
يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، تــم 
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم 
ــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن. املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضاي

 وتتألف العنارص التي تشكل األسلوب املبني عىل األدلة من اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛
٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 
 



املقدمة

١5

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــىل 
املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــامداً عــىل نهــج الحركــة مــن أعــىل إىل أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــني  يف  أعــىل،  إىل 
خــالل تحليــل كيفيــة تأثــري هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة 
البعــض عــىل مســتويات مختلفــة  والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا 
مــن التأثــري،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل 
ــة  ــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنمي مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

 
٢،٤،١ املراجعات

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

ولقــد ركــزت املراجعــات عــىل تقييــم: 
• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة

• املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة 
• املخطط اإلسرتاتيجي ملدينة لجدة

• املخطط شبه اإلقليمي ملدينة جدة  
• املخطط الهيكيل ملدينة جدة 

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

اإلنتاجية االقتصادية؛ 
البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 
املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 
الحوكمة والترشيع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 
ملدينــة جــدة، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املدن الســعودية، 

ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧٢ الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن. 

٤،٤،١ التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية
 يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاله الضــوء عــىل 
والديناميكيــات  والتفاعــالت  الحرضيــة  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 
النظــام  داخــل  األرايض  واســتعامالت  والكثافــات  بالحركــة  املرتبطــة 
ــاط  ــي لنق ــم الدينامي ــىل الفه ــة ع ــذه العملي ــاعد ه ــث تس ــرضي حي الح
الضعــف والقــوة يف النظــام الحــرضي والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  املتعلقــة  املقرتحــات  تأثــري  تقييــم  ميكــن  كــام  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 
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الشكل ١. توزيع السكان ومعدل النمو واملناطق الحرضية داخل اململكة العربية السعودية 

معدل النمو الحرضي

25.67

74.33

بقية السكان يف
 اململكة العربية السعودية 

سكان املنطقة )مقارنة بإجاميل سكان اململكة يف 2014( 

 سكان منطقة مكة املكرمة

السكان )2010( 

السكان/كم 2 

معدل النمو/السنة 

١،٢  دور املدينة يف املنطقة عىل مستوى 
اململكة العربية السعودية 

١،١،٢ الخلفية التاريخية

تقــع مدينــة جــدة يف مكــة املكرمــة وتحظــى منطقــة مكــة املكرمــة 
الدينيــة،  املســتويات  عــىل  محــددة  العتبــارات  خاصــة  بأهميــة 
العمرانيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا  واإلســرتاتيجية، والعمرانيــة، واالقتصاديــة. 
والــذي  الجغــرايف  ملوقعهــا  نظــراً  هــام  بــدور  املدينــة  حظيــت  فقــد 
ــة باليمــن، ومناطــق  جعلهــا كحلقــة وصــل مــا بــني مناطــق الجنــوب ممثل
الشــامل ممثلــة ببــالد الشــام قبــل نشــوء اإلســالم. إال أن املنطقــة ال 
تــزال تحظــى بأهميــة خاصــة يف ضــوء موقعهــا الحيــوي وامتــداد أراضيهــا 
عــىل البحــر األحمــر، إضافــة لوجــود مراكــز تجاريــة وعمرانيــة هامــة  متمثلــة 
مبدينتــي الطائــف وجــدة واللتــان متثــالن حلقــة وصــل مــا بــني شــاطئ 

الداخليــة للمملكــة.  البحــر األحمــر واملناطــق 

٢،١،٢ الجغرافيا واملوقع
اململكــة  مــن  الغــريب  الجــزء  وســط  يف  املكرمــة  مكــة  منطقــة  تقــع 
العربيــة الســعودية وتتميــز بامتــداد أراضيهــا عــىل ســواحل البحــر األحمــر 
حيــث مدينــة جــدة. وتحظــى املنطقــة بأهميــة خاصــة يف ضــوء أهميتهــا 
كعاصمــة مقدســة للمملكــة والتــي تحتضــن املســجد الحــرام والكعبــة 
املرشفــة مــام جعلهــا املدينــة املقدســة ووجهــة املســلمني يف جميــع 
أنحــاء العــامل. كــام تشــمل املنطقــة مدينــة جــدة والتــي تتضمــن املينــاء 
بــني  شاســعة  مســاحة  عــىل  املنطقــة  ومتتــد  للمملكــة.  الرئيــيس 
خطــي العــرض ١٩ و ٢٤ شــامالً، وخطــي الطــول ٣٩ و ٤٤ رشقــاً. وتقــدر 
املســاحة اإلجامليــة للمنطقــة بحــوايل ١٤٠,١٠٠ ألــف كيلومــرت مربــع أو 

مــا يعــادل ٦.٢٢ % مــن املســاحة اإلجامليــة للمملكــة. وتنقســم املنطقــة 
مــن الناحيــة اإلداريــة للعاصمــة املقدســة – و ١١ محافظــة وهــي: جــدة، 
والكامــل،  وخليــص،  والجمــوم،  ورابــغ،  والليــث،  والقنفــذة،  والطائــف، 

ــة. والخرمــة، ورنيــة، وترب

٣،١،٢ الخلفية الدميوغرافية
تعتــرب منطقــة مكــة املكرمــة مــن أبــرز املناطــق ذات الكثافــة الســكانية 
العاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك يف ظــل اســتقرار أكــر 
مــن ربــع إجــاميل عــدد ســكان اململكــة بهــا، وســجلت املنطقــة عــدد 
ســكان بلــغ ٦.٩١5.٠٠٦ مليــون نســمة )وفقــاً لإلحصــاءات الســكانية لعــام 
٢٠١٠(. وقــد ســجلت محافظــة جــدة أعــىل املســتويات لعــدد الســكان 
الســعوديني يف املنطقــة بنحــو ٤.55 مليــون نســمة مقابــل ٣.٣٤ ألــف 

نســمة مــن غــري الســعوديني . ١
ويف عــام ١٩٧٠، بلــغ عــدد ســكان محافظــة جــدة نحــو ٣٨١ ألــف نســمة، 
حيــث ارتفــع عــدد الســكان بحلــول عــام ١٩٩٣ لــي يصــل إىل ٢ مليــون 
 .٢٠٠٧ عــام  بحلــول  نســمة  مليــون   ٣,٢5٠.٠٠٠ ثــم إىل  ومــن  نســمة، 
أمــا يف الوقــت الحــارض، بلــغ إجــاميل عــدد الســكان أكــر مــن ٤ ماليــني 
نســمة أي مبعــدل منــو ســنوي يبلــغ ٣.٢%. ويشــكل الســكان دون ســن 
٢٤ عامــاً مــا نســبته ٢٤% تقريبــاً، كــام ســجلت املدينــة، والتــي تعــد ثــاين 
أكــرب مدينــة ســعودية، معــدل كثافــة ســكانية بلــغ ٤٨ نســمة / للهكتــار 

الواحــد.
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٤،١،٢ الخلفية االجتامعية واالقتصادية
إن تســجيل املنطقــة ألكــر مــن ربــع إجــاميل عــدد الســكان يف اململكــة 
يعتــرب مــؤرشاً لتمتــع املنطقــة بقاعــدة ســكانية هامــة ميكــن أن توفــر 
مــوارد برشيــة متنوعــة ملشــاريع التنميــة املســتقبلية. أمــا مــن الناحيــة 
الطبيعيــة  مبواردهــا  املكرمــة  مكــة  منطقــة  فتتمتــع  االقتصاديــة، 
الســاحلية إضافــة ملــا متتلكــه مــن مــوارد برشيــة ومعدنيــة، وأنشــطة 
تجاريــة وخدميــة متنوعــة، إضافــة الحتضانهــا للمســجد الحــرام والــذي يعترب 
وجهــة رئيســية للعديــد مــن األنشــطة التجاريــة، والســياحية، والصناعيــة. 
يف  الدينيــة  الســياحة  إىل  أوالً  اإلشــارة  ميكــن  اإلطــار،  هــذا  وضمــن 
اإليــرادات  مصــادر  أبــرز  أحــد  تشــكل  والتــي  املكرمــة  مكــة  منطقــة 
الوطنيــة للمملكــة بعــد قطــاع التعديــن، حيــث تســتقبل اململكــة ماليــني 
خــالل موســمي  ذروتهــا  والتــي تســجل  الحجــاج واملعتمريــن ســنوياً، 
الحــج والعمــرة ، وهــو مــا يســاهم بــدوره يف زيــادة الطلــب عــىل وحــدات 

ومرافــق اإلقامــة يف املنطقــة. 
ــة املرتبــة األوىل يف املنطقــة عــىل  ســجل قطــاع الصناعــات التحويلي
للمصانــع  الكبــري  العــدد  ضــوء  يف  وذلــك  اإليــرادات،  تحقيــق  صعيــد 
العاملــة يف هــذا املجــال. وتتضمــن منطقــة مكــة املكرمــة مدينتــني 
لوحظــت  كــام  وجــدة.  املكرمــة  مكــة  مدينتــي  وهــام  أال  صناعيتــني 
األهميــة االقتصاديــة لــكل مــن مجــايل التطويــر العقــاري واإلنشــاءات 
يف املنطقــة وذلــك نظــراً لتطــور نوعيــة املشــاريع العقاريــة وزيــادة 
الحــرام.  باملســجد  املحيطــة  املنطقــة  يف  عليهــا  الطلــب  معــدالت 
وتشــهد محافظــة جــدة يف الوقــت الحــايل زيــادة ملحوظــة يف أعــداد 
املنتجعــات الســياحية الســاحلية املشــغلة، إضافــة إلنشــاء مجموعــة مــن 
أبــرز املبــاين مبــا يف ذلــك ناطحــات الســحاب واملنشــأة يف املناطــق 

الداخليــة وعــىل الواجهــة البحريــة.  

الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة مكة املكرمة 

 ٢٠١٢ عــام  يف  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  املحــيل  الناتــج  إجــاميل  بلــغ 
الناتــج  إجــاميل  مــن   %  ١٠.٩ يشــكل  مــا  أي  ريــال،  مليــار   ٢٨٨ ميــالدي  
املحــيل  الناتــج  إجــاميل  مــن   %  ٢٠.٨ يشــكل  ومــا  للمملكــة،  املحــيل 
بلــغ  كــام  والغــاز.  الخــام  النفــط  مصــادر  باســتثناء  للمملكــة  اإلجــاميل 
متوســط منــو إجــاميل الناتــج املحــيل للمنطقــة ٣٠ % يف الفــرتة مــا بــني 
عامــي ٢٠٠٩ – ٢٠١٢، وقــد حــل قطاعــي التطويــر العقــاري والخدمــات 
متوســط  منــو  يف  اإلســهام  ناحيــة  مــن  األوىل  املرتبــة  يف  املاليــة 
القطــاع  ذلــك  يــيل  للمنطقــة بنســبة ١٨%،  الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
الصناعــي بنســبة ١٦.٩%، والقطــاع التجــاري بنســبة ١٦.٧ %، وقطاعــي 
النقــل واالتصــاالت بنســبة ٩.5 %، وقطــاع اإلنشــاء والتشــييد بنســبة 
٢.%  ٣.٣ بنســبة  املحليــة  األفــراد واملجتمعــات  %، وقطــاع خدمــات   ٦.٧

5،١،٢ االتصال عىل املستوى الوطني
النقل الجوي

تتميــز املنطقــة بوجــود مطاريــن جويــني أال وهــام: مطــار امللــك عبــد 
مدينــة  يف  اإلقليمــي  واملطــار  جــدة،  محافظــة  يف  الــدويل  العزيــز 

ــا مجموعــه ١٣.٧  ــام م ــرب كل منه ــافرين ع ــغ عــدد املس ــد بل ــف، وق الطائ
يف  الجويــة  املالحــة  حركــة  وتشــكل   .٢٠١٢ عــام  يف  مســافر  مليــون 
املنطقــة نحــو ٣5.5% مــن إجــاميل حــركات املالحــة الجويــة يف اململكــة، 
فيــام تقــدر كميــات البضائــع املشــحونة مــن خــالل كال املطاريــن بنحــو 
٤٤.٤ % مــن إجــاميل الشــحنات الجويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ويجــري حاليــاً تنفيــذ مــرشوع هــام لتطويــر مطــار امللــك عبــد العزيــز 
يف جــدة بهــدف تحســني مســتوى الخدمــات املقدمــة وفقــاً ألعــىل 
لرفــع  التطويــر  مــرشوع  يهــدف  كذلــك،  املعتمــدة.  الدوليــة  املعايــري 
تعزيــز  جانــب  إىل  املنطقــة  يف  األساســية  البنيــة  خدمــات  مســتوى 
قــدرات املطــار عــرب رفــع قدرتــه االســتيعابية إىل ٣٠ مليــون مســافر يف 
املرحلــة األوىل، وصــوالً إىل ٨٠ مليــون مســافر يف املراحــل التاليــة. 
وباإلضافــة إىل املطاريــن الجويــني املذكوريــن، يوجــد مهبــط للطائــرات 
الصغــرية يف منطقــة القنفــذة الزراعيــة باإلضافــة إىل مهبــط للطائــرات 

خــاص برشكــة أرامكــو واملوجــود يف منطقــة رابــغ.
ويف عــام ٢٠١٤، تــم اإلعــالن للمــرة األوىل عــن الخطــط املعــدة إلنشــاء 
املتجهــني  الحجــاج  لخدمــة  الطائــف  محافظــة  يف  جديــد  دويل  مطــار 
ــر /  ــدأت األعــامل التنفيذيــة يف شــهر فرباي إىل مكــة املكرمــة ، حيــث ب
شــباط ٢٠١٧ والتــي يتوقــع اســتكاملها بحلــول عــام ٢٠٢٠، حيــث ســيخدم 

املطــار الجديــد مــا مجموعــه 5 ماليــني مســافر ســنوياً.  

النقل البحري
أمــا فيــام يتعلــق بقطــاع النقــل البحــري، توجــد مــرايس صغــرية موزعــة مــا 
بــني ثــالث أو أربــع مناطــق ســاحلية والتــي يتــم تشــغيلها حرصيــاً لخدمــة 
تتميــز  آخــر،  جانــب  مــن  الصغــرية.  الصيــد  وزوارق  الحــدود  حــرس  زوارق 
املنطقــة بوجــود مينــاء جــدة اإلســالمي – وهــو أكــرب مينــاء يف اململكــة 
العربيــة الســعودية وأحــد أكــرب املوانــئ العاملــة يف املنطقــة ككل. 
ويســهم مينــاء جــدة اإلســالمي بنحــو ٣١% مــن إجــاميل حركــة الشــحن 
عــرب  )القادمــني واملغادريــن(  الــركاب  بلــغ معــدل  يف اململكــة، فيــام 
املينــاء نحــو ٢٤% مــن إجــاميل عــدد املســافرين عــرب املوانئ الســعودية. 
عــالوة عــىل ذلــك، يجــري حاليــاً إنشــاء مينــاء جديــد تحــت اســم مينــاء مدينة 
امللــك عبداللــه االقتصاديــة – والــذي يرجــح تصنيفــه ضمــن أفضــل عــرشة 

موانــئ يف العــامل بعــد اســتكامل املــرشوع وتشــغيله. 

النقل بالسكك الحديدية
وعــىل صعيــد آخــر، تعمــل املنطقــة عــىل االســتثامر يف مشــاريع كــربى 
لتطويــر نظــام الســكك الحديديــة مبــا يف ذلــك مــرشوع قطــار الحرمــني 
الرسيــع والــذي دخــل حيــز التشــغيل. وقــد تــم تصميــم مــرشوع الســكك 
الحديديــة لغايــات نقــل الــركاب مبســافة إجامليــة تبلــغ ٤٨٠ كيلومــرتاً. وقــد 
تضمنــت املرحلــة األوىل مــن املــرشوع إنشــاء خمــس محطــات ركاب 
وفــق التوزيــع التــايل: محطــة واحــدة يف مكــة املكرمــة، محطتــان يف 
مدينــة جــدة – واحــدة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل واألخــرى يف 
منطقــة وســط املدينــة – ومحطــة أخــرى يف املدينــة املنــورة، فيــام تــم 
تحديــد موقــع املحطــة الخامســة يف مدينــة امللــك عبداللــه االقتصاديــة 
يف رابــغ. وتقــدم خطــوط الســكك الحديديــة خدماتهــا بشــكل أســايس 
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مساهمة القطاع االقتصادي يف إجاميل الناتج
 املحيل مبنطقة مكة املكرمة )2012(

الصناعة
الطاقة )كهرباء(

بناء وتشييد
تجارة
نقل

مالية وعقار
خدمات اجتامعية

حكومية
تعدين

زراعة

الناتج املحيل االجاميل للمناطق 
)٢٠١٢(

نسبة منو الناتج املحيل 
االجاميل/ سنويا

 مساهمة ناتج املنطقة يف 
الناتج الوطني اإلجاميل

الدمام : مطار امللك 
فهد الدويل ) يستقبل 
٩.5٦٧.٠٠٠ راكبا سنويا(

جدة : مطار امللك عبد 
العزيز الدويل  )يستقبل 
٣٠.٠٠٠.٠٠٠ راكبا سنويا(

الرياض: مطار امللك 
خالد الدويل ) يستقبل 

٢٢.٣٠٠.٠٠٠ راكبا سنويا(

املدينة املنورة: مطار األمري 
محمد بن عبد العزيز الدويل 

) يستقبل ٦.5٠٠.٠٠٠ راكبا 
سنويا(

الدمام- بقيق- الرياض 
الرياض – املجمعة – القصيم

مواىنء الخليج العريب
ميناء امللك عبد العزيز، الدمام    

ميناء امللك فهد الصناعي، الجبيل
ميناء الجبيل التجاري

ميناء رأس الخري
ميناء رأس تنورة

مواىنء البحر األحمر
ميناء جدة االسالمي

ميناء امللك فهد الصناعي 
ميناء ينبع التجاري

الشكل ٢. خريطة توضح إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه عىل مستوى اململكة العربية السعودية

الشكل ٣. شبكات النقل واملطارات واملوانئ بني املدن واملراكز الحرضية  السعودية 
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الشكل ٢. خريطة توضح إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه عىل مستوى اململكة العربية السعودية
الشكل ٤. عدد حجاج الداخل من غري السعوديني لعام ٢٠١٧

الشكل 5. منطقة مكة املكرمة ضمن املناطق باململكة العربية السعودية
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منطقة مكة املكرمة

 الدول العربية باستثناء
دول مجلس التعاون الخليجي

 
الدول اآلسيوية باستثناء

 الدول العربية 

الدول االفريقية باستثناء
 الدول العربية 

الدول األوروبية
 

دول شامل وجنوب
 أمريكا وأسرتاليا 

 دول مجلس التعاون الخليجي

عدد حجاج الخارج والداخل الذين قدموا إىل مكة املكرمة يف عام 2017 
)1438 هـ( حسب مجموعات الدول

الشكل ٣. شبكات النقل واملطارات واملوانئ بني املدن واملراكز الحرضية  السعودية 



النطاق العمراين الوطني واإلقليمي N

٢٢

الشكل ٦. الحدود اإلدارية  ملحافظات منطقة مكة املكرمة

تبلــغ  أن  يرجــح  فيــام  أوالعمــرة،  الحــج  مناســك  ألداء  القادمــني  للحجــاج 
القــدرة التشــغيلية الســنوية ملــا مجموعــه ٣ ماليــني راكــب. ويســاهم 
الخــط الجديــد يف تقليــل وقــت الســفر مــا بــني محافظتــي جــدة ومكــة 
املكرمــة  مكــة  بــني  مــا  الرحلــة  أمــا  ســاعة،  نصــف  مــن  ألقــل  املكرمــة 
واملدينــة املنــورة واللتــان تفصــل بينهــام مســافة تبلــغ ٤١٠ كيلومــرتات 
فســوف تســتغرق نحــو الســاعتني ونصــف الســاعة فضــاًل عــن مســاهمته 
ــة. إضافــة لذلــك،  كذلــك يف الحــد بشــكل كبــري مــن االختناقــات املروري
آخــر  حديديــة  ســكك  خــط  خــالل  مــن  املنطقــة  لربــط  اإلعــداد  يجــري 
مبنطقــة الريــاض مــن خــالل مــرشوع الجــرس الــربي، حيــث ســيخدم هــذا 
ــع مــا بــني املنطقــة واملناطــق األخــرى يف  ــركاب والبضائ الخــط لنقــل ال
املنطقــة الوســطى واملنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة. وتجــدر اإلشــارة 
ــة  ضمــن هــذا اإلطــار إىل الخطــط املوضوعــة إلنشــاء خــط ســكة حديدي
الحديديــة  الســكة  حيــث ستشــكل شــبكة  جــدة،  إقليمــي يف مدينــة 
جــزءاً أساســياً مــن الخطــة الراميــة لتخفيــف حــدة االحتقــان املــروري يف 
العاصمــة التجاريــة، حيــث يرجــح البــدء يف تشــغيله يف عــام ٢٠٢٠. ويبلــغ 
طــول الســكة الحديديــة ١5٠ كيلومــرتاً وســيتم ربــط الشــبكة مبحطــة 
الــركاب خــارج املدينــة.  الحرمــني الرسيــع لتوفــري خدمــات ســفر  قطــار 
عــالوة عــىل ذلــك، فســوف تشــكل الســكة الحديديــة نقطــة ربــط هامــة 
ــة جــدة.  ــة الواقعــة يف شــامل مدين ــه االقتصادي ــة امللــك عبدالل مبدين

٢.٢ ديناميكيات الهيكل اإلقليمي
٢.٢.١ التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية 

تــم تعديــل التقســيم اإلداري ملنطقــة مكــة املكرمــة يف عــام ٢٠١٦ 

 .١٧ إىل  محافظــة   ١٢ مــن  املحافظــات  عــدد  ارتفــاع  ظــل  يف  وذلــك 
وقــد ضمــت قامئــة املحافظــات بالرتتيــب مــن املحافظــة ذات الكثافــة 
الســكانية األعــىل وصــوالً إىل املحافظــة ذات الكثافــة الســكانية األدىن 
كالً مــن: جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف، والقنفــذة، وبحــرة، والجمــوم، 
ورابــغ، والليــث، والعرضيــات، وميســان، وخليــص، وأضــم، ورنيــة، وتربــة، 

والخرمــة، واملويــه، والكامــل. 

املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة
يضــم املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة مكــة املكرمــة لعــام ١٤٦٠ هجــري 
ــة الرئيســية كــام  هــو  تقســيم املنطقــة إىل قطاعــات وممــرات التنمي

موضــح يف خريطــة الكثافــات الســكانية. 
أول  الغربيــة  الشــاملية  للمنطقــة  الســاحلية  التنميــة  قطــاع  ويشــكل 
مــن  كالً  االقتصاديــة  األنشــطة  أبــرز  تتضمــن  فيــام  القطاعــات،  تلــك 
تتميــز  ملــا  وذلــك  البحريــة،  واألنشــطة  والتعديــن،  الصناعــة،  أنشــطة 
بــه املنطقــة مــن وفــرة يف املصــادر املعدنيــة. أمــا القطــاع التنمــوي 
الثــاين فيشــكل الركائــز األساســية لألنشــطة االقتصاديــة يف منطقــة 
وجــدة،  املكرمــة،  مكــة  محافظــات  يف  ذلــك  يف  )مبــا  املكرمــة  مكــة 
وأنحــاء مــن محافظــة الجمــوم( والتــي ســجلت أعــىل مســتويات للكثافــة 
الســكانية يف املنطقــة. أمــا القطــاع الثالــث فيتضمــن املمــر الســاحيل 
ــة،  ــذي يتضمــن بصــورة أساســية األنشــطة البحري الجنــويب الغــريب، وال
فيــام يغطــي القطــاع التنمــوي الرابــع مناطــق غربيــة وجنوبيــة غربيــة مــن 
محافظــة الطائــف والتــي تعتــرب املصــدر الرئيــيس للقطــاع الزراعــي يف 
املنطقــة ملــا تتميــز بــه مــن منــاخ معتــدل وأراض خصبــة. إضافــة لذلــك، 
فتعتــرب املنطقــة أحــد أهــم الوجهــات الصيفيــة املحليــة يف اململكــة 
والتــي تتميــز بالعديــد مــن املواقــع الرتفيهيــة ال ســيام يف كل مــن 
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الشكل ٧. قطاعات التنمية الرئيسية يف منطقة مكة املكرمة حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة ١٤٦٠ هـ )٢٠٣٨( 

الشكل ٨. محاور التنمية الرئيسية يف منطقة مكة املكرمة حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة 

Fig. 1.   Development corridors according to the Regional Plan for Makkah Region (1460H)
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منطقتــي الهــدا والشــفا. كــام يتميــز هــذا القطــاع بتوفــري مجموعــة 
واســعة مــن الخدمــات األساســية مبــا يف ذلــك خدمــات الــرصف الصحــي، 
وتعتــرب  واإلقليميــة.  الرسيعــة،  الطــرق  وشــبكات  امليــاه،  وشــبكات 
األنشــطة الزراعيــة والصناعيــة املحــرك األســايس لعجلــة التنميــة يف 
املنطقــة، إضافــة للقطــاع الســياحي والــذي يخــدم فئــات واســعة مــن 
الســياح املحليــني. أمــا القطــاع التنمــوي الخامــس فيتضمــن مجموعــة من 
أبــرز مواقــع التعديــن إضافــة لواحــدة مــن أشــد املناطــق افتقــاراً للمــوارد 
األنشــطة  اســتمرارية  إىل  كذلــك  اإلشــارة  مــن  بــد  وال  االقتصاديــة. 
التعدينيــة والزراعيــة الصغــرية، مبــا يف ذلــك األنشــطة الرعويــة، ومثــة 
تزويدهــا  حــال  يف  الزراعيــة  األرايض  رقعــة  لزيــادة  كذلــك  إمكانيــة 

بإمــدادات الــري املناســبة وغريهــا مــن أشــكال التطويــر املطلوبــة. 

وإىل جانــب ممــرات التنميــة التــي تــم تحديدهــا مــن خــالل املخطــط 
محــاور  أربعــة  تحديــد  تــم  فقــد   ، املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  اإلقليمــي 

وفنيــة: أساســية 

 
• املحور الديني بني منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة،

ــز النمــو  ــة جــدة ومراك ــني محافظ ــا ب ــط م ــذي يرب ــاحيل وال • املحــور الس
اإلقليميــة األخــرى الواقعــة عــىل امتــداد املناطــق الســاحلية مدعومــة 

بخــط الطريــق الرسيــع الرئيــيس،
الطائــف  محافظتــي  بــني  مــا  يربــط  والــذي  املؤســيس  املحــور   •

والريــاض،
• املمر الرابط ما بني محافظات جدة – مكة املكرمة– الطائف.

٢.٢.٢ الهيكلة واملوارد اإلقليمية   
البنية التحتية األساسية 

ــة مــع  ــع املنطقــة مبســتوى مناســب مــن خدمــات الطــرق باملقارن تتمت
املناطــق األخــرى، وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد تضمــن املخطــط اإلقليمــي 
اعتــامد فكــرة الربــط مــا بــني أجــزاء مختلفــة مــن املنطقة عرب إنشــاء شــبكة 

الشكل ٩. إمكانية الوصول عىل شبكات الطرق

 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

  2059.٪ 5800226 ةقیقد 15

  96.40٪  5869914 ةقيقد 30

  99.30٪  6047043 ةقيقد 60

 99.80٪  6085166  ?دألا دحلا

 0.20٪  6496  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص

 

الزمن بالسيارة
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نسبة سكان 
املحافظة يف 

املنطقة 

منطقة املحافظة: 
x,xxx كيلومرت مربع 

 

xx.x%

طــرق تتميــز بسلســلة طــرق ذات تنظيــم عــال املســتوى مبــا يف ذلــك 
تطويــر الطــرق الصحراويــة التــي تربــط مــا بــني املناطــق القرويــة واملــدن.   
ووفقــاً لتحليــل مســتوى  تأثــري املــدن الثــالث الــذي تــم إعــداده، فقــد 
ــق  ــون يف مناط ــن يعيش ــكان مم ــن الس ــبته ٩5% م ــا نس ــجيل م ــم تس ت
ال تبعــد عــن كــربى املراكــز الحرضيــة ملســافة ١5 دقيقــة باملركبــة، فيــام 
يقطــن مــا يزيــد عــىل ٨٠ % مــن إجــاميل الكثافــة الســكانية يف ثــالث 

مــدن رئيســية أو يف املناطــق املتاخمــة لهــا.

استعامالت األرايض، والتحديات العمرانية والتجمعات الحرضية 
تقــدر املســاحة املخصصــة ألنشــطة التعديــن يف املنطقــة بنحــو ٣٦٦.٢ 
كــم٢، أي مــا يعــادل ٢.٦ % مــن املســاحة اإلجامليــة للمنطقــة وحــوايل 
١5.٤ % مــن مســاحة األرايض الحرضيــة. وترتكــز هــذه املناطــق يف كل 
ــم  ــة. وقــد ت ــغ، وجــدة، ومكــة املكرمــة، وخليــص، ورني مــن محافظــات راب
تخصيــص ٤.٣ % مــن األرايض لالســتخدامات الزراعيــة، مقابــل ١٢.٨ % مــن 

األرايض للطــرق والســكك الحديديــة، و ٤.٩ % للتجمعــات الحرضيــة. 
مــن االســتخدامات  الصحراويــة ٨.٦5%  تشــكل املراعــي يف املناطــق 
الطبيعيــة لــألرايض يف املنطقــة، وترتكــز األرايض الصحراويــة والتــي 
ــة لــألرايض يف كل مــن منطقتــي  تشــكل 5٣ % مــن املســاحة اإلجاملي
الليــث،  محافظــات  مــن  كل  يف  املراعــي  ترتكــز  بينــام  ورنيــة،  الخمــرة 
ــا  ــورة، مب ــري املط ــق غ ــكل املناط ــر، تش ــب آخ ــن جان ــغ. م ــذة، وراب والقنف
يف ذلــك املناطــق الجبليــة واألوديــة مــا نســبته ٩.٢ % مــن املســاحة 
اإلجامليــة لــألرايض، أمــا فيــام يتعلــق باملناطــق الجبليــة، فيعتــرب معامــل 
التــدرج البالــغ ٢٠ % الحــد األقــى املقبــول لتنفيــذ عمليــات التطويــر 
وذلــك نظــراً الرتفــاع تكلفــة التنفيــذ للنســب األعــىل، ويســتثنى مــن 
الســياحية  املواقــع  تطويــر  كمشــاريع  الخاصــة  املشــاريع  بعــض  ذلــك 
ومشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة. أمــا فيــام يتعلــق باألوديــة، فقــد تضمــن 
املخطــط اإلقليمــي توصيــات تدعــو للحفــاظ عليهــا ومنــع التعــدي عــىل 

مســاراتها. 
تتميــز التجمعــات الحرضيــة يف منطقــة مكــة املكرمــة باعتبارهــا كمــدن  

املحافظة 

عدد السكان 

الشكل ١٠.  توزيع السكان يف محافظات منطقة مكة املكرمة حسب تعداد ٢٠١٠
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منوذج لشارع يف الجزء التاريخي من مدينة جدة 
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طريق رسيع يف اتجاه مدينة مكة املكرمة 

© FSCP

وقــرى واســعة وممتــدة عــىل جانبــي األوديــة واملمــرات الربيــة. وتشــكل 
املــدن مــا نســبته ٧٠.٤ % مــن إجــاميل مســاحة األرايض الحرضيــة، فيــام 
تنتــرش النســبة املتبقيــة يف مناطــق األريــاف بنســب مختلفــة.  وميكــن 
ــة للمــدن إىل  أن يعــزى ســبب االرتفــاع النســبي يف املســاحة اإلجاملي
وجــود ثــالث تجمعــات حرضيــة ضخمــة يف املنطقــة، أال وهــي: جــدة، 

ومكــة املكرمــة ، والطائــف. 

٣،٢  ديناميكيات هيكل املدينة 
١،٣،٢ العنارص البيئية والطبوغرافية 

تتســم محافظــة جــدة بارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة املســجلة مقارنــة 
مبحافظــة الطائــف والتــي تتمتــع مبنــاخ أكــر اعتــداالً نظــراً ملوقعهــا 
الجغــرايف ومتوســط ارتفاعهــا األعــىل عــن مســتوى ســطح البحــر. إال 
أنهــا أكــر بــرودة مــن مكــة املكرمــة وذلــك نظــراً لطبيعتهــا الســاحلية. 
كــام لوحــظ التبايــن الكبــري يف معــدالت الرطوبــة املســجلة يف كل مــن 
محافظتــي جــدة ومكــة املكرمــة عــىل مــدار العــام باملقارنــة مــع معــدل 
الرطوبــة املســجل يف محافظــة الطائــف وذلــك نظــراً ملوقعهــا القريــب 
ــة الســنوي يف محافظــة جــدة  عــىل البحــر، حيــث يبلــغ متوســط الرطوب
٦٣% تقريبــاً وعــادة مــا تســجل املحافظــة تغــريات موســمية عاليــة يف 
معــدل الرطوبــة، فيــام يعتــرب املنــاخ األكــر اعتــداالً يف محافظــة الطائف 
مبثابــة ميــزة أساســية وهامــة تجعــل املحافظــة مقصــداً ســياحياً عــىل 
أخــرى،  مســتوى املنطقــة وعــىل مســتوى اململكــة ككل. مــن جهــة 
فقــد ســجلت منطقــة مكــة املكرمــة تباينــاً يف معــدالت هطــول األمطار 
معــدل  أدىن  جــدة  محافظــة  تســجل  حيــث  محافظاتهــا،  مختلــف  بــني 
أعــىل نســبة  يــزداد بشــكل تدريجــي مســجالً  هطــول مطــري والــذي 

يف املناطــق الرشقيــة كمحافظــة الطائــف. إضافــة لذلــك، يعــد تشــكل 
الســيول يف منطقــة مكــة املكرمــة أمــراً شــائعاً خــالل موســم الشــتاء 
وذلــك عــىل الرغــم مــن تــدين معــدالت الهطــول املطــري املســجلة. 
مــن ناحيــة أخــرى، يعتــرب هبــوب العواصــف الرمليــة أمــراً شــائعاً كذلــك نظــراً 

لطبيعــة املنطقــة الصحراويــة، ال ســيام يف محافظــة مكــة املكرمــة. 
معتدلــة  الشــاملية  والغربيــة  الغربيــة  بالريــاح  املنطقــة  وتتســم 
ــال  ــهور االنتق ــالل ش ــاح خ ــة الري ــزداد رسع ــد ت ــام. وق ــوال الع ــة ط الرسع
املوســمي لــي تصــل إىل ٣٦ كــم/س، وعــادة مــا يكــون هبوبهــا عــىل 
هيئــة عواصــف رمليــة. وغالبــاً مــا تحــدث تلــك العواصــف يف فصــل الربيــع 
ومــع نهايــة فصــل الخريــف، حيــث تعتــرب هــذه الظاهــرة مــن أبــرز العوامــل 
املســببة لتلــوث الهــواء يف املنطقــة. وعــىل صعيــد آخــر، تظهــر مناطق 
ــدن تنوعــاً يف التضاريــس حيــث تبــني ص،و األقــامر الصناعيــة جبــال  امل
الحجــاز بشــكل واضــح بــني مدينتــي الطائــف ومكــة املكرمــة. كــام يشــكل 
خــط جبــال الحجــاز مجموعــة مــن املرتفعــات تصــل يف حدهــا األقــى 
إىل حــوايل ٢٧٠٠ مــرتاً باتجــاه الجنــوب و ١٤5٠ مــرتاً باتجــاه الغــرب. ويرجــح 
أن تكــون سلســلة الجبــال هــذه أحــد أبــرز التحديــات ضمــن إطــار دراســة 
مــدى جــدوى تنفيــذ مــرشوع الربــط بالســكك الحديديــة بــني مدينتــي 

ــة.  ٣ ــة طويل ــذ فــرتة زمني مكــة املكرمــة والطائــف واملقــرتح من

٢.٣.٢ الوضع االقتصادي إلقليم مدينة جدة
ال تــزال كل مــن مدينتــي جــدة ومكــة املكرمــة تواصــالن دورهــام كمحــرك 
ــا  ــا النســبية لكلت للنمــو االقتصــادي يف املنطقــة ككل، وبفضــل املزاي
املدينتــني، لوحــظ اســتقطابهام ألعــداد متزايــدة مــن ســكان املناطــق 
الصغــرية يف املنطقــة. ووفقــاً للمعــدالت املســجلة حاليــاً، فقــد يــؤدي 
ذلــك إىل زيــادة أمنــاط النمــو الحــرضي غــري املســتدامة ومــا يرتتــب عليهــا 
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مــن اتســاع فجــوة التفــاوت مــا بــني مختلــف محافظــات املنطقــة. وتشــري 
األوضــاع القامئــة إىل تركــز منــط االســتقرار يف منطقــة مكــة املكرمــة 
يف اثنــني مــن كــربى املراكــز الحرضيــة أال وهــام جــدة ومكــة املكرمــة 
واللتــان ســجلتا حــوايل ٧١ % مــن إجــاميل عــدد الســكان يف املنطقــة. 
كذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل عــدم وجــود مراكــز حرضيــة متوســطة الحجــم، 
باســتثناء مدينــة الطائــف والتــي بلــغ عــدد ســكانها ٦٦٧ ألــف نســمة. 
ويقطــن مــا نســبته ٩٦ % مــن ســكان املناطــق الحرضيــة يف هــذه املدن، 
فيــام تنتــرش النســبة املتبقيــة يف املجتمعــات الحرضيــة الصغــرية وهــو 

مــا يؤكــد غيــاب التــدرج الهرمــي للمــدن ومراكــز النمــو. 
وميكــن اإلشــارة إىل املمــر الرابــط مــا بــني مــدن جــدة – مكــة املكرمــة – 
ــاره املمــر األبــرز يف اململكــة وذلــك يف ظــل اســتيعابه  الطائــف باعتب
ملــا نســبته ٢٢ % مــن إجــاميل الســكان املحليــني فضــاًل عــن إســهامه 
مبــا نســبته ٢٠ % مــن مجمــوع الناتــج املحــيل يف اململكــة.  كــام يقــدر 
مجمــوع الســكان بنحــو ٧ ماليــني نســمة، حيــث يرتكــز ٨٧% مــن إجــاميل 
الســكان يف املنطقــة ضمــن هــذا املمــر، ويف ضــوء معــدالت النمــو 
منــواً  املنطقــة  تســجل  أن  املرجــح  فمــن  حاليــاً،  املســجلة  الســكاين 
ســكانياً ألكــر مــن ١٠ ماليــني نســمة يف غضــون األعــوام العرشيــن 
املقبلــة، حيــث ميكــن أن يعــزى ذلــك إىل حــد مــا إلنشــاء مــرشوع قطــار 
الحرمــني الــذي تــم تشــغيله مؤخــراً، إضافــة إىل مطــار الطائــف الجديــد 
ــه الحــرام، حيــث ســيكون  ــزوار بيــت الل ــذي حــاز عــىل ترخيــص كممــر ل وال

جاهــزاً للعمــل بحلــول عــام ٢٠٢٠.  

ومبــرور الزمــن، ســوف تشــهد هــذه املراكــز الثالثــة التــي ســجلت أعــىل 
ــة  ــم االقتصادي ــالل النظ ــن خ ــوى م ــاً أق ــكانية ترابط ــة الس ــدالت كثاف مع
اإليكولوجيــة  والنظــم  الطبيعيــة  واملــوارد  واملتداخلــة،  املتشــابكة 
املشــرتكة، إضافــة لشــبكات النقــل املشــرتكة فيــام بينهــا. وميكــن هنــا 
اإلشــارة إىل مثــال بــارز ملشــاركة املــوارد وتكامــل املهــام الــذي تتمتــع بــه 
املــدن والــذي يتمثــل يف محطــة تحليــة امليــاه يف محافظــة جــدة والتــي 
تســاهم يف تزويــد كالً مــن مدينتــي مكــة املكرمــة والطائــف بامليــاه 
بالنســبة  الغــذاء  ســلة  الطائــف  مدينــة  متثــل  فيــام  للــرشب،  الصالحــة 
للمنطقــة والتــي تســاهم يف تصديــر املحاصيــل إىل كل مــن مدينتــي 
مكــة املكرمــة وجــدة. أمــا عــىل صعيــد البنيــة التحتيــة، تســتفيد جميــع 
تلــك املراكــز مــن مشــاريع تطويــر مرافــق النقــل يف املنطقــة والتــي 
تــم تنفيذهــا مؤخــراً عــرب إنشــاء قطــار الحرمــني ومطــار الطائــف الــدويل 
مدينــة  تحويــل  وراء  مــن  الفكــرة  إىل  كذلــك  اإلشــارة  وتجــدر  الحديــث. 
ــرة  ــج والعم ــمي الح ــاج يف موس ــور الحج ــية لعب ــة أساس ــف كمحط الطائ
وذلــك بهــدف تخفيــف العــبء عــىل مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل 
يف مدينــة جــدة خــالل مواســم الــذروة والــذي يســتقبل ماليــني الحجــاج 
ســنوياً مــن خــالل بوابــة خاصــة بالحجــاج يف مطــار جــدة الــدويل، بينــام 

ــورة.  ــة املن ــم إىل املدين ــيطة منه ــبة بس ــه نس تتج



Mاملدينة الحالية

٣١

الشكل ١٤. األودية واملناطق الخرضاء وتوزيع املياه وإنتاج الغذاء يف مكة املكرمة و جدة و الطائف

 إمدادات املياه

امدادات الطعام

الشكل ١٣.  املناطق الحرضية، واألرايض الزراعية ومناطق التعدين يف مكة املكرمة و جدة و الطائف

مناطق التعدين

املناطق العمرانية والحرضية

مساحات خرضاء 
زراعية

خزان مياه كبري يف منطقة منى 

محطات التحلية الكربى يف منطقة الشعيبة 

محطة الشهداء 

رشكة تحلية املياه املالحة



٣٢



© FSCP

٣ 
ي

الحوكمة والتمويل البلد



الحوكمة والتمويل البلدي

٣٤

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %

١،٣  اإلطار الترشيعي واملؤسيس

تــم إعــداد اإلطــار الترشيعــي ملحافظــة جــدة وفقــاً للبيئــة الترشيعيــة 
للمملكــة والتــي ترتكــز عــىل مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية. حيــث تتــوىل 
ــس  ــك، ومجل ــي: املل ــلطات، وه ــع س ــات إىل أرب ــدار الترشيع ــة إص هيئ
الشــورى، ومجلــس الــوزراء، والــوزارات. وبالتــايل، تــم تشــكيل األدوات 
ــدرج  ــة والتــي تعمــل ضمــن ترتيــب هرمــي مت ــة الخمــس التالي الترشيعي
مــام يعكــس درجــة صالحيتهــا ومســئوليتها: األمــر امللــي، واملرســوم 
الــوزاري.  والقــرار  الــوزراء،  مجلــس  وقــرار  الســامي،  واألمــر  امللــي، 
إضافــة لذلــك، تتمتــع أمانــة محافظــة جــدة بصالحيــة إصــدار تنظيــامت 
األرايض مثــل إصــدار نظــام البنــاء البيئــي يف عــام ٢٠٠٦ / للبيئــة والــذي 
تــم تنقيحــه يف عــام ٢٠٠٩ . إضافــة لذلــك، وبســبب هــذا النظــام غــري 
ــة جــدة تسرتشــد  بأكــر مــن  املركــزي يف إعــداد الترشيعــات فــإن مدين
أقــل  عــن   غالبــاً  والصــادرة  العمــراين  التخطيــط   أدوات  مــن  أداة   5٠٠
أي  مــن  بالتــايل  يجردهــا  مــام   ،  ٤ )التعميــامت(  اإلداريــة  املســتويات 

ســلطة قانونيــة. 

ــام يف  ــايس وه ــة ذات دور أس ــة والقروي ــؤون البلدي ــرب وزارة الش وتعت
يف  وذلــك  جــدة  محافظــة  أمانــة  يف  والتطويــر  النمــو  أمنــاط  إعــداد 
ظــل صالحياتهــا التــي تتضمــن تنفيــذ مشــاريع التخطيــط العمــراين يف 
مــدن اململكــة، مبــا يف ذلــك إصــدار الرتاخيــص الالزمــة ملختلــف أنــواع 
املشــاريع اإلنشــائية. وضمــن هــذا اإلطــار، تعتــرب أمانــة محافظــة جــدة 
للــوزارة والتــي تعمــل عــىل  التابعــة  الوحيــدة  التنفيذيــة  الجهــة  مبثابــة 
املســتوى املحــيل. ومــن جانــب آخــر، لوحظــت املركزيــة العاليــة لنظــام 
امليزانيــة وهــو مــا يعكــس االعتــامد الكامــل ملبــادرات التطويــر والتنميــة 
يف محافظــة جــدة عــىل املخصصــات املاليــة التــي تحددهــا الــوزارة مــن 
خــالل بنــد خــاص ضمــن املوازنــة الســنوية، وهــو مــا يشــكل املصــدر 

التمويــيل الوحيــد املتــاح.  
التنميــة  تحقيــق  يف  وهــام  أســايس  دور  الخــاص  للقطــاع  كذلــك 
االقتصاديــة يف مدينــة جــدة، بيــد أن مشــاريع البنــاء وتطويــر األرايض 
التــي تــم تنفيذهــا قــد أدت إىل تفــاوت مســتويات تطويــر األرايض، 
املضاربــة  أشــكال  وظهــور  الســكن  تكلفــة  الرتفــاع  بالتــايل  أدى  مــام 

  .5 العمــراين  والزحــف  العقاريــة 
يتميــز نظــام التخطيــط يف اململكــة بتــدرج هرمــي تنــازيل كــام ينعكــس 
ــة جــدة. وتعتــرب اإلســرتاتيجية  عــىل النظــام العمــراين املتبــع يف مدين
للمملكــة،  اإلرشــادية  الخطــة  مبثابــة   ٢٠٠١ لعــام  الوطنيــة  العمرانيــة 

فيــام يعكــس املخطــط اإلقليمــي العمــراين ملنطقــة مكــة املكرمــة 
والــذي تــم إعــداده يف عــام ٢٠٠5 وتنقيحــه يف عــام ٢٠١٢ أثــره عــىل  
املخططــات املعــّدة عــىل املســتويات اإلداريــة األدىن والتــي متثــل 
الجهــة اإلرشــادية ملشــاريع التنميــة العمرانيــة يف محافظة جــدة. ويتألف 
)املخطــط  إســرتاتيجي  مكــون  مــن  جــدة  ملدينــة  املحــيل  املخطــط 
التنظيميــة  اإلجــراءات  بوثيقــة  واملدعــوم   )٢٠١5 لعــام  العمــراين 
)املخطــط املحــيل لعــام ٢٠٠5( والتــي تحــدد االســتخدامات اإلســرتاتيجية 
إضافــة  املركزيــة،  منطقــة  ضمــن  التحتيــة  البنيــة  وشــبكات  لــألرايض 
لتطبيــق الضوابــط العمرانيــة الســتعامالت األرايض الحرضيــة وأنظمــة 
البنــاء ضمــن حــدود النطــاق العمــراين. وتهــدف نطــاق حاميــة التنميــة 
العمرانيــة للحيلولــة دون حــدوث أشــكال التوســع العمــراين إىل ضواحــي 
تشــكل  فيــام  الالزمــة،  التحتيــة  البنيــة  مرافــق  غيــاب  ظــل  يف  املــدن 
مخططــات تقســيم األرايض ركيــزة أساســية يتــم االسرتشــاد بهــا لــدى 

إعــداد مشــاريع التطويــر يف أمانــة جــدة وتنفيذهــا.

يف  عليهــا  املنصــوص  الوطنيــة  العمرانيــة  اإلســرتاتيجية  جانــب  وإىل 
الترشيعــات واألنظمــة، فقــد متــت صياغــة اللوائــح وأنظمــة التخطيــط 
األخــرى اســتناداً للكتيبــات اإلرشــادية والتوجيهيــة والتــي تشــكل املصــدر 
وضمــن  والقرويــة.  البلديــة  الشــئون  وزارة  مــن  واملعــد  الترشيعــي 
ــاً ســليامً  ــن أن تشــكل نظام ــات ال ميك ــذه الترشيع ــإن ه ــار، ف ــذا اإلط ه
للمســاءلة النظاميــة ولتعزيــز مبــدأ الشــفافية لــدى الجهــات املشــاركة 
يف التنميــة. عــالوة عــىل ذلــك، هنــاك أدلــة تشــري إىل انخفاض مســتوى 
تنفيــذ األنظمــة الحرضيــة  ، إضافــة إىل األنظمــة الســابقة واملحــددة 
أشــكال  ظهــور  إىل  ذلــك  أدى  حيــث  واألبنيــة،  األرايض  الســتعامالت 
الزحــف العمــراين يف مدينــة جــدة. وقــد أســفر ذلــك عــن نشــوء اختــالل 
يف مســتويات النمــو والتنميــة والــذي انعكــس بــدوره عــىل مســتويات 

االســتدامة االجتامعيــة، واالقتصاديــة، والبيئيــة.  ٦
وضمــن إطــار اإلصالحــات املنفــذة، ميكــن ألمانــة جــدة االســتفادة مــن 
التوجهــات الالمركزيــة عــىل كل مــن املســتويني املــايل والترشيعــي 
املشــكالت  ملختلــف  واملســتقلة  املبتكــرة  الحلــول  إيجــاد  لتيســري 
الحرضيــة والعمرانيــة الناشــئة عــىل مســتوى األمانــة، حيــث يتعــني أن 

يتضمــن ذلــك مــا يــيل: 

البلديــة والقرويــة إىل  التخطيــط: مــن وزارة الشــؤون  • نقــل صالحيــة 
األمانــة املحليــة مــع إتاحــة إمكانيــة إتخــاذ اإلجــراءات بشــكل مســتقل، دون 
اللجــوء إىل جهــة عليــا، لتلبيــة احتياجــات املجتمــع بفعاليــة، ويدعــم ذلــك 
"األجنــدة الحرضيــة الجديــدة"، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط 
املســتوى  عــىل  اإلدارات  تقودهــا  أن  يجــب  العمــراين  والتصميــم 
التنســيق  يتطلــب  تنفيذهــا  إن  كــام  واملحــيل،  واإلقليمــي  الوطنــي 
مــع جميــع الجهــات الحكوميــة، فضــالً عــن مشــاركة املجتمــع املــدين، 

والقطــاع العــام والجهــات املعنيــة األخــرى. 
ــه األمــوال  ــة يف توجي ــة: تعطــي االســتقاللية لألمان ــة املالي • الالمركزي
لتمويــل األنشــطة اإلمنائيــة، وتشــمل أنشــطة تحقيــق اإليــرادات يف 
املــدن عــىل كل مــن الرضائــب والرســوم، كــام يجــب الســامح للمناطــق 
لتمويــل  املمتلــكات  عــىل  الرضائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  العمرانيــة 
األنشــطة الحرضيــة، ويبــني نظــام األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض 
العمرانيــة  املناطــق  يف  املطــورة  غــري  األرايض  قطــع  عــىل  رســوما 

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشرتاطات البناء 

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

 الشكل ١5. عدد األنظمة العمرانية والحرضية يف اململكة العربية السعودية استناداً 
إىل املواضيع الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم املتحدة(
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الحوكمة والتمويل البلدي

٣٦

ملعالجــة املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة األرايض 
لتوليــد  التنظيميــة  أنــه ميكــن االســتفادة مــن اآلليــات  الرســمية،  غــري 

اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار إمنــايئ فعــال. 
الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة:  للجهــات  الفــرص  إتاحــة   •
والتطوعــي واملجتمــع بشــكل عــام، للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 

الترشيعيــة  واألنظمــة  األدوات  مــن  االســتفادة  جــدة  مدينــة  وبإمــكان 
التشــاركية  العمليــات  تنفيــذ  ســتدعم  والتــي  واملناســبة  الســليمة 
تنفيــذ  ويتعــني  املدينــة.  مســتوى  عــىل  القدميــة  املناطــق  لتطويــر 
الــدور  تعزيــز  بهــدف  تشــاريك  بأســلوب  الترشيعــي  اإلصــالح  عمليــة 
التنفيــذي الــذي تضطلــع بــه رشكــة جــدة للتنميــة والتطويــر العمــراين 
ضمــن  القدميــة  املناطــق  ســكان  لدمــج  اســتخدامها  لــرضورة  إضافــة 
مختلــف الخطــط، والسياســات، وكــربى مشــاريع النقــل، ومرافــق البنيــة 
املســتوى  عــىل  تنفيذهــا  يتــم  التــي  العمرانيــة  والتنميــة  التحتيــة، 
دعــم  يف  كذلــك  سيســاهم  التخطيــط  أنظمــة  توحيــد  إن  الوطنــي. 
التدخــالت الحرضيــة املنفــذة يف مدينــة جــدة وتعزيــز رشعيتهــا، كــام 
لغايــات  تنفيــذ عمليــات املراجعــة والتنقيــح  تلــك األنظمــة  ســتتطلب 
تحديثهــا وتطويرهــا لضــامن متاشــيها مــع النمــوذج التنمــوي الحــايل، 
حيــث ينبغــي أن يتضمــن ذلــك إعــادة النظــر يف عمليــة ســن الترشيعــات 
بهــدف الحــد مــن عــدد الجهــات املعنيــة بهــا. ويتطلــب اإلطــار الترشيعــي 
كذلــك إتاحــة املجــال ملشــاركة املجتمــع املحــيل يف عمليــة صنــع القــرار 

مــن أجــل تعزيــز أشــكال املســاواة والشــمولية. 
وميكــن كذلــك تعزيــز مســتويات املســاءلة الفنيــة والهرميــة عــرب تنقيــح 
النظــام الخــاص بحــدود النطــاق العمــراين بحيــث يتضمــن معايــري واضحــة 
تعكــس كيفيــة صياغتــه. كــام يتعــني أن يشــدد الترشيــع عــىل إنشــاء 
أشــكال  مــن  خاليــة  كمنطقــة  باعتبارهــا  التنميــة  حاميــة  نطــاق  حــدود 
التطويــر، حيــث أن ذلــك لــن يســاهم يف منــع تنفيــذ مشــاريع التطويــر 
العمــراين يف املناطــق القدميــة فحســب؛ بــل أنــه سيســاهم كذلــك 
يف الحــد مــن أشــكال االســتغالل لتحقيــق املصالــح الخاصــة واملدعومــة 
مبرونــة األنظمــة والترشيعــات. مــن جانــب آخــر، فســوف تســاهم هــذه
ــات توجيــه  ــات إعــداد السياســات العامــة لغاي ــز عملي ــادرات يف تعزي املب
الكثافــة،  حيــث  مــن  أفضــل  عمــراين  مســتقبل  تحقيــق  نحــو  املدينــة 
البــدء مبراجعــة  واإلدمــاج، واالســتدامة. وضمــن هــذا الســياق، يتعــني 
نظــام حــدود النطــاق العمــراين لتقييــم مــدى تحقيقــه لألهــداف الــواردة 
ضمــن سياســة النمــو العمــراين، وهــو مــا ميكــن أن يســاهم بــدوره يف 
رفــد عمليــة اإلصــالح الترشيعــي إىل جانــب تعزيــز خيــارات السياســات 

ــة.  العام

٢،٣ أدوات ومستويات التخطيط 
١،٢،٣ التدرج الهرمي للمخططات يف جدة

الهرمــي   للتــدرج  جــدة  أمانــة  يف  املتبــع  التخطيــط  نظــام  يســتند 
املــكاين املتبــع يف اململكــة. وضمــن هــذا اإلطــار، ال بــد مــن اإلشــارة 
إىل املســتويات األربــع املختلفــة للخطــط العمرانيــة، وهــي املســتوى 
الوطنــي، واإلقليمــي، واملحــيل، وعــىل مســتوى املنطقــة. ويبــني 
الشــكل رقــم ١٦ أدوات ومســتويات التخطيــط  املتبعــة يف أمانــة جــدة.

٢،٢،٣  املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة 

يعتــرب التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن مســتويات التخطيــط 
املــكاين يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي تهــدف إىل معالجــة 
والعمرانيــة،  الطبيعيــة،  املســتويات  عــىل  الناشــئة  الجوانــب  مختلــف 
واالجتامعيــة، واالقتصاديــة يف مجــال التنميــة اإلقليميــة. وقــد تــم إعــداد 
وإقــرار املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة مكــة املكرمــة يف عــام ٢٠٠5 مــن 
قبــل مجلــس منطقــة مكــة املكرمــة باعتبــاره كرؤيــة شــاملة ملــدة ٢٠ عاماً 
لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة، واالجتامعيــة، والعمرانيــة الــواردة ضمــن 
االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة )لعــام ٢٠٠١(، وخطــة التنميــة الثامنــة 
)لألعــوام ٢٠٠5 – ٢٠١٠(، ونتائــج الدراســات واملســوحات املنفــذة كجــزء 
ــا إىل  ــد مــن اإلشــارة هن ــه ال ب ــد أن مــن مــرشوع املخطــط اإلقليمــي. بي
اإلقليمــي  املخطــط  إعــداد  عمليــات  يف  جــدة  أمانــة  مشــاركة  عــدم 

ملنطقــة مكــة املكرمــة. 

٣.٢.٣ املخطط املحيل ملدينة جدة 
ــة جــدة أداة تخطيــط ٧ تتألــف مــن مكــّون  يعتــرب املخطــط املحــيل ملدين
الكربى(والوثيقــة  جــدة  ملنطقــة  الهيــكيل  اســرتاتيجي)املخطط 
التنظيميــة )املخطــط املحــيل(، وتتضمــن تلــك املخططــات مــا يــيل: 

• إسرتاتيجية املدينة الطويلة األمد، 
• تحديد مجاالت التنمية، 

• تحديد األرايض واملناطق الحرضية وغري الحرضية،
• شبكة النقل الرئيسية، 

• الحامية البيئية، 
• توفري مرافق البنية التحتية، 

• تفاصيل استخدام األرايض، 
• اللوائح لألنظمة العمرانية، 

• املقرتحات التفصيلية ملناطق محددة مختارة. 

املخطط العمراين ملنطقة جدة الكربى 
أشــار أحــد التقاريــر الصــادرة يف عــام ٢٠١5  ٨ إىل إعــداد أمانــة جــدة أربــع 
خطــط لتوجيــه عمليــات التنميــة يف جميــع أنحــاء محافظــة جــدة لفــرتة 
مــن  كالً  الخطــط  تلــك  وتتضمــن  عامــاً.  بعرشيــن  املحــددة  التخطيــط 
املحــيل  العمــراين  واملخطــط  جــدة،  ملحافظــة  اإلســرتاتيجية  الخطــة 
واملخططــات  جــدة،  ملحافظــة  العمــراين  واملخطــط  جــدة،  ملدينــة 
املحليــة ملدينــة جــدة )خطــط العمــل املخصصــة ملجــاالت محــددة(. وقــد 
عملــت أمانــة جــدة عــىل إعــداد أول ثــالث مخططــات بالتعــاون مــع رشكــة 
"أيكــوم" لالستشــارات AECOM ومــن ثــم تــم إقرارهــا مــن قبــل وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة يف عــام ٢٠١5، وتتميــز تلــك املخططــات 
اإلقليمــي،  واملخطــط  الوطنيــة،  العمرانيــة  واالســرتاتيجية  بتامشــيها 
وخطــة التنميــة التاســعة. يتضمــن املخطــط االســرتاتيجية ملحافظــة جــدة 
الرؤيــة التنمويــة لألمانــة، إضافــة للغايــات واألهــداف املحــددة ملحافظــة 
جــدة حتــى عــام ٢٠٣٣. إضافــة لذلــك، تحــدد الخطــة كالً مــن األهــداف 
ــه  والسياســات الواســعة النطــاق واملنفــذة مــن قبــل املحافظــة لتوجي
عمليــات صنــع القــرار يف مجــاالت تنظيــم اســتعامالت األرايض، وإعــداد 
السياســات العمرانيــة، وتخطيــط مشــاريع البنيــة التحتيــة، واالســتثامر، 
واإلدارة وتوفــري املرافــق واملنشــآت العامــة. أمــا املخطــط العمــراين 
املحــيل فيهــدف لتحديــد مســتويات النمــو العمــراين واالســرتاتيجية 
العمرانيــة ملحافظــة جــدة حتــى عــام ٢٠٣٣ بحيــث أ( يحــدد معايــري النمــو 
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والتنميــة الطويلــة األمــد، ب( يحــدد مواقــع النمــو العمــراين والحاميــة 
التنمويــة  االســرتاتيجية  يحــدد  ج(  املحــيل،  املســتوى  عــىل  البيئيــة 
املفصلــة للمناطــق الحرضيــة يف جــدة.  ويهــدف املخطــط الهيــكيل 
ضمــن  الــواردة  للهيــاكل  واملامثلــة  العمرانيــة  الهيــاكل  أبــرز  لتحديــد 
االســرتاتيجية العمرانيــة اإلقليميــة. كــام يســتند املخطــط ملجموعــة مــن 
الدراســات التــي تبحــث يف تحديــات حرضيــة متنوعــة حيــث أن إعــداده مل 
يتوافــق مــع األهــداف اإلمنائيــة املحــددة ضمــن الخطــة االســرتاتيجية 
ملحافظــة جــدة فحســب، بــل لــي يتــامىش كذلــك مــع معايــري النمــو 
األهــداف  وتتمثــل  جــدة.  املحــيل ملحافظــة  الــواردة ضمــن املخطــط 
ــم  ــة، وتنفيــذ التصامي ــة واملجتمعي ــق العام ــري املراف ــية يف توف الرئيس
العمرانيــة األفضــل، إىل جانــب تكثيــف عمليــات التنميــة يف ســبعة مراكز 
محليــة داخــل مدينــة جــدة  )مبــا يف ذلــك الجنــوب، مليصــة، مركــز املدينــة، 
جــدة الجديــدة، تــالل جــدة، أبهــر، ثــوال(. كــام يحــدد املخطــط االســتعامالت 
ــربى  ــة الك ــة يف املنطق ــة التحتي ــبكات البني ــألرايض وش ــرتاتيجية ل االس
ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠/٢٠٣٠ حيــث تــم تخصيــص 

١٢١,٦٧5 ألــف هكتــار مــن األرايض ألغــراض بنــاء املســاكن. 

املخطط املحيل ملدينة جدة
ميثــل املخطــط املحــيل ملدينــة جــدة املســتوى الثالــث مــن مســتويات 
يركــز  والــذي  اململكــة  يف  بــه  املعمــول  املــكاين  التخطيــط  نظــام 
عمومــاً عــىل املناطــق املحليــة التــي تقــع ضمــن منطقــة نطــاق التنميــة 
العمرانيــة، فضــاًل عــن الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل قطــاع اإلســكان. كــام 
ــتعامالت  ــدد اس ــذي يح ــة وال ــيل للمدين ــط املح ــس املخط ــن أطل يتضم
األرايض املرخصــة يف كل منطقــة مــن مناطــق املدينــة، إضافــة إىل 
لحقــوق  املحــددة  املواصفــات  يتضمــن  والــذي  التنظيمــي  التقريــر 
ــاء،  ــة للبن ــر والتنميــة املســموح بهــا مثــل معــدل املســاحة الكلي التطوي
وارتفاعــات املبــاين، ومناطــق التنظيــم الخــاص، وغريهــا. وتتمثل أهداف 
املخطــط املحــيل مبــا يــيل: أ( تطبيــق التنظيــامت الخاصــة باســتخدامات 
األرايض الحرضيــة وقوانــني  البنــاء، ب( توفــري الخدمــات العامــة ومرافــق 
البنيــة األساســية بأســلوب متكامــل ومجــدي مــن ناحيــة التكلفــة، ج( وضــع  
الضوابــط األساســية لشــبكات الطــرق املقرتحــة، د( تســهيل مشــاريع 
اإلســكان املنفــذة ضمــن إطــار الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص.
وفقــاً  املستشــارين  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  املخطــط  إعــداد  تــم 
لكتيــب متطلبــات إعــداد الخطــط املحليــة والصــادر عــن وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة والــذي تــم تحديثــه يف عــام ٢٠١5 حيــث تضمنــت أبــرز 
الجديــدة ب ١٤ عامــاً الزمنيــة للخطــط  الفــرتة  الفنيــة تحديــد  التغيــريات 
)٢٠١5 – ٢٠٢٩(، بيــد أن هــذا الكتيــب ال يعــد شــامالً كاألنظمة أو الكتيبات 
ــذ أنظمــة التخطيــط األخــرى مبــا يف  ــات تنفي اإلرشــادية التــي تخــدم آلي
ذلــك املخطــط اإلقليمــي واملخطــط الهيــكيل. عــالوة عــىل ذلــك، فــإن 
املخطــط ال يســتند ألي إطــار ترشيعــي لدعــم تنفيــذ الخطــط املحــددة. 
ــة  ــاكل موازي ــداً نظــراً لوجــود هي ــزداد تعقي إن إعــداد املخطــط املحــيل ي
تــم تشــكيلها مــن قبــل وزاريت الشــؤون البلديــة والقرويــة والداخليــة، 
وبالرغــم مــن أن مهــام التخطيــط تــؤول إىل األمانــات )تحــت إرشاف وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة(، إال أنهــا تتقاطــع مــع كل مــن املحافظــات 
واملراكــز )املناطــق( التــي يتــم تشــكيلها تحــت إرشاف وزارة الداخليــة. 
تنفيــذ  عــىل  املرشفــة  الجهــة  الداخليــة  وزارة  تعتــرب  أخــرى،  وبعبــارة 
املشــاريع اإلقليميــة ٩ ، فيــام متثــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
الجهــة األساســية ملشــاريع التخطيــط العمــراين، إال أنــه ال توجــد أي آليــة 
تنســيق واضحــة فيــام بينهــام، وهــو األمــر الــذي غالبــاً ما يــؤدي إىل طريق 

ــر بالتــايل عــىل مســتوى  ــع القــرار مــام يؤث مســدود عــىل مســتوى صن
تنفيــذ املعايــري الفنيــة داخــل األمانــات مثلــام هــو الحــال يف أمانــة جــدة. 
وبالرغــم مــن إعــداد األمانــة للمخطــط املحــيل يف عــام ٢٠٠5، تعتمــد 
األمانــة حاليــاً عــىل املخطــط العــام  الــذي اعــده مكتــب البيئــة والــذي 
تــم إقــراره يف عــام ٢٠٠٦ مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. 
تنفيــذ  لتشــجيع  الــذيك"  النمــو  "سياســة  املخطــط  هــذا  ويتبنــى 
مشــاريع التطويــر املكثفــة باعتبارهــا كمنهجيــة أساســية لتحقيــق معيــار 

االســتدامة.
 ولغايــات تنفيــذ هــذه السياســة، توجهــت أمانــة جــدة لطــرح التنظيــامت 
تعزيــز مســتويات  بهــدف  عــام ٢٠١٧  بتقســيم املناطــق يف  الخاصــة 

التنميــة العاليــة الكثافــة ٩.  
وتتضمــن التحديــات التــي تواجــه عمليــات تنفيــذ الخطــط يف أمانــة جــدة 

مــا يــيل: 
لالســرتاتيجية  املرجعيــة  األطــر  وثيقــة  عــىل  األمانــة  توقيــع  عــدم   •
توقيعهــا  يعــد  والتــي  لالستشــارات  "أيكــوم"  رشكــة  مــع  التنفيذيــة 
بعــض  مثــة  لذلــك،  إضافــة  التنفيــذ.  بعمليــات  للبــدء  أساســياً  رشطــاً 
املؤسســات املعنيــة يف مجــاالت محــددة مثــل رشكــة الكهربــاء والتــي 

التنفيــذ. عمليــة  يف  الــدوام  عــىل  منخرطــة  تكــن  مل 
• نظــام نــزع امللكيــة ، وملكيــة األرايض والتعويض يف املناطق الســبع 

املحــددة ضمــن الخطــط التــي تــم إعدادهــا مــن قبل رشكــة "أيكوم". 

ــراين يف  ــو العم ــة والنم ــة العمراني ــة التنمي ــاق حامي ٤،٢،٣  نط
مدينــة جــدة 

اإلطار الترشيعي

يحــدد  الــذي   ،١5٧ رقــم  القــرار  الــوزراء  مجلــس  أصــدر   ،٢٠٠٨ عــام  يف 
ــح الشــاملة لــكل مــن النطــاق العمــراين حتــى عــام  االشــرتاطات واللوائ
٢٠٣٠م ونطــاق حاميــة التنميــة العمرانيــة، كــام صــدرت الالئحــة التنفيذيــة 
يف عــام ٢٠١٠ مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١١٧٦٩ الصــادر عــن وزارة 
ثــم تــىل ذلــك صــدور النســخة املراجعــة  البلديــة والقرويــة،  الشــؤون 
الحاليــة )القــرار الــوزاري رقــم ٦٦٠٠٠ الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة 
نطــاق  مــن  القصــد  كان  ولقــد  ٢٠١٤م،  العــام  يف  وذلــك  والقرويــة(، 
ــن  ــد م ــام قص ــراين بين ــم يف الزحــف العم ــو التحك ــة ه ــة العمراني التنمي
نطــاق حاميــة التنميــة منــع الزحــف العمــراين غــري املخطــط يف ضواحــي 
املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، وذلــك مــن خــالل ترســيم 
حــدود النطــاق الــذي ال يجــوز التنميــة فيــه، للحفــاظ عــىل األرايض مــن 
أجــل التنميــة الحرضيــة املســتقبلية خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 
٢٠٣٠، إىل جانــب دعــم دور نطــاق التنميــة العمرانيــة يف منــع الزحــف 

العمــراين. 
ينــص قــرار عــام ٢٠١٤ عــىل العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة مبــا يف 

ذلــك: 
• إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة االســرتاتيجية التــي تشــكل جــزءاً 
مــن االســرتاتيجيات العمرانيــة، مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق والخطــوط 
الحديديــة الرئيســية التــي متــر عــرب األرايض الخاصــة، عــىل أي مشــاريع 

ــة أخــرى؛  إمنائي
• عــدم الســامح بقيــام مشــاريع التنميــة خــارج حــدود النطــاق إال مبوافقــة 

وزارة الشــؤون البلديــة والقروية؛ 
• يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.

املطــور  عــىل  يجــب  التــي  التنميــة  معايــري  أيضــاً  النظــام  يحــدد  كــام   
الوطنيــة  للمراكــز  االســرتاتيجية  الفئــات  إىل  اســتناًدا  بهــا  االلتــزام 
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45%

27%

21%

7%

جــدة  مدينــة  بــأن  علــامً  األرايض،  قطــع  وحجــم  والبلديــة  واإلقليميــة 
الرغــم  عــىل   .)١٧ الشــكل  )انظــر  للنمــو  وطنــي  منــو  كمركــز  تصنــف 
مــن أن املنطقــة الواقعــة بــني نطــاق حاميــة التنميــة ونطــاق التنميــة 
العمرانيــة لعــام ١٤5٠ هـــ )٢٠٣٠( هــي مــن الناحيــة النظاميــة منطقــة 
محميــة وغــري مخصصــة للتنميــة؛ إال أن النظــام يحــدد أيضــا آليــات لتنفيــذ 
عــالوة  فيهــا،  اإلقليميــة  الوطنيــة  أو  الكــربى  االقتصاديــة  املشــاريع 
ــا  ــاًء عــىل الصالحيــات املمنوحــة مــن قبــل الجهــات العلي عــىل ذلــك، وبن
املختصــة، هنــاك بعــض الــوكاالت لديهــا صالحيــات التــرصف يف األرايض 
إنشــاء مشــاريع  عــىل  املناطــق واملوافقــة  مثــل هــذه  الواقعــة يف 
التنميــة بشــكل عــادي فيهــا اســتناداً إىل أن الصالحيــات العليــا املختصــة 
تحــل محــل صالحيــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن ناحيــة تقييــم 
االمتثــال وااللتــزام باألنظمــة، باإلضافــة إىل ذلــك، وبالنظــر إىل املرونــة 
"االســرتاتيجية"،  أو  "الكــربى"  املرشوعــات  تعريــف  حــول  النظاميــة 
توجــد بعــض املشــاريع الســكنية الخاصــة خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة 
لعــام ١٤5٠ هـــ )٢٠٣٠(، وقــد أضعفــت هــذه العوامــل الفعاليــة الوظيفيــة 
للوائــح واالشــرتاطات، وســيادة النظــام، فضــال عــن التنميــة املدمجــة

 للمناطق العمرانية. 

تعيني الحدود 
التوســع  البلديــة والقرويــة عــىل تعيــني حــدود  الشــؤون  عملــت وزارة 
العمــراين ملدينــة جــدة، إضافــة ملــدن أخــرى، مــن خــالل لجنــة مختصــة 
إعــداد  لوحــظ  فقــد  آخــر،  جانــب  مــن  املشــاريع.  تنســيق  لوحــدة  تابعــة 
الحســابات وفقــاً لعوامــل محــددة مبــا يف ذلــك معــدالت النمو املســجلة 
واملتوقعــة ومعــدالت النمــو العمــراين يف املدينــة، إال أنــه قــد لوحــظ 
غيــاب أي معايــري واضحــة ومعلنــة عــن كيفيــة احتســاب مســاحة الحــدود.

التحديات: 
جــدة  مدينــة  يف  املشــاريع  لتنفيــذ  تراخيــص  أي  إصــدار  عــدم  لوحــظ 
خــارج حــدود النطــاق العمــراين إال أنــه قــد لوحــظ كذلــك التفــاوت مــا بــني 
مســاحة الحــدود والحســابات الدميوغرافيــة ملدينــة جــدة واملحــددة مــن 
قبــل اللجنــة، مــام يقــوض بــدوره تحقيــق هــدف التكثيــف. وبعبــارة أخــرى، 
ووفقــاً للتوقعــات الحاليــة لنمــو معــدالت الكثافــة الســكانية، فســوف 
تســجل املدينــة كثافــة ســكانية تبلــغ ٦٢.5 نســمة / الهكتــار بحلــول عــام 
٢٠٣٠ وهــي كثافــة منخفضــة ال تتــامىش وأي مــن األهــداف املقرتحــة 
كثافــة  لتســجيل  املوئــل  برنامــج  حــدده  الــذي  الهــدف  ذلــك  يف  مبــا 

ســكانية تبلــغ ١5٠ نســمة / الهكتــار.

إجراءات إصدار الرخص: 
ــا  ــا وثيًق ــة ارتباطً ــة العمراني ــر داخــل نطــاق التنمي ــة والتطوي ــط التنمي ترتب
مبراقبــة إجــراءات إصــدار الرتاخيــص والتحكــم يف التنميــة، فــإن اإلجــراء 

ــة جــدة هــي كــام يــيل:  يف مدين
ــا يف  ــيم األرايض، مب ــط تقس ــة مخط ــة املنطق ــور ألمان ــدم املط • يق

ــة التحتيــة الالزمــة؛  ذلــك مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البني
• تقــوم األمانــة بتقييــم الطلــب وفقــا ألحــكام النظــام،  نطــاق التنميــة 
العمرانيــة، مــا عــدا الحــاالت التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧، 
حيــث يفــوض هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لالمــني مــن أجــل 
املوافقــة عــىل تقســيم األرايض فقــط فيــام يتعلــق بحجــم املشــاريع 
املوافقــة  ســلطة  لــه  مــن  هــو  جــدة  مدينــة  أمــني  ويعتــرب  الســكنية، 

مبوجــب هــذا النظــام؛ 
• ثــم يُرَســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة النظــر 
فيــه وفقــاً ملعايــري التنميــة أنظمــة البنــاء املعمــول بهــا، مــن ثــم يتــم 

ــة.  ــة والقروي ــح أو رفضــه مــن قبــل وزارة الشــؤون البلدي منــح الترصي
• لــدى املطــور الــذي رُفــض طلــب ترصيحــه خيــاران لالســتئناف: )أ( اللجــوء 

إىل األمانــة، واألمــارة، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة دراســة 
الطلــب؛ )ب( رفــع القضيــة إىل املحكمــة اإلداريــة ذات الصلــة؛ 

• يكون القرار الصادر بعد االستئناف أعاله نهايئ وملزم لجميع األطراف. 

نظام األرايض البيضاء – محافظة جدة 
ســجلت محافظــة جــدة نســبة عاليــة مــن مســاحات األرايض غــري املطــورة 
"األرايض البيضــاء" والتــي شــكلت ٢٧% مــن األرايض الواقعــة ضمــن 
حــدود النطــاق العمــراين. ويعتــرب وجــود األرايض البيضــاء وانتشــارها 
عامــل أســايس وهــام يف تزايــد معــدالت النقــص يف املســاكن، ال 
ســيام بالنســبة للشــباب واألعــداد الســكانية املتزايــدة وذلــك يف ظــل 
توجــه أصحــاب األرايض لتجميدهــا لغايــات رفــع قيمهــا بــدالً مــن تطويرهــا. 
األرايض  رضائــب  نظــام  إصــدار  عــىل  مؤخــراً  الحكومــة  عملــت  وقــد 
البيضــاء ١٠  والــذي يتــم مبوجبــه فــرض رضيبــة ســنوية بنســبة ٢.5 % مــن 
إجــاميل قيمــة األرايض البيضــاء، ويقصــد مبفهــوم األرايض البيضــاء أي 
أرايض فضــاء تقــع ضمــن "املناطــق املأهولــة" واملحــدد اســتخدامها 
لغايات االســتخدام الســكني أو االســتخدام الســكني والتجاري. ويتمثل 
الهــدف مــن إصــدار هــذا النظــام يف أ( زيــادة معــدالت عــرض األرايض 
املطــورة ملواجهــة مســألة النقــص يف املســاكن، ب( توفــري األرايض 
املخصصــة ملشــاريع اإلســكان بأســعار مناســبة، ج( مكافحــة مامرســات 
املضاربــة العقاريــة. وتتــوىل وزارة اإلســكان مســؤولية تنفيــذ القانــون 
بشــكل تدريجــي وذلــك بصفتهــا الســلطة التنفيذيــة. )أنظــر الشــكل ١٩(.

5،٢،٣ مخططات تقسيم األرايض
تعتــرب مخططــات تقســيم األرايض مبثابــة الركيــزة األساســية لغايــات 
بصالحيــة  جــدة  محافظــة  أمــني  ويتمتــع  الســعودية.  املــدن  تطويــر 
التاليــة  للمعايــري  املوافقــة عــىل مخططــات تقســيم األرايض وفقــاً 

 :)٢٠١٠ لعــام   ١٧٧٧٧ رقــم  الــوزاري  القــرار  )مبوجــب 
•  أن تكون األرض ضمن نطاق التنمية العمرانية املعتمدة، 

• أال تكــون األرض مملوكــة للقطــاع الحكومــي )تتطلــب موافقــة وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة(،
•  أن تتــامىش آليــات اســتخدام األرايض املحــددة مــع كل من التوجيهات 

والتنظيــامت املعمول بها، 
• أال تــؤدي عمليــات التقســيم الفرعيــة ألي إلغــاء أو تعديــل للترشيــع 

باســتعامالت األرايض، أو ألي تنظيــامت خاصــة  الســاري، 
ــاريع  ــذ مش ــات تنفي ــيم األرايض لغاي ــات تقس ــة مخطط ــم دراس •  أن تت
اإلســكان يف غضــون ٦٠ يومــاً مــن تاريــخ تقدميهــا، حيــث يتــم تفويــض 
انقضــاء  بعــد  لــوزارة اإلســكان  صالحيــات املوافقــة عــىل املخططــات 

الفــرتة املحــددة ب ٦٠ يومــاً،
•  اســتكامل جميــع إجــراءات التخطيــط وإصــدار نســخة مــن املخطــط الــذي 

متــت املوافقــة عليــه للــوزارة املعنيــة بتخطيــط املــدن.  
وتجــدر اإلشــارة إىل إصــدار األمانــة ملــا مجموعــه ٨ موافقــات ملخططــات 
تقســيم األرايض يف الفــرتة الواقعــة مــا بــني شــهري كانــون الثــاين 

وكانــون األول ١١٢٠١٧.  

الرياض 

جدة 

الدمام 

أخرى 

الشكل ١٩.  النسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ 
نظام األرايض البيضاء
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٣.٣ السياق املؤسيس
العربيــة  اململكــة  يف  العمرانيــة  التنميــة  مؤسســات   ١،٣،٣

الســعودية

التخطيــط  بإطــار  جــدة  محافظــة  يف  والتطويــر  النمــو  أمنــاط  تتأثــر 
املؤســيس املركــزي يف اململكــة تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة. وتتــوىل الــوزارة مهــام التخطيــط العمــراين ملــدن اململكــة 
والحفــاظ  وصيانتهــا،  الطــرق  إنشــاء  مشــاريع  تنفيــذ  ذلــك  يف  مبــا 
عــىل البيئــة، إضافــة لرتخيــص جميــع أنــواع األنشــطة اإلنشــائية ١٢. كــام 
تتــوىل وكالــة تخطيــط املــدن التابعــة لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
الدراســات  املحــيل،  التخطيــط  ذلــك  يف  مبــا  لهــا  التابعــة  واإلدارات 
والبحــوث، وتنســيق املشــاريع والتخطيــط والتصميــم العمــراين، مهمــة 
التنســيق مــع "الجهــات املعنيــة" يف مجــال التخطيــط وذلــك بهــدف 
الناحيــة  مــن  أنــه  إال    .١٣ الشــاملة  العمرانيــة  التنميــة  عمليــات  تحقيــق 
العمليــة، لوحــظ ضعــف التنســيق مــا بــني تلــك اإلدارات واألمانــة مــام 
ينعكــس بالتــايل عــىل مســتويات تقديــم الخدمــات وتنفيــذ املشــاريع. 

٢،٣،٣ السياق اإلقليمي: منطقة مكة املكرمة

لــوزارة  اإلداريــة  للتصنيفــات  وفقــاً  املكرمــة  مكــة   منطقــة  تنقســم 
مركــزاً   ٣٦ ذلــك  يف  )مبــا  مركــزاً  و١١٣  محافظــة   ١٧ إىل  الداخليــة 
)الفئــة أ(، و٧٧ مركــزاً )الفئــة ب(. وتعتــرب مدينــة جــدة األكــرب يف املنطقــة 
ضمــن  مشــمولة  غــري  أنهــا  إال  الســكان،  وعــدد  املســاحة  حيــث  مــن 
كــام  "األمــني"،  برئاســة  كأمانــة  تصنيفهــا  تــم  حيــث  التصنيــف،  هــذا 
حــددت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة تصنيــف األمانــة ضمــن الفئــة 
األوىل لألمانــات ١٤.  ونظــراً لطبيعــة التنظيــم، يتــم تحديــد مخصصــات 
التنمويــة  املشــاريع  تنفيــذ  لغايــات  الــوزارة  قبــل  مــن  املاليــة  األمانــة 
وتقديــم الخدمــات املحليــة والبلديــة مــن خــالل امليزانيــة الســنوية ١5 
ــك عــىل  ــة ١٦ وذل ــاح لألمان ــد املت ــذي ميثــل املصــدر التمويــيل الوحي وال
ــة نحــو ٣5% مــن  ــة بهــا لتغطي ــع املدين ــات التــي تتمت الرغــم مــن اإلمكاني
 .١٧ العقــارات  وتأجــري  التجاريــة  اإلعالنــات  إيــرادات  خــالل  مــن  نفقاتهــا 
توجــد مؤسســات أخــرى يف منطقــة مكــة املكرمــة والتــي تتــوىل مهــام 
إدارة عمليــات التنميــة وتنظيمهــا، مبــا يف ذلــك إمــارة املنطقــة برئاســة  
أمــري املنطقــة الــذي يرتبــط مبــارشة بــوزارة الداخليــة مبوجــب النظــام 
اإلقليمــي الخــاص باملناطــق.١٨ ويقــي النظــام كذلــك بتفويــض األمــري  
لــإلرشاف عــىل جميــع الســلطات واملؤسســات العاملــة ضمــن حــدود 

منطقــة مكــة املكرمــة. 
ويعمل مجلس املنطقة ١٩ يف اإلمارة ويتوىل املهام التالية ٢٠ :

أ( تحديــد احتياجــات املنطقــة والتوصيــة بإدراجهــا ضمــن خطــة التنميــة 
الوطنيــة، 

ب( تحديــد املشــاريع املفيــدة للمنطقــة وتقدميهــا كأنشــطة تتطلــب 
الختيــار  فحصهــا  ليتــم  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  متويــاًل 
املشــاريع القابلــة للتمويــل. ويتــم توفــري التمويــل كجــزء مــن مخططــات 
ــة الســنوية للمملكــة وهــي متثــل الوســيلة  ــة وامليزاني ــة الوطني التنمي

التمويليــة الوحيــد املتاحــة لألمانــات. 
ومتابعــة  اإلقليميــة  اإلداريــة  للمراكــز  التنظيميــة  الرتتيبــات  دراســة  ج( 

مقرتحــة.  تعديــالت  أي  تنفيــذ 
وتنفيــذ  وامليزانيــة  والتطويــر  التنميــة  مخطــط  تنظيــامت  تطبيــق  د( 

الالزمــة. التنســيق  عمليــات 

ويعتــرب مركــز التكامــل التنمــوي مركــز إقليمــي يهــدف ملعالجــة التحديــات 
املشــاريع،  تنفيــذ   ومتابعــة  واملطوريــن،  املســتثمرين  تواجــه  التــي 
وصياغــة مــؤرشات أداء املشــاريع وتشــجيع االســتثامر يف املنطقــة ٢١.  
كذلــك، تضــم األمانــة املجلــس البلــدي والــذي يتــم انتخــاب ثلثــي أعضائــه 
مــن قبــل الســكان املحليــني، فيــام يتــم تعيــني النســبة املتبقيــة مــن 
قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة. يتــوىل املجلــس مهمــة اإلرشاف 
و  للتأكــد  والبلديــات  األمانــة  مــن  كل  تنفذهــا  التــي  األنشــطة  عــىل 
التحقــق مــن متاشــيها واملخطــط اإلقليمــي ولتلبيــة االحتياجــات الناشــئة 
يف املنطقــة. كــام يتــوىل املجلــس، والــذي يتألــف حاليــاً مــن ٣٠ عضــواً، 

مهمــة إقــرار كالً مــام يــيل:  

أ( ميزانيــة األمانــة والتــي تعتمــد عــىل املخصصــات النقديــة مــن قبــل 
الحكومــة الوطنيــة. وتخضــع هــذه املوازنــة للمراجعــة املســتمرة نظــراً 
الرتكازهــا عــىل األولويــات املتفــق عليهــا مــا بــني املجلــس واألمــني. 

ب( دراســة املخططــات الســكنية والتحقــق مــن عــدم  وجــود أي أخطــاء 
أو تجــاوزات، 

ج( نطاق الخدمات البلدية، 
د( مشاريع نزع امللكية اعتامداً عىل األولويات املخطط املحيل.

٣.٣.٣ النطاق املحيل: مدينة جدة 

ــك  ــف منطقــة مكــة املكرمــة مــن مجموعــة مــن املــدن، مبــا يف ذل تتأل
مدينــة جــدة، والتــي تعــد األكــرب يف املنطقــة مــن حيــث املســاحة وعــدد 
الســكان. أمــا عــىل املســتوى الوطنــي، تــأيت مدينــة جــدة يف املرتبــة 
الثانيــة مــن حيــث املســاحة بعــد مدينــة الريــاض. ومثلــام تــم اإلشــارة 
إليــه أعــاله، تتــوىل أمانــة محافظــة جــدة إدارة املدينــة برئاســة األمــني 
والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، فيــام يتــم 
تعيــني أعضــاء موظفــي األمانــة مــن خــالل وزارة الخدمــة املدنيــة وفقــاً 

ملؤهالتهــم املهنيــة. 
يتــم تنفيــذ برامــج التخطيــط، واإلعــداد وتنفيــذ األنظمــة والترشيعــات 
يف األمانــة مــن قبــل إدارة التصميــم العمــراين ٢٢  والتــي تعنــى بضــامن 
البلديــة  الشــؤون  وزارة  قبــل  مــن  املعتمــدة  والتصاميــم  االمتثــال 
والقرويــة يف جميــع املــدن، واملناطــق الريفيــة، والطــرق، واألبنيــة يف 
اململكــة. ويقــدر عــدد املهندســني ٢٣ ومختــيص التخطيــط العمــراين 
العاملــني يف إدارة التخطيــط العمــراين بنحــو 55 موظفــاً، وتعمــل اإلدارة 
مــن خــالل األقســام الخمســة التاليــة: أ( إدارة التصميــم العمــراين، ب( 
اإلدارة العامــة لــألرايض واملمتلــكات، ج ( اإلدارة العامــة للمنــح، د( اإلدارة 
تنظيــامت  بتنفيــذ  )واملعنيــة  والتنظيــم  الهيــكيل  للمخطــط  العامــة 
التخطيــط واملخطــط العمــراين(، هـــ( اإلدارة العامــة لنظــم املعلومــات 
ــة يف اإلدارة  ــار املســاءلة الفني ــاب معي ــظ غي ــد لوح ــه ق ــة. إال أن الجغرافي
نظــراً للتغيــريات الداخليــة املســتمرة بــاإلدارات مــام يحــول دون إمكانيــة 
جانــب  مــن  الخارجيــة.  الجهــات  مــع  التنفيذيــة  العالقــات  طبيعــة  تتبــع 
آخــر، عملــت األمانــة عــىل إنشــاء املرصــد الحــرضي املحــيل يف عــام 
٢٠٠٧ والــذي يتــم اإلرشاف عليــه مــن قبــل املرصــد الحــرضي الوطنــي 
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٢٤   )مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٢٨٠ لعــام ٢٠٠٧ والصــادر عــن وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة(. كــام يقــدم املرصــد الدعــم إلدارة التصميــم 
العمــراين لغايــات رصــد مســتويات التقــدم املحــرز كل ثالثــة أعــوام ملــا 

يــيل: 

• تحقيق رؤية ٢٠٣٠، 
• تحقيق الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية املستدامة،

• مؤرشات ازدهار املدينة واملؤرشات الحرضية األخرى .
وترتبــط رشكــة جــدة للتنميــة والتطويــر العمــراين والتــي تــم إنشــاؤها 
الــرشاكات مــع  يف عــام ٢٠٠٦ بأمانــة جــدة، حيــث تعمــل عــىل إنشــاء 
القطــاع الخــاص لتأكيــد تنفيــذ مشــاريع التطويــر الضخمــة، إضافــة لذلــك، 
إضافــة  املــرتو  خــط  بنــاء  مــرشوع  تنفيــذ  يف  بــدور  الرشكــة  تحظــى 

ملشــاريع التطويــر العمــراين لرتقيــة املناطــق غــري املخططــة.  ٢5

 
٤،٣،٣  اآلثار الترشيعية واملؤسسية ألمانة جدة 

عــادة مــا يتــم إصــدار القــرارات واملوافقــات الخاصــة باألطــر الفنيــة عــىل 
املتعلقــة  القــرارات  ذلــك  يف  مبــا  )األمانــة(  املحليــة  اإلدارة  مســتوى 
تخضــع  تقديريــة  أســس  عــىل  بنــاء  اتخاذهــا  يتــم  والتــي  بالتخطيــط، 
لألولويــات املحــددة، األمــر الذي ينعكس بدوره عىل مســتوى املســاءلة 
الفنيــة، والشــفافية والوضــوح، إضافــة إىل القــدرة عــىل تحقيــق النتائــج.

٤،٣ التمويل البلدي

تتمتــع مدينــة جــدة بأهميــة خاصــة، فباإلضافــة إىل ترتيبهــا كإحــدى أكــرب 
اقتصاديــاً  مركــزاً  املدينــة  تعــد  املكرمــة،  مكــة  منطقــة  يف  مدينتــني 
مــن قطاعــات صناعيــة  بــه  تتميــز  للمملكــة وذلــك ملــا  بالنســبة  هامــاً 
إجــاميل عــدد املصانــع املنتجــة  نحــو ١٨.5% مــن  منتجــة والتــي متثــل 
يف اململكة.٢٦وتتضمــن أبــرز القطاعــات الصناعيــة يف منطقــة مكــة 
املكرمــة كالً مــن: )١( تكريــر النفــط واملنتجــات النفطيــة، )٢( املنتجــات 
الغذائيــة واملرشوبــات، )٣( مــواد البنــاء حيــث تســتقطب تلــك املجــاالت 

أكــر مــن 5٠% مــن إجــاميل االســتثامرات الصناعيــة يف املنطقــة. ٢٧

بأهميــة  االقتصاديــة  عبداللــه  امللــك  مدينــة  تتمتــع  آخــر،  جانــب  مــن 
اقتصاديــة مامثلــة ألهميــة مدينــة جــدة، إال أن األخــرية تتميــز بتشــغيل 
املينــاء األكــرب يف البحــر األحمــر.  ٢٨ عــىل الرغــم مــن تركــز االقتصــاد 
املحــيل للمدينــة ضمــن القطاعــات التقليديــة املعتمــدة عــىل كثافــة 
األيــدي العاملــة )كقطاعــات البنــاء والتشــييد، والتجــارة وتجــارة الجملــة، 
والتصنيــع(، فقــد رشعــت الحكومــة يف تعزيــز مجــاالت التطويــر واالبتــكار 
وذلــك عــرب تحديــد املصــادر االقتصاديــة االســرتاتيجية والتــي تركــز عــىل 
ــات اللوجســتية، والســياحة، والخدمــات.  كل مــن مجــاالت النقــل والعملي
كــام يعــد التوجــه نحــو تحقيــق التنويــع االقتصــادي يف مدينــة جــدة عامــل 
أســايس لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة الــواردة ضمــن رؤيــة ٢٠٣٠ عــىل 
كل مــن املســتويني اإلقليمــي والوطنــي.٢٩ ولذلــك، مثــة أولويــة هامــة 
التحتيــة  البنيــة  مرافــق  تطويــر  يف  تتمثــل  والتــي  للحكومــة  بالنســبة 
)مبــا يف ذلــك مرافــق النقــل ومعالجــة امليــاه( يف ظــل الحفــاظ عــىل 
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الشكل ٢٠.  عدد العاملني حسب القطاع االقتصادي، ٢٠١٢-٢٠١٦  

املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية )٢٠١٦(

 أنشطة
 المعلومات
 واالتصاالت

 تجارة الجملة
 والتجزئة

 أنشطة
 البناء

 أنشطة
 التعدين
 والمحاجر

األنشطة
 والخدمات 
  االجتماعية

 الزراعة
 والبستنة
 والغابات

 وأنشطة الصيد

أنشطة
 التصنيع 

أنشطة
 اإلمداد بالكهرباء 

والغاز والمياه

 األنشطة
 المالية والتأمينية

 والعقارية
 األنشطة األخرى

٨٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٠

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

عدد املوظفني

مســتوى الخدمــات املقدمــة للقطاعــات االقتصاديــة الناشــئة والقامئــة 
تلــك املرافــق مبثابــة عنــارص أساســية  تعتــرب  جــدة، حيــث  يف مدينــة 
املنافســة  أشــكال  ولتحفيــز  األســواق،  إىل  الوصــول  فــرص  لزيــادة 
يف  مســاهمتها  لتعزيــز  املدينــة  يف  اإلنتاجيــة  الطاقــات  ولتســخري 
الحكوميــة  االقتصاديــة  االســرتاتيجية  تجــدد  كــام  الوطنــي.  االقتصــاد 
التزامهــا بتوفــري فــرص الوصــول إىل أســواق العمــل، والخدمــات النوعيــة 
التكلفــة. إال أنهــا  التعليــم، والصحــة، والســكن امليســور  يف مجــاالت 
تواجــه التحــدي املتمثــل يف رضورة مواكبــة االحتياجــات الســكانية وذلــك 
يف ظــل تســجيل معــدل منــو ســكاين ســنوي بنحــو ٣.5 %، أي مــا يعــادل 
١٢% مــن إجــاميل ســكان اململكــة ٣٠.   وضمــن هــذا الســياق، فــإن تعزيــز 
حلقــة التفاعــل مــا بــني )١( االحتياجــات اإلقليميــة واملحليــة، )٢( التعليــم 
والتدريــب، )٣( االقتصــاد املحــيل، ميكــن أن تســاعد البلديــات واألمانــات 
عــىل تعزيــز مســتويات منــو رأس املــال البــرشي إضافــة لتحقيــق ظــروف 
أفضــل لألســواق والتــي تســاهم بدورهــا يف تحفيــز أســاليب البحــث، 

واالبتــكار، والتنويــع االقتصــادي.٣١

١،٤،٣ النظام املايل

إن تحقيــق التنميــة االقتصاديــة العمرانيــة واملحليــة املســتدامة يتطلــب 
وجــود نظــام محــيل قــوي ومــرن لــإلدارة املاليــة. وقــد لوحــظ اعتــامد 
محافظــة جــدة حاليــاً عــىل النظــام املــايل العــام واملوجــه مــن خــالل 
خطــة التنميــة الوطنيــة. ويتســم هــذا النظــام بدرجــة عاليــة مــن املركزيــة 
فضــالً عــن اعتــامده عــىل التحويــالت الحكوميــة الداخليــة لغايــات متويــل 
أنشــطة ومشــاريع التنميــة املحليــة. ويف عــام ٢٠١٧، توجهــت الحكومــة 
والتــي  البلديــة  للخدمــات  العامــة  إجــاميل املوازنــة  مــن  لتخصيــص %5 
قبــل  مــن  املــدارة  والربامــج  املشــاريع  تغطيــة  يف  كذلــك  ســاهمت 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة )انظــر لشــكل ٢١ - ٢٢(  تتــوىل وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة مســئولية متويــل األنشــطة املصنفــة ضمــن 
بنــد "الخدمــات البلديــة" عــرب األمانــات  ٣٢ مبــا يف ذلــك أنشــطة التخطيــط 
الصحيــة،  الخدمــات  مرافــق  وتوفــري  املنشــآت،  وترخيــص  العمــراين، 

وصيانــة شــبكات الطــرق. وباإلضافــة للــوزارة، توجــد وزارات ومؤسســات 
حكوميــة أخــرى تعنــى بتمويــل املشــاريع وتنفيذهــا عــىل املســتوى 
املحــيل )حيــث تقــدم وزارة التعليــم التمويــل املبــارش للمــدارس يف 

املدينــة(. 

٢,٤,٣ إيرادات األمانة 

ملحدوديــة  إضافــة  محــدودة  إيــرادات  مصــادر  حاليــاً  األمانــات  متتلــك 
وزارة  توجهــت  وقــد    .٣٣ الرضائــب  لجمــع  لهــا  املمنوحــة  الصالحيــات 
والتــي  البلديــة  الرســوم  لفــرض  مؤخــراً  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
ــات/ ــة )تتــوىل البلدي ســاهمت يف توســيع قاعــدة االســتثامرات البلدي
الحــواالت  باســتثناء  أنواعهــا  مبختلــف  اإليــرادات  األمانــات مهمــة جمــع 
املتأتيــة مــن الحكومــة(، وبالرغــم مــن ذلــك، فــال زالــت اإليــرادات املحليــة 

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

خدمات األمانة
٪٣

التعليم
٪٢5

الصحة والتنمية 
االجتامعية

٪١٢

االقتصاد
٪5

البنية التحتية والنقل
٪5 الربامج العامة

٪١٠

اإلدارة العامة
٪٣

األمن واإلدارة 
اإلقليمية

٪١٢

القطاع 
العسكري

٪٢5

الشكل ٢١. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦

القطاع

 العسكري٢١٪

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

خدمات األمانة
٪5

التعليم
٪٢٣

الصحة والتنمية 
االجتامعية

٪١٤

االقتصاد
٪5

البنية التحتية والنقل
٪٦ الربامج العامة

٪١٢

اإلدارة العامة
٪٣

األمن واإلدارة 
اإلقليمية

٪١١

الشكل ٢٢. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٧
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غــري كافيــة، األمــر الــذي يــؤدي بالتــايل الســتمرار اعتــامد األمانــات عــىل 
التحويــالت  وتعتمــد  املاليــة.  وزارة  مــن  الــواردة  الحكوميــة  التحويــالت 
الحكوميــة الــواردة مــن وزارة املاليــة عــىل مقرتحــات املوازنــة الســنوية 
التــي تقدمهــا مختلــف الــوزارات، فيــام تتأثــر عمليــة إعــداد موازنــة وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة بشــكل كبــري بــكل مــن احتياجــات البلديــات  
األمانــات وأولوياتهــا. وتعمــل البلديــات و األمانــات عىل تقديم املشــاريع 
املقرتحــة لــدورة املوازنــة املقبلــة، والتــي يتــم تقدميهــا فيــام بعــد إىل 
جهــات صنــع القــرار يف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلقرارهــا. ويتــم 
إدراج املشــاريع التــي تــم إقرارهــا ضمــن مراجعــة ميزانيــة وزارة املاليــة 
ومــن ثــم يتــم رفعهــا للحصــول عــىل موافقــة مجلــس الــوزراء لتخصيــص 

التمويــل الــالزم لهــا. 

٣.٤.٣ متويل التكاليف التشغيلية لألمانات/البلديات 

يف عــام ٢٠١٦، حققــت مدينــة جــدة مــا مجموعــه ٩٠٠ مليــون ريــال مــن 
مصــادر اإليــراد املحليــة والتــي تعــادل ٣٦% مــن موازنــة املدينــة ٣٤.  ويعتــرب 
ــرادات أكــرب تفــوق  ــق إي ــة وذلــك يف ظــل تحقي ــزاً للغاي هــذا اإلنجــاز ممي
تلــك املســجلة عــىل مســتوى األمانــة بنســبة ٢٠%. ٣5 وضمــن املســاعي 
مســتوى  وخفــض  املحليــة  املاليــة  اإلدارة  مســتوى  لتحســني  الراميــة 
االعتــامد عــىل التحويــالت الــواردة مــن الحكومــة املركزيــة، تــم توجيــه 
الحكومــات املحليــة مــن خــالل برنامــج التحــول الوطنــي إلعــداد سياســات 

ماليــة ســليمة عــرب إدخــال أدوات متويليــة جديــدة.  ٣٦

 نفقات التشغيل
٪٣

 برامج التشغيل والصيانة
 والعقود

٪٦٦

املشاريع
٪١٠ الرواتب

٪٢١

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧(.

الشكل ٢٤ تحليل ميزانية األمانة )٢٠١٦(.  الشكل ٢٣ ميزانية األمانة، جدة )٢٠١٧(
املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧(.

340,388 

41,691 

1,050,000 

160,550

1,592,729

بنود امليزانية ريال سعودي )× ١٠٠٠(

الرواتب

املشاريع

اإلجاميل

نفقات التشغيل  

برامج وعقود التشغيل والصيانة
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مدينة جدة باملقارنة مع بلدية مانهاتن

١,٤ أمناط النشاط العمراين
١,١,٤ أمناط التنمية يف املدينة

تعــد مدينــة جــدة أكــرب مدينــة ســاحلية يف اململكــة ويطلــق عليهــا اســم 
والتــي  الســعودية  املــدن  أبــرز  مــن  وتعتــرب  األحمــر".  البحــر  "عــروس 
تشــكل بوابــة اقتصاديــة،  اكتســبت أهميــة كــربى عــىل مســتوى التجــارة 
الدوليــة. وقــد شــكلت املدينــة يف الســابق املنفــذ الخارجــي للمملكــة، 
مــام جعلهــا تكتســب أهميــة واســعة ملــا تتميــز بــه مــن صناعــات ومشــاريع 

تطويريــة يف مختلــف مجــاالت التجــارة والخدمــات. 
إضافــة لذلــك، ومثلــام ذكــر أعــاله، تعتــرب جــدة بوابــة الحرمــني الرشيفــني 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، فضــاًل عــن تشــكيلها ألول محطــة لــزوار 
عــدد  ويقــدر  املنــورة(.  واملدينــة  املكرمــة  )مكــة  املقدســة  األرايض 
ــر ممــن يســافرون  ــزوار القادمــني إىل جــدة ســنوياً بنحــو 5 ماليــني زائ ال
ــة جــدة،  ــدويل ألداء مناســك الحــج )أمان ــز ال ــد العزي عــرب مطــار امللــك عب

٣٧  .)٢٠١٣
تقــع مدينــة جــدة عــىل الجانــب الغــريب مــن اململكــة يف وســط الســاحل 
الرشقــي للبحــر األحمــر، وتبلــغ املســاحة العمرانيــة للمدينــة نحــو ٨٤,٦5٨ 
ــادل  ــا يع ــمة، أي م ــني نس ــو ٤ مالي ــدد ســكانها بنح ــدر ع ــام يق ــار، في هكت
١٤% مــن إجــاميل عــدد ســكان اململكــة. كــام بلــغ معــدل النمــو الســكاين 
شــهدت    .)٢٠١٣ لعــام  جــدة  أمانــة  لبيانــات  )وفقــاً   %٣.٢ املدينــة  يف 
املدينــة اســتقراراً ســكانياً ألول مــرة قبــل ٢5٠٠ عامــاً باعتبارهــا منطقــة 
ــارة  ــات الصيــد، مــام أدى العتبارهــا كمركــز للتجــار والبّح مائيــة صغــرية لغاي
عــىل مــدى األعــوام.  كــام شــهدت املدينــة إنشــاء مينــاء جــدة والــذي 
نشــط يف تجــارة التوابــل يف عهــد الخليفــة عثــامن بــن عفــان ريض اللــه 
أثنــاء  الحجــاج املســلمني  ملينــاء الســتقبال  بتحويلهــا  أمــر  عندمــا  عنــه 
عــام ٢٦  املنــورة يف  رحلتهــم إىل مدينتــي مكــة املكرمــة واملدينــة 
هـــ. )٦٧٤ م( وهــو مــا شــكل نقطــة تحــول يف تاريــخ مدينــة جــدة، حيــث 
ــل ملــا  ــادل التجــاري فحســب؛ ب ــادة فــرص التب أن ذلــك ال يقتــرص عــىل زي
ســاهم بــه يف تعزيــز فــرص وصــول الحجــاج مــن مختلــف أنحــاء العــامل 
رســم  يف  كذلــك  وســاهموا  املدينــة  يف  بعضهــم  اســتقر  ممــن 

املالمــح املســتقبلية للمدينــة. 
بتدفقــات  مدفوعــة  عاليــة  ســكاين  منــو  وتــرية  املدينــة  شــهدت 
ســجلته  الــذي  الســكاين  النمــو  معــدل  بلــغ  حيــث  إليهــا.  املهاجريــن 
ــا بــني األعــوام ١٣٦٦ )١٩٤٧ م(        ــة نحــو ٩.5 % ســنوياً يف الفــرتة م املدين

)١٩٨٧م(.  ١٤٠٣ و 
أبرز املراحل التاريخية التي شهدتها املدينة: 

• يف األعــوام ١٣٦٧ – ١٣٧5 هـــ )١٩٤٨ – ١٩5٦ م( حققــت مدينــة جــدة 
مكاســب عاليــة عــىل صعيــد زيــادة الــواردات باعتبارهــا املينــاء الرئيــيس 
ســكاين  منــو  وتــرية  املدينــة  ســجلت  لذلــك،  إضافــة  اململكــة.  يف 
مــام  املدينــة  أســوار  إزالــة  بعــد  والــرشق  الشــامل  جهــة  نحــو  رسيعــة 

زيــادة مســاحتها مــن ٣٠٠ إىل ٣.٣٠٠ هكتــار.  ســاهم يف 
تراجعــت معــدالت  – ١٩٦٣ م(   ١٩5٧( هـــ   ١٣٨٢ – األعــوام ١٣٧٦  • يف 
النمــو العمــراين نظــراً لرتاجــع أســعار النفــط وضعــف معــدالت النمــو 

االقتصــادي. 
• يف األعــوام ١٣٨٣ – ١٣٩٠ هـــ )١٩٦٤ – ١٩٧١ م( أدى انتعــاش الوضــع 

٤,٠٨٢,١٨٤

 ٤١.٢١ هكتار

 ٤١٪ > ٢٤

٪ ٣.٢ 

عدد السكان

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاين 

عدد السكان: ٠٠٠,١,٣٦5
املساحة: ١٨١.٦٧ كم ٢

الكثافة: ٧5.١٣ شخص/هكتار
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الشكل ٢5. صورة جوية ملدينة جدة بحدودها وأحيائها والبنية التحتية الرئيسية
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الشكل ٢٦. تطور نصيب الفرد من الكتلة العمرانية للمدينة

٢٠٧ مرتمربع/للفرد

 ١٩٧٠

عدد السكان: ٣٨١,٠٠٠ 
املساحة: ١٨,٨٤٠ هكتار

 

 ١٩٩٣

عدد السكان: ٢٠٤٦٠٠٠ 
املساحة: ٤٠٧٣٩ هكتار 

٢٠٠٧

عدد السكان: ٣٢٤٧١٣٤ 
املساحة: 5٤.١٧5 هكتار

 

معيار األمم املتحدة 
٦٦.٦٧ مرت مربع/للفرد 
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الشكل ٢٧. تطور مراحل النمو العمراين يف مدينة جدة

 
٢٠١٧

عدد السكان: ٤٠٨٢١٨٤ 
املساحة: ٨٤٦5٨

 
مراحل النمو العمراين والحرضي 

قبل ١5١٧                                                  ٢٠١٧    
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الشكل ٢٨. الحدود اإلدارية وحدود النطاقات العمرانية وحامية التنمية يف مدينة جدة

٢١٤,٨٠٠ هكتار

٨٤,٦5٠ هكتار

٢٦٦,٨٠٠ هكتار

٤٤٠,٢٠٠ هكتار

ــكال  ــة أش ــزت غالبي ــث ترك ــبة 5٠%، حي ــة بنس ــو املدين ــادي إىل من االقتص
النمــو )٩5%( يف شــامل املدينــة، إضافــة لبعــض أشــكال النمــو الطفيــف 

ــة.  يف رشق وجنــوب املدين
• يف عــام ١٣٩5 هـــ )١٩٧٦ م( تــم إنشــاء مينــاء جــدة اإلســالمي مــام أدى 
لتغيــري مالمــح الرشيــط الســاحيل ملدينــة جــدة وأشــكال الرتابــط بــني 
البلــد واملناطــق الجنوبيــة مــن املدينــة واملناطــق الســاحلية  منطقــة 

ومركــز املدينــة. 
العزيــز  عبــد  امللــك  مطــار  افتتــاح  تــم  م(   ١٩٨١( هـــ   ١٤٠١ عــام  يف   •

الجديــدة. الحجــاج  صالــة  يتضمــن  والــذي  الــدويل 
• يف عــام ١٤٣١ هـــ )٢٠١٠ م( تــم طــرح مقــرتح مــرشوع خط ســكة الحديد 

بــني مدينتــي مكــة املكرمة واملدينــة املنورة. 
• يف عــام ١٤٣٩ هـــ )٢٠١٨ م( تــم تشــغيل خــط ســكة الحديــد بــني مــدن 

مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة.

٢,١,٤ الحدود اإلدارية 
تنقســم منطقــة حــدود نطــاق حاميــة التنميــة مــا بــني أمانتــي جــدة ومكــة 
املكرمــة، ولكــن املنطقــة التــي ميكــن ألمانــة جــدة تنفيــذ أي إجــراءات 

وتعــد  للمحافظــة.  القدميــة  بالحــدود  مرتبطــة  تــزال  ال  بهــا  مؤسســية 
منطقــة حــدود حاميــة التنميــة ذات دور أســايس وهــام ال يقتــرص عــىل 
الــدور الترشيعــي الخــاص بإســناد ســلطة إداريــة عــىل املناطــق الريفيــة 
بــل أنهــا متثــل كذلــك وســيلة إلدارة  األصغــر ألمانــة محــددة فحســب، 
عمليــات النمــو وتوســع املدينــة والتــي تــم تصميمهــا للحيلولــة دون 
ــة،  ــة التحتي ــة شــبكات البني نشــوء أشــكال الزحــف العمــراين وعــدم كفاي
ــرز األصــول اإليكولوجيــة واألرايض الزراعيــة.  ــة أب كــام تســاهم يف حامي
مــن جانــب آخــر، يطــرح برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 
)املوئــل( مقرتحــاً لحــرص أشــكال التوســع العمــراين ضمــن حــدود النطــاق 
العمــراين لعــام ١٤5٠ وللحفــاظ كذلــك عــىل املســاحة املتبقيــة مــن 
كيلومــرت  ألــف    ٤,٤٠٢ بلغــت  والتــي  التنميــة  حاميــة  حــدود  منطقــة 
مربــع يف مدينــة جــدة.  أمــا مناطــق الحــدود األخــرى القامئــة فتتضمــن 
حــدود النطــاق العمــراين لعامــي ١٤٣5 هـــ و ١٤5٠ هـــ، حيــث ترتبــط كلتــا 
املنطقتــني بشــكل وثيــق باالتجاهــات العمرانيــة القامئــة واملســتقبلية 
يف املدينــة، حيــث تــم تحديدهــا لغايــات دعــم أمنــاط النمــو الراهنــة 
واملســتقبلية، واســتعامالت األرايض، والتنميــة االقتصاديــة، واإلدارة 
االســرتاتيجية. وتتطلــب حــدود النطــاق العمــراين إعــداد برامــج التخطيــط 
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املباين املميزة يف منطقة البلد 
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األسواق عىل املمرات يف املجاورات السكنية يف جدة 

© Shutterstock

واألهــداف  الــرؤى  مــن  وكل  متاشــيها  لضــامن  ســليم  نحــو  عــىل 
االســرتاتيجية، مثلــام هــو الحــال بالنســبة ملنطقــة حــدود حاميــة التنميــة. 
لحــدود  اإلجامليــة  املســاحة  إىل  الســياق  هــذا  ضمــن  اإلشــارة  وتجــدر 
النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠ هـــ يف مدينــة جــدة والتــي تبلــغ ٢,٦٦٨ 
القــرى  مــن  مجموعــة  الحــدود  نظــام  ويتضمــن  مربــع.  كيلومــرت  ألــف 
واملناطــق غــري املخططــة الواقعــة يف الجــزء الشــاميل مــن خــور أبحــر 

حيــث يجــري حاليــاً تنفيــذ مــرشوع بــرج اململكــة. 

٣،١،٤ الكثافة السكانية 

يبلــغ عــدد الســكان الدامئــني يف مدينــة جــدة مــا مجموعــه ٤,٠٨٢,١٨٤ 
مليــون نســمة موزعــني عــىل مســاحة إجامليــة تبلــغ ٨٤,٦٧5 ألــف هكتــار. 
ومتتــد املدينــة مــن املنطقــة املركزيــة املعروفــة باســم جــدة البلــد إىل 
األحيــاء الحديثــة النشــوء يف الجهــة الشــاملية مــن املدينــة – والتــي يبلــغ 
كثافــة ســكانها ٤٨.٢١ نســمة / هكتــار. كــام ســجلت املدينــة نســبة عاليــة 
مــن األعــداد الســكانية الشــابة حيــث شــكلت الفئــة العمريــة دون ٢٤ عامــاً 
مــا نســبته ٤١ % مــن إجــاميل عــدد الســكان. ويبــني التحليــل الســكاين 
إىل تبايــن معــدالت الكثافــة الســكانية داخــل املناطــق املبنيــة والتــي 
تراوحــت مــا بــني ١ و ٤٢٧ نســمة / الهكتــار، حيــث تقطــن أكــر مــن ٦١٠ 
آالف نســمة، أو مــا يعــادل ١5 % مــن عــدد الســكان، يف مناطــق تزيــد 
ذات  املناطــق  وترتكــز  الهكتــار.   / نســمة   ٣٠٠ عــن  الســكانية  كثافتهــا 
الكثافــة الســكانية العاليــة يف مركــز املدينــة ومتتــد عــىل مســاحة ١٦٨٠ 
هكتــاراً. إضافــة لذلــك، تقطــن أكــر مــن ٨٧٠ ألــف نســمة، أو مــا يعــادل ٢٠ 
% مــن عــدد الســكان يف مناطــق تــرتاوح كثافتهــا الســكانية مــا بــني ١5٠ 
و ٣٠٠ نســمة / الهكتــار وضمــن مســاحة تقــدر بنحــو ٤٦٠٠ هكتــار. مــن 
جهــة أخــرى، تقطــن نســبة عاليــة مــن الســكان يف مناطــق متوســطة إىل 
ــدد  ــّدر ع ــث يق ــة، حي ــراف املدين ــع عــىل أط ــي تق ــة الكثافــة والت منخفض

قاطنــي تلــك املناطــق بنحــو ١,٦٨١,٠٠٠ مليــون نســمة ضمــن مســاحة 
الكثافــة  إجــاميل  يعــادل ٤٢ % مــن  ألــف هكتــار تقريبــاً، أي مــا   ١٨,٩٣٠
إىل  متوســطة  مناطــق  يف  يقطنــون  ممــن  املدينــة  يف  الســكانية 
ــار. كــام  ــرتاوح مــا بــني 5٠ – ١5٠ نســمة / الهكت ــة الكثافــة والتــي ت متدني
تقطــن أكــر مــن ٨5٧ ألــف نســمة، أي مــا يفــوق ٢١ % مــن عــدد الســكان، 
يف مناطــق ذات كثافــة ســكانية منخفضــة تقــدر مســاحتها بنحــو 5٣,١٢٠ 
ألــف هكتــار ومبعــدل يقــل عــن 5٠ نســمة / الهكتــار، مثلــام هــو الحــال 
يف منطقــة واجهــة جــدة البحريــة – أو مــا يطلــق عليهــا حاليــاً اســم حــي 
بــني ٢5 – ٣٠ نســمة /  الكثافــة الســكانية مــا  تــرتاوح  الفيــالت – حيــث 
العائليــة  )الــدارات(  بالفيــالت  عمومــاً  املنطقــة  تتميــز  حيــث  الهكتــار، 
والحدائــق الداخليــة. شــهدت املناطــق الحرضيــة يف مدينــة جــدة منــواً 
عمرانيــاً بنســبة تزيــد عــن ٤٠٠ % منــذ عــام ١٩٧٠، فضــالً عــن تســجيلها 
حيــث  الفــرتة،  نفــس  خــالل   %١٠٠٠ عــن  تزيــد  بنســبة  ســكانية  لزيــادة 
يبــني ذلــك زيــادة عــدد الســكان يف املدينــة وذلــك عــىل عكــس النمــط 
املحــدد يف العديــد مــن املــدن الســعودية األخــرى. بيــد أنــه وبالرغــم مــن 
الكثافــة الســكانية املســجلة  الزيــادة املســجلة، إال أن متوســط  هــذه 
ال يــزال بعيــدا عــن املســتوى املطلــوب، إضافــة إلمكانيــة العمــل عــىل 
تكثيــف املنطقــة العمرانيــة املبنيــة لتحقيــق الهــدف الســكاين بنســبة 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  واملقــرتح  الهكتــار   / نســمة   ١5٠

للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(. 

ووفقــاً لبيانــات التعــداد الســكاين األخــري الــذي نفذتــه اململكــة خــالل 
 %  ٣.٢ بنســبة  ســكاين  منــو  معــدل  جــدة  مدينــة  تشــهد   ،  ٢٠١٠ عــام 
ســنوياً، حيــث يرجــح أن يتجــاوز عــدد الســكان ملــا مجموعــه ٢٠٠,٠٠٠,5 
مليــون نســمة بحلــول عــام ٢٠٣٣. أمــا مخطــط مدينــة جــدة لعــام ٢٠١5 
مليــون   ٧,٦٦٤,5٤٧ بنحــو  ســكاين  منــو  بتســجيل  توقعــات  فيتضمــن 
نســمة موزعــني عــىل مســاحة تزيــد عــن ١٦٤ ألــف هكتــار ومبعــدل كثافــة 

يبلــغ ٤٦.٧٠ نســمة / الهكتــار. 
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٤،١،٤ استعامالت األرايض و األرايض  البيضاء

تجــاري ومركــز  كبــري بدورهــا كمركــز  جــدة بشــكل  ترتبــط هويــة مدينــة 
واملخطــط  جــدة  مدينــة  ملخطــط  واســتناداً  اململكــة،  يف  األعــامل 
الهيــكيل ملدينــة جــدة، فقــد لوحظــت الوظيفــة األحاديــة الســتعامالت 
املدينــة.  يف  املقرتحــة  والتطويــر  التوســع  مناطــق  يف  األرايض 
وبالرغــم مــن هويــة منطقــة جــدة البلــد والتــي تعكــس مثــاالً مناســباً 
لألحيــاء الصديقــة للمشــاة وذات االســتعامالت املتعــددة، إال أن أشــكال 
التطويــر األخــرية قــد أدت إىل زيــادة معــدالت االعتــامد عــىل اســتخدام 
املركبــات، فضــالً عــن تنفيــذ مشــاريع التطويــر وفقــاً لنظــام تقســيم 
األرايض األحاديــة الوظيفــة. وتعتــرب فئــة األرايض املخصصــة ألغــراض 
إال  املنطقــة،  مســاحة  مــن   %٤٦ تشــكل  حيــث  إجــامالً  األكــرب  الســكن 
التجاريــة  والخدمــات  املرافــق  إىل  الوصــول  فــرص  غيــاب  لوحــظ  أنــه 
يف املناطــق املمتــدة. مــن جانــب آخــر، فقــد لوحــظ انخفــاض معــدل 
مســاحتها  تتجــاوز  ال  والتــي  املختلطــة  االســتعامالت  ذات  األرايض 
٠.٣% مــن إجــاميل املناطــق املبنيــة، بينــام توجــد بعــض قطــع األرايض 
الصغــرية وذات االســتعامالت املختلطــة والتــي تقــع عــىل طــول املراكــز 
الرئيســية املؤديــة إىل جــدة البلــد. وبالرغــم مــن ذلــك، تــم تخصيــص %5٨ 
مــن األرايض لغايــات الســكن ضمــن املخطــط الهيــكيل، فيــام مل تتجــاوز 
نســبة األرايض املخصصــة لالســتعامالت املختلطــة ٣.٢%. إضافــة لذلــك، 
تتضمــن أهــداف ذلــك املخطــط تشــغيل مراكــز متعــددة االســتعامالت 
ضمــن مناطــق وتقاطعــات محــددة، إال أن االنتشــار الواســع ملشــاريع 

تطويــر األرايض أحاديــة االســتخدام أدى لتفاقــم الوضــع الحــايل. 
إن انخفــاض مســتوى اســتغالل األرايض ذات االســتعامالت املختلطــة 
يعــزى إىل التدخــالت الحديثــة يف أســاليب التخطيــط العمــراين، حيــث 

يجــري حاليــاً اســتبدال األحيــاء واملناطــق الشــعبية املكونــة عــادة مــن 
منــط املبــاين التــي تتألــف مــن ٢ – ٣ طوابــق وذات االســتعامل املختلــط 
للطوابــق األرضيــة باملجمعــات الســكنية واملبــاين الشــاهقة يف ظــل 
الغيــاب امللحــوظ ألي مســاحات أو أماكــن تجاريــة عــىل واجهــات الشــوارع. 
مــن جانــب آخــر، ســاهمت شــبكة الطــرق الرسيعــة والتــي توفــر مســتوى 
جيــد مــن خدمــات النقــل يف تغيــري النســيج العمــراين للمدينــة مــام أدى 
لظهــور األحيــاء املعزولــة والتــي تفصــل خطــوط املركبــات التــي يصــل 
عددهــا إىل ١٢ خطــاً فيــام بينهــا. وقــد أقيمــت مراكــز التســوق عــىل 
امتــداد الطــرق الرسيعــة مــام أدى لظهــور منــوذج عمــراين قائــم عــىل 
ألغــراض  األرايض  اســتعامالت  تنظيــم  تــم  كــام  املركبــات.  اســتخدام 
صناعيــة يف الجانــب الجنــويب مــن املدينــة والــذي أدى لظهــور منطقــة 

صناعيــة فيهــا. 
اليونيســكو  البلــد – واملصنفــة حاليــاً ضمــن قامئــة  أمــا منطقــة جــدة 
للــرتاث العاملــي – فقــد كانــت تســتوعب عــدداً أكــرب مــن الســكان، بيــد أن 
أشــكال التطويــر الحديثــة والناشــئة عــىل طــول شــبكات الطــرق الرسيعة 
التــي تربــط املناطــق الجنوبيــة باملناطــق الشــاملية مــن املدينــة قــد 
أدت إىل انتقــال أعــداد كبــرية مــن ســكان املنطقــة القدميــة يف مدينــة 
جــدة. كــام تعرضــت تلــك املنطقــة لإلهــامل مــام أســفر عــن تدهــور حالــة 
مبانيهــا القدميــة يف ظــل التوســع العمــراين وأشــكال التحديــث التــي 

شــهدتها مدينــة جــدة خــالل القــرن املــايض. 
تضمــن املخطــط الهيــكيل لعــام ٢٠١5 مقرتحــاً بتنفيــذ نهــج "معــّدل" 
الســتعامالت األرايض يف املدينــة عــرب تنفيــذ نهــج التنميــة املوجهــة 
نحــو اســتخدام وســائط النقــل العــام وتنفيــذ شــبكات النقــل العــام. كــام 
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الشكل ٣٢. استخدامات األرايض املقرتحة يف مخطط جدة

سكنية 
تجارية 

املرافق والخدمات العامة 
صناعية 

مستودعات 
السياحة/الفنادق 
املناطق التاريخية 

املساحات املفتوحة 
حكومية

سكنية 
تجارية 

استعامالت متعددة 
صناعية 

املرافق والخدمات العامة 
زراعية 

الحدائق/املساحات املفتوحة 
حكومية 

منطقة حامية سفوح الجبال 
منطقة حامية السهول 

منطقة الحامية الساحلية 

الشكل ٣١. استعامالت األرايض الحالية ملنطقة يف حارضة جدة 
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الشكل ٣٣. األرايض البيضاء واملنطقة غري املطورة يف مدينة جدة

تضمــن املخطــط تخصيــص مناطــق الحاميــة البيئيــة والتــي تــم تصميمهــا 
تــم  فقــد  لذلــك،  إضافــة  التنمويــة،  الطفــرات  مخاطــر  مــن  للتخفيــف 
األرايض  مــن   %٨ و  الزراعيــة  لالســتعامالت  األرايض  مــن   %٨ تخصيــص 
لألماكــن العامــة. وعــىل الرغــم مــن املقرتحــات الــواردة يف املخطــط 
والتــي تهــدف إلنشــاء املناطــق ذات االســتعامالت املتعــددة، مبــا يف 
ــة،  ــة وإنشــاء مناطــق الحاميــة البيئي ــة األرايض الزراعي ــات حامي ذلــك لغاي
إال أنهــا تســاهم كذلــك يف حــرص األرايض ذات االســتعامالت املحــددة 
ضمــن مناطــق معينــة كاملناطــق الصناعيــة، ومناطــق الخدمــات العامــة، 
إضافــة ملســاحات واســعة مــن املناطــق الســكنية، مــام يبطــل بالتــايل 
األحاديــة  التنميــة  ألشــكال  الالزمــة  الحلــول  إليجــاد  الراميــة  املســاعي 
يف مدينــة جــدة. تشــكل األرايض البيضــاء يف مدينــة جــدة نحــو %5٤ 
مــن مســاحة األرايض ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام ١٤5٠، أي 
ــار مــن األرايض. وتقــع نحــو ١٤% مــن تلــك  مــا يعــادل ١٤٣,5٨٣ ألــف هكت
األرايض ضمــن نطــاق املنطقــة العمرانيــة يف املدينــة، أي مــا يعــادل ٢٠ 
ألــف هكتــار. وميكــن أن تســتوعب تلــك املســاحات نحــو ٣ ماليــني نســمة 
إضافيــة بكثافــة ســكانية تبلــغ ١5٠ نســمة / الهكتــار الواحــد. إضافــة لذلــك، 
تقــع معظــم األرايض البيضــاء املوجــودة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين 
لعــام ١٤5٠ داخــل مناطــق الحاميــة البيئيــة املحــددة ضمــن مخطــط جــدة، 
إال أنــه ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل اإلمكانــات الهائلــة لتنفيــذ عمليــات 
التكثيــف العمــراين يف األرايض البيضــاء التــي تقــع يف منطقــة وســط 

ــة.  املدين

٢،٤ عنارص الرتكيبة العمرانية
١،٢،٤ البنية التحتية واالقتصادية الرئيسية 

تعتــرب شــبكة الطــرق يف مدينــة جــدة مــن أحــدث الشــبكات القامئــة يف 
اململكــة، حيــث تتألــف الشــبكة األساســية مــن نظــام الطــرق الرسيعــة 
والــذي ينقســم إىل مجموعتــني : طــرق شــامل – جنــوب وطــرق رشق – 
غــرب والتــي تقــع يف الجــزء مــن املدينــة الــذي نشــأ  بــني املطــار وجــدة 

البلــد و الطــرق الرسيعــة التــي تربــط بــني جــدة البلــد ومكــة املكرمــة:

املجموعة األوىل
•طريق املدينة املنورة )الذي يربط بني املدينة واملطار(

•شارع التحلية )الذي يربط بني الساحل والجزء الداخيل من املدينة(
املجموعة الثانية

•طريــق مكــة املكرمــة )الــذي يربــط بــني البلــد ومكــة املكرمــة؛ يوجــد 
العديــد مــن املناطــق الســكنية غــري الرســمية عــىل طــول هــذا الطريــق(.

•الطريق الرسيع بني جدة ومكة املكرمة.  
الــدويل  جــدة  بــني مطــار  يربــط  الــذي  الجديــد  الطريــق الرسيــع  يعتــرب 
ومدينــة مكــة املكرمــة كأحــد الطــرق األكــر ازدحامــاً يف اململكــة، ويعــزى 
ذلــك يف الغالــب إىل الحجــم الكبــري مــن حركــة الحافــالت املخصصــة لنقــل 
ــز الــدويل يف جــدة إىل  ــد العزي الحجــاج املتجهــني مــن مطــار امللــك عب
الحجــاج املحليــني  مــن  لذلــك، يســتخدم ٣٦,٣%  إضافــة  مكــة املكرمــة. 
القادمــني مــن مختلــف املناطــق داخــل الســعودية الطريــق الرسيــع ألداء 

مناســك العمــرة أو الحــج.  

٪٣٠.5
 املساحة املبنية
 عىل نطاق ١٤5٠ 

أرض بيضاء عىل نطاق ١٤5٠ 

املساحة املبنية عىل نطاق ١٤5٠ 

٪٦٠،5
األرايض غري املطورة

 داخل نطاق التنمية 
العمراين لعام ١٤5٠ هـ
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الشكل ٣٤. أبرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية يف مدينة جدة

الشكل ٣5. شبكة النقل بحارضة جدة 

Makkah

Jeddah Airport

To Madinah

To Laith

Jeddah city centre

٪٦٠،5
األرايض غري املطورة

 داخل نطاق التنمية 
العمراين لعام ١٤5٠ هـ

منطقة البلد 

تجارية 

دينية

صناعية

فنادق

محطة قطار 

زراعية 

املطار

امليناء

مدينة جدة االقتصادية 

دينية

خدمات حكومية

مدينة امللك عبد الله االقتصادية

 

الطرق الرئيسية الحالية 
الخطوط الحديدية الحالية

الرتام/حافالت النقل الرسيع املقرتحة
خطوط املرتو املقرتحة

قطار الركاب املقرتح
الجرس الربي املقرتح 

الطرق الدائرية املقرتحة 
الرتام السياحي املقرتح 

محطات قطار الحرمني 
الخدمات اإلقليمية 

١. منطقة البلد - ضمن قامئة اليونيسكو 
٢. ميناء جدة اإلسالمي 
٣. مطار امللك عبد الله 
٤. محطة قطار الحرمني 

5. جامعة امللك عبد العزيز 

وسط مدينة جدة

إىل الليث 

إىل املدينة املنورة 

مكة املكرمة

مطار جدة
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الشكل ٣٦. املشاريع االستثامرية الكربى يف مدينة جدة

١

٣

مرشوع محور جنوب النزهة 

مرشوع وسط جدة

2

3

4

مرشوع محور جنوب النزهة 

إىل  جديــد  مدخــل  إنشــاء  إىل  املــرشوع  يهــدف 
جــدة عنــد الوصــول إىل املطــار، حيــث تبلــغ مســاحة 
املــرشوع ٢٩.5 كيلومــرت مربــع، وقــد متــت املوافقــة 

املــرشوع.  عــىل 

مشاريع تطوير منطقة الرويس 

يف  الحيــاة  مســتوى  تعزيــز  إىل  املــرشوع  يهــدف 
املناطــق  يشــمل  وســوف  الســكنية،  املجــاورات 
التجاريــة  واملناطــق  الطبيــة  واملرافــق  الســكنية 
والفنــادق، وتبلــغ مســاحة املــرشوع ١.١ كــم ٢، وقــد 

املــرشوع. عــىل  املوافقــة  متــت 
 

مرشوع وسط جدة 

القديــم،  جــدة  مطــار  منطقــة  يف  املــرشوع  يقــع 
متعــددة  وحرضيــة  عمرانيــة  تنميــة  مــرشوع  وهــو 
 ٠.٨5 املــرشوع  مســاحة  وتبلــغ  االســتخدامات، 

مربــع. كيلومــرت 

مرشوع تطوير قرص خزام 

املناطــق  تطويــر  إعــادة  إىل  املــرشوع  يهــدف 
مــن  وأجــزاء  خــزام  قــرص  ذلــك  يف  مبــا  املتهالكــة 
البلــد، وتبلــغ إجــاميل مســاحة املــرشوع ٤.١٢  حــي 
كيلومــرت مربــع، وقــد متــت املوافقــة عــىل املــرشوع 
ولكنــه معلــق حاليــاً حتــى االنتهــاء مــن املراجعــة الثانية.

٢

٤

مشاريع تطوير منطقة الرويس املتهالك 

مرشوع تطوير قرص خزام 

1

2

3

4
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ضواحي جدة 
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يف  بالحجــاج  الخــاص  املســافرين  ملبنــى  االســتيعابية  القــدرة  بلغــت 
مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل  ٣١٠,٠٠٠ آالف حــاج يف عــام ٢٠١٨. 
ومــن  جــدة  مدينــة  إىل  الدوليــني  الحجــاج  مــن   %٩٤ نحــو  يصــل  وحاليــاً، 
الحافــالت  باســتخدام  إمــا  املكرمــة  مكــة  إىل  رحلتهــم  يواصلــون  ثــم 
أو القطــار. كــام يجــري حاليــاً تنفيــذ أعــامل توســعة يف املطــار والتــي 
ــدة للمســافرين لتحســني مســتوى الخدمــة  ــاين جدي تتضمــن إنشــاء مب
وفقــاً ألعــىل املعايــري الدوليــة. وتهــدف أعــامل التوســعة لزيــادة القــدرة 
االســتيعابية إىل ٣٠ مليــون مســافر يف املرحلــة األوىل و٨٠ مليــون 

مســافر يف املراحــل الالحقــة.
وباإلضافــة إىل أعــامل التوســعة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز، فقــد تــم 
افتتــاح قطــار الحرمــني الرسيــع واملعــروف أيضاً بـ "ســكة الحديــد الغربية" 
أو "ســكة حديــد مكــة املكرمــة – املدينــة املنــورة الرسيعــة" والــذي 
يتوقــع أن يســاهم إىل حــد كبــري يف تخفيــف مســتويات االزدحــام عــىل 
الطــرق. وال يــزال خــط الحرمــني والــذي ميثــل خــط نقــل رسيــع بــني املــدن 
مبســافة ٤5٣ كــم جزئيــاً قيــد اإلنشــاء، حيــث سيســاهم لــدى اســتكامله 
ــك  ــة املل ــروراً مبدين ــة م ــة املكرم ــورة ومك ــة املن ــني املدين ــط ب يف الرب

عبــد اللــه االقتصاديــة ومطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل يف جــدة. 
كذلــك، توجــد عــدة مشــاريع اســتثامرية رئيســية قيــد اإلعــداد يف مدينــة 

جــدة وتتضمــن:
إىل  املــرشوع  يهــدف   – النزهــة  محــور  جنــوب  تطويريــة  مشــاريع   -١
تشــكيل مدخــل جديــد ملدينــة جــدة للقادمــني مــن املطــار. حيــث تبلــغ 
لغايــات  املــرشوع  إقــرار  تــم  وقــد  هكتــار.   ٢٩5٠ املــرشوع  مســاحة 

التنفيــذ.
يهــدف املــرشوع إىل  الرويــس املتهالــك –  حــي  ٢- مــرشوع تطويــر 
تحســني مســتوى املعيشــة يف الحــي عــرب تنفيــذ مجموعــة مــن أنشــطة 

التطويــر والرتقيــة، مبــا يف ذلــك تطويــر املناطــق الســكنية، واملنشــآت 
 ١١٠ املــرشوع  مســاحة  تبلــغ  والفنــادق.  التجاريــة  واملناطــق  الطبيــة، 

ــات التنفيــذ. ــارات. وقــد تــم إقــرار املــرشوع لغاي هكت
األغــراض  متعــدد  تطويــري  مــرشوع  وهــو    - جــدة  قلــب  مــرشوع   -٣
مســاحة  تبلــغ  القديــم.  جــدة  مطــار  منطقــة  يف  إنشــاؤه  واملقــرر 

هكتــاراً.  ٨5 املــرشوع 
٤- مــرشوع تطويــر قــرص خــزام – يهــدف املــرشوع إىل تطويــر األحيــاء، 
ويشــمل قــرص خــزام وأجــزاء مــن حــي البلــد. تبلــغ مســاحة املــرشوع 
اإلجامليــة ٤١٢ هكتــاراً. وقــد متــت املوافقــة عــىل املــرشوع بانتظــار 

مراجعــة ثانيــة. 

٢.٢.٤ العوامل البيئية والطبوغرافية
يتأثــر منــاخ مدينــة جــدة وســياقها االجتامعــي والثقايف مبوقعهــا املميز 
عــىل ســاحل البحــر األحمــر، حيــث تعــد بوابــة إىل املــدن املقدســة بفضل 
ــة مبناخهــا  ــز املدين ــذي يعــد األكــرب عــىل البحــر األحمــر. وتتمي مينائهــا ال
الرطــب والحــار )اســتوايئ(. وعــىل عكــس املــدن األخــرى يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، تتميــز مدينــة جــدة مبنــاخ  دافــئ يف فصــل الشــتاء، 
إال أنهــا تســجل معــدالت رطوبــة ودرجــات حــرارة مرتفعــة للغايــة يف فصــل 
الصيــف والتــي تــرتاوح مــا بــني ٣٠ – ٤٣ درجــة مئويــة. كــام  تتعــرض جــدة 
ألمطــار قليلــة متفرقــة يف شــهري نوفمــرب وديســمرب؛ ومــع ذلــك، عــادة 
مــا تحــدث عواصــف رعديــة شــديدة يف ذروة فصــل الشــتاء بــني شــهري 
ديســمرب وينايــر. كــام تكــون املدينــة عرضــة للعواصــف الرمليــة القادمــة 
مــن صحــراء شــبه الجزيــرة العربيــة أو شــامل أفريقيــا، وهــي األكــر شــيوًعا 
تلــوث  معــدالت  زيــادة  يف  يســاهم  الــذي  األمــر  الصيــف  أشــهر  يف 

الهــواء، حيــث يشــكل ذلــك ظاهــرة بــارزة يف أيــام الصيــف الحــارة. 
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العامــل األســايس املحــدد ملســار تطويــر  تعــد طبوغرافيــة املدينــة 
املدينــة، حيــث تحيــط باملدينــة سلســلة مــن الجبــال شــديدة االنحــدار 
والتــي تحــدد الحــدود الرشقيــة للمدينــة، كــام تشــكل تلــك املرتفعــات 
حــدوداً طبيعيــة تحــد مــن التوســع العمــراين رشقــاً. ونتيجــة لذلــك، لوحــظ 
ــة عــىل املحــور الشــاميل الجنــويب باســتثناء االمتــدادات  تطــور املدين

الصغــرية للمناطــق العشــوائية عــىل أطــراف التــالل الرشقيــة.

خطر السيول يف املناطق غري املخططة
نشــأت مدينــة جــدة عــىل مناطــق تجمــع ومســار ١١ واديــاً تقــع يف الجــزء 
الرشقــي مــن املدينــة، حاليــاً، يوجــد ثــالث قنــوات كبــرية متــر عــرب املدينــة 
ــر،  ــل بالبح ــوات ال تتص ــك القن ــة. إال أن تل ــن األودي ــار م ــاه األمط ــع مي لجم
لــذا تعتمــد عــىل عمليــات الضــخ للوصــول إىل نقــاط الترصيــف. وعــادة 
مــا تكــون قنــوات الترصيــف مفتوحــة، ولكنهــا تشــكل مصــدر خطــورة 
خــالل فــرتات تدفــق امليــاه املنخفــض. باإلضافــة إىل ذلــك، أدت وصــالت 
جــدة  أمانــة  لتوجــه  الســكنية  املناطــق  يف  القانونيــة  غــري  الترصيــف 
لتحويــل قنــوات الــرصف هــذه إىل عبــارات ترصيــف تحــت ســطح األرض 
، بــدءاً بقنــاة الــرصف الشــاملية. تقــع ١٨% مــن املناطــق غــري املخططــة 
يف جــدة يف مناطــق األوديــة، وقــد شــّكل ذلــك،  باإلضافــة إىل التوســع 
العشــوايئ يف رشق املدينــة، ســبباً رئيســياً يف تكــرار حــدوث العديــد 
مــن الســيول يف كل عقــد مــن الزمــن، مــام أســفر عــن أرضار هائلــة. 
وضمــن هــذا اإلطــار، ولغايــات حاميــة رشق املدينــة مــن حــوادث الســيول 
وزيــادة ســبل الراحــة واألمــان يف هــذه املناطــق، يقــرتح إنشــاء أحــواض 
صغــرية الحجــم لتجميــع امليــاه  يف األوديــة الواقعــة يف هــذه املنطقــة، 
باإلضافــة إىل رضورة إدخــال تقنيــات معالجــة امليــاه الســطحية والجوفيــة 
الطبيعيــة يف مناطــق املنافــع العامــة. ومثــة مجموعــة مــن مامرســات 

طرق رئيسية 
األنهار الرئيسية 

املساحات املبنية 
املناطق غري املخططة 

مسارات مياه األمطار 
املناطق الهامة 

األنشطة الزراعية 

األودية األصلية

 الزراعية 

األودية األصلية

 الزراعية 

املساحة املبنية

مسارات مياه األمطار

األودية األصلية

 الزراعية 

الربط؟

  

حاجز مسار املياه  

مقياس؟  

الشكل ٣٧. املناطق غري الرسمية ومخاطر الفيضانات
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١
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٢

٢

٣
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أنشطة البناء عىل األودية
منطقة الكيلو ١٤ )وادي مثوب(

البنية التحتية عىل األودية 
منطقة الحرازات )وادي قوس(

الشبكات غري املتصلة ومعوقات السعة 
منطقة ام الخري )وادي مريخ( 

األنشطة الزراعية عىل األودية 
منطقة العليا )وادي غليل( 

أحداث الفيضان والسيول 
الطرق الرئيسية

السدود 
قنوات 

املناطق املتأثرة بالفيضانات ٢٠٠٩ 
املناطق املتأثرة بالفيضانات ٢٠١١ 

املناطق الخرضاء
األودية الرئيسية

املساحات املبنية

)املصدر: آل سعود، مشاعل محمد، إدارة التحكم يف الفيضانات يف مدينة
 ومحيط جدة، اململكة العربية السعودية، سربينجر، ٢٠١5( 

األودية األصلية

 الزراعية 

األودية األصلية

 الزراعية 

نقل القنوات

نقل القنوات

مجرى رصف صغري

نقل القنوات

سد ام الخري

الشكل ٣٨. أحداث الفيضانات الضخمة )٢٠٠٩ - ٢٠١١(  يف مدينة جدة

٣

٤
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الكورنيش
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ر الحرم
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البنية التحتية املنشأة عىل األودية

قنوات منفصلة غري متصلة

األنشطة الزراعية عىل األودية 

جبال الرسوات 

املباين عىل األودية ١

٢

٣

٤

مطار امللك عبد العزيز 
سد أم الخري 

٣
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قنوات منفصلة غري متصلة

األنشطة الزراعية عىل األودية 

جدة

مكة املكرمة

الطائف

جبال الرسوات 

منطقة اليونيسكو 

ميناء جدة 

البحر االحمر 

وادي فاطمة 

١

٢

٤
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الشكل ٣٩. توزيع الكثافة السكانية واملناطق غري املخططة يف مدينة جدة

التنميــة والتطويــر والتــي تســاهم يف حــدوث الســيول وزيــادة احتامليــة 
وقوعهــا يف املدينــة؛ مثــل:

• البناء فوق األودية )وادي مذوب(
• إنشاء الطرق والبنية التحتية فوق األودية )وادي قوص(

البعــض  بعضهــا  مــع  امليــاه  ترصيــف  قنــوات  شــبكة  اتصــال  عــدم   •
املريــخ( )وادي  االســتيعابية  قدرتهــا  ومحدوديــة 

• الزراعة يف األودية )وادي غليل(

٣.٢.٤ املناطق غري املخططة

شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية يف الســنوات األخــرية معــدالت 
للدراســات املعــّدة  الريــف إىل املدينــة، ووفقــاً  للهجــرة مــن  مرتفعــة 
مــن قبــل جامعــة امللــك ســعود بالريــاض، بلغــت نســبة ســكان الريــف 
املهاجريــن إىل املــدن ٧٤% بحثًــا عــن فــرص العمــل وعــن عوامــل جــذب 
مختلــف  يف  اإلقليمــي  التوزيــع  بســبب  منهــا  حرمانهــم  تــم  أخــرى 
املناطــق. وقــد لوحــظ االنتشــار الواســع للمناطــق غــري املخططــة عــىل 

أطــراف مدينــة جــدة وذلــك عــىل غــرار املــدن الســعودية األخــرى.
ومــام متــت مالحظتــه، ميكــن اإلشــارة إىل عــدم وجــود تعريــف أو نهــج 
واضــح لتلــك املناطــق ضمــن إطــار نظــام إدارة األرايض املتبــع حاليــاً.  
حيــث يســتخدم املصطلــح بشــكل مامثــل لــكل مــن األحيــاء التاريخيــة 
والتــي  املدينــة  أطــراف  عــىل  الناشــئة  الجديــدة  واملناطــق  الشــعبية 
تتســم عمومــاً بتــدين معايــري البنــاء ، وهــو مــا أســفر عــن تنفيــذ عمليــات 
مشــاريع  لتنفيــذ  املجــال  إلفســاح  املناطــق  تلــك  يف  واســعة  إزالــة 
للحفــاظ عــىل  عــدم وجــود أي مخططــات  الحديثــة يف ظــل  التطويــر 

١ - ٢٨ شخص/هكتار

٢٩ - ٤٣ شخص/هكتار
 

٤٤ - ٧٠ شخص/هكتار
 

٧١ - ١٠٠ شخص/هكتار
 

١٠١ - ١٣١ شخص/هكتار
 

١٣٢ - ١٩١ شخص/هكتار
 

١٩٢ - ٣١ ٣شخص/هكتار
 

٣١٤ - ١٢٣ ١شخص/هكتار
 

١٢٣٢ - ٢٦٠٠ شخص/هكتار
 

Percentage of built-up area classified 
as unplanned areas

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف املناطق غري املخطط لها

مناطق مخططة

الكثافة السكانية يف
 املناطق املخططة

مناطق غري مخططة

الكثافة السكانية يف
 املناطق غري مخططة

%٢٣

%١٩.٧

%٧٧
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الشــعبية يف املدينــة. املناطــق  التاريخيــة و/أو  املناطــق 
نحــو ٢٠% مــن ســكان مدينــة جــدة يف مناطــق غــري مخططــه  يقطــن 
والتــي تشــكل مــا نســبته ٢٣% مــن النســيج العمــراين القائــم، وعــادة مــا 
تنشــأ املناطــق العشــوائية يف الجــزء األوســط مــن املدينــة عــىل شــكل 
تلــك املناطــق  كــام ســجلت  أمنــاط عمرانيــة تقليديــة وأبنيــة شــعبية، 
كثافــة ســكانية أعــىل مــن املتوســط العــام املســجل يف املدينــة حيــث 
يــرتاوح عــدد الســكان فيهــا بــني ١5٠ و ٤٢٧ نســمة/ الهكتــار. عــادة مــا 
تتســم هــذه املناطــق مبســتويات جيــدة  مــن ناحيــة الربــط بالخدمــات 
العامــة، واألمــان لحركــة املشــاة، فضــاًل عــن تشــكيلها ملناطــق حيويــة 

تتمحــور حــول أراٍض متعــددة االســتخدامات.
وتتمركــز املناطــق العشــوائية األخــرى  يف جــدة بشــكل رئيــيس يف 
عــىل  ومتتــد  الشــعبي،  املركــز  خــارج  املدينــة  مــن  الرشقــي  الجــزء 
أعــداد ســكان  تــدين  لوحــظ  بنحــو ٢٠٠٠٠ هكتــار. وقــد  تقــدر  مســاحة 
هــذه املناطــق العشــوائية تدريجيًــا كلــام اقرتبــت مــن األطــراف الرشقيــة 
للمدينــة حتــى تصــل إىل أعــداد هامشــية تصــل إىل أقــل مــن ٣٠ نســمة/ 

الهكتــار. وعــادة مــا تتســم تلــك املناطــق مبــا يــيل:
والــرصف  امليــاه  مثــل  األساســية  واملرافــق  الخدمــات  توفــر  عــدم   •
الصحــي وجمــع النفايــات وترصيــف ميــاه األمطار وإنــارة الشــوارع وممرات 
املشــاة املعبــدة والطــرق املخصصــة لالســتخدام يف حــاالت الطــوارئ.

•  تدين مستوى الظروف املعيشية ومستويات األمان.
•  عــدم توفــر الخدمــات العامــة، مثــل املــدارس واملستشــفيات التــي 
يســهل الوصــول إليهــا، إضافــة لعــدم توفــر األماكــن العامــة واملناطــق 

ــب األطفــال. اآلمنــة للع

جدة ومنطقة البلد
توجهــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية ممثلــة بالهيئــة الســعودية 
محافظــة  يف  التاريخيــة  املنطقــة  لرتشــيح   )SCTA( واآلثــار  للســياحة 
جــدة لتســجيلها ضمــن قامئــة املواقــع األثريــة التابعــة ملنظمــة األمــم 
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة )اليونيســكو(، حيــث يخضــع تســجيل 
املواقــع األثريــة لألهميــة التاريخيــة للموقــع والقيــم املعامريــة عــىل 
مركزيــا  موقًعــا  املنطقــة  ومتثــل  واإلقليمــي.  املحــيل  املســتويني 
مبســاحة ١٧ هكتــاًرا ومنطقــة عازلــة تبلــغ مســاحتها ١٠٩ هكتــارات وهــي 
طــول  عــىل  واملعامريــة  التاريخيــة  املواقــع  أهــم  مــن  كواحــدة  تعتــرب 
شــواطئ البحــر األحمــر يف آســيا وإفريقيــا ملــا تتميــز بــه مــن مجموعــة 

واســعة مــن املبــاين تعــود ملراحــل تاريخيــة مختلفــة.

تــم تشــييد قــرص خــزام الــذي يقــع يف وســط املدينــة التاريخــي بــني 
العزيــز يف  عبــد  للملــك  إقامــة جديــد  عامــي ١٩٢٨م و١٩٣٢م كمقــر 
جــدة، يقــع القــرص جنــوب املدينــة املحاطــة باألســوار وقــد تــم بنــاؤه تحــت 
إرشاف املعلــم محمــد بــن الدن. تــم اســتخدام القــرص كبيــت ضيافــة 
ملــي بعــد عــام ١٩٦٣ ومــن ثــم تــم تحويلــه ملتحــف إقليمــي لآلثــار 

 .١٩٩5 عــام  يف  واألثنوجرافيــا 
تشمل التحديات الحالية التي تواجه املركز التاريخي لجدة ما ييل:

•حفــظ وترميــم منطقــة اليونيســكو املهملــة والتــي تعــاين مــن تــدين 
مســتوى الصيانــة. 

• حاميــة املنطقــة العازلــة التــي تظهــر يف املخطــط الرئيــيس ملــرشوع 
تطويــر قرص خــزام.

قرص خزام

منطقة البلد - 
ضمن قامئة اليونيسكو

الرتاث العاملي لليونيسكو
منطقة الحامية املحيطة

املساحة املبنية
منطقة املشاريع الجديدة

مناطق غري مخططة 
النسيج العمراين بأمناط شعبية 

الشكل ٤٠. موقع اليونيسكو واملشاريع الجديدة يف مدينة جدة
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٢

٣

٤
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مناطق غري مخططة 
املناطق ذات القيمة التاريخية 

املساحة املبنية
مناطق التنمية الجديدة

املناطق املعرضة لخطر املنحدرات )أكر من ٣٠ %(

الشكل ٤١. املناطق ذات القيمة التاريخية واملناطق غري املخططة املعرضة لخطر املنحدرات الجبلية

 منطقة الرتاث ذات النسيج العمراين الشعبي والبنية
التحتية الجديدة

منطقة عشوائية منشأة عىل أرايض مخططة

 املناطق ذات القيمة التاريخية، املنشأة قبل عام١٩٧٣

منطقة غري مخططة معرضة ملخاطر املنحدرات

١

٣٤

٢
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منطقة سكنية يف املدينة مبباين شعبية

تتضمــن الخطــة االســرتاتيجية ملدينــة جــدة تخصيــص مبلــغ ٧5٠ مليــون 
ريــال ســعودي كحــد أدىن لتمويــل أعــامل الرتميــم للمركــز التاريخــي عــىل 
العــرش املقبلــة وذلــك كجــزء مــن الخطــة التطويريــة  مــدى الســنوات 

ــة. ــدة املركزي ــة ج ــاورة ملنطق ــق املج للمناط

الشــعبية  العمرانيــة  األمنــاط  عــىل  املنــاخ   لتأثــري  مقــارن  تحليــل 
الجديــدة  التطويــر  ومناطــق 

يعتــرب منــاخ اململكــة العربيــة الســعودية قاحــاًل والــذي ميكــن مالحظتــه 
الظــروف  هــذه  وتعتــرب  والحــارة.  الجافــة  الجويــة  الظــروف  خــالل  مــن 
وصحــة  الطاقــة  اســتهالك  مبعــدل  لعالقتهــا  نظــراً  مهمــة  املناخيــة 
املواطــن والشــكل الحــرضي العــام والــذي لــه األثــر األكــرب عــىل الطريقــة 
مــع هــذا  الســعودية  العربيــة  املــدن يف اململكــة  بهــا  تتكيــف  التــي 
املنــاخ القاحــل والــذي يظهــر بوضــوح يف تخطيــط الشــوارع واملناطــق 
العامــة ومنــاذج األبنيــة. وعــادة مــا تتميــز األمنــاط التاريخيــة والشــعبية 
ــل  ــد وتحلي ــم تحدي ــداالً. وقــد ت ــاخ أكــر اعت بالكفــاءة نظــراً لتشــكيلها ملن
سلســلة مــن الديناميكيــات املختلفــة عــرب هــذه األمنــاط الناشــئة يف 

مدينــة جــدة لغايــات االســتفادة منهــا.

بــني التصميــم العمــراين  التحليــل إىل تحديــد عالقــة مبــارشة  يهــدف 
ملناطــق مختلفــة وادائهــا املناخــي، ومــن خــالل تنفيــذ دراســة مكانيــة/ 
الصغــرية  الشــوارع  تصميــم  يلعبــه  الــذي  الــدور  إظهــار  يتــم  مناخيــة 
اإلشــعاعي  االنعــكاس  ومعامــل  الشــوارع   يف  والزراعــة  واملظللــة، 
وتأثــري املظــالت يف التأثــري عــىل املنــاخ العمــراين للمدينــة وهــو األمــر 
،التــي  الدراســة  جــدة. وتشــري  أنحــاء مدينــة  نلمســه يف جميــع  الــذي 
اســتندت ملجموعــة مــن صــور القمــر الصناعــي الندســات ٨ منــذ يونيــو 

اململكــة  يف  حــرارة  درجــات  أعــىل  ســجلت  التــي  األشــهر  إىل   ،٢٠١٧
الحــايل  العمــراين  التخطيــط  أهميــة  يظهــر  مــام  الســعودية،  العربيــة 
وتأثــريه الســلبي عــىل كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف الظــروف املناخيــة 
املتطرفــة. يتــم تقييــم فعاليــة كل منــط عمــراين مــن حيــث قدرتــه عــىل 
التخفيــف مــن تأثــري ظاهــرة الجــزر الحراريــة UHI يف املــدن لغايــات وضــع 
األســس األنســب لتوجيــه النمــط العمــراين للتخفيــف مــن تأثــري املنــاخ 

وتعزيــز مســتويات التكيــف يف اململكــة العربيــة الســعودية.
•  الحالة ١ - الطريق الرسيع يف وسط املدينة

تظهــر الصــور بوضــوح أن األداء املناخــي لشــبكة الطــرق الرسيعــة يتأثــر 
بالشــوارع املبالــغ بحجمهــا والتــي  تظهــر ضعــف  االنعــكاس اإلشــعاعي، 
مــام يــؤدى إىل رفــع متوســط درجــة الحــرارة املحليــة بشــكل خطــري مبــا ال 

يقــل عــن ٣ درجــات مئويــة.

• الحالة ٢ - موقع اليونيسكو
ــة  ــة الكفــاءة املناخي ــه مــن ناحي أثبــت النمــط العمــراين التقليــدي فعاليت

ــة. ــدان الطاق ــدالت فق ــرارة ومع ــات الح ــاً يف درج ــجل انخفاض ــذي س وال

•  الحالة ٣ - النمط العمراين الشعبي مع مناذج بناء حديثة.
ــاز بانخفــاض عــدد  ــاً ومتت تعتــرب منطقــة الدراســة كمنطقــة منشــأة حديث
الســاتلية  الصــور  توضــح  للغايــة.   العريضــة  الطــرق  وبإنشــاء  الســكان 
والــذي  املناخــي  التأثــري  عــىل  الرسيعــة  للطــرق  الســلبية  التأثــريات 
يعكــس نفــس نتائــج دراســة الطــرق الرسيعــة مــن حيــث تأثــري هــذه الطرق 
واملســاحات املســطحة التــي تفتقــر إىل فــرتات تظليــل والتــي تحقــق 
درجــة انعــكاس  ضعيــف مــام يــؤدي إىل ارتفــاع درجــات الحــرارة املحليــة.

© FSCP
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الشكل ٤٢. تأثري الجزر الحرارية يف املناطق الحرضية وعالقتها بتأثريات النمط العمراين القائم عىل العوامل املناخية

١

٢

٣
٤

منطقة خرضاء ساحلية/حديقة عامة

°C
30-32.5 32.5-35 35-37.5 37.5-40 40-42.5 42.5-45 45-47.5 47.5-50

5٤٧ - ٠.5
٤٧.5 - ٤5
٤5 - ٤٢.5
٤٢.5 - ٤٠
٣٧ - ٤٠.5
٣٧.5 - ٣5
٣5 - ٣٢.5
٣٢.5 - ٣٠

١

٣٤

الطرق داخل املنطقة السكنية

 منطقة ذات قيمة تاريخية/موقع ضمن قامئة
اليونسكو

األمناط العمرانية الشعبية واملشاريع الجديدة

٢
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الشكل ٤٣. قابلية قيادة السيارات إىل مراكز املدن التجارية يف مدينة جدة

٤.٢.٤ تحليل سهولة الوصول

مل تتبــع مدينــة جــدة منــوذج التنميــة املتبــع يف كل مــن املدينــة املنــورة 
مــن  وبالرغــم  شــعاعية.  كبنيــة  تتطــور  مل  أنهــا  حيــث  املكرمــة،  ومكــة 
إحاطــة املدينــة القدميــة باألســوار والتــي تــم اســتبدالها بطريــق دائــري، 
فقــد انعكــس النمــط الخــاص باملدينــة مــن خــالل التطــور الطــويل عــىل 
الطــرق  تــم إنشــاء سلســلة مــن  الزمــن،  امتــداد الســاحل. ومــع مــرور 
الرسيعــة لتســهيل التنقــل بــني  جانبــي املدينــة، إال أنهــا تســببت بالواقــع 

يف الفصــل بــني األحيــاء بشــكل واضــح.
يقــع نظــام الطــرق الرسيعــة ضمــن مســئوليات وزارة النقــل، بينــام تعتــرب 
مســئولية اإلرشاف عــىل باقــي الطــرق مــن مهــام أمانــة جــدة، ويتــم 
تصنيــف تلــك الطــرق حســب غاياتهــا مثــل طــرق رشيانيــة، وطــرق توزيــع، 

وطــرق محليــة.
األجــرة(  مركبــات  أو  الخاصــة  )املركبــات  تشــكل  الحــايل  الوقــت  ويف 
أســلوب النقــل األكــر اســتخداماً يف مدينــة جــدة، والتــي متثــل أكــر مــن 
٩٦% مــن مجمــل التنقــالت اليوميــة  حيــث تشــهد العديــد مــن طــرق جــدة 
مســتويات عاليــة مــن االزدحــام. إن حجــم حركــة املــرور الهائــل واالزدحــام 
الناتــج عنــه لــن يؤثــر عــىل البيئــة وســالمة مســتخدمي الطــرق فحســب، 
ولكــن مــن املمكــن أن يــؤدي إىل تقويــض االزدهــار االقتصــادي للمدينــة 
ــام  ــكال االزدح ــع أش ــة م ــرب التعامــل بفعالي ــذا يعت ــد، ل ــىل املــدى البعي ع
للعيــش،  صالحــة  بيئــة  توفــري  لضــامن  حاســامً  أمــراً  وتأثرياتــه  املــروري 
ــرق  ــبكة الط ــة ش ــق فعالي ــات تحقي ــان. ولغاي ــة وأم ــل براح ــل والتنق والعم
الحاليــة باملدينــة، أجــرى برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 
ــة الوصــول إىل مركــزي املدينــة يف  ــل( دراســة الحتســاب إمكاني )املوئ
البلــد والروضــة يف غضــون فــرتات زمنيــة محــددة مبــا مجموعــه ١5 دقيقة 

و٣٠ دقيقــة و٦٠ دقيقــة باســتخدام املركبــات من أي مــكان يف املدينة. 
وألغــراض التحليــل، تــم ضبــط رسعــة القيــادة عــىل مــا يســاوي ثلثــي 
رسعــة الطريــق املحــددة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار االزدحــام املــروري 
يف املدينــة. وقــد كشــفت الدراســة ســهولة الوصــول املوضحــة يف 
الشــكل ٤٣ أوقــات القيــادة بــني هــذه املراكــز واملدينــة عــرب وســائط 
النقــل الخاصــة فقــط، حيــث تبــني إمكانيــة وصــول 5٠ % مــن الســكان أو 
مــا يعــادل مليــوين نســمة إىل املركــز الحــرضي يف غضــون ١5 دقيقــة 
بالســيارة، وزادت هــذه النســبة إىل ٨٦.5% خــالل ٣٠ دقيقــة مــن وقــت 
القيــادة، بينــام يحتــاج ٦.١ % فقــط مــن الســكان إىل قيــادة الســيارة ألكــر 

ــة. مــن ٦٠ دقيقــة للوصــول إىل مركــز املدين
باإلضافــة إىل ذلــك، تــم تنفيــذ دراســة لتحليــل ســهولة وصــول املشــاة 

إىل ثــالث مناطــق مركزيــة باملدينــة، حيــث كانــت النتائــج كــام يــيل:

ــق ســريًا  ــد ١٠ دقائ ــة -  تقطــن ١٤٣٩٧ نســمة عــىل بُع •  الواجهــة البحري
عــىل األقــدام مــن املوقــع املحــدد، ويعــزى ذلــك إىل انخفــاض عــدد 

الســكان حيــث أن معظــم أبنيــة الحــي مــن الفلــل الكبــرية.
• الروضــة - تقطــن ٨٢٣٧٦ نســمة عــىل مســافة ١٠ دقائــق ســريا عــىل 

األقــدام.
عــىل  ســرياً  دقائــق   ١٠ بعــد  عــىل  نســمة   ١٧5٠٦٩ تقطــن   - البلــد   •

األقــدام.

93 %

٦٠ دقيقة - ١,٩٤٨,٩5٦ شخص

7 %

73 %

٣٠ دقيقة - ١,5١٨,١٩٦ شخص

27 %

48 %

١5 دقيقة - ٩٩٧,٣٩٨ شخص

52 %
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أوضاع حركة املرور يف شوارع جدة 
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0.35 %

2.0 %

4.3 %

١

٢

٣

الكورنيش

منطقة البلد

حي الروضة

0.18 %

1.2 %

3.3 %

١٠ دقائق - ٨٢,٣٧٦ شخص5 دقائق - 5٠,٣٢٠ شخص 

١٠ دقائق - ١٤,٣٩٧ شخص

١٠ دقائق - ١٧5,٠٦٨ شخص

5 دقائق - ٧,٢٤٨ شخص 

5 دقائق - ١٣٦,٩٩٢ شخص 

الشكل ٤٤. إمكانية امليش إىل مراكز املدينة يف جدة

الكورنيش 

يبلــغ طــول كورنيــش جــدة ٣٠ كــم عــىل طــول منطقــة 
املنتجعــات الســاحلية يف املدينــة، وشــاطئ البحــر 
األحمــر، ويتميــز بوجــود طريــق ســاحيل، والعديــد مــن 
املناطــق الرتفيهيــة، واألجنحــة الفندقيــة، واملنحوتات 
الجامليــة كبــرية الحجــم، باإلضافــة إىل نافــورة امللــك 

فهــد، وهــي أعــىل نافــورة يف العــامل.

حي الروضة 

جــدة،  مدينــة  وســط  يف  يف  الروضــة  حــي  يقــع 
ــرب منطقــة التســوق  ــكنية، ويعت ــاين الس وســط املب

الرئيســية. التجاريــة  واألعــامل 

منطقة البلد 

التاريخيــة وتقــع يف وســط مدينــة  تعتــرب املنطقــة 
والعــامرة  املبــاين  عــىل  وتحتــوي  القدميــة،  جــدة 
الســابع  القــرن  إىل  تاريخهــا  يعــود  التــي  القدميــة 
قامئــة  إىل  مؤخــراً  إضافتهــا  تــم  والتــي  امليــالدي، 
ــرتاث العاملــي لليونيســكو، وتجــذب الكثــري  مواقــع ال
املنطقــة  هــذه  ومتتلــئ  عــام،  كل  النــاس  مــن 
واألســواق  التســوق  ومراكــز  التاريخيــة  باملســاجد 
التقليديــة والشــعبية، إىل جانــب املحــالت واألســواق 

والعرشيــن. الحــادي  القــرن  يف  والرائــدة  الحديثــة 
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CornicheAl RawdahAl Balad

أزقة ضيقة يف جدة القدمية

© Shutterstock

١٠ دقائق - ٨٢,٣٧٦ شخص

١٠ دقائق - ١٤,٣٩٧ شخص

الشكل ٤5. صور جوية ملنطقة البلد، وحي الروضة والكورنيش
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5،٢،٤  مخطط جدة

مشــاريع  توجيــه  إىل  تهــدف  التــي  الخطــط  مــن  مجموعــة  يتضمــن 
التطويــر يف محافظــة جــدة، وقــد تــم تســليمها عــرب أربعــة مجلــدات 
كــام تــم توضيحــه يف البــاب رقــم ٣-٢-٣، حيــث تــم إعــداد املخططــات 
جــدة  أمانــة  قبــل  مــن  والهيكليــة  الفرعيــة  واإلقليميــة  االســرتاتيجية 
بالتعــاون مــع رشكــة "أيكــوم" AECOM لالستشــارات ومتــت إقرارهــا 
بالنســبة  أمــا  والقرويــة.  البلديــة  الشــؤون  وزارة  قبــل  مــن   ٢٠١5 عــام 
الرئيســية  البيئــة  أمانــة جــدة عــىل خطــة  للمخطــط املحــيل، فتعتمــد 
التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة يف عــام 

األربعــة: املجلــدات  هــذه  وتشــمل   ٢٠٠٦

املخطط اإلسرتاتيجي ملدينة جدة
• يصــف الرؤيــة واألهــداف التطويريــة والنمــو العمــراين داخــل محافظــة 

جــدة.
إدراجهــا يف  أجــل  مــن  لتطويــر املحافظــة  الشــاملة  املهــام  يقــدم   •

واملحليــة. والهيكليــة  إقليميــة،  الشــبه  املخططــات 
عملية  لتوجيه  املحافظــة  نطاق  عىل  والسياســات  األهــداف  يحــدد   •
اتخاذ القرارات املتعلقة بتخطيط استخدام األرايض، وإعــداد السياسة 
التحتية، واالستثامر، وإدارة وتوفري املرافق  البنية  العمرانيــة، وتخطيط 

العامــة.
عــىل  نجــاح املخطــط  لضــامن  الالزمــة  والتنفيــذ  اإلدارة  أطــر  •  يوضــح 

البعيــد. املــدى 

 املخطط شبه اإلقليمي ملدينة جدة
ــة عــام  ــة لغاي ــة املــدى للنمــو والتنمي • يضــع اســرتاتيجية عمرانيــة طويل

.٢٠٣٣
• يحدد مواقع النمو العمراين شبه اإلقليمي وحامية البيئة.

واألهــداف  للمهــام،  اإلقليميــة  شــبه  االســتجابة  آليــات  يوضــح   •
ملدينــة  االســرتاتيجي  املخطــط  يف  عليهــا  املنصــوص  والسياســات 

جــدة.

 املخطط الهيكيل ملدينة جدة
• يوفــر إطــارا هيكليــا للنمــو العمــراين ومشــاريع التجديــد داخــل املناطق 

الحرضية.
املنطقــة  داخــل  لــألرايض  محــددة  الســتخدامات  اســرتاتيجية  يوفــر   •

املحافظــة. يف  الحرضيــة 
•  يوفــر إطــاراً للعمــل املحــيل عــىل مســتوى املدينــة لتوجيــه أشــكال 
التدخــل واالســتثامرات مــن قبــل األمانــة ورشكائهــا مــن القطاعــني العــام 

والخــاص.

املخطط املحيل ملدينة جدة:
• يقــدم سلســلة مــن الخطــط املحليــة التي تحدد االســرتاتيجية الشــاملة 

لقــرارات التنميــة والتصميــم املنســقة عرب املناطــق الحرضية. 
يف  للمبــادرة  والخــاص  العــام  للقطاعــني  واالطمئنــان  الثقــة  يوفــر   •

محــددة. واســتثامرات  وبرامــج  خطــط،  تطويــر 

يحــدد املخطــط الهيــكيل تدرجــاً هرميــاً واضحــاً بــني مختلف املراكــز ومهام 

كل منهــا. وكمبــدأ عــام، ينبغــي عــىل كل مــن املراكــز املحليــة واألحيــاء 
ــوازن بــني االســتخدامات مــام  واملقاطعــات ومراكــز املــدن أن تحقــق الت
ســيؤدي إىل زيــادة كفــاءة عمليــات التنقــل ويضمــن وصــول الخدمــات 

واملرافــق للمقيمــني والعاملــني والــزوار عــىل حــد ســواء.
أنشــطة  مراكــز  إنشــاء  عــىل  األرايض  اســتخدام  اســرتاتيجية  وتركــز 
متعــددة االســتخدامات تقــع يف مناطــق يســهل الوصــول إليهــا وذلــك 

املرافــق. قــدرة املوقــع املشــرتك وتوزيــع  لزيــادة 

ويتألف التدرج الهرمي مام ييل:
• مركــز املدينــة الحــرضي - يركــز عــىل مســاحة األرايض الفضــاء داخــل 

املركــز الحــرضي مبحــاذاة منطقــة األعــامل املركزيــة.
• مراكــز املــدن - يتــم توزيعهــا عــىل نطــاق واســع عــرب املواقــع التــي 
يســهل الوصــول إليهــا مــع توفــر مســاحة كافيــة مــن األرايض داخــل كل 

مــن قطاعــات املدينــة املحــددة يف املخطــط الهيــكيل.
توزيعهــا  يتــم   – اإلقليــم  املتعــددة ومراكــز  األقاليــم  األحيــاء  • مراكــز 
وفقــاً ملعايــري املخطــط الهيــكيل ملناطــق تجميــع امليــاه ويف العديــد 

مــن الحــاالت يتــم دمــج املرافــق املتاحــة. 
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حدود محافظة جدة 

نطاق التنمية العمرانية للعام ١٤5٠هـ

حدود املدينة 

حد حامية البيئة - املنحدر< ١5% 

املطار

امليناء

املراكز 
مركز املرتوبوليتان )وسط املدينة( 

وسط املدينة/تاون سنرت

مركز متعدد األحياء

مركز الحي 

استخدامات األرايض 
مناطق سكنية منخفضة الكثافة

استخدامات األرايض 
مناطق سكنية منخفضة الكثافة

مناطق سكنية متوسطة الكثافة
منطقة سكنية عالية الكثافة

التعليم 
الخدمات الصحية 

الخدمات الحكومية
الصناعات الخفيفة 

الصناعات املتوسطة
الصناعات الثقيلة

الخدمات اإلقليمية
األرايض املتاحة بعد العام ١٤5٠

 
مساحة مفتوحة/بنية أساسية خرضاء 

اإلدارة البيئية 
الزراعة

 
األرايض املتاحة للتطوير حتى عام ١٤5٠ 

مع ضوابط بيئية مقيدة 
منطقة حامية سفوح الجبال

منطقة حامية السهول 
منطقة الحامية الساحلية 

 
الخدمات الرتفيهية 

منتزه مدينة
حديقة عىل الساحل  

عنارص الربط 
األودية الحرضية 
املمرات الخرضاء

مجاري املياه واألودية
أرايض محجوزة للنقل

 

النقل العام

القطارات الرسيعة 

قطارات الركاب

الجرس الربي

املرتو )املرتو الرسيع والخدمات املحلية(

املرتو )للخدمات املحلية(

خط ترام/بصات رسيعة 

الرتام السياحي 

محطة التقاطعات الرئيسية

محطة قطار ركاب 

محطة خدمات املرت الرسيعة

محطة خدمات املرت املحلية

محطة تقاطع الرتام واملرتو 

محطة خدمات الرتام

الطرق

طريق الحرمني 

الطريق الدائري الخارجي 

الطريق الدائري األوسط 

الطرق الرئيسية 

الشكل ٤٦. مخططات جدة 
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خط املرتو- املرحلة الثانية: ٤١ كم و٣٠ محطة

٦،٢،٤ تقييم شبكات النقل املقرتحة

يتضمــن املخطــط الهيــكيل ملدينــة جــدة مبادرتــني رئيســيتني أال وهــام:  
 )TOD( مبــادرة التنميــة املوجهــة نحــو اســتخدام وســائط النقــل العــام
ومبــادرة إنشــاء شــبكة النقــل العــام. ويكمــن جوهــر هــذا النهــج بتنفيــذ 
خطــوط مــرتو النقــل الرسيــع Express Metro )الخــط األحمــر( والــذي 
ســيتم دعمــه مــن خــالل إضافــة ثالثــة خطــوط مــرتو أخــرى )الخطــوط 
الربتقاليــة والزرقــاء والخــرضاء( والتــي تركــز عــىل الربــط بــني املناطــق ذات 
الكثافــة الســكانية املرتفعــة واملرافــق الرئيســية وأماكــن االســتقطاب 
)املطــار واملينــاء ومنطقــة أعــامل مركزيــة(.  وتتالقــى خطــوط املــرتو 
مســار  جانــب  إىل   Express Metro الرسيــع  النقــل  مــرتو  وخطــوط 
 )CBD( املركزيــة  األعــامل  منطقــة  يف  املحليــة  الحديديــة  الســكك 
مســتويات  عــىل  الحفــاظ  عــىل  قــادرة  الكفــاءة  عاليــة  شــبكة  إلنشــاء 

التشــغيل العاليــة املقرتحــة. 
أمــا بالنســبة للمنطقــة خــارج مركــز املدينــة، ســتقوم الشــبكات املحليــة 
 BRT ملســارات الحافــالت الرسيعــة وخطــوط حافــالت النقــل الرسيعــة
النقــل  قطــار  ومحطــات  املــرتو  بــني  مبحطــات  املدينــة  مراكــز  بربــط 
اإلقليمــي. ويف بعــض املناطــق األخــرى كــرشق جــدة وخليــج ســلامن، 
تشــكل مســارات قطــار النقــل الخفيــف LRT العمــود الفقــري للتنميــة 
والنقــل املحــيل. تــم البــدء بتنفيــذ نظــام املــرتو اعتبــارا مــن عــام ٢٠١٨، 
وقــد افتتحــت محطــة قطــار الحرمــني مؤخــرًا للربــط بــني مدينتــي جــدة 

ــر مــن ســاعة واحــدة. ــب أك ــافة ال تتطل ومكــة املكرمــة مبس

ــاء  ــا إلنش ــع تنفيذه ــدة املزم ــة الجدي ــوط األربع ــج الخط ــرر دم ــن املق وم
شــبكة واســعة للنقــل العــام والتــي تتكــون مــام يــيل:

•  الخــط األول - مــرتو النقــل الرسيــع Express Metro )أحمــر(: ميتــد 
عــىل طــول الواجهــة البحريــة مــن الشــامل إىل الجنــوب مــن املدينــة، 
وينتهــي عنــد طريــق مكــة املكرمــة القديــم. ســيخدم هــذا الخــط ٦.٩ % 
مــن الســكان املوجوديــن يف محيــط ١٠ دقائــق مــن تجمعــات املــيش. 
ــع Express Metro قــدرًة اســتيعابية ورسعــًة  يوفــر مــرتو النقــل الرسي
مراكــز  بــني  يربــط  حيــث  محــدودة،  لفــرتات  توقــف  وخدمــة  عاليتــني 
املــدن يف املركــز الحــرضي )تــالل جــدة، جــدة الجديــدة، مركــز املدينــة 
الرئيســية يف مدينــة  التوقــف  واملليســاء(. وســيتم إنشــاء محطــات 
امللــك عبــد اللــه الرياضيــة يف تــالل جــدة وجــدة الجديــدة عــىل الســاحل 
األعــامل  منطقــة  يف  موزعــة  محطــات  ثــالث  إىل  باإلضافــة  الغــريب 
املركزيــة يف مركــز املدينــة وتقاطــع نهــايئ يف املليســاء. وســتتمركز 
حيــث ســتخدم مراكــز  بينهــا،  كــم فيــام  عــىل مســافة ١-٢  املحطــات 
مناطــق متعــددة باإلضافــة إىل عملهــا كمحطــات مشــرتكة مــع قطــار 
النقــل الخفيــف LRT وحافــالت النقــل الرسيــع  BRT مــن املســتوى ٣ و 
الحافــالت املحليــة. وتعتــرب نســبة الكثافــة التــي تعــادل ١٠٠ مســكن لــكل 
 Express هكتــار هــي الحــد األدىن لتوفــري محطــة مــرتو النقــل الرسيــع
Metro، والــذي ســتبلغ رسعتــه ٢5-٣٠ كــم / ســاعة )مبــا يف ذلــك فــرتات 

التوقــف( مــع قــدرة لخدمــة ٣٠ ألــف مســافر بالســاعة يف كل اتجــاه.

خط املرتو- املرحلة األوىل: ٦٧ كم و٢٢محطة
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خط املرتو املرحلة الرابعة: ١٦.٧ كم و١٢ محطة 

24.1% السكان الذين تغطيهم الخدمة
 يف املرحلة الثانية

5 دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ٣٦٤,٤٩٦ - ٨.٩
١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ٧٣٣,٠٤٩ - ١٧.٩

السكان الذين تغطيهم الخدمة
 يف املرحلة الرابعة

5 دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ١٤ - ٣.٦5,٣٨5
١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ٢٨٢,٠٩٩ - ٦.٩

سهولة الوصول إىل محطات املرتو عىل مستوى املدينة 

سهولة الوصول إىل محطات املرتو عىل مستوى املدينة 

األشخاص الذين تغطيهم الخدمة 
يف املرحلة الثالثة

5 دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ١٦٩,١٨٩ - ٤.١
١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ٩.5 - ٣٨٧,٠٠١

السكان الذين تغطيهم الخدمة
 يف املرحلة األوىل

5 دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ١٣٠,١١ - ٣.٢5
١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

٪ ٢٨٢,٠٩٩ - ٦.٩

سهولة الوصول إىل محطات املرتو عىل مستوى املدينة 

سهولة الوصول إىل محطات املرتو عىل مستوى املدينة 

خط املرتو - املرحلة الثالثة: ٣5 كم و١٩ محطة
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الوضع الراهن

الخدمــة بشــكل جــزيئ مــع مــرتو  )الربتقــايل(: تعمــل  الثــاين  الخــط    •
النقــل الرسيــع Express Metro وتخــدم جميــع التقاطعــات الرئيســية 
تتصــل  التــي  عــرب املدينــة إىل املحطــات  املــرور  حركــة  توزيــع  لزيــادة 
 LRT النقــل الخفيــف  BRT/ وقطــار  النقــل الرسيــع  بشــبكات حافــالت 
. ســيخدم هــذا الخــط ١٧.٩% مــن الســكان املوجوديــن يف محيــط ١٠ 

دقائــق مــن تجمعــات املــيش.

ــدويل مــع  ــث )األزرق(: ســريبط خــط املــرتو هــذا املطــار ال ــط الثال •  الخ
وســط البلــد القديــم. ســيخدم الخــط ٩.5% مــن الســكان الحاليــني يف 

محيــط عــىل ١٠ دقائــق مــن تجمعــات املــيش.

•  الخــط الرابــع )اللــون األرجــواين(: يربــط هــذا الخــط محطــة خــط  ســكة 
الحديــد الرسيعــة )HSR( مبركــز البلــد. وســوف يخــدم الخــط ٦.٩% مــن 

الســكان الحاليــني يف محيــط ١٠ دقائــق مــن تجمعــات املــيش. 

ستشــكل خطــوط املــرتو املقرتحــة نظــام نقــل عــايل الســعة يهــدف 
بينــام  حولــه.  إضافيــة  نقــل  لشــبكات  رئيــيس  هيــكل  تشــكيل  إىل 
محــور  خدمــة  عــىل   )BRT الرسيــع)  النقــل  حافــالت  خطــوط  ســتعمل 
الــرشق- الغــرب، والتــي تعــد يف غايــة األهميــة لدعــم فعاليــة خطــوط 

والجنــوب. الشــامل  إىل  املتجهــة  املــرتو 

٣,٤ سيناريوهات الكثافة الحرضية

لزيــادة  ســيناريو  بتحليــل  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج  قــام   
الكثافــة الحرضيــة. يف البدايــة، متــت دراســة وتشــخيص الوضــع الحــايل 
للمدينــة مــن أجــل تحديــد الظــروف لكثافــة محــددة لــي تشــكل مقياســاً 
ســيناريوهات  لوضــع  مقاربــا  مقياســا  تشــكيل  شــأن  مــن  مرجعيــاً 
ــاً؛ تــم وضــع ســيناريو يتــامىش مــع التوقعــات وفقــاً ألدوات  بديلــة. ثاني
التخطيــط املعتمــدة. وأخــرياً، تــم إعــداد ســيناريو بديــل يفــي بتوصيــات 
برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(. ويرتكــز هــذا 
الســيناريو عــىل املبــادئ الخمســة للتخطيــط العمــراين املســتدام، كــام 

يــيل:
• مســاحة كافيــة وشــبكة طــرق ذات كفــاءة عاليــة: يجــب أن تشــغل شــبكة 
الشــوارع مــا ال يقــل عــن ٣٠ % مــن املســاحة اإلجامليــة املتاحــة ومــا ال 

يقــل عــن ١٨ كــم مــن طــول الشــارع لــكل كيلومــرت مربــع
• عــدد ســكان مرتفــع: مــا ال يقــل عــن ١5٠٠٠ نســمة لــكل كيلومــرت مربــع، 

أي ١5٠ نســمة / هكتــار أو ٦١ نســمة/ فــدان
• االســتعامالت املختلطــة لــألرايض: يجــب تخصيــص ٤٠% عــىل األقــل 

مــن املســاحة لالســتخدام االقتصــادي يف أي حــي.
• املزيــج االجتامعــي: توفــر املنــازل مبختلــف األســعار يف أي حــي معني 
لتلبيــة احتياجــات األفــراد مــن مختلــف رشائــح الدخــل، حيــث يجــب تخصيــص 
٢٠% إىل 5٠% من مساحة املناطق السكنية للمساكن منخفضة التكلفة 
ويجــب أال تتجــاوز حيــازة كل نــوع أكــر مــن 5٠% مــن إجــاميل املســاحة.

5 دقائق - ٦٦٨ شخص )٠.٠٢٪(
١٠ دقائق - ١,٨١٣ شخص )٠.٠٤٪(

5 دقائق - ٤٧٨٨ شخص )٠.١٢٪(
١٠ دقائق - ١١١٧٢ شخص )٠.٣٪(

5 دقائق - ٠ شخص )٠.٠٪( 
١٠ دقائق - ٠ شخص )٠.٠٪( 

 

الشكل ٤٧. تحليل إمكانية الوصول إىل محطات قطار الركاب 
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الوضع الراهن

الجديد جدة  مخطط  األول:   السيناريو 

الســيناريو الثــاين: توصيات موئل األمــم املتحدة 

٤,٠٨٢,١٨٤

٧,٦٦٤,5٤٧

٧,٦٦٤,5٤٧

٨٤,٦5٠ هكتار

١٦٤,١٠٠ هكتار

5١,٠٩٧ هكتار

٢٤,٠٠٠ هكتار*

٤٨.٢١ شخص/هكتار

٤٦.٧ شخص/هكتار

١5٠ شخص/هكتار

*٧/١ من مساحة البناء املقرتحة من خطة جدة

عدد السكان 

املساحة املبنية 

متوسط الكثافة يف 
املساحة املبنية

عدد السكان 

املساحة املبنية  املخططة

متوسط الكثافة يف املساحة 
املبنية املخطط لها

متوسط الكثافة وفقاً 
ملعايري األمم املتحدة 

عدد السكان 

املساحة املبنية  املطلوبة 
وفقا ملعاير االمم املتحدة

األرايض الشاغرة الالزمة 
الستيعاب النمو السكاين
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• التخصــص املحــدود الســتخدام األرايض: هــو الحــد مــن االســتخدام 
األحــادي يف األرايض واملناطــق الســكنية، ويجــب أال تتعــدى  نســبة 

هــذا االســتخدام  ١٠% مــن أي حــي.

الحارض: الوضع الحايل
مليــون   ٤,٠٨٢,١٨٤ جــدة  مدينــة  يف  الحاليــني  الســكان  عــدد  يبلــغ 
ذلــك  تبلــغ ٨٤,٦5٠ هكتــاًرا. ويولــد  نســمة ويشــغلون مســاحة مبنيــة 
كثافــة ســكانية قدرهــا ٤٨.٢١ نســمة/ الهكتــار وهــو مــا يعــادل تقريبــاً 
ثلــث الكثافــة الســكانية املقرتحــة مــن قبــل برنامــج مســتقبل املــدن 

الهكتــار.  / نســمة   ١5٠ تبلــغ  والتــي  الســعودية 

سيناريو ١: مخطط مدينة جدة لعام ٢٠١5           
وفقــاً للمخطــط الهيــكيل لعــام ٢٠١5 فــإن املســاحة املبنيــة املخطــط 
 ٧،٦٦٤،5٤٧ الســتيعاب  هكتــار  ألــف   ١٦٤.١٠٠ إىل  تصــل  أن  يجــب  لهــا 
الكبــرية يف عــدد الســكان، إال أن  الزيــادة  نســمة. وبالرغــم مــن هــذه 
نســمة/   ٤٦.٧٠ إىل  انخفاضــاً  سيســجل  الســكانية  الكثافــة  متوســط 
الهكتــار يف املنطقــة املنشــأة، حيــث لوحظــت املبالغــة يف تقديــر 
الزحــف  أشــكال  لتحفيــز  إضافــة  التطويــر  ملشــاريع  املــكاين  النطــاق 

العمــراين.

ســيناريو ٢: توصيــات برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 
)املوئــل(

ألحيــاء  املســتدام  التخطيــط  املتحــدة  األمــم  موئــل  ســيناريو  يدعــم 
ــياً  ــك متاش ــار وذل ــمة/ الهكت ــا ١5٠ نس ــة قدره ــويص  بكثاف ــة و ي املدين
مــع توصيــات برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(. 
الزيــادة يف  تصــل  أن  املتوقــع  مــن  الحاليــة،  النمــو  معــدالت  وحســب 
عــدد الســكان إىل ٧٦٦٤5٤٧ بحلــول عــام ٢٠٣٠، وال تتطلــب املســاحة 
بالكثافــة  اإلضافيــة الالزمــة الســتيعاب ســكان املدينــة املســتقبليني 
املســاحة  مــن  املائــة  يف   ١5( هكتــار   ٢٤٠٠٠ ســوى  بهــا  املــوىص 
العمرانيــة املقرتحــة يف املخطــط الهيــكيل(. ويشــري هــذا الســيناريو 
إىل وجــود حــوايل ٢٠ ألــف هكتــار مــن األرايض الفضــاء ضمــن نطــاق 
مــن   %٨٠ تســتوعب  أن  ميكــن  والتــي  املوجــودة  العمرانيــة  املناطــق 
أعــداد الســكان اإلضافيــة املتوقعــة بحلــول عــام ٢٠٣٠. يوضــح الســيناريو 
أن توســيع الكتلــة العمرانيــة الحاليــة ليــس رضوريـًـا ويقــرتح تنفيــذ تدخــالت 
اســرتاتيجية لدعــم السياســات التــي مــن شــأنها تســهيل زيــادة أعــداد 
الســكان يف املناطــق املدنيــة املوجــودة، مــام ســيتيح للمواطنــني 

أقــى الفوائــد لتحســني نوعيــة الحيــاة بتكلفــة مناســبة.

إن الكثافــة الســكانية املنخفضــة يف مدينــة جــدة ال تــزال طبيعيــة مقارنــة 
باملــدن الســعودية األخــرى.  ومــع ذلــك، مــن خــالل تطبيــق سياســات 
تخطيــط محــددة ميكــن تركيــز الكثافــة الســكانية يف مناطــق محــددة، 
مــام يعــزز مــن إمكانيــة زيــادة الكثافــة الســكانية اإلجامليــة بشــكل ملحــوظ 
ــدة منخفضــة الكثافــة. ويــويص  ــدال مــن التوســع وإنشــاء مناطــق جدي ب
املتحــدة  األمــم  برنامــج  توصيــات  إىل  واســتناداً  املقــرتح  الســيناريو 
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( بزيــادة الكثافــة يف املناطــق املدنيــة 
املدينــة،  يف  العمــراين  التوســع  مشــاريع  تنفيــذ  مــن  بــدال  القامئــة 
وذلــك عــن طريــق إدخــال اســتخدام األرايض املختلــط وتطويــر األرايض 
الفضــاء املوجــودة داخــل املناطــق الحرضيــة، لتوفــري املرافــق العامــة 

والســاحات العامــة.
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١،١،5  أمناط التنمية والنمو غري املتوازن
يحــدث ذلــك غالبــاً عنــد منــو املدينــة بوتــرية متســارعة، ويظهــر عندهــا انتشــار ظاهــرة التمــدد، وتظهــر تطــورات غــري 
متجانســة عــرب امتدادهــا اإلقليمــي. يظهــر أيضــاً خلــل وظيفــي يف إدارة املدينــة بشــكل مناســب مــن وجهــة نظــر 
مؤسســية ومــن وجهــة نظــر الســكان بالصعوبــات اليوميــة التــي يعيشــونها يف املدينــة. يف هــذا الســيناريو ترمــز 
املدينــة لكثافــة منخفضــة ال تــؤدي وظيفتهــا بشــكل فعــال، وتكــون خدماتهــا ومرافقهــا غــري متوازنــة مــن ناحيــة 
التوزيــع وفــرص الحصــول عليهــا، وبالتــايل ال يســتفيد الســكان مــن ميــزات العيــش باملدينــة بشــكل متســاوي. 
إضافــة إىل ذلــك، يــؤدي ذلــك إىل زيــادة يف تكلفــة توفــري وصيانــة الخدمــات األساســية والبنيــة التحتيــة ملرافــق 
ــاً يف مدينــة جــدة عــىل طــول الطــرق الرسيعــة املؤديــة إىل مدينتــي مكــة املكرمــة  ــات ذلــك جليَ النقــل. وقــد ب
الكثافــة الســكانية املنخفضــة عــىل طــول الســاحل الشــاميل  التطويــر ذات  واملدينــة املنــورة ويف مناطــق 

للمدينــة.

٢،١،5  النمط املدين الشعبي /التاريخي املعرض للخطر )فقدان الرتاث(
يتــم تطويــر أنظمــة التخطيــط يف الســعودية تحــت اطــار واحــد. وتكمــن أحــد التحديــات التــي يجــب معاينتهــا يف 
رضورة وضــع مجموعــة معايــري شــاملة تتعلــق بالتمييــز بــني األمنــاط الحرضيــة الشــعبية/التاريخية واملناطــق غــري 
املخططــة. بيــد أنــه ويف ظــل غيــاب مثــل هــذا اإلطــار التنظيمــي، فقــد لوحظــت إزالــة بعــض األحيــاء التاريخيــة 
يف املــدن الســعودية إلفســاح املجــال ألشــكال التطويــر الجديــدة، حيــث أن هــذا النهــج لــن يــؤدي لتعريــض الــرتاث 
ــة الطبقيــة فحســب، بــل يتعداهــا لتعطيــل أشــكال  للخطــر وتعطيــل اإلحســاس بالهويــة املتعلــق بالبيئــة الحرضي
الربــط مــع النســيج العمــراين املجــاور، والشــعور بالغربــة ضمــن  التصنيفــات العمرانيــة املجــاورة وأمناطهــا. إضافــة 
لذلــك، فــإن وضــع األنظمــة املناســبة لحاميــة الــرتاث يف األجــزاء البــارزة مــن األمنــاط العمرانيــة والتــي تشــمل نســق 
ــز  ــة والتــي تتمي ــة التقليدي الشــوارع ونســيج املدينــة ســيؤدي إىل تقليــل املخاطــر التــي تهــدد األمنــاط العمراني
بكــرة األزقــة الضيقــة يف ضــوء حفاظهــا عــىل املنــاخ املناســب عــرب تحقيــق الكفــاءة يف اســتهالك الطاقــة وعــرب 

دورهــا كمنطقــة عامــة نابضــة بالحيــاة تســاهم يف تحقيــق القيــم املجتمعيــة وترســيخها.  

٣،١،5   اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي )تدين مستويات املرونة(
تتألــف كل مدينــة مــن مجموعــة مــن النظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة املعقــدة. مــن الناحيــة املثاليــة، 
يف املدينــة املســتدامة، يتــم الحفــاظ عــىل التــوازن بــني هــذه األنظمــة الثــالث املرتابطــة وتعزيزهــا مــع الوقــت. 
ويف حــال اختــالل التــوازن بــني هــذه األنظمــة، فســوف تنشــأ حالــة مــن انعــدام التــوازن الهيــكيل فيــام بينهــا مبــرور 
الزمــن. هــذا يعنــي أن احــد عنــارص النظــام غــري متوافــق مــع العنــارص األخــرى، مــام يســاهم يف تعطيــل مســار 
ــة  ــار عــدم توفــر شــبكات كافي ــة جــدة، ميكــن اعتب ــة. وضمــن ســياق مدين خطــط التنميــة املســتدامة لنمــو املدين
لترصيــف امليــاه كأحــد األمثلــة عــىل حالــة االختــالل الناشــئة حيــث ال تــزال املدينــة تتعــرض للســيول الحــادة  خــالل 
املواســم املطريــة، األمــر الــذي ال يؤثــر عــىل البنيــة التحتيــة الرئيســية للمدينــة فحســب ، بــل يؤثــر أيضــاً عــىل 
األحيــاء الســكنية ال ســيام يف املناطــق غــري املخططــة الناشــئة عــىل أطــراف املدينــة. كــام يســبب تصميــم نظــام 
ــر بشــكل كبــري عــىل التــوازن  ــاه مــام يؤث ــان املي ــة جري ــة خــالل فــرتات قل ــة إضافي القنــوات املفتوحــة مخاطــر صحي

ــة.   االجتامعــي املــكاين لصحــة املدين

]الزحف العمراين[

]فقد األمناط الحرضية 
الشعبية/التاريخية[

]نقص املرونة[ 

١

٢

٣

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

١،5 تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية

تــم تحديــد أربــع قضايــا رئيســية تؤثــر عــىل مســتوى التنميــة العمرانيــة يف مدينــة جــدة وذلــك وفقــاً لنتائــج التحليــل القائــم عىل األدلــة والتحليــل املتعدد 
املســتويات . ومتثــل هــذه القضايــا اإلطــار االســرتاتيجي لتشــخيص معقــد، واملســتخلص مــن خــالل ثالثــة محــاور يتــم تحديدهــا وفقــاً لطبيعتهــا 

التصميميــة، ومــن ثــم تحديــد ســياقها عــرب دراســة كيفيــة ظهورهــا عمرانيــاً عــىل مســتويات مختلفــة يف مدينــة جــدة.  
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منظر لجدة يطل عىل األحياء القدمية واملشاريع الجديدة 
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٢،5  التحليل التفصييل لقضايا مدينة جدة الثالث 
١،٢،5  أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف مدينة جدة

ميكــن مالحظــة دور الزحــف العمــراين يف الجانــب الشــاميل الرشقــي 
ــاً مــن األرايض البيضــاء وغــري املطــورة عــىل  ــرك جيوب ــذي ت ــة وال للمدين
صعيــد املدينــة واملنطقــة ككل. وقــد متــت اإلشــارة إىل ذلــك ضمــن 
التقريــر العمــراين لعــام ٢٠١5  والــذي تضمــن كذلــك تحديــداً ملناطــق 
للمدينــة.  والشــاملية  الجنوبيــة  األطــراف  يف  أهميــة  األكــر  التوســع 
ويف الوقــت ذاتــه، حــدد املخطــط مناطــق التوســع الجديــدة و النقــل 
ــة.  ــاملية للمدين ــة والش العــام مــن منظــور واســع يف األطــراف الجنوبي
كــام يتضمــن املخطــط دراســة ملشــاريع التطويــر الجديــدة والنقــل العــام 
عــىل أســاس موســع ، وعــىل الرغــم مــن وجــود مجــال واســع للتكثيــف 
ضمــن الكتلــة العمرانيــة الحاليــة  للمدينــة. وتشــجع حــدود حاميــة التنميــة 
املبالــغ فيهــا، واملتداخلــة مــع الحــدود البلديــة ألمانــة مكــة املكرمــة، عــىل 
ــدة  ــر أماكــن جدي ــه كتشــجيع لتطوي منــط منــو توســعي، حيــث ينظــر إلي
الهــدف  أن  إال  التطويــر.  مــن هــذا  للحاميــة  عازلــة  منــه كمنطقــة  أكــر 
تعزيــز مســتويات  يتمثــل يف  أن  يجــب  الحــدود  مــن هــذه  األســايس 
النظامــي  اإلذن  توفــري  مــن  بــدالً  املدينــة  يف  والتنظيــم  اإلدمــاج 

واملــكاين ألشــكال التنميــة املمتــدة.
يتكون النمط التنموي للمدينة من:

ــا  ــن بعضه ــة ع ــق معزول ــاء و املناط ــن األحي ــد م ــزأة: العدي ــة املج • التنمي
البعــض.

• الكثافــة غــري املتســقة: تتــوزع الجيــوب ذات الكثافــة العاليــة عشــوائياً 
مــع األرايض الفضــاء أو غــري املســتغلة بشــكل كبــري.

• شــبكة الطــرق الرسيعــة الرئيســية: والتــي تســتغل مســاحات واســعة 
ــة عــن بعضهــا  ــاء الســكنية يف املدين مــن األرايض يف ظــل عــزل األحي
البعــض. وعــىل الصعيــد العمــراين، تبلغ الكثافة الســكانية ٤٨.٢١ نســمة 
/ الهكتــار، وتعــد هــذه النســبة متدنيــة ولكنهــا ال تــزال ضمــن الحــدود 
الطبيعيــة لــدى مقارنتهــا باملســتويات املســجلة يف املــدن الســعودية 
األخــرى. ومــع ذلــك ، فهــي ال تــزال أقــل بكثــري مــن املتوســط املقــرتح 
)املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن 
أساســياً   عامــالً  تشــكل  والتــي   ، الهكتــار   / نســمة   ١5٠ يبلــغ  والــذي 
لدعــم تنفيــذ برامــج التخطيــط والتصميــم املســتدام لألحيــاء واملناطــق 
الســكنية. ويف ظــل تســجيل األرايض الفضــاء ملســاحة تقــدر بنحــو ٢٤% 
مــن إجــاميل املســاحة العمرانيــة يف املدينــة إال أنــه ال تــزال هنالــك 
حاجــة لرتكيــز مشــاريع التطويــر والتنميــة يف هــذه املناطــق عــرب تنفيــذ 
أشــكال  تعزيــز  مــن  بــدالً   ، التعبئــة  و  للتكثيــف  دقيقــة  اســرتاتيجيات 
ــة. أمــا عــىل مســتوى املناطــق  ــدة عــىل أطــراف املدين ــر الجدي التطوي
الســكنية ، تشــكل تلــك األرايض مجموعــة مــن الجيــوب املســتثناة مــن 
)أو املعزولــة عــن( النســيج الحــرضي ، والتــي غالبــاً مــا تقــع يف ضواحــي 
املدينــة األكــر كثافــة ، وبعيــداً عــن املناطــق ذات االســتخدام املتنــوع. 
وتعتــرب كامــل األحيــاء أحاديــة االســتعامل ألغــراض الســكن فقــط ، إضافــة 
النخفــاض املعــدل اإلجــاميل للكثافــة الســكانية يف املناطــق املتنوعــة 
االســتخدام . يف املســتقبل ، ســيكون للطــرق التــي ينظــر فيهــا إىل 
األحيــاء الجديــدة أثــر حاســم عــىل مســتويات توفــري املصــادر التمويليــة 

Unbalanced Growth and Developmet Patterns
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الشكل ٤٨. أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف جدة 

املشاريع الجديدة املقرتحة
وسط املدينة الحايل 

Unbalanced Growth and Developmet Patterns
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للمدينــة والتــي ســتواجه تحديــات جــراء تكاليــف البنيــة التحتيــة للمناطــق 
البعيــدة عــن مراكــز املــدن.

ــة  ــؤدي أشــكال الزحــف العمــراين لتــدين مســتوى كفــاءة إدارة املدين ت
إضافــة لزيــادة التكاليــف املرتتبــة عــىل الحكومــة لتوفــري خدمــات البنيــة 
يف  املســجلة  التكلفــة  وتعــد  للســكان.  العامــة  والخدمــات  التحتيــة 
املدينــة املمتــدة أعــىل بكثــري مــن تلــك املســجلة يف املدينــة املدمجة 
الصحــي  الــرصف  ، وإمــدادات  الكهربــاء  تكلفــة خدمــات  ذلــك  مبــا يف 
وامليــاه النظيفــة، إضافــة الرتفــاع تكلفــة خدمــات الصيانــة نتيجــة التوســع 
التحصيــل  منــوذج  وحســب  لذلــك،   . التحتيــة  البنيــة  لخدمــات  األكــرب 
التقليــدي، فــإن تــدين معــدل الكثافــة الســكانية ال يســاهم يف تحقيــق 

أي أثــر عــىل صعيــد اســرتداد تكلفــة الخدمــات املقدمــة.   

٢،٢،5 األمنــاط الشــعبية والتاريخيــة الحرضيــة املهــددة بالــزوال 
يف مدينــة جــدة

 لقــد أدركــت مدينــة جــده منــذ أكــر مــن عرشيــن عاًمــا قيمــة ســامتها 
التاريخيــة ، وكانــت أول أمانــة يف اململكــة العربيــة الســعودية تتميــز 
بوجــود املعــامل األثريــة واملبــاين التاريخيــة. ونتيجــة لذلــك ، تعتــرب جــدة 
)البلــد(  تاريخيــة  منطقــه  تضــم  التــي  الوحيــدة يف اململكــة  املدينــة 
والتــي تــم إدراجهــا عــىل قامئــة منظمــة اليونيســكو للمواقــع الرتاثيــة. 
واليــوم، وعــيل الرغــم مــن أن منطقــة "البلــد"  قــد حظيــت باالهتــامم 
وفقــاً ملعايــري منظمــة اليونيســكو ملواقــع الــرتاث العاملــي ، أال أنهــا 
ال تــزال يف حالــة يــرىث لهــا ، عــدا عــن خســارتها للعديــد مــن ســامتها 
الفريــدة. وتحظــى األماكــن ذات املزايــا املشــابهة باألهميــة الثقافيــة 

يف مدينــة جــدة مــام يتطلــب الحفــاظ عليهــا وحاميتهــا.
ــا مميــزًا للغايــة  ــا عمرانيــاً تقليديً تعكــس املنطقــة املحيطــة بالبلــد منطً

ونظــراً  طوابــق.   5 إىل   ٤ مــن  املكونــة  املبــاين  يف  يتمثــل  والــذي 
للموقــع املركــزي لبعــض األحيــاء، فإنهــا تعــد عرضــة لخطــر إعــادة التجديــد 
والتطويــر. وبشــكل عــام ، فــان أســاليب التجديــد العمــراين املتبعــة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية ال تحافــظ عــىل األمنــاط العمرانيــة األصليــة، 
بــل أنهــا تســاهم يف تحويلهــا الســتيعاب األبــراج واملجمعــات الســكنية 
الحديثــة. وبالنســبة ملدينــة جــدة، لوحــظ اســتحواذ مــرشوع تطويــر قــرص 
خــزام عــىل جــزء كبــري مــن النســيج الشــعبي ، مبــا يف ذلــك املنطقــة 
العازلــة املحاذيــة للموقــع الــرتايث "البلــد". ولذلــك، فمــن املهــم للغايــة 
أن يتضمــن مخطــط مدينــة جــدة املناطــق التــي ســيتم تحويلهــا ملناطــق 
األعــامل املركزيــة CBD يف املســتقبل ، بحيــث يتــم تحديــد الضوابــط 
والتنظيــامت الالزمــة لتحديــد ارتفاعــات املبــاين لغايــات تنظيــم شــكل 
أفــق املدينــة. مــن أجــل تحليــل أثــر مشــاريع التطويــر الجديــدة عــىل النمط 
العمــراين التاريخــي ، تــم اختيــار ثالثــة منــاذج رئيســية ألشــكال التطويــر 
العمرانيــة لغايــات مراقبتهــا وتحليلهــا. ويســتند معيــار هــذا التصنيــف إىل 
ــة مــع املناطــق التــي تــم تطويرهــا  ــاء التاريخي دمــج )أو عــدم دمــج( األحي
مؤخــرًا. كــام حــدد هــذا االختبــار ثالثــة أنــواع مــن الصــالت التــي تجســدها 

ثــالث حــاالت دراســية.
تســلط الحالــة األوىل الضــوء عــىل التبايــن بــني النمــط الحــرضي الشــعبي 
األحيــاء  تلــك  وتعتــرب  مؤخــرًا.  بناؤهــا  تــم  التــي  الحكوميــة  واملبــاين 
معزولــة متاًمــا عــن النســيج الحــرضي املجــاور ، فضــالً عــن عــدم متــايش 

ــابقة. ــاط الس ــا مــع األمن ــاؤه حديثً ــم إنش ــذي ت ــرق ال ــط الط من
الشــعبية  األحيــاء  بــني  الطبوغــرايف  االنفصــال  الثانيــة  الحالــة  وتوضــح 
بخصــوص  ســابقا  ذكــره  تــم  ملــا  إضافــة  هــذا  "املنظــم".  واإلســكان 
التبايــن بينهــا وبــني  األداء املناخــي املتفــوق  األفضــل يف املناطــق 
ــريات  ــة الضــوء عــىل تأث ــة الثالث ــة. تســلط الحال ــاء التاريخي الشــعبية واألحي

١.النمط التقليدي الشعبي واملؤسسات الحكومية واملشاريع السكنية والصناعية

٢.األمناط الحرضية الشعبية والبنية التحتية الجديدة

٣.األمناط الحرضية الشعبية واملشاريع السكنية الجديدة
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املناطق غري املخططة
املناطق ذات القيمة التاريخية 

الشكل ٤٩. األمناط التاريخية/الشعبية املهّددة باالنقراض يف جدة

1

2

3
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يؤدي نقص املساحات الخرضاء إىل زيادة مخاطر 
الفيضانات والسيول يف املناطق ذات الكثافة 

السكانية املرتفعة خالل موسم األمطار وتأثريات الجزر 
الحرارية الحرضية خالل موسم الجفاف.

البنيــة التحتيــة الجديــدة ، خاصــة الطــرق الرسيعــة التــي تعــرب مركــز املدينــة 
يشــكل  ال   ، هنــا  الجديــدة.  الســكنية  األبــراج  مــن  بسلســلة  املحــاط 
الطريــق الرسيــع مجــرد حاجــز بــني األحيــاء ، ولكــن مــع األبــراج الجديــدة ، 
فإنهــا تنفصــل عــن األحيــاء املوجــودة ســابقاً وعــن  عالقتهــا  مــع مســتوى 
الشــارع )مبعنــى النــاس( ، وتؤثــر ســلبًا عــىل االتصــال بــني الحيــاة العامــة 

للشــارع واملشــاة.

٣،٢،5 االختالل االجتامعي - البيئي واالقتصادي يف جدة
شــهدت مدينــة جــدة واألرايض الرشقيــة املحيطــة بهــا ســيوالً شــديدة 
يف نوفمــرب / ٢٠٠٩ وينايــر / ٢٠١١ عندمــا تــم تســجيل هطــول األمطــار 
وصــل يف غضــون ســاعتني اىل٩٤ و ١٢٠ ملــم عــىل التــوايل. نتــج عــن 
هــذه الســيول أرضار بيئيــة وطبيعيــة جمــة، فضــالً  عــن تأثريهــا عىل األمن 
النفــيس للســكان عنــد كل هطــول أمطــار، وقــد غمــرت امليــاه اثنــني 
مــن األنفــاق الواقعــة عــىل الطــرق الرسيعــة التــي متــر يف منطقــة 
"الروضــة"، حيــث أصيبــت حركــة املــرور يف املدينــة بالشــلل لعــدة أيــام.
جــدة.  مدينــة  مــن  فقــط   %٤٠ الســطحية  امليــاه  رصف  شــبكة  تغطــي 
ونتيجــة لذلــك، تتعــرض أجــزاء كبــرية مــن شــبكه الطــرق الرسيعــة يف 
املدينــة للشــلل بســبب تجمــع امليــاه خــالل فــرتات هطــول األمطــار. 
تضــم شــبكة الــرصف الصحــي ١١ تجمعــا مليــاه األوديــة التــي تقــع يف 
الجــزء الرشقــي مــن املدينــة. وقــد تــم إنشــاء ثــالث قنــوات رصف كبــرية 
ربــط  يتــم  أنــه مل  إال   ، األوديــة  مــن هــذه  األمطــار  ميــاه  لغايــات جمــع 
تلــك القنــوات بالبحــر مبــارشة، مــام يجعلهــا تعتمــد عــىل عمليــات الضــخ 
للوصــول إىل نقــاط الترصيــف. مــن جانــب آخــر، عــادة مــا تكــون قنــوات 
الترصيــف مفتوحــة مــام يجعلهــا تشــكل مصــدر خطــر خــالل فــرتات جريــان 
امليــاه املتدنيــة. لذلــك، بــادرت أمانــة جــدة بتنفيــذ برنامــج لتحويــل قنــوات 
الــرصف هــذه إىل قنــوات تحــت ســطح األرض )عبــارات(. كــام ســيتم البــدء 
يف معالجــة قنــاة الــرصف الشــاملية كمرحلــة أوىل مــن هــذا الربنامــج. 

ــا  ــرز القضاي ــن أب ــراين م ــع العم ــكال التوس ــتمرة ألش ــرية املس ــت الوت بات
البيئيــة يف مدينــة جــدة، وغالبــاً مــا يرتبــط هــذا مــع األرضار املتفاقمــة 
جــراء املخاطــر الطبيعيــة. ويعتــرب معــدل النمــو الســكاين يف اململكــة 
ــدول ذات التصنيــف العــايل يف العــامل،  ــة الســعودية مــن بــني ال العربي
ــة  وتشــهد مدينــة جــدة أعــىل معــدل منــو ســكاين يف اململكــة العربي
ــاإلدارة  ــات املرتبطــة ب ــدوره أحــد أهــم الصعوب الســعودية مــام يشــّكل ب
املســتدامة ملثــل هــذا النمــو، وذلــك عــىل صعيــد مســتويات التوســع، 
وتــدين معــدالت الكثافــة، وضعــف أشــكال التواصــل والتوزيــع العــادل 

للخدمــات األساســية يف املدينــة. 

يعــد التوســع العمــراين غــري املنظــم نحــو التــالل شــديدة االنحــدار يف 
حيــث  املدينــة،  يف  الناشــئة  التحديــات  أبــرز  كأحــد  جــدة  مدينــة  رشق 
تتســبب هــذه املنحــدرات الوعــرة يف صعوبــة البنــاء، وزيــادة التكلفــة 
وصعوبــة الوصــول إليهــا. كــام إن تنفيــذ مشــاريع التطويــر يف املناطــق 
ذات االنحــدار الحــاد يخلــق تحديــات حــول إمكانيــة وصــول العاملــني يف 
إىل  للوصــول  الحاجــة  لــدى  أو  الطــوارئ  حــاالت  يف  الخدمــات  مجــال 
ــات  ــدوره أحــد التحدي ــذي يشــكل ب املواطنــني محــدودي الحركــة، األمــر ال
التجمعــات  تكــون  مــا  وعــادة  االســتدامة.  معيــار  تحقيــق  تواجــه  التــي 
الســكنية غــري املنظمــة والواقعــة عــىل املنحــدرات الحــادة عرضــة بشــكل 
ــاء غــري اآلمنــة والتــي  خــاص لخطــر االنزالقــات األرضيــة بســبب طــرق البن
مــن  بــد  ال  الســياق،  هــذا  وضمــن  املناســبة.  األساســات  إىل  تفتقــر 

التشــديد عــىل رضورة تطبيــق املدينــة لألنظمــة أكــر رصامــة  للحيلولــة 
وعــىل  الجبليــة  املناطــق  يف  جديــدة  تطويــر  مشــاريع  تنفيــذ  دون 
املناطــق ذات االنحــدار الحــاد، ســواء كان ذلــك يف املواقــع املنظمــة 

أو غــري املنظمــة.
ــة  ــرب الواجه ــة كذلــك بشــبكة خــرضاء غــري متناســقة. وتعت ــم املدين تتس
ــتقطب  ــا تس ــادة م ــي ع ــدة والت ــرضاء الوحي ــة الخ ــة املنطق ــة مبثاب البحري
أعــداد كبــرية مــن الســكان. إضافــة لذلــك، لوحظــت محدوديــة املســاحات 
العامــة والخــرضاء يف املنطقــة املركزيــة  إضافــة لتوزيعهــا غــري املنظــم. 
ولذلــك، تجــدر اإلشــارة لــرضورة النظــر يف املســائل املرتبطــة بعــدم 
توفــر املســاحات الخــرضاء، وحالــة عــدم االتســاق بــني الشــبكات الخــرضاء 

والزرقــاء إىل جانــب عوامــل الخطــر املذكــورة أعــاله .

انقطاع الشبكات الخرضاء والزرقاء يؤدي
 إىل زيادة عامل التبخر

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems



التشخيص االسرتاتيجي

٩٧

املناطق غري املخطط
املساحات املبنية

األودية

أرايض زراعية
 نظم إدارة املياه + السدود 

مسارات مياه األمطار

الشكل 5٠. عدم التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي يف مدينة جدة
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١٠٠

١،١،٦  املدينة املدمجة

وفقــاً ملبــادئ برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(، تحتــاج املــدن لتشــجيع تنفيــذ االســرتاتيجيات 
العمرانيــة املكانيــة التــي تأخــذ يف عــني االعتبــار الحاجــة لتوجيــه أمنــاط التوســع العمــراين وتحديــد األولويــة للبنيــة 
ــز باســتخدامات  ــة الكثافــة، تتمي ــة عالي التحتيــة املتصلــة والخدمــات. وعــادة مــا متثــل املدينــة املدمجــة منطقــة حرضي
متنوعــة ومختلطــة للمناطــق، وتضــم مناطــق كثيفــة وحيويــة تحــوي مرافــق وخدمــات موزعــة جيــداً، )كاملستشــفيات 
والحدائــق واملــدارس(. إن وضــع اآلليــات العمرانيــة والنظاميــة مــن أجــل تكويــن املدينــة املدمجــة يــؤدي إىل زيــادة 
فــرص الوصــول وتحفيــز مامرســة املــيش، مــام يســاهم بالتــايل يف زيــادة عــدد مســتخدمي وســائط النقــل العــام 
ــز أشــكال التفاعــل بــني أفــراد  واملســاحات العامــة، إضافــة للتخفيــف مــن معــدالت االزدحــام، ودعــم االقتصــاد، وتعزي
املجتمــع. وتتضمــن السياســات التــي تدعــم برامــج الدمــج الحــرضي كالً مــن سياســات دعــم التجديــد الحــرضي وإعــادة 
إحيــاء مراكــز املــدن وضبــط التوســع يف املناطــق الريفيــة واملحيطــة، وتعزيــز الكثافــة العاليــة وتنــوع االســتخدام وتركيــز 

التنميــة املدنيــة حــول نقــاط النقــل العــام.

٢،١،٦  املدينة التاريخية

تعــرَّف املدينــة التاريخيــة عــىل أنهــا تجمعــات برشيــة نشــطة، مرشوطــة بقــوة بتوفــر بنيــة فيزيائيــة تنبــع مــن ماضيهــا، 
وميكــن التعــرف عليهــا  مــن خــالل تطــور ســكانها ٣٨. بنــاًء عــىل هــذا التعريــف، مــن املهــم أن تكــون األماكــن التاريخيــة 
ــورت  ــة، تده ــة املاضي ــور القليل ــدى العص ــىل م ــة. وع ــة قوي ــة عمراني ــا هوي ــة، له ــة حي ــواة حضاري ــل ن ــن قب ــكونة م مس
املــدن الداخليــة وضواحيهــا التاريخيــة يف جميــع أنحــاء العــامل، وهنــا، تجــدر اإلشــارة إىل مــا تواجهــه املــدن الســعودية 
مــن أشــكال التنميــة املكثفــة والتــي تنشــأ معظمهــا يف املناطــق التاريخيــة مــام أدى لتدهــور تراثهــا املعــامري 
إلفســاح املجــال للتطــورات الجديــدة بــدالً مــن تحديــث املناطــق التاريخيــة.  وضمــن إطــار االســتجابة لذلــك، مــن الــرضورة 
مبــكان البــدء بإعــداد تصنيــف لهــذه املناطــق، متبوعــاً بإعــداد أنظمــة دقيقــة للحفــاظ عليهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا 
وتنشــيطها، ليــس بهــدف حاميــة املبــاين الرتاثيــة فحســب، بــل للحفــاظ عــىل النســيج املــدين التاريخــي بأكملــه، 

شــامالً كل عنــارصه مــن أمنــاط الشــوارع إىل الســكان.

٣،١،٦  املدينة املرنة

تأخــذ املدينــة املرنــة بعــني االعتبــار الشــكل األنســب للبيئــة املبنيــة، إضافــة للبنيــة التحتيــة املاديــة لتكــون اكــر مرونــة 
وقــدرة عــىل مواجهــة الظــروف املاديــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تتبــع اســتنفاذ املــوارد النفطيــة وتغــري املنــاخ. 
ــة ومجتمعــات" ٣٩ تتكــون مــن  ــة مــن أنظمــة مادي ــة عــىل أنهــا "شــبكة مســتدامة مكون ــة املرن وميكــن تعريــف املدين
عنــارص املدينــة املنشــأة والطبيعيــة، إضافــة للطــرق واملبــاين والبنيــة التحتيــة املاديــة ومرافــق االتصــاالت والرتبــة 
والطبوغرافيــة والســامت الفيزيائيــة والجيولوجيــا ومجــاري امليــاه وكثافــة الســكان ..الــخ. وبصــورة عامــة، تعمــل النظــم 
املاديــة كجســد املدينــة، فهــي عظامهــا ورشايينهــا وعضالتهــا. وتعتــرب املــدن املرنــة مبثابــة مــدن قــادرة عــىل تحمــل 
أشــكال الصدمــة والضغــط الشــديدين دون نشــوء أي عواقــب فوريــة أو تشــوهات دامئــة. ويعتــرب هــذا الجانــب يف غايــة 
األهميــة يف ســياق مدينــة جــدة، وذلــك يف ظــل املخاطــر املرتبطــة بإمكانيــة حــدوث الســيول والتــي تضــع النظــام 
الحــرضي تحــت ضغــط كبــري متكــرر. ولذلــك، ميكــن  اعتبــار مســألة إعــادة التــوازن يف طريقــة عمــل النظــام العمــراين 

مبثابــة عامــل أســايس وهــام ال بــد مــن األخــذ بــه يف عــني االعتبــار يف مدينــة جــدة.

١،٦ االستجابات االسرتاتيجية

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد أهم ثالث قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف مدينة جدة، تم بناء عىل 
ذلك تحديد ثالث تدخالت اسرتاتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه الخصوص البعد املكاين عىل املستويات التخطيطية 

املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مدينة جدة. 

]التكثيف[

]األرايض املحجوزة[

]الحامية والتحسني[ 

١

٢

٣
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شوارع جدة القدمية 



النظرة املستقبلية للمدينة

١٠٢

مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

مدينة جدة تتميز باالعتامد العايل عىل 
السيارات

األحياء السكنية منخفضة الكثافة يف 
جدة

٢،٦  النامذج املناسبة للتنمية العمرانية يف مدينة جدة
١،٢،٦  املدينة املدمجة: توحيد برامج التطوير وتكثيفها

ســجلت مدينــة جــدة معــدل كثافــة ســكانية أعــىل باملقارنــة مــع العديــد 
للمعــدالت  مشــابهاً  معــدالً  ســجلت  فيــام  اململكــة،  يف  املــدن  مــن 
املركبــات  عــىل  االعتــامد  ملســتويات  األخــرى  املــدن  يف  املســجلة 
مبركــز  املحيطــة  الحرضيــة  املناطــق  ســجلت  كــام  التنقــل.  ألغــراض 
ــق مكــة املكرمــة ، معــدالت كثافــة  ــة ، وخاصــة بــني املطــار وطري املدين
ــاراً  ــار و أعــىل، حيــث يشــكل ذلــك معي ــغ ١٠٠ نســمة / الهكت ســكانية تبل
هامــاً لتحقيــق التحــول املســتقبيل للبنيــة التحتيــة للنقــل يف املدينــة، 
وذلــك ملــا تســاهم معــدالت الكثافــة الســكانية العاليــة يف توفــري أعــداد 
كبــرية مــن الســكان عــىل مســافة قريبــة مــن الخدمــات املحلية الرئيســية، 
فضــاًل عــن دعمهــا إلنشــاء شــبكات النقــل العــام األكــر فعاليــة واملدمجــة 
والتــي ميكــن اســتكاملها بإنشــاء مناطــق ســكنية صديقــة للمشــاة. ومــع 
ذلــك ، فــإن نســبة كبــرية مــن املناطــق الحرضيــة ال تــزال تتكــون مــن أحيــاء 
ســكنية منخفضــة الكثافــة. وينبغــي معالجــة هــذه املناطــق ذات الكثافــة 
التصنيــف   التنميــة و  بإعــادة  الحــايل  الحــرضي  النســيج  املنخفضــة يف 
وإنشــاء مناطــق ذات كثافــة عاليــة وذات اســتخدامات متنوعــة ، حيثــام 

أمكــن.
حــرص  ينبغــي   ، الدمــج  عمليــات  مــن  أعــىل  معــدالت  تحقيــق  ولغايــات 
 ، املحــدد  العمــراين  النطــاق  خــارج  الجديــدة  التطويــر  مشــاريع  تنفيــذ 
إضافــة لــرضورة تنشــيط و تعزيــز مشــاريع التطويــر الحديثــة والكثيفــة 
داخــل املدينــة عــرب اســتغالل األرايض البيضــاء املتاحــة. وضمــن هــذه 
االســرتاتيجية ، تكتســب األرايض البيضــاء دوراً حيويــاً يف تعزيــز أشــكال 
التنميــة والتطويــر وزيــادة مســتويات الكثافــة الحاليــة ، مــام يطــرح بــدوره 
فرصــة إضافيــه لتأســيس األماكــن العامــة يف مواقــع اســرتاتيجية داخــل 

النســيج الحــرضي القائــم.

املخطــط  يف   )TOD( العابــرة  املوجهــة  التنميــة  مبــدأ  مــع  ومتاشــياً 
الهيــكيل ملدينــة جــدة ، يجــب عىل املدينة اعتامد منــوذج متعدد املراكز 
مــن خــالل تعزيــز إنشــاء مراكــز عاليــة الكثافــة ومتعــددة االســتخدامات 
حــول محطــات النقــل العــام الكــربى أو تقاطعــات الطــرق. ويتيــح هــذا 
املبــدأ TOD "مبــدأ التنميــة املوجهــة العابــرة" وصــول املشــاة بســهولة 
ــز الحــايل للمناطــق  مــن مراكــز النقــل العــام إىل أعاملهــم. ويعــد الرتكي
متنوعــة االســتعامالت يف مدينــة جــدة ضعيــف نســبيًا باســتثناء منطقــة 
الســكانية  التجمعــات  نشــوء  مــن  وبالرغــم  الرئيــيس.  املدينــة  مركــز 
عــىل امتــداد املحــاور الرئيســية ، إال أن تنظيمهــا ال يــزال ضعيفــاً. كــام 
لوحظــت املســاعي املنفــذة مــن خــالل املخططــات الســابقة لتشــجيع 
تنفيــذ أســلوب االســتعامالت املختلطــة لــألرايض عــىل طــول املمــرات 
ــذ  الرئيســية املناســبة ألنظمــة النقــل العــام املســتقبلية، إالن أن تنفي
ــة ، مثــل  تلــك املخططــات قــد اقتــرص عــىل مناطــق معينــة يف املدين
شــارع التحليــة. ومثــة بعــض الحــاالت حيــث تكــون املمــرات املخصصــة  
ــة تحقيــق  ــد مــن صعوب ــة مــام يزي ــة للغاي لالســتعامالت املختلطــة طويل
معــدالت الطلــب لالســتخدامات التجاريــة مــام يــؤدي إىل تنفيــذ أشــكال 
مــن املمــرات ال  العديــد  فــإن   ، ذلــك  باإلضافــة إىل  الجزئيــة.  التطويــر 
تتــامىش مــع أنــواع الطــرق الرسيعــة املناســبة وال مــع خطــط النقــل 
العــام املســتقبلية ، مــام يحــد مــن فــرص الوصــول إىل الخدمــات وأماكــن 

العمــل عــىل طــول مســارها. 
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الشكل 5١. املدينة املدمجة: تعزيز مشاريع التكثيف يف مدينة جدة

املساحة املبنية

محطات املرتو

 مراكز التكثيف الثانوية

خطوط املرتو
تنمية مرتبطة بوسائل النقل )املناطق الرئيسية للتكثيف(
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األحياء غري املخططة ذات النمط العمراين 
الشعبي 

منطقة البلد التاريخية - وسط مدينة جدة 

املناطق الشعبية املنشأة قبل عام 
١٩٧٣م 

٢،٢،٦  املدينــة التاريخيــة: الحفــاظ عــىل الهويــة التاريخيــة ملدينة 
ة جد

التاريخيــة  العمرانيــة  مالمحهــا  ملعظــم  تالشــياً  جــدة  مدينــة  شــهدت 
والشــعبية جــراء موجــة التطويــر العقــاري وأشــكال املضاربــة العقاريــة 
ــد التــي تعــد األكــر  الناشــئة الســيام يف املناطــق املحيطــة بحــي البل
قدمــاً. ومــن الــرضورة مبــكان وضــع نظــام إدارة جديــد مــن أجــل الحفــاظ 
عــىل الهويــة التاريخيــة للمدينــة، وتطبيقــه عمليــاً لحاميــة األحيــاء التاريخيــة 
والشــعبية، والحفــاظ عــىل النمــط العــام للشــوارع، واألمنــاط العمرانيــة 
وطــراز البنــاء والهيــاكل االجتامعيــة املرتبطــة بهــا ، وتاريخهــا وســكانها 

وطــرق العيــش القدميــة والحديثــة فيهــا.

للحفــاظ  التاليــة  األهــداف  جــدة  يحــدد املخطــط االســرتاتيجي ملدينــة 
عــىل الثقافــة والــرتاث بحلــول عــام ٢٠٣٣. وســتعمل أمانــة جــدة بالتعــاون 
املحليــة  واملجتمعــات  والخــاص  العــام  القطاعــني  مــن  الــرشكاء  مــع 

لتحقيــق هــذه األهــداف:
١. ضــامن توفــر الفــرص الالزمــة لتمتــع جميــع املقيمــني يف مدينــة جــدة 

عــىل الخدمــات االجتامعيــة املناســبة بســهولة ويــرس.
املدينتــني  إىل  رئيســية  بوابــة  باعتبارهــا  جــدة  مدينــة  دور  تحقيــق   .٢

. ســتني ملقد ا
٣. تعزيــز دور مدينــة جــدة كمركــز ثقــايف متنــوع وملتقــى دويل للعــامل 

اإلســالمي.
وإبــراز  جــدة  داخــل مدينــة  إنشــاء مجتمعــات وأحيــاء قويــة وشــاملة   .٤

املميــز. تنوعهــا 
5. ضــامن الحفــاظ عــىل تــراث مدينــة جــدة الفريــد وتقاليدهــا الثقافيــة 

وتعزيزهــا.

باإلضافــة إىل ذلــك ، ال بــد مــن اإلقــرار بوجــود االختالفــات بــني التجمعــات 
البرشيــة املتنوعــة ، مــام يتطلــب بالتــايل وضــع نهــج متنــوع لتحقيــق 
بعــد  ذلــك  و  وتنشــيطها  وتحديثهــا  عليهــا  للحفــاظ  الراميــة  الغايــات 
النســيج  ســامت  دراســة  وبعــد  مناســبة.  منهجيــة  بصــورة  تصنيفهــا 
الحــرضي يف مدينــة جــدة ، تــم تحديــد ثالثــة منــاذج للتجمعــات البرشيــة 

والتــي تتطلــب اعتــامد أســاليب محــددة، مبــا يف ذلــك:
للتمويــل  دقيــق  نظــام  تطبيــق  سيســاهم  حيــث   ، البلــد  منطقــة   •

املنطقــة، يف  االقتصــادي  النشــاط  تحفيــز  يف  املحــيل 
ــاء  ــة( واألحي ــة العازل ــك املنطق ــا يف ذل ــد )مب ــة بالبل ــة املحيط • املنطق

األخــرى ذات النمــط الحــرضي الشــعبي واألداء املناخــي املثــايل، 
• املنطقــة الثالثــة والتــي تتضمــن املناطــق غــري املخططــة التــي تقــع 
عــىل أطــراف املدينــة والتــي تعكــس بشــكل واضــح تــدين املســتويات 
املعيشــية وإمكانيــة تعرضهــا لألخطــار الطبيعيــة نتيجــة تــدين مســتوى 

األبنيــة ومواقعهــا )عــىل املنحــدرات الشــديدة ، الــخ(.
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الشكل 5٢. املدينة التاريخية: الحفاظ عىل الهوية التاريخية ملدينة جدة 

محطات املرتواملناطق غري املخططة

 النسيج العمراين بأمناط شعبية

 موقع ضمن قامئة اليونسكو للرتاث العاملي

خطوط املرتو املقرتحة

 مناطق تاريخية منشأة قبل عام 1973م

 املناطق ذات القيمة التاريخية
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٣،٢،٦  املدينــة املرنــة: إعــادة التــوازن بــني النظــم االجتامعيــة - 
البيئيــة واالقتصاديــة

تهــدف هــذه االســرتاتيجية إىل تعزيــز تطويــر األطــر العمرانيــة الحرضيــة 
الطبيعيــة  للمــوارد  املســتدامني  واإلدارة  االســتخدام  تدعــم  التــي 
االندمــاج  مــن  مناســبة  معــدالت  تحقيــق  بذلــك  داعمــة  واألرايض، 
لــألرايض،  والكثافــة الســكانية، وتعــدد املراكــز واالســتعامل املتنــوع 
التخطيــط  أدوات  مــن  كالً  االســرتاتيجية  هــذه  تتضمــن  أن  يتعــني  كــام 
خــالل  مــن  ذلــك  تحقيــق   وميكــن  املناســبة.  الحــرضي  والتصميــم 
اســرتاتيجيات اســتغالل املســاحات البيضــاء أو تنفيــذ مخططــات التوســع 
العمــراين املحــددة حســب االقتضــاء ووفقــا ملعايــري محــددة، والتــي 
ميكــن أن تســاهم يف تحقيــق وفــورات الحجــم ، وتطويــر املخططــات 
الخاصــة باألنظمــة الغذائيــة وتعزيــز كفــاءة املــوارد ، واملرونــة الحرضيــة ، 

البيئيــة.    واالســتدامة 

يف الوقــت الحــايل ، تغطــي شــبكة رصف امليــاه الســطحية ٤٠% فقــط 
مــن املدينــة. وتتطلــب هــذه الشــبكة تنفيــذ عمليــات التوســعة لتغطيــة 
خــالل  مــن  تحقيقــه  ميكــن  الــذي  األمــر   ، بالكامــل  املنشــأة  املســاحة 
اســتخدام نظــام الــوادي القائــم. يتعــني كذلــك حاميــة األوديــة الرئيســية 
التــي تحمــل تدفــق امليــاه تجــاه املدينــة والتــي تتميــز بقدرتهــا عــىل 
تغذيــة مخــزون امليــاه الجوفيــة، مــن تعديــات األبنيــة وأشــكال التطويــر 
طبيعتهــا  إىل  وإعادتهــا  فتحهــا  إعــادة  كذلــك  يتعــني  حيــث  العمــراين، 

حيثــام أمكــن.

وميكــن أن يســاهم تنفيــذ األنظمــة الســليمة واملناســبة يف توفــري 
الفــرص إلنشــاء حدائــق طوليــة وأماكــن عامــة جديــدة يف جميــع أنحــاء 
املدينــة. وتعتــرب الواجهــة البحريــة مبثابــة املســاحة الرئيســية الوحيــدة 
املفتوحــة يف مدينــة جــدة، كــام لوحظــت حالــة االنفصــال بــني باقــي 
املســاحات الخــرضاء العامــة يف املدينــة وعزلهــا عــن الشــبكة الزرقــاء 
للوديــان التــي تعــرب املدينــة. إن النقــص الحــاد يف املســاحات الخــرضاء 
وعــدم  االنفصــال  أشــكال  مــن  الحــد  أجــل  مــن  عاجلــة  معالجــة  يتطلــب 
التــوازن بــني األبعــاد االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة ملدينــة جــدة ، مــام 

يســاهم بالتــايل يف زيــادة معــدالت املرونــة.

عــالوة عــىل ذلــك ، فــإن مســألة التوســع يف املناطــق الحرضيــة نحــو 
معالجــة  تتطلــب  الرشقــي  املحيــط  يف  االنحــدار  شــديدة  األرايض 
لتقليــل التعــرض لألخطــار الطبيعيــة. والتجمعــات الســكنية غــري الرســمية 
يف هــذه املنطقــة معرضــة لالنزالقــات األرضيــة والفيضانــات بســبب 
عــدم كفايــة تقنيــات البنــاء والبنيــة التحتيــة للترصيــف. كــام يجــب اتخــاذ 
تدابــري جذريــة للحيلولــة دون حــدوث أي بنــاء جديد عــىل التضاريس الجبلية 
واملنحــدرات الحــادة. ويجــب تصميــم مشــاريع التطويــر املســتقبلية مبــا 
يتــامىش والخصائــص الطبيعيــة للشــبكتني الخــرضاء والزرقــاء للحفــاظ 

ــرؤى املســتقبلية. ــة وال ــة التحتي ــني شــبكات البني ــق ب ــىل التواف األماكن العامة املفتوحة املوجودة يف ع
جميع أنحاء املدينة 

مساحات جدة الخرضاء عىل طول الواجهة 
البحرية 

كورنيش جدة 
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الشكل 5٣. املدينة املرنة: إعادة توازن النظم االجتامعية البيئية واالقتصادية يف جدة 

 املناطق التي تعاين من خطر السيول والفيضانات

أرايض زراعية

محطات املرتو

خطوط املرتو
املناطق املعرضة لخطر املنحدرات )إنحدار أكر من 30 %(
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© FSCP

حي تاريخي قديم  يف جدة

٣،٦ خطة العمل الخاصة مبدينة جدة

وقابلــة  ملموســة  اســرتاتيجيات  إىل  النظريــة  التوصيــات  ترجمــة  إن 
للتطبيــق يحتــاج إجــراءات داعمــة واضحــة ومنظمــة والتــي ميكــن أن تحــدث 
التحــول املتوقــع عــىل كل مــن املســتويات العمرانيــة، واالقتصاديــة، 
واالجتامعيــة. وعــىل هــذا النحــو ، فــإن خطــة العمــل التــي ترتكــز عــىل 
االســرتاتيجية  التدخــالت  مــن  مبجموعــة  واملَدّعمــة  الثــالث  التوصيــات 

ملدينــة جــدة ، تعمــل كدليــل لتنميــة مدينــة مدمجــة ومرنــة.

وتحــدد خطــة العمــل اإلجــراءات األربعــة ، التــي تــم تطويرهــا خصيًصــا 
االســرتاتيجية  اإلجــراءات  جميــع  أن  مــن  الرغــم  وعــىل  جــدة.  ملدينــه 
تســتهدف تدخــالت محــددة )قــادرة عــىل التســبب بتغــري هيــكيل يف 
وجهــة جــده التنمويــة( ، إال أن هنــاك اختالفــات مفاهيميــة يف طريقــة 

تصورها وصياغتها. وتتضمن اإلجراءات األربعة كالً من : 

اإلجراء ١: تنفيذ شبكة النقل العام. 

اإلجــراء ٢: تعزيــز التكثيــف حــول التقاطعــات الرئيســية وخطــوط النقــل 
)TOD( "مبــدأ التنميــة املوجهــة العابــرة"

وتحديثهــا  والشــعبية  التاريخيــة  املناطــق  عــىل  الحفــاظ   :٣ اإلجــراء 
ودمجهــا.

اإلجــراء ٤: إعــادة ربــط العنــارص الطبيعيــة ببعضهــا البعــض وباملدينــة ، 
وإنشــاء شــبكة متكاملــة مــن األماكــن العامــة الخــرضاء.

مــن  مجموعــة  يتضمــن  نظــام  إىل  الحاجــة   ٢ و   ١ اإلجــراءات  تتنــاول 
التدخــالت املوزعــة مــن أجــل معالجــة مشــكلة التمــدد واالنفصــال يف 
 " العابــرة  املوجهــة  التنميــة  "مبــدأ   TOD تطبيــق  ويتعــني  املدينــة. 
عــىل نطــاق املنطقــة األكــرب لتوفــري محــاور رئيســية متعــددة الوســائط 
والتكثيــف عــىل امتــداد شــبكة نقــل عــام مدروســه جيــداً. ويف الوقــت 
عــىل  املنفــذة  التدخــالت  عــىل   ٤ و   ٣ اإلجــراءات  ســرتكز   ، نفســه 
الراميــة لتحقيــق  املســتويات األدىن بهــدف تعزيــز تنفيــذ املســاعي 
إعــادة التأهيــل االجتامعــي - البيئــي مــن خــالل تطويــر شــبكة األماكــن 
الــرتاث. وســوف تســاهم  هــذه اإلجــراءات يف تغيــري  العامــة وحفــظ 
األنظمــة االقتصاديــة وتنويعهــا عــىل مســتوى املناطــق الســكنية مــن 
خــالل برنامــج زمنــي محــدد للحفــظ والرتميــم يف املناطــق التاريخيــة غــري 

الرســمية يف مدينــة جــدة.

لــذا ، تســاهم خطــة العمــل يف تحقيــق أثــر متزامــن عــىل مســتويني 
املناطــق  مســتوى  وعــىل  العاصمــة،  جــدة  منطقــة  وهــام:  أال  اثنــني 
القامئــة  التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  إعــادة  جهــود  تدعــم  كــام  الســكنية. 
ألغــراض متعــددة ، وإعــادة بنــاء العالقــات وأشــكال الرتابــط بــني مختلــف 
الضواحــي  بــني  التكامــل  ، وتحســني مســتويات  مســتخدمي املدينــة 
 ، والتنقــل  النقــل  شــبكات  وتحســني   ، الداخليــة  واملدينــة  الحرضيــة 
وتطويــر برامــج لحفــظ الــرتاث للتجمعــات الســكانية التاريخيــة والشــعبية ، 

الصلــة. ذات  والترشيعــات  واألنظمــة  التمويــل  نطــاق  وتوســيع 
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 املناطق التي تعاين من خطر السيول والفيضانات

 النسيج العمراين بأمناط شعبية

الرتاث العاملي لليونسكو

)تنمية مرتبطة بوسائل النقل )املناطق الرئيسية للتكثيف

املناطق املعرضة لخطر املنحدرات 
)إنحدار أكر من 30 %(

الشكل 5٤. توصيات إسرتاتيجية ملدينة جدة 

أرايض زراعية

محطات املرتو

خطوط املرتو

 مناطق تاريخية منشأة قبل عام 1973م

 املناطق ذات القيمة التاريخية
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٤،٦  أربعة إجراءات نظامية للتغيري الهيكيل 
١،٤،٦ اإلجراء ١: إنشاء شبكة النقل العام املقرتحة  

 عالــج اإلجــراء ١ الحاجــة إلعــادة هيكلــة املدينــة، بــدءاً بنمــط التنقــل، الــذي 
ويرتكــز  ومتكاملــة،  مدمجــة  مدينــة  بنــاء  يف  األوىل  الخطــوة  يشــكل 
ــم  ــم ١ عــىل نظــام النقــل العــام املتعــدد الوســائط مثلــام ت اإلجــراء رق
تصــوره يف مخطــط مدينــة جــدة لعــام ٢٠١5. كــام أن تعزيــز مســتوى 
كفــاءة شــبكة النقــل العــام يعــد رشط رضوري لتعزيــز مســتويات الكثافــة 
الســكانية يف املناطــق الحرضيــة وإلنشــاء نظــام موحــد للمراكــز الجديدة 
اإلجــراء  يؤكــد  اإلطــار،  لهــذا  ووفقــاً  الناشــئة.  املواصــالت  نقــاط  حــول 
١ أهميــة تنفيــذ نظــام النقــل العــام املتكامــل واملتعــدد الوســائط، و 
الــذي، مــع مــرور الوقــت، ســيفتح املجــال الواســع للتحــول إىل مراكــز 
عاليــة الكثافــة و متنوعــة االســتخدام، و ميكــن تلخيــص اإلجــراء ١ يف 

الخطــوات التاليــة:

األربعــة  املــرتو  مــن خطــوط  بــدءا  العــام  النقــل  تنفيــذ شــبكه   ١.١
الحديديــة  والســكة 

اســتناداً إىل تحليــل التجمعــات وفــرص الوصول/النفاذيــة لشــبكة النقــل 
العــام املقرتحــة ، تــم التأكيــد عــىل أن تنفيــذ الخطــوط األربعــة مــن نظــام 
املــرتو املقــرتح ، بــدءاً بخــط املــرتو الرسيــع ، ســيحقق تقدمــاً ملحوظــاً 
يف إعــادة تشــكيل منــط التنقــل يف املدينــة و ســتصل خطــوط املــرتو 
املقرتحــة باإلضافــة إىل الســكك الحديديــة النقــاط الرئيســية اســرتاتيجياً، 
مبــا يف ذلــك محطــة قطــار الحرمــني و مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل 
و  معــا   CBD املركزيــة  األعــامل  ومناطــق   ، اإلســالمي  جــدة  مينــاء  و 
مــع باقــي املدينــة. كــام ســيؤدي ذلــك لتخفيــف الضغــط عــىل حركــة 

املركبــات بــني تلــك املناطــق و املركــز.

٢،١  تعزيــز شــبكة خــط املــرتو مــع الشــبكات املحليــة مــن خطــوط 
BRT إلنشــاء نظــم اإلمــداد البــاص الرسيعــة  

يجــب اســتكامل شــبكة املــرتو بخطــوط البــاص الرسيعــة BRT، التــي 
ســرتبط املراكــز بتقاطعــات املــرتو مــع الســكك الحديديــة اإلقليميــة. 
تعــد خطــوط اإلمــداد هــذه مهمــة يف تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية العامــة 
لشــبكة النقــل العــام ؛ بدعــم الحركــة االتجاهيــة بــني الــرشق والغــرب يف 
املدينــة ، ولتشــكيل وصــالت بــني خطــوط املــرتو املتوازيــة العاملــة يف 
االتجــاه الشــاميل-الجنويب. إىل جانــب نظــم اإلمــداد الشــعرية/الفرعية، 
النقــل  وســائط  اســتخدام  البديلــة  العــام  النقــل  خطــوط  ستســهل 
املتعــددة ، مــام يســمح بدمــج أفضــل لنظــام النقــل العــام مــع األحيــاء 

املختلفــة ، وتحســني مســتويات الرتابــط يف املدينــة.

إنشاء أنظمة التغذية عن طريق تنفيذ 
شبكات خطوط الحافالت والباصات 

الرسيعة املحلية 

تنفيذ شبكة النقل العام بدءا من خطوط 
املرتو 

تنفيذ السكك الحديدية للركاب 
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الشكل 55. اإلجراء ١: تنفيذ نظام النقل العام املتوقع 

الخطوط الحديدية الحالية
قطار الركاب املقرتح

 أنظمة الحافالت املغذية

محطات املرتو

املساحة املبنية
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الرئيســية  التقاطعــات  حــول  التكثيــف  اإلجــراء ٢: تعزيــز   ٢،٤،٦
العابــرة " التنميــة املوجهــة  )TOD( "مبــدأ  النقــل  وخطــوط 

إن مــرشوع نظــام النقــل العــام يف مدينــة جــدة واملســتند إىل مخطــط 
مدينــة جــدة لعــام ٢٠١5 ورؤيــة ٢٠٣٠ ، قــد دخــل بالفعــل يف حيــز التنفيــذ، 
حيــث ســيتم اســتكامل إنشــاء ٣ خطــوط مــرتو وتشــغيلها يف املدينــة 
 TOD بحلــول عــام ٢٠٢٠. ويدعــو مخطــط مدينــة جــدة لتبنــي اســرتاتيجية
"مبــدأ التنميــة املوجهــة العابــرة " والــذي ينبغــي تنفيــذه حــول محطــات 
املــرتو والتقاطعــات الرئيســية. ســيؤدي هــذا التدخــل االســرتاتيجي إىل 
تخفيــف الضغــط عــىل املناطــق التجاريــة يف مدينــة جــدة ، إضافــة لخفض 
مســتوى اعتــامد ســكان مناطــق الضواحــي عــىل اســتخدام املركبــات 
الخاصــة. وتتضمــن أبــرز الخطــوات الــالزم تنفيذهــا إلنشــاء خطــوط البــاص 
الرسيــع إعــادة تصميــم الشــوارع املحاذيــة لخطــوط املــرتو والتــي ميكــن 
أن تســاهم يف تحقيــق الربــط بــني املناطــق الرشقيــة – الغربيــة مــن 

خــالل خطــوط امليــرتو الشــاملية - الجنوبيــة.
التكثيــف  عمليــات  تطبــق  أن  يجــب  العــام،  النقــل  شــبكة  إنشــاء  بعــد 
الســكني عــىل نقــاط النقــل الرئيســية لتحديــد مراكــز جديــدة. وميكــن 
تحقيــق ذلــك مــن خــالل تحفيــز التنميــة متعــددة االســتخدامات وتعزيــز 
الخدمــات واملرافــق املحيطــة بهــا. لذلــك، يجــب عــىل املدينــة أن تبــدأ 
يف  الســكاين  التكثيــف  وتحفيــز  العابــرة،  املوجهــة  التنميــة  بتشــجيع 
خطــوط  مــن  مســري  بعــد  عــىل  تقــع  التــي  األولويــة  ذات  املناطــق 
النقــل العــام. وميكــن تفــادي إنشــاء مناطــق ســكنية ضعيفــة الخدمــات 
وذات كثافــة ســكانية منخفضــة مــن خــالل التخطيــط للنمــو الســكاين 
املســتقبيل ضمــن البصمــة الحرضيــة الحاليــة. لــذا، يحــدد اإلجــراء ٢ أي مــن 
املجــاالت ذات األولويــة لتفعيــل عمليــات التكثيــف االســرتاتيجي ملدينــة 

جــدة وفقــاً ملبــادئ التنميــة العابــرة املوجهــة.

١،٢ تشــجيع أمنــاط االســتخدامات املختلطــة حــول نقــاط النقــل العامــة 
الرئيســية املحــددة

يجــب تطويــر مراكــز ذات تــدرج هرمــي متنــوع االســتخدامات حــول شــبكة 
النقــل العــام ، خاصــة عنــد نقــاط تغيــري الوســائط. ويجــب أن يكــون الرتكيــز 
عــىل املناطــق متعــددة االســتخدام موجهــا يف املقــام األول عــىل 
املوجهــة  التنميــة  "مبــدأ   TOD نهــج  لتعزيــز  أعــاله  املحــددة  املراكــز 
العابــرة "، كــام يتعــني توزيــع املناطــق الثانويــة لضــامن توفــري الفــرص 
يف  والوظائــف  واملرافــق  الخدمــات  مــن  لــكل  للوصــول  املناســبة 
املدينــة. عــالوة عــىل ذلــك،  يجــب توزيــع املرافــق العامــة مثــل املرافــق 
الصحيــة والتعليميــة ومرافــق الخدمــات االجتامعيــة يف مواقــع قريبــة مــن 
هــذه املراكــز الجديــدة ملجابهــة االنقســام املجتمعــي وجــذب الرتكيــز 

الســكاين يف هــذه املناطــق الحرضيــة الجديــدة.

٢.٢ تحديــد املراكــز الحرضيــة الجديــدة يف نقــاط اســرتاتيجية عــيل 
امتــداد نظــام النقــل العــام للتشــجيع عــيل زيــادة الكثافــة

تركــز الخطــوة الثانيــة عــىل التحديــد االســرتاتيجي لنقــاط النقــل العــام 
ثــالث  تحديــد  تــم  الكثافــة. وقــد  عاليــة  كنــواة حرضيــة جديــدة  لتتطــور 
مناطــق تكثيــف إســرتاتيجية لتجربــة هــذه العمليــة،  أولهــا هــو تطويــر 
ــة ، حيــث ســيزيد  ــة )الكورنيــش( يف شــامل غــرب املدين الواجهــة البحري
باألحيــاء  املنطقــة  وربــط  الوصــول  إمكانيــة  مــن  )األول(  املــرتو  خــط 
الوســطي للمدينــة. وتقــع املنطقــة الثانيــة عــيل طــول طريــق مكــة 
ــة ، وتخدمهــا خطــوط املــرتو  ــة للمدين ــع باتجــاه الضواحــي الرشقي الرسي
األول والثــاين. وأخــريا ، تقــع نقطــة التكثيــف الثالثــة يف جنــوب مركــز 
املدينــة التاريخــي عنــد نهايــة خطــوط املــرتو الثالــث و الرابــع. يف هــذه 
النقــاط املحــددة ، يجــب تعزيــز عمليــة التكثيــف بالتزامــن مــع تنفيــذ شــبكة 
النقــل العــام. وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تشــجيع التنميــة عــىل 

األرايض البيضــاء داخــل هــذه املناطــق التــي ميكــن تســهيلها مبوجــب 
البيضــاء. األرايض  نظــام 

٣،٢ تعزيــز التنميــة الكثيفــة واملتنوعــة االســتخدام عــىل امتــداد نظــام 
النقــل العــام بأكملــه )TOD( "مبــدأ التنميــة املوجهــة العابــرة"

يجــب التعجيــل بالتكثيــف حــول نظــام النقــل العــام بأكملــه مــن خــالل 
اســتغالل األرايض الفضــاء. يجــب أن تعمــل خطــوط املــرتو ووصالتهــا 
املســتقبلية املرتقبــة مــع خطــوط البــاص الرسيــع BRT مبثابــة مخطــط 
ملمــرات املناطــق املتنوعــة االســتخدام ، مــام يوفــر الخدمــات واملرافــق 
العامــة )التعليميــة، والرعايــة الصحيــة ، واملناطــق التجاريــة(. كــام ويجــب 
تطويــر حوافــز قويــة لتعزيــز برامــج اســتخدام األرايض متنوعــة الوظائــف 

ــق. ــذه املناط ــر به ــة للتطوي ــات األرايض القابل ــتهدف تجمع ــي تس الت
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٣،٤،٦ اإلجراء ٣: الحفاظ عىل املناطق التاريخية الشعبية
وتحديثها ودمجها

تتميــز مدينــة جــدة برتاثهــا الــري والــذي ظهــر جليــاً مــن خــالل أشــكال 
التطــور والتنميــة التــي شــهدتها املدينــة عــرب القــرون، إال أن هــذا الــرتاث 
والتحديــث  التطويــر  أشــكال  والــزوال يف ظــل  للتــاليش  يعــد عرضــة 
الناشــئة حاليــاً يف املدينــة. ولغايــات الحــد مــن تلــك الخســائر، ينبغــي 
وضــع نظــام شــامل لإلســهام بدايــة يف تنفيــذ دراســات التقييــم ومــن 
ثــم اإلســهام يف صياغــة اســرتاتيجية مناســبة لتأطــري الجهــود الراميــة 
للحفــاظ عــىل مختلــف أنــواع األحيــاء واملناطــق يف مدينــة جــدة، وإعــادة 
تأهيلهــا، وتطويرهــا، و دمجهــا. مــن جانــب آخــر، فــإن تنفيــذ عمليــات إعــادة 
التأهيــل لألصــول العمرانيــة التاريخيــة، ووضــع االســرتاتيجية الالزمــة إلعادة 
ربطهــا بشــبكة النقــل العــام واملرافــق واألنشــطة التجاريــة لــن يؤثــر عىل 
الهويــة الثقافيــة ملدينــة جــدة فحســب؛  بــل ســينعكس عــىل مســتويات 
االســتدامة االقتصاديــة املحــرزة. كــام ستســاهم جهــود التطويــر والدمــج 
وتجديــد املناطــق التاريخيــة والشــعبية يف تعزيــز اإلمكانــات الســياحية، 
مــن  املســتمدة  االقتصاديــة  املزايــا  وتوزيــع  خلــق  إىل  يــؤدي  مــام 

الســياحة إىل رشيحــة ســكانية أوســع نطاقــاً.

١،٣ وضع مبادئ توجيهيه لحامية املواقع التاريخية والحفاظ عليها
التنظيميــة  الضوابــط  مــن  لنظــام  التاريخيــة  املواقــع  تخضــع  أن  يجــب 
املقيــدة والتــي ال تقتــرص فقــط عــىل موقــع اليونيســكو للــرتاث فقــط، 
تتســم  التــي  املحيطــة  التاريخيــة  املناطــق  كذلــك  تشــمل  لــي  بــل 
بالنمــط العمــراين الشــعبي. كــام أن تحديــد ووضــع الحــدود واملناطــق 
ــة الفريــدة مــن شــأنه اإلســهام  ــة املحيطــة بهــذه املواقــع التاريخي العازل
يف حاميــة األصــول الثقافيــة وإدارتهــا عــىل نحــو ســليم. وعــالوة عــىل 
ذلــك ، ينبغــي تعزيــز تنظيــامت وكــودات البنــاء للحفــاظ عــىل خصوصيــة 
عــن منــع  ، فضــال  الشــوارع  الشــعبي ومخططــات  العمــراين  النســيج 
التشــييد القريــب للمبــاين الشــاهقة يف هــذه املواقــع ، مــام يحــول 
التاريخيــة.  دون حــدوث مزيــد مــن التشــوهات يف األمنــاط العمرانيــة 
ويجــب تحديــد منطقــة عازلــة تنظــم التطــور املحيــط باملناطــق التاريخيــة، 
ــاء الشــاهق للحفــاظ عــىل خطــوط األفــق املوجــودة.  مــام يحــد مــن البن
ويف الوقــت نفســه، يجــب توفــري البنيــة التحتيــة املناســبة واملتطــورة 
لتوزيــع امليــاه واإلمــداد بالكهربــاء وقيــاس الــرصف الصحــي يف املناطق 
التاريخيــة ، وذلــك إلعــادة إحيــاء هــذه املناطــق و دمجهــا ببقيــة املدينــة. 

٢،٣ تحديد وحامية األصول التاريخية داخل املدينة
تحديــد وتصنيــف األصــول التاريخيــة والثقافيــة لصيانــة وإدارة أفضــل يف 
املدينــة كاملــة. قــد ال تكــون هــذه األصــول التاريخيــة موجــودة دامئـًـا يف 
املواقــع املحميــة ، ولكــن ميكــن تحديدهــا بشــكل مســتقل يف جميــع 
أنحــاء املدينــة حيثــام وجــدت العــامرة الشــعبية أو املعــامل التاريخيــة. يجــب 
تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة التــي تفــرض حــدود التنميــة حــول األصــول، 
هــذه  عــىل  الحفــاظ  إن  البنــاء.  وإعــادة  تعديــل  عــىل  القيــود  ووضــع 
املواقــع التاريخيــة وتحديثهــا مــن شــأنه أن يحافــظ عــىل هويــة املدينــة مــا 

بــني املــايض واملســتقبل.

٣.٣ ربط املواقع التاريخية إلنشاء مسار ترايث
إنشــاء شــبكة ربــط شــاملة لجميــع املناطــق التاريخيــة واملواقــع الرتاثيــة 
ومواقــع /مواطــن الجــذب، مبــا يف ذلــك موقــع البلــد الــرتايث ومينــاء 
وربطــه  مالئــم  بشــكل  تحديثــه  تــم  إذا  الــذي  التاريخــي،  الصياديــن 
ســياحية  وجاذبيــة  كبــرية  قيمــة  لــه  فــإن  القريبــة،  التاريخيــة  باملناطــق 
كشــهادة عــىل التاريــخ االقتصــادي للمدينــة واالتصــال مــع البحــر األحمــر. 

ــة  ــات املشــاة إضاف ــذه الشــبكة مبــا يتــامىش واحتياج ــم ه يجــب تصمي
التــي ال  الحــاالت  األخــرى يف املدينــة. و يف  الجــذب  بنقــاط  لربطهــا 
تكــون فيهــا املناطــق الرتاثيــة واملواقــع التاريخيــة ضمــن مســافة مــيش 
قريبــة ، يجــب أن تكــون متصلــة بشــبكة النقــل العــام. حيــث ســتتيح هــذه 
الشــبكة املتصلــة للزائريــن واملســتخدمني املحليــني استكشــاف تاريــخ 
األنشــطة  ليشــمل  املســار  هــذا  توســيع  وميكــن  بســهولة.  املدينــة 
ربــط  فــإن   ، ذلــك  إىل  باإلضافــة  الجــذب.  مواطــن  و  الحديثــة  الثقافيــة 
يعيــد  أن  شــأنه  مــن  ومتنوعــة  صغــرية  عامــة  بأماكــن  الــرتايث  املســار 
الحيويــة االجتامعيــة واالقتصاديــة لألحيــاء املتأثــرة، مــام يزيــد مــن جــودة 

حيــاة ســكانها.

موقع ضمن قامئة اليونيسكو للرتاث 
العاملي 

نسيج عمراين ذو قيمة تاريخية

املناطق ذات القيمة التاريخية،املنشأة 
قبل عام ١٩٧٣م 



النظرة املستقبلية للمدينة

١١5

تعزيــز مشــاريع التنميــة املكثفــة واملتعــددة االســتخدام 
عــىل امتــداد نظــام النقــل العــام

النسيج العمراين بأمناط شعبية 

ميناء الصيادين القديم 

موقع ضمن قامئة اليونيسكو للرتاث العاملي 

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

املناطق ذات القيمة التاريخية 
املساحة املبنية

أرايض فضاء 

محطات املرتو
خطوط املرتو

الشكل 5٧. اإلجراء ٣: الحفاظ عىل املناطق التاريخية والشعبية وتطويرها ودمجها
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٤،٤،٦ إجــراء ٤: إعــادة ربــط العنــارص الطبيعيــة ببعضهــا البعــض 
ــرضاء ــة الخ ــاحات العام ــن املس ــة م ــبكة متكامل ــاء ش إلنش

ميكــن تقســيم اإلجــراء الرابــع إىل أربــع خطــوات تُبنــى كٌل منهــا عــىل 
ســابقتها. ويتمحــور اإلجــراء ٤ حــول تعزيــز األطــر التنمويــة العمرانيــة التــي 
ســوف  الطبيعيــة.  للمــوارد  املســتدامني  واالســتخدام  اإلدارة  تدعــم 
يــؤدي هــذا اإلجــراء إىل وفــورات يف الحجــم والتكتــل واملرونــة الحرضيــة 
واالســتدامة البيئيــة. وتحقــق أيضــاً العديــد مــن الفوائــد اإلضافيــة مثــل 
البيئيــة  يف  تعلــق  فيــام  املاليــة  التكلفــة  وتقليــل  الوصــول  ســهولة 
الكفــاءة،  تتعلــق يف ضعــف  التــي  العامــة والتنقــل والكلفــة  والصحــة 
وتقلــل أيضــاً مــن االزدحــام املــروري والتلــوث وظاهــرة الجــزر الحراريــة 
الحرضيــة  البنيــة  بــني  العالقــة  معالجــة  اجــل  مــن  والضجيــج.  الحرضيــة 
ونظامهــا الهيدرولوجــي، يجــب إنشــاء شــبكة مــن املســاحات الخــرضاء 
الخاليــة بالنظــام الهيدرولوجــي  التقــاء األرايض  املفتوحــة يف أماكــن 
الطبيعــي أو نظــام ترصيــف امليــاه. ويجــب أن تســتكمل هــذه الشــبكة 
تربــط  األشــجار،  لزراعــة  وخطــة  املــيش  ســهلة  شــوارع  بتصميــم 
ــة. ويجــب النظــر إىل  ــة بنظــام األودي ــة الحرضي املســاحات العامــة والبيئ
األوديــة عــىل أنهــا خصائــص مميــزة يف شــخصية املدينــة. يلخــص التــايل 

الخطــوات األربــع يف اإلجــراء ٤:

ــج  ــة ودم ــالل حامي ــن خ ــاه م ــة إلدارة املي ــة طبيعي ــة تحتي ــاء بني ١،٤ إنش
ــة. األودي

املســاحة  لتغطيــة  الســطحية  امليــاه  ترصيــف  شــبكة  توســيع  يجــب 
املنشــأة كاملــًة مــن خــالل اســتخدام نظــام األوديــة املوجــود. ويجــب 
األرض  تحــت  قنــوات ترصيــف  املائيــة املفتوحــة إىل  املجــاري  تحويــل 

التدفــق املنخفــض. خــالل فــرتات  الصحيــة  مــن املخاطــر  للحــد 
كــام يتعــني حاميــة األوديــة الرئيســية التــي تحمــل أكــرب تدفــق للميــاه مــن 
اعتــداءات عمليــات التطويــر، ويجــب إعــادة فتحهــا وإعادتهــا إىل طبيعتهــا 
حيثــام أمكــن. ويجــب إعــادة وصــل شــبكة األوديــة بالبحــر لتقليــل مخاطــر 
الفيضانــات يف املناطــق الحرجــة يف املدينــة. ويجــب اســتعامل هــذا 
النظــام كبنيــة تحتيــة طبيعيــة إلدارة امليــاه يف موســم األمطــار، مــع 
إمكانيــة اســتعاملها ألغــراض الرتفيــه خــالل املواســم الجافــة. إن إنشــاء 
مــن  سيحســن  املدينــة  ضواحــي  يف  طبيعــي  هيدرولوجــي  نظــام 
البيئــة الطبيعيــة مــن خــالل تحديــد الحــدود التنمويــة، ويجــب أن يتضمــن 
هــذا نظــام بــرك تخزيــن امليــاه لحاميــة املدينــة مــن الفيضانــات املفاجئــة. 
وينبغــي أن تشــكل هــذه التدابــري جميعهــا اســرتاتيجية تصميــم عمــراين 
عــىل  وتنفيذهــا  دراســتها  تتــم  بحيــث  بامليــاه  كبــري  بشــكل  تعنــى 

مســتوى املدينــة.

٢،٤ إعادة ربط الشبكة الزرقاء والخرضاء عىل طول األودية
يجــب إعــادة دمــج شــبكة األوديــة التــي أعيــد فتحهــا وتأهيلهــا بالنمــط 
العمــراين الســائد يف مدينــة جــدة. ويجــب تحويــل نظــام األوديــة إىل 
كمســاحات  اســتخدامها  ميكــن  االســتخدام  متعــددة  طوليــة  حدائــق 
عامــة مــن قبــل الســكان مــام يســاهم بــدوره يف تحســني جــودة الحيــاة. 
وستســاهم األوديــة، إذا أُعيــدت لحالتهــا الطبيعيــة، يف تعزيز املســتوى 
االقتصــادي ملدينــة جــدة. ويجــب تعديــل املخطــط الهيــكيل ملدينــة جــدة 
لعــام ٢٠١5 ليشــمل دمــج الشــبكتني الزرقــاء والخــرضاء مــع اســتخدامات 
تكميليــة. كــام يتعــني إيــالء االهتــامم الــالزم بهــذه الشــبكة وحاميتهــا مــن 
خطــر مخططــات التطويــر العمــراين التــي قــد تحيــط أو تعطــل النظــام 

البيئــي الطبيعــي.

٣،٤  إنشــاء شــبكة مســاحات خــرضاء مفتوحــة داخــل املدينــة تتصــل 
ــرب ــي أك ــام إيكولوج بنظ

يتعــني وضــع نهــج نظامــي مــن أجــل إنشــاء شــبكة خــرضاء تعيــد وصــل 
النظــم اإليكولوجيــة الحرضيــة واإلقليميــة. ويتوافــق املخطــط الهيــكيل 
ملدينــة جــدة مــع هــذا املبــدأ عــرب تحديــد شــبكة مــن املســاحات العامــة 
والخــرضاء. وســتعمل األمانــة مــع رشكاء يف القطاعــني العــام والخــاص 
لضــامن تنفيــذ هــذه الشــبكة التــي تهــدف لزيــادة املســاحات العامــة 
املفتوحــة مــن ٢ مــرت مربع/نســمة إىل ١٨ مــرت مربــع/ نســمة. باإلضافــة 
إىل هــذه التدابــري، يجــب بــذل الجهــود لوصــل املدينــة بواجهتهــا املائيــة 
يف الشــامل والجنــوب والتــي تقتــرص إمكانيــة الوصــول إليهــا لــكل مــن 
الغايــات الخاصــة أو الصناعيــة. ولتلخيــص مــا ســبق؛ يجــب إنشــاء شــبكة 
إضافــة  األوديــة،  بنظــام  العامــة  املســاحات  تربــط  موســعة،  خــرضاء 
لربطهــا بالنظــام اإلقليمــي. أمــا اقتصاديــاً، فسيســاهم تنفيــذ مثــل 
توظيفهــا  إعــادة  خــالل  مــن  األرايض  قيمــة  زيــادة  يف  الشــبكة  هــذه 

املهجــورة. األرايض  وتســعري 

٤.٤ اســتكامل الشــبكة الخــرضاء مــن خــالل تخضــري الشــوارع وربــط 
العــام النقــل  بشــبكة  الرئيســية  املســاحات 

معايــري  مبلحــق  أعــاله  املذكــورة  االســرتاتيجيات  اســتكامل  مــن  بــد  ال 
تصميــم والتــي تربــط الشــبكة الخــرضاء املركزيــة مبخططــات الشــوارع 
عــرب تنفيــذ منهجيــة التظليــل الطبيعــي. وســيتطلب ذلــك زراعــة األشــجار 
عــىل  والرتكيــز  والفرعيــة  الرئيســية  املواصــالت  خطــوط  طــول  عــىل 
تظليــل مناطــق املشــاة، لتخفيــف ظاهــرة الجــزر الحراريــة وظاهــرة التبخــر 
والنتــح، والتخفيــف مــن املنــاخ املحــيل الحــرضي. وسيســاعد اســتخدام 
أنــواع األشــجار املحليــة عــىل الحفــاظ عــىل املــوارد وتقليــل التكاليــف. 
وسيســاهم الغطــاء النبــايت عــىل األرض أو الجــدران يف تخفيــف درجــات 

ــادة النفاذيــة. ــد النتحــي وزي الحــرارة مــن خــالل التربي
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املساحة املبنية

أرايض فضاء 

محطات املرتو
تعزيــز مشــاريع التنميــة املكثفــة واملتعــددة االســتخدام خطوط املرتو

عــىل امتــداد نظــام النقــل العــام
النسيج العمراين بأمناط شعبية 

ميناء الصيادين القديم 
موقع ضمن قامئة اليونيسكو للرتاث العاملي 

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

املناطق ذات القيمة التاريخية 

الشكل 5٨. اإلجراء ٤: إعادة ربط العنارص الطبيعية باملدينة مع بعضها البعض وإنشاء نظام بيئي اخرض متكامل مع املساحات العامة

املساحات الخرضاء املقرتحة 
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النهج الثاليث االبعاد

١٢٠

١،٧ توصيات عمرانية
١,١,٧ رؤية اسرتاتيجية ملنطقة مكة املكرمة

تتســم منطقــة مكــة املكرمــة بتنظيــم هرمــي غــري متــزن للمــدن، حيــث 
املراكــز  باقــي  عــىل  املكرمــة  ومكــة  جــدة  مدينتــي  مــن  كل  تطغــى 
الحرضيــة. ويف حــال إعــادة توازنهــا، ميكــن أن يشــكل ذلــك أساســاً للنمــو 
الســليم  التوزيــع  وذات  جيــداً،  املخدومــة  املــدن  أن  حيــث  اإلقليمــي، 
واألبعــاد املتنوعــة ميكــن أن تعمــل كمحــرك لتوزيــع التنميــة مــن املراكــز 
الحرضيــة الكبــرية إىل أخــرى صغــرية تدريجيــاً. وبالرغــم مــن أهميــة تحديــد 
األولويــة للمــدن الصغــرية املبعــرة  واملهمشــة يف  اإلقليــم لتطويــر 
التوزيــع الجغــرايف لألنشــطة االقتصاديــة، إال إن ذلــك ال يجــوز أن يتــم 
الرئيســية يف اإلقليــم مثــل  عــىل حســاب املــدن واملراكــز الحرضيــة 
جــدة، ومكــة املكرمــة والطائــف، والتــي تســجل معــدالت منــو اقتصــادي 

مرتفعــة يف املنطقــة بأكملهــا.
إن عمليــات التوســع األخــرية خــارج  نطــاق املــدن الثــالث قــد باتــت توجــه 
أشــكال النمــو والتطــور فيهــا، وهــو مــا يبــني التوجــه نحــو إنشــاء تجمعــات 
حرضيــة ســكانية أكــرب، إضافــة ملــا تســاهم بــه أشــكال الرتابــط االقتصــادي 
فيــام بــني تلــك املــدن والتــي قــد متثــل مــؤرشاً الحتامليــة نشــوء إقليــم 
واالنتشــار  التوســع  عمليــات  تشــكيل  احتامليــة  مــن  وبالرغــم  ضخــم. 
تــؤدي إىل  قــد  االقتصــادي، ولكنهــا  النمــو  لتحقيــق  أســايس  لعامــل 
زيــادة معــدالت الزحــف والتمــدد غــري املنظــم مــا مل يتــم التخطيــط لهــا 
ــة االختــالل  ــادة حال وإدارتهــا بعنايــة، فضــاًل عــن إمكانيــة إســهامها يف زي
التخطيــط  جهــود  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة  التفــاوت.  وأشــكال  اإلقليمــي 
يف هــذه املــدن الثــالث ال ميكــن أن تغفــل الديناميكيــة الناشــئة جــراء 
أشــكال الرتابــط االقتصــادي و املــكاين، وهــو مــا يتطلــب أخــذ االعتبــارات 
املناســبة للتعامــل مــع أحــد أكــرب املمــرات الحرضيــة املتوقــع نشــوئها 

يف املســتقبل.

هــذه  بــني  الربــط  أشــكال  وتعزيــز  تحســني  عــرب  ذلــك  معالجــة  وميكــن 
املــدن الثــالث لغايــات دعــم مســتويات التنــوع االقتصــادي فيــام بينهــا. 
بــني  القطار/املــرتو املقــرتح  خــط  إنشــاء  الســياق، فــإن  وضمــن هــذا 
الطائــف ومكــة املكرمــة قــد يكــون خطــوة ســليمة وهامــة لتعزيــز أشــكال 
الربــط، خاصــة لــدى افتتــاح مطــار الطائــف املقــرتح لغايــات اســتقطاب 
ــة املكرمــة،. وقــد لوحــظ  أعــداد اكــرب مــن الحجــاج خــالل رحلتهــم إىل مك
االهتــامم الكبــري املوجــود بالفعــل بفــرص الربــط والوصــول يف منطقــة 
مكــة املكرمــة عــرب البحــر والــرب والجــو، حيــث متثــل مدينــة جــدة املمــر 
الرئيــيس عــرب مطــار امللــك عبدالعزيــز وخــط قطــار الحرمــني. كــام تتصــل 
منطقــة الحجــاز بأكملهــا مــن خــالل مدينــة جــدة قبــل التفــرع إىل مكــة 

املكرمــة والطائــف، وصــوالً إىل املدينــة املنــورة.

تنويع القاعدة االقتصادية يف املنطقة
للنشــاط  رئيســياً  موقعــاً  جــدة  تعتــرب  االقتصــادي،  الصعيــد  عــىل 
االقتصــادي املتقــدم يف املنطقــة، بينــام تعتــرب مدينــة مكــة املكرمــة 
والوطنــي  اإلقليمــي  االقتصــاد  يف  الرئيــيس  املســاهم  مبثابــة 
يف مجــال الســياحة الدينيــة نظــراً ملكانتهــا كمركــز دينــي عاملــي. أمــا 
ــدة املتوســطة الحجــم  يف املنطقــة،  ــة الوحي الطائــف، فتعتــرب املدين
تــزال  وال  أداءهــا،  عــىل  الرئيســيتني  املدينتــني  كلتــا  تطغــى  والتــي 
مــن  الرغــم  عــىل  بالكامــل  مســتغلة  غــري  الطائــف  مدينــة  إمكانــات 
إمكانيــات النمــو الكبــرية التــي تتمتــع بهــا، مبــا يف ذلــك عــىل صعيــد 

تشــكيل وجهــة ســياحية وترفيهيــة، كونهــا أصــاًل الوجهــة األوىل للســياحة 
كذلــك  وميكــن  العــام.  مــدار  عــىل  املعتــدل  مناخهــا  بفضــل  الداخليــة 
تعزيــز دورهــا ضمــن نظــام املــدن يف منطقــة مكــة املكرمــة عــرب إبــراز 
دورهــا الثقــايف و الســياحي الــذي ال يحمــل طابعــاً دينيــاً.  وتعتــرب نُظــم 
املــدن مــن أهــم الوســائل التــي ميكــن مــن خاللهــا نقــل أشــكال التنميــة، 
ــة  ــة عالي ــن درج ــة م ــاة منطقــة مكــة املكرم ــا معان ــه هن ــك في ومــام ال ش

مــن االختــالل يف نظــام املــدن. 

يتــم اآلن تطويــر مدينــة امللــك عبداللــه االقتصاديــة، والتــي تتضمــن 
جــدة  مدينــة  شــامل  يف  بحــري  مينــاء  بإنشــاء  مقرتحــاً  مخططاتهــا 
املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  االقتصاديــة  النشــاطات  لتعزيــز  كوســيلة 
مبــا يتوافــق مــع رؤيــة ٢٠٣٠. ويهــدف هــذا املينــاء إىل تخفيــف عــبء 
الشــحن الحــايل يف مينــاء جــدة، الــذي بــدوره ســيعمل عــىل تخفيــف 
االزدحــام يف املدينــة. وعنــد انتهــاء هــذا التحــول، فانــه ســوف يــؤدي 
ــد مــام يوفــر فــرص  ــة الجدي ــاء املدين ــز الوظيفــي ملين إىل  تحــول الرتكي
إلعــادة تشــغيل املينــاء القديــم ومرافقــه التابعــة. حيــث ميكــن إعــادة 
إحيــاء هــذه املناطــق غــري املســتغلة واملهملــة الحتــواء عــدد ســكان أكــرب 

لــألرايض. متنــوع  واســتعامل 
ووفقــاً للتوقعــات يرجــح أن تســجل منطقــة مكــة املكرمــة زيــادة ســكانية 
يف غضــون األعــوام العرشيــن املقبلــة نحــو ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ماليني نســمة  
وهــو مــا يحتّــم توفــري مــا يقــارب ٢,5٠٠,٠٠٠ فرصــة عمــل جديــدة، أي 
بزيــادة ١،٠٠٠,٠٠٠ عــن املتطلبــات الحاليــة. لذلــك فــان  التحــدي الرئيــس 
ملخطــط التنميــة اإلقليميــة يكمــن يف توفــري فــرص العمــل يف مختلــف 
العاملــة  القــوى  اســتيعاب  مــن  ميكنهــا  مــام  االقتصاديــة،  القطاعــات 
االقتصاديــة  القاعــدة  تنويــع  مــن املهــم  لــذا،  النمــو هــذه.  فــرتة  يف 
يف املنطقــة، مــن خــالل توفــري أنشــطة اقتصاديــة جديــدة وتوســيع 
األنشــطة الحاليــة يف قطاعــات محــددة. عــىل ســبيل املثــال، تســاهم 
الزراعــة املحليــة وصيــد األســامك بشــكل قليــل يف توفــري فــرص العمــل 
مقارنــة باملعــدل الوطنــي البالــغ ٧.٧١% وهــو مــا يعــد اقــل مــن نصــف 
معــدل التوظيــف الوطنــي يف هــذه القطاعــات. ومــام ال شــك فيــه 
كذلــك بــأن تحديــث قطــاع الزراعــة يف املناطــق ذات املزايــا املشــابهة 
يف املــوارد لــه فوائــد عظيمــة بالنســبة للمــدن الصغــرية، يف إشــارة 
إىل محافظــات الليــث والقنفــدة والجمــوم وتربــة، ولهــا تأثــري إيجــايب 
يف توفــري فــرص العمــل يف هــذه املجــاالت وتشــجيع الســكن وتنميــة 

املــدن هــذه.

٢،١٧  نحو إنشاء مدينة جدة ساحلية -إيكولوجية وتاريخية

األطــر  تنميــة  تعزيــز  إىل  جــدة  ملدينــة  االســرتاتيجية  الرؤيــة  تهــدف 
الحرضيــة العمرانيــة التــي تعيــد توزيــع التجمعــات والســكان حــول مجموعــة 
مــن املراكــز ذات االســتخدام املتنــوع واملختلــط مــام يدعــم إنشــاء منــط 
العامــة،  املواصــالت  شــبكة  طــول  عــىل  يقــوم  اندماجــاً  اكــر  حــرضي 
واإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة واألرايض، وعمليــات التخضــري 
الحــرضي وتعزيــز املرونــة. وستســاهم األطــر التنظيميــة والترشيعيــة 
املناطــق  عــىل  للمحافظــة  الراميــة  واملســاعي  الجهــود  توجيــه  يف 

التاريخيــة وتعزيــز الهويــة املميــزة ملدينــة جــدة.
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 مراكز التكثيف الثانوية

)تنمية مرتبطة بوسائل النقل )املناطق الرئيسية للتكثيف

املناطق املعرضة لخطر املنحدرات 
)إنحدار أكر من 30 %(

محطات املرتو

خطوط املرتو

أرايض زراعية

 مناطق تاريخية منشأة قبل عام 1973م

 املناطق ذات القيمة التاريخية

 النسيج العمراين بأمناط شعبية

الرتاث العاملي لليونسكو

 املناطق التي تعاين من خطر السيول
 والفيضانات

الشكل 5٩. مخطط األعامل ذات األولوية يف مدينة جدة
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عرض مريئ تقدميي يف ورشة التخطيط العمراين يف جدة

توفــر خطــة العمــل املبــادئ األساســية لهيكلــة النمــو العمــراين وضــامن 
الطويــل.  املــدى  عــىل  التنافــيس  ونجاحهــا  جــدة  مدينــة  اســتدامة 
ــة  ــز ثالث ــة االســرتاتيجية وخطــة العمــل يف تعزي وتســاهم كل مــن الرؤي
محــاور رئيســية تــم إغفالهــا مســبقاً ضمــن مخططــات تنميــة املدينــة، 
وهــي: النمــو العمــراين غــري املتــوازن، والبيئــة الطبيعيــة، واملناطــق 
التاريخيــة والشــعبية. كــام ترتجــم االســرتاتيجية إىل خطــة عمــل ممنهجــة 
والتــي ستســاهم يف تحقيــق الرؤيــة االســرتاتيجية، وضــامن اندمــاج 
نحــو  عــىل  تطبيقهــا  حــال  يف  ومرونتهــا  التاريخــي  وتدرجهــا  املدينــة، 

ســليم.
كذلــك، ميكــن أن تســاهم شــبكة النقــل العــام املصممــة واملنفــذة 
عــىل نحــو مالئــم يف دعــم عمليــات تكثيــف النســيج الحــرضي وزيــادة 
ــة املُنتعشــة.  ــة املــيش يف املناطــق املركزي فــرص الوصــول وإمكاني
ويجــب تعزيــز االســتخدام املتنــوع واملختلــط يف املفاصــل واملناطــق 
ميكنهــا  مــام  العامــة  املواصــالت  خطــوط  طــول  عــىل  االســرتاتيجية 
مــن تعزيــز االقتصــاد والتفاعــل املحليــني. وإىل جانــب جهــود التكثيــف 
أشــكال  تنفيــذ  مــن  بــد  فــال  املنشــأة،  املناطــق  يف  حاليــاً  املنفــذة 
لــألرايض البيضــاء ضمــن نطــاق املدينــة ودعمهــا  التطويــر التدريجــي 
لتبقــى  العمرانيــة  ذلــك، حــرص متــدد املســاحة  مــن  بكثافــة، واألهــم 

ضمــن حــدود النطــاق العمــراين الحاليــة.

يف  املوزعــة  والرتاثيــة  التاريخيــة  املواقــع  عــىل  الحفــاظ  ويتعــني 
املدينــة وتطويرهــا. إن إنشــاء شــبكة تربــط بــني األصــول التاريخيــة لــن 
بــل ســتؤثر  الجاذبيــة الســياحية للمنطقــة فحســب،  يعمــل عــىل رفــع 

ــة واســتدامتها. وســيعزز مســار  ــة االقتصادي ــروات املدين ــاً عــىل ث إيجابي
تــرايث متصــل مــن هويــة مدينــة جــدة كجــرس يربــط بــني التاريــخ العريــق 
األحيــاء  وانعــاش  وتطويــر  املحافظــة  خــالل  ومــن  املعــارص.  والعــامل 
التاريخيــة والشــعبية، فســتتمكن املدينــة مــن املحافظــة عــىل هويتهــا 
العمــل  فــرص  توفــري  إىل  باإلضافــة  والتاريخيــة،  االجتامعية-العمرانيــة 
وتوزيــع املكاســب املتعلقــة بالســياحة عــىل قاعــدة أكــرب مــن الســكان.

ولتعزيــز املرونــة الحرضيــة واالســتدامة البيئيــة، يجــب وضــع سياســات 
إدارة للميــاه، ويجــب حاميــة نظــام األوديــة ودمجــه بالشــبكة الخــرضاء يف 
املدينــة. ويجــب اســتغالل األرايض الخاليــة يف وصــل الشــبكة الخــرضاء، 
تعزيــز  ويجــب  املدينــة.  يف  الرئيســية  العامــة  باملســاحات  ووصلهــا 
التدخــالت الدقيقــة يف املســاحات العامــة، مبــا يف ذلــك اســرتاتيجية 
تدريجيــاً،  املدينــة  تخضــري  إن  الشــوارع.  أطــراف  عــىل  أشــجار  زراعــة 
وإنشــاء عالقــة صحيــة وفعالــة بــني البيئــة املبنيــة والطبيعيــة، ســتتمكن 
ــة  ــة واالجتامعي ــاد اإليكولوجي ــوازن األبع ــادة ت ــز وإع ــن تعزي ــدة م ــة ج مدين
واالقتصاديــة لنســيجها، وتوفــري بيئــة حرضيــة صحيــة ومنتجــة لقاطنيهــا.
وعــىل هــذا النحــو، تصــور مدينــة جــدة التاريخيــة عــىل أنهــا متصلــة جيــداً 
وتحــوي عــىل شــبكة مراكــز وأحيــاء متوازنــة، كل لــه هويتــه الخاصــة وتضــم 
بيئــة  ستشــكل  التــي  املتداخلــة  والعامــة  الخاصــة  وانشــطه  مناطــق 
حرضيــة صحيــة. هــذا التصــور يدعــم ويكمــل التوصيــات التــي وضعتهــا 
خطــة جــدة لعــام ٢٠١5، وتوجــه تشــكيل تدريجــي لبيئــة حرضيــة جذابــة، 
تُخدمهــا مرافــق مشــاة ومواصــالت عامــة، وتدعــم التكامــل بــني جميــع 

مناطــق املدينــة.
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٧،٢ توصيات مؤسسية وترشيعية

ميكــن ملدينــة جــدة االســتفادة من حلــول الالمركزيــة املاليــة والترشيعية 
ــة  ــا االجتامعي ــف القضاي ــتقلة ومبتكــرة ملختل ــاد حلــول مس ــهيل إيج لتس

والحرضيــة عــىل مســتوى األمانــة، ويتطلــب ذلــك كالً مــام يــيل:

• نقــل صالحيــات التخطيــط املحــيل مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
إىل األمانــة، مــع توفــري إجــراءات مســتقلة دون الحاجــة لالســتعانة بــأي 
جهــة مرجعيــة لالســتجابة لحاجــات املجتمــع. وهــذا مــا تــم التأكيــد عليــه 
إدارات  تــويل  رضورة  يحــدد  والــذي  الجديــدة  الحرضيــة  األجنــدة  ضمــن 
العمــراين   والتخطيــط  التصميــم  برامــج  إعــداد  مهــام  محليــة  إقليميــة 
للمناطــق املحليــة، إال أن تنفيــذ تلــك الربامــج ســيتطلب التنســيق مــع 
مختلــف الدوائــر الحكوميــة، ومشــاركة املجتمــع املــدين والقطــاع العــام 

وأي جهــات أخــرى معنيــة.

• الالمركزيــة املاليــة، والتــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف تحصيــل 
آليــات  تتضمــن  أن  وميكــن  التنمويــة.  النشــاطات  لتمويــل  األمــوال 
مــن  بــد  وال  والرســوم.  الرضائــب  فــرض  املــدن  يف  اإليــرادات  توليــد 
ــل  ــة لتموي ــب العقاري ــض الرضائ ــع بع ــة جم ــة صالحي ــح اإلدارات الحرضي من
النشــاطات التنمويــة. وضمــن هــذا اإلطــار، ميكــن اإلشــارة إىل نظــام 
األرايض البيضــاء والــذي تــم العمــل بــه مؤخــراً لغايــات فــرض الرســوم 
عــىل األرايض غــري املطــورة يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة مشــكلة 
املضاربــة العقاريــة ونقــص املســاكن، وأشــكال التفــاوت والتمييــز يف 
عمليــات تطويــر األرايض، حيــث يعكــس هــذا النظــام إمكانيــة اســتغالل 

األليــات التنظيميــة يف توليــد اإليــرادات يف ظــل الحفــاظ عــىل األطــر 
الفعالــة. التنمويــة 

القطــاع  مــن  ذلــك كالً  مبــا يف  التنفيذيــة،  للجهــات  الفرصــة  توفــري   •
القــرارات  يف  للمشــاركة  املحــيل،  واملجتمــع   والتطوعــي  الخــاص 
املتعلقــة باملشــاريع التــي تؤثــر عليهــم،  وميكــن أن تنتفــع مدينــة جــدة 
تطويــر  تدعــم  والتــي  واملناســبة  الســليمة  الترشيعيــة  األدوات  مــن 
األحيــاء الفقــرية يف جميــع أنحــاء املدينــة. ويجــب تطبيــق عمليــة اإلصــالح 
ــر العمــراين  ــة والتطوي القانــوين هــذه بالتعــاون مــع رشكــة جــدة للتنمي
يف  الرســمية  غــري  املناطــق  يف  الســكان  دمــج  عــىل  تعمــل  التــي 
التنمويــة  واملشــاريع  للمواصــالت  التحتيــة  والبنيــة  الوطنيــة  الخطــط 

األخــرى. الضخمــة  الحرضيــة 

الحرضيــة  التدخــالت  التخطيــط  وأنظمــة  أدوات  توحيــد  ســيدعم  كــام 
لجعلهــا  األنظمــة  هــذه  وتحديــث  وتطويــر  مراجعــة  جانــب  إىل  لجــدة، 
مالمئــة للوضــع التنمــوي الحــايل. وينبغــي أن يتبــع هــذا إعــادة التفكــري 
يف عمليــة نــص الترشيعــات للحــد مــن عــدد متخــذي القــرار. وجــود هــذه 
ــل يجــب أن  ــة املســتدامة، ب ــة الحرضي ــن يضمــن وحــده التنمي القوانــني ل
يتــم تفعيلهــا وظيفيــاً، أي أن تكــون دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة 
ــذ  ــة لتنفي ــك، مثــة حاج وتكــون واضحــة ومتجانســة وســهلة الفهــم. ولذل
نظــام تخطيــط حــرضي فعــال، والــذي يوفــر مــن ضمــن جملــة أمــور أخــرى 

كالً مــام يــيل:
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الشكل ٦٠. مكونات استعامالت األرايض املتعددة.

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )٢٠١٨(

إستخدامات األرايض 
املختلطة 

مطورو الحدائق العامة 
واملساحات الخرضاء 

وسائل النقل
 العامة

محالت البيع 

بالتجزئة

مدارس

منشآت صحية مرافق رياضية

إمكانية السري 
عىل األقدام 

لتحتيــة  ا لبنيــة  ا يــر  وتطو تنميــة  ثــري  تأ
يض را أل ا قيمــة  عــىل 

أمثلة للحاالت املشابهة

 .)املصدر: جنيف )2018(؛ محمد وآخرون )2017(؛ كولريز انرتناشونال )2017(؛ رودريغيز وتارغا )2004

لندن، إنجلرتا 

دىب، االمارات العربية املتحدة 

القاهرة، مرص 

بوغوتا، كولومبيا 

الشكل ٦١. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض

أهم النتائج

قــدرت دراســة تأثــري خطــوط قطــار "كــروس ريــل" عــىل العقــارات )٢٠١٢( 
أن القيمــة الرأســاملية للمناطــق املحيطــة مبحطــات القطــار يف وســط 
للعقــارات  الســكنية و5.٢٧%  للعقــارات  ترتفــع بنســبة ٣5%  لنــدن ســوف 

املكتبيــة التجاريــة، عــىل نحــو يتجــاوز التوقعــات املبدئيــة. 
 

املســاكن  يف  العقــارات  قيمــة  عــىل  العــام  النقــل  وســائل  تأثــري  بلــغ 
واملمتلــكات التجاريــة حــوايل ١٣% و٧٦% عــىل التــوايل، ضمــن مســاحة 

كيلومــرت.  ١.5

تشــري األبحــاث إىل أنــه مــع كل 5 دقائــق إضافيــة مــن وقــت الســري إىل 
العــام إنخفضــت قيمــة اإليجــار بنســبة ٦.٨ إىل ٩.٣ %. النقــل  محطــة 

أدت التنمية الحرضية التي شملت أنشــطة البيــع بــالتجزئة إىل زيادة يف 
قيمــة العقــارات بنسبة ١5 إىل ٢٠ % 

• زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو ١٣ %. 
مــن قيمــة  زادت  الســكنية  األحيــاء  داخل  باألقــدام  الســري  القدرة علی   •

 %  ٩ إلی  تصل  بنسبة  املنــازل 

دىب، االمارات العربية املتحدة 

ــج  ــو املدم ــق النم ــن مــن تحقي ــي مُتك ــات الت ــري الحوافــز/ املتطلب • توف
للمدينــة

• تعريــف األدوار املؤسســية بشــكل واضــح وبيــان االختصاصــات يف كل 
مستوى

ــة- ــط )الوطنية-اإلقليمي ــط بــني مختلــف مســتويات التخطي • تعزيــز الرب
املحلية(

• توفري آليات التنسيق والرقابة ذات الفعالية، 
• زيادة املشاركة  الشعبية املجدية يف مجال التخطيط.

مــن  مقبــوالً  مســتوى  كذلــك  الترشيعــي  اإلطــار  يعكــس  أن  ويجــب 
املشــاركة  الشــعبية املحليــة يف عمليــات صنــع القــرار مبــا يعــزز أشــكال 
املســاواة واملشــاركة. كــام سيســهم يف توحيــد الترشيعــات الحرضيــة 

يف إضفــاء الرشعيــة عــىل الخطــط املعتمــدة يف مدينــة جــدة.

إن تعديــل نظــام حــدود النطــاق العمــراين ليشــمل معايــري واضحــة حــول 
ــب أن يضــع  ــية. ويج ــة والرأس ــاءلة التقني ــه سيحســن املس ــة صياغت كيفي
هــذا النظــام املزيــد مــن الرتكيــز عــىل وضــع حــدود الحاميــة التنمويــة 
كمنطقــة خاليــة مــن التنميــة، ليــس فقــط ملنــع التنميــة غــري الرســمية 
النــص  يف  الرتاخــي  اســتغالل  مــن  الخاصــة  املصالــح  ملنــع  أيضــاً  بــل 
ــة  ــات املصمم ــة السياس ــادرات صياغ ــتقوي هــذه املب ــي. وس الترشيع
لجعــل املدينــة اكــر اســتدامة ومدمجــة وكثيفــة. إال أن ذلــك يتطلــب يف 
البدايــة إجــراء فحــص دقيــق لنظــام حــدود النطــاق العمــراين لتقييــم مــا 
إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســاته، مــام ســيؤدي بالتــايل إىل البــدء 
سياســات  خيــارات  وضــع  إىل  باإلضافــة  الترشيعــي  اإلصــالح  بعمليــة 

التخطيــط املناســبة.

٣،٧ توصيات مالية

بــارشت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام ٢٠١5 بتطبيــق منظومــة 
إصالحــات تهــدف إلنشــاء برامــج التمويــل الحكومــي املحــيل املســتدام. 
وال تــزال الحكومــة تواصــل جهودهــا الراميــة لتعزيــز تنفيــذ اإلســرتاتيجيات 
التــي تهــدف لزيــادة اإليــرادات الذاتية للمــدن من خالل تنفيذ السياســات 
التنويــع االقتصــادي.  األفضــل إلدارة عمليــات جمــع الرضائــب وتحقيــق 
تتوافــق أولويــات جــدة املاليــة مــع األهــداف الوطنيــة للملكــة العربيــة 
الســعودية، التــي تتضّمــن دعــم املؤسســات الصغــرية واملتوســطة 
يف القطاعــات الرئيســية مثــل الخدمــات اللوجســتية والســياحة والتجــارة 
والتصنيــع. لــذا يتوجــب عــىل مدينــة جــدة توســيع قــدرة القطــاع العــام 
عــىل متويــل البنيــة التحتيــة املحليــة واملشــاريع التــي تدعــم عمليــات 

ــة العمرانيــة يف هــذه املناطــق. التنمي

خــالل  مــن  الخاصــة  االســتثامرات  توليــد  تعزيــز  يف  الدوليــة  الخــربة  إن 
املــوارد  تســخر  التــي  الرضائــب  آليــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تفعيــل 
املاليــة املحليــة لالســتخدام العــام تعــد واعــدة . ٤٠ وبالرغــم مــن تطبيــق 
جــدة لرضائــب العقــارات الجديــدة مثــل رضيبــة األرايض البيضــاء، إال أن 
دراســة أدوات رضيبــة أخــرى ميكــن أن تولــد مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر 

الدخــل .٤١
إن فــرض الرضائــب القامئــة عــىل األرايض تنشــئ مصــدر إيــرادات ذايت 
املشــاريع  فوائــد  تتضاعــف  ذلــك،  عــىل  عــالوة  والبلديــات.  لألمانــات 
التنمويــة العامــة )مثــل املواصــالت العامــة( مــن خــالل العوامــل الخارجيــة 

اإليجابيــة والقيمــة الناشــئة مــن االســتثامر يف املســاحات الحرضيــة 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  ويقــرتح   .٠  ٤٢ الوصــول  وســهلة  املســتدامة 
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( بــأن تتوجــه مدينــة جــدة الســتغالل 
يف  التحســني(  رســوم  )أي  األرايض  عــىل  القامئــة  الرضيبــة  آليــات 
املشــاريع العامــة، مبــا يف ذلــك خــط املــرتو الجديــد الــذي مــا زال قيــد 

النظــر . ٤٣
ميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمــة النقــل أن تســاهم يف تحفيــز 
ــز فــرص الوصــول  ــة املجــاورة، وتعزي ــة الســكنية والتجاري ــات التنمي عملي
وتعزيــز االســتخدام املتنــوع لــألرايض وخلــق فــرص عمــل، )أنظر الشــكل 
٦٠(.  وخلــق فــرص عمــل جديــدة. كــام ميكــن للمشــاريع املحليــة العامــة 
غــري املبــارش يف  لدورهــا  إضافــة  رفــع قيــم األرايض  اإلســهام يف 
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يف والية تاميل نادو الهندية، اقرتح أحد مشاريع 

إدارة النفايات إن تتشارك كل من الحكومة املركزية 

)٣5%( وحكومة الوالية )١5%( يف سداد 5٠% من 

إجاميل تكاليف املرشوع، بينام يقوم كيان خاص 

)عن طريق املشاركة مع القطاع الخاص( بتوفري 

النسبة املتبقية البالغة 5٠ % من متويل املرشوع، 

بحيث يكون صاحب االمتياز من القطاع الخاص 

مسؤوالً عن تخطيط وتصميم وبناء ومتويل 

وتشغيل وصيانة مرفق إدارة النفايات الصلبة 

للبلدية خالل فرتة االمتياز، وسوف تقوم البلدية 

بتوفري األرض من خالل عقد إيجار سنوي تحدده 

حكومة تاميل نادو. 

استأجرت شيكاجو ٣٤5٠٠ عداًدا جانبيًا ملحطات 

السيارات باإلتفاق مع بنك مورجان ستانيل ملدة ٧5 

عاًما، حيث بلغت اإليرادات من عائدات الدفع مقدًما 

ما يقرب من ١.١٦ مليار دوالر أمريي، ولقد شمل 

هذا النوع من عقود الرشاكات مع القطاع الخاص 

جدول ثابت للزيادات يف أسعار العدادات األمر 

الذي زاد من معدالتها ضعفني إىل أربعة أضعاف 

بحلول عام ٢٠١٣، ونتيجة لذلك، كان لدى شيكاغو 

أعىل معدالت من العدادات الجانبية يف الواليات 

املتحدة، ولقد حققت العدادات مبلغ ٢٠ مليون 

دوالر سنوياً، بينام متكن بنك مورجان ستانيل من 

إدارة التسعري وصيانة العدادات. 

يف عام ٢٠٠٧، طبقت مدينة إستوكهومل نظاماً 

لدفع رسوم مقابل إنبعاثات الكربون لتقليل االزدحام 

والتلوث ولتوليد اإليرادات املحلية، األمر الذي ادى 

إىل انخفاض حركة املرور بنسبة ١٩ % يف السنة 

األوىل باإلضاف إىل تحقيق إيرادات بلغت 5٩ مليون 

يورو سنوياً، أما يف سنغافورة، فقد أدى تنفيذ 

نظام تراخيص املناطق "ALS" إىل تقليص االزدحام 

من ١٢,٤٠٠ سيارة يف مايو ١٩٩5 إىل ٧,٣٠٠ سيارة 

يف أغسطس ١٩٩٤ خالل ساعات الذروة املرورية، 

عالوة عىل ذلك، بلغت إيرادات بيع تراخيص املناطق 

٤٧ مليون دوالر أمريي وبتكلفة إنشاء بلغت ٦.٦ 

مليون دوالر أمريي يف عام ١٩٧5، باإلضافة إىل 

١٧ مليون دوالر امريي إضايف بسبب مراجعة 

النظام يف ١٩٨٩. 

املصدر: رشكة إيرنست آند يونغ، يب يف يت، املحدودة، وزارة التنمية العمرانية يف حكومة الهند، واالتحاد الكونفدرايل للصناعة الهندية، خالصة وافية للرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف البنية التحتية العمرانية: دراسات الحالة: 
)٢٠١٧(، البنك الدويل، واشنطن دي يس، وينبريجر، أر، كيهني، جيه.، وروجو، إم، )٢٠١٠(، "السياسات املتعلقة مبواقف السيارات يف أمريكا: نظرة عامة عىل اسرتاتيجيات اإلدارة"، معهد النقل وسياسات التنمية، نيويورك، كرويس، 

إي )٢٠١٦(، املجلس الكندي للرشاكات بني القطاعني العام والخاص، ويب يب يب كندا، )٢٠١١(, الرشاكات بني القطاعني العام والخاص: دليل البلديات، املجلس الكندي للرشاكات بني القطاعني العام والخاص، كندا

إدارة النفايات رسوم مواقف السيارات  رسوم االزدحام

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

توليــد  العديــد مــن الفوائــد األخــرى للمجتمــع املحــيل ٤٤ )أنظــر الجــدول(. 

بينــام تناســب رســوم التحســينات مشــاريع البنيــة التحتيــة، أال أن األدوات 
املاليــة مثــل رســوم االصطفــاف ورســوم االزدحــام تعــد أدوات فعالــة 
يف عمليــة تقليــل االعتامديــة عــىل املركبــات وزيــادة حركــة املشــاة، 

خاصــة يف املناطــق التجاريــة والرتفيهيــة. ٤5

النقــل  نظــام  تحقيــق  يف  وخطتهــا  لجــدة  اســرتاتيجياً  أمــراً  هــذا  يعــد 
الحــرضي املســتدام. خــالل هــذا التطــور، ميكــن ملجموعــة رســوم أن 
تدعــم الحكومــة يف تقليــل االعتامديــة عــىل املركبات، وزيادة اســتخدام 
وســائل النقــل العــام وبالتــايل زيــادة األربــاح املتولــدة من القطــاع الخاص 
يف تنفيــذ الخدمــات العامــة، كــام برنامــج التحــول الوطنــي الســعودي. ٤٦

يف مدينــة جــدة، ميكــن للقطــاع الخــاص تلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن 
والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  يف  االســتثامر   )١( خــالل  مــن  االحتياجــات 
البلديــة  اعتامديــة  تقليــل  و)٣(  البلديــة،  اإليــرادات  تعزيــز  و)٢(  العامــة، 
عــىل الحــواالت مــا بــني الحكومــات والبلديــات واألمانــات ، و)٤( التحفيــز 

لــألرايض. املتنــوع  لالســتخدام  االقتصــادي 

تتوفــر العديــد مــن األدوات الرضيبــة للبلديــات واألمانــات املهتمــة بزيــادة 
اإليــرادات الذاتيــة. وبإمــكان الحكومــات البلديــة تحقيــق أقــى فائــدة مــن 

هــذه األدوات، مــن خــالل:

لربــط  الحكوميــة  املســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   )١

مكتــب  إنشــاء  مثــل،  املحليــة.  باألولويــات  الحكوميــة  االســرتاتيجيات 
اتصــال محــيل، أو رشاكــة محليــة بــني القطــاع العــام والخــاص مرتبطــة 
ومراقبــة  وتنفيــذ  اقــرتاح  عــن  مســؤولة  للتخصيــص  الوطنــي  باملركــز 

الــرشكات. تلــك  مشــاريع 
٢( االستثامر يف بناء القدرات وتعزيز اإلدارة الرضيبة.  ٤٧

لتالئــم  املصممــة  الدخــل  مصــادر  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إنشــاء   )٣
)مثــل املســح املــايل يف بوغوتــا، كولومبيــا(٤٨ االحتياجــات املحليــة، 

التخطيــط  آليــات  تنســيق  أهميــة  عــىل  التشــديد  مــن  بــد  ال  وأخــرياً، 
الفــرص  لخلــق  البلديــات  ومتويــل  التنظيميــة  والترشيعات/األطــر 
عــىل  املســتدامة  واالقتصاديــة  الحرضيــة  التنميــة  لتحقيــق  الرضوريــة 

٤٩ الجديــد.  الحــرضي  األعــامل  جــدول  يف  الــوارد  النحــو 
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income countries it contributes an additional 0.6 percent to GDP. Norregaard, J. (2013). Taxing immovable property revenue and 

implementation challenges. (No. 13-129). International Monetary Fund. Washington, DC.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-

based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.
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square metres. It has been adopted in the cities of Riyadh, Jeddah and Dammam; United Nations Human Settlements Programme. 

(2016). Finance for City Leaders Handbook, Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme.
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