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١٠

املقدمة

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــني وزارة  برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
البرشيــة )املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل 
القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــني 
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
الدمــام،  تبــوك،  املنــورة،  املدينــة  الطائــف،  جــدة،  املكرمــة،  مكــة 
بريــدة،  الباحــة،  عرعــر،  حائــل،  جــازان،  نجــران،  أبهــا،  األحســاء،  القطيــف، 
تلــك  مســتوى  عــىل  املراجعــات  مــن  العديــد  أجريــت  ولقــد  ســكاكا.   
املــدن، مــع تحليــل تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل 
عينــة منوذجيــة للمــدن الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف 
الروابــط بــني التخطيــط الحــرضي والتخطيــط اإلقليمــي مــن خــالل فحــص 
املحــددة  القضايــا  بعــض  ودراســة  الفرعيــة،  منطقتهــا  داخــل  املدينــة 
عــىل مســتوى املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه 
املراجعــات، عنــد الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات 
الســتقراء  الرسيــع،  التخطيــط  اســتوديوهات  ورش  عــرب  التحقــق 
اســتنتاجات قويــة تســتند عــىل األدلة يعتمد عليها نظــام التخطيط 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 
التخطيط املحلية يف كل مدينة، واختبار التصاميم واملشاريع التجريبية 
كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضع التوصيات والسياســات. 
بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 
عــن  فضــاًل  واملؤسســية،  الترشيعيــة  باألطــر  وعالقتــه  املــكاين 
اآلليــات املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ 
واألنظمــة  القواعــد  مــن  العديــد  مــكاين  مخطــط  ألي  املســتدام 
التمويــل. اســرتاتيجية  إىل  باإلضافــة  للتنفيــذ،  والقابلــة  املرنــة 

وكمثــال عمــيل عــىل هــذا األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة متثــل عنــارص مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن، وقــد 
ودراســات  التخطيطيــة  التصميــامت  تشــمل  بحيــث  تفصيلهــا  تــم 
الجــدوى، والتــي ميكــن الحقــا تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذيــة، ومن 
املخططــات  ھــذه  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  تنفــذ  أن  المتوقع 
إنشــاء  تــم  لقــد  المملکة.  يف  آخرین  شرکاء  مع  بالتعاون  التنفیذیة 
لربنامــج  التابــع  املشــرتك  الحــرضي  والتصميــم  التخطيــط  »مختــرب 
مســتقبل املــدن الســعودية« كوســيلة لتعزيــز القــدرات الذاتيــة وتطويــر 
األدوات والوســائل املصممــة حســب احتياجــات الربنامــج، حيــث يعمــل 
الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني مــن مكتــب األمــم املتحــدة  املختــرب، 
واالقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــريويب  يف  البرشيــة  للمســتوطنات 
العربيــة  اململكــة  يف  يعملــون  موظفــني  جانــب  إىل  والترشيعــات(، 
ــم وزارة  ــاض )اختارته ــدة بالري ــم املتح ــل األم ــب موئ ــن مكت ــعودية م الس
الشــؤون البلديــة والقرويــة(، لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف وتطبيقهــا 
تــم إرشاك جميــع  النحــو،  عــىل هــذا  باملامرســة«.  »التعلــم  لطريقــة 
التــي  القــدرات  بنــاء  اســرتاتيجية  يف  واحــد  وقــت  يف   ١٧ الـــ  املــدن 
الــذي  العمــل«  رأس  عــىل  و»التدريــب  التأســييس  التعليــم  تتضمــن 
ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور ومحــدد للكــوادر الســعودية اســتنادا 

وصــل  التــي  والتوصيــات  التخطيــط  نظمهــم  واســتنتاجات  نتائــج  إىل 
ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية،  املــدن  مســتقبل  برنامــج  إليهــا 
الربنامــج كأداة  الحــرضي يف  التخطيــط والتصميــم  يســتخدم اســتديو 
ــز القــدرات مــن خــالل منهــج »التعلــم باملامرســة«.  ــة وتعزي لتوليــد األدل

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 
تشــمل  هيكليــة  ومخططــات  إقليميــة  تنميــة  واســرتاتيجيات  وطنيــة 
كافــة القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.  ويثّمــن 
الداعمــة  اإليجابيــة  الجهــود  الســعودية هــذه  برنامــج مســتقبل املــدن 
ألهــداف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة 
واملخططــات  األدوات  إىل  ويســتند  اململكــة،  مناطــق  كافــة  يف 
والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة   واالســرتاتيجيات 
والتقويــم الشــاملة، واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 

 
 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٣،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة جــازان عــىل العديــد 
لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة،  مــن عنــارص االســرتاتيجية الجديــدة 
واألســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج األوليــة، واســتعراض 
مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات  ومراجعــة 
االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم اإلقــرار بانخفــاض مســتوى 
نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق  قبــل  مــن  التنســيق 
الضعــف الرئيســية، وبالتــايل، فــإن مســألة التكامــل األفقــي )القطاعي(، 
يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  )املســتويات(  الــرأيس  والتكامــل 
املســتقبل.  يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج 
أطــر  تحســني  العمرانيــة  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
املســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــىل  الحــرضي  التخطيــط  ومامرســات 
ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــرضي، 
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة 
املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــرتاطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه املــدن  ســواء عــن الــدور 
املتوقع للمدينة يف املنطقة اإلدارية، أو عن التخطيط الوطني للمدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

ــة جــازان عــىل التحليــل  ــة الشــاملة ملدين ــة العمراني ــر الرؤي يشــتمل تقري
العمــراين التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة 
املســتدامة ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠م، وهــو يعتــرب 
مبثابــة أداة تفكــري توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل 
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املســتدامة  للتنميــة  واضحــة  اســرتاتيجية  تحديــد  مــع  للمدينــة، 
املعنيــة. للمدينــة  املســتقبلية 

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

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
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.
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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
• املخطط اإلقليمي الشامل ملنطقة جازان

• املخطط الهيكيل ملدينة جازان 
• املخطط العمراين املحيل ملدينة جازان.

 

٣،٤،١ تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

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

 
اإلنتاجية االقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والترشيع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 
ملدينــة جــازان، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املدن الســعودية، 
ازدهــار املــدن.  لتقييــم مــؤرشات  الشــاملة  الـــ ٧٢  باملــؤرشات  ترتبــط 

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 
الديناميــي  الفهــم  عــىل  العمليــة  هــذه  تســاعد  حيــث  الحــرضي 
الرئيســية  والقضايــا  الحــرضي  النظــام  يف  والقــوة  الضعــف  لنقــاط 
تأثــري املقرتحــات املتعلقــة  التــي يجــب معالجتهــا، كــام ميكــن تقييــم 
نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر  بالتنميــة 
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١.٢ دور املنطقة عىل مستوى اململكة

١.١.٢ الخلفية تاريخية

تعــرف جــازان ســابقا بـــ »تهامــة«، وهــي إحــدى مــدن اململكــة العربيــة 
الســعودية الواقعــة يف أقــى الجنــوب الغــريب مــن اململكــة عــىل 
جــازان،  منطقــة  عاصمــة  وهــي  اليمــن،  مــع  الحــدود  مــن  كــم   ٦٠ بعــد 
ــي  ــة الت ــذ الربي ــد املناف ــد أح ــر. وتع ــر األحم ــىل البح ــس ع ــا الرئي وميناءه
تربــط الســعودية باليمــن كونهــا تحدهــا مــن الجهــة الجنوبيــة والجنوبيــة 

الرشقيــة،  وتحفــل بعــدد مــن املواقــع األثريــة والتاريخيــة. 

٢,١,٢ الجغرافيا واملوقع

تقــع منطقــة جــازان يف أقــى الجنــوب  الغــريب مــن اململكــة عــىل 
ســاحل البحــر األحمــر،  ومدينــة جــازان هــي املركــز اإلداري للمنطقــة، 
الحــدود مــع  أبهــا ٢٠٠كــم جنوبــاً،  و ٦٠كــم شــامل  وتبعــد عــن مدينــة 
الريــاض عاصمــة اململكــة قرابــة ٩٥٠كــم جنــوب- رشق. اليمــن، وعــن 

النــرضة،  الخــرضاء  فيفــا  جبــال  يف  ثــري  بتنــوع  جــازان  منطقــة  تتميــز 
تتكــرس  التــي  وأمواجــه  مياهــه  بصفــاء  يتمتــع  الــذي  بيــش  وشــاطئ 
بلطــف عــىل ســاحل البحــر األحمــر، يرتــاده العديــد مــن ســكان املنطقــة 
ــزوار مــن خــارج املنطقــة، وشــعاب جــزر فرســان املرجانيــة الســاحرة،   و ال
للرتويــح  الســياحية  املقاصــد  أهــم  إحــدى  جــازان  منطقــة  جعــل  مــام 

واالســتجامم.

٣,١,٢ الخلفية الدميوغرافية

وفًقــا للهيئــة العامــة لإلحصــاء، بلــغ إجــاميل تعــداد ســكان منطقــة جــازان 
ميثلــون   ،٢٠١٧ العــام   منتصــف  تقديــرات  حســب  ١٫٥٦٠٫٠٠٠نســمة 
 ٣٢،٥٥٠،٠٠٠ تعدادهــم  البالــغ  اململكــة  ســكان  إجــاميل  مــن   %٤٫٨
نســمة، منهــم ١٫٢١٠٫٠٠٠ نســمة ســعوديون، و٣٦٠،٠٠٠ نســمة مــن 
كأكــرب  صبيــا  محافظــة  الســكان  تقســيم  ويظهــر  الســعوديني.  غــري 
تجمــع ســكاين يف منطقــة جــازان، بنســبة ١٦٫٨ % مــن إجــاميل ســكان 
املنطقــة، تليهــا محافظــة صامطــة بنســبة ١٤٫٨% ، محافظــة أبــو عريــش 
بنســبة ١٤٫٤% ، محافظــة جــازان بنســبة ١١٫٦% ، محافظــة أحــد املســارحة 
بنســبة ٨.١% ، محافظــة بيــش بنســبة ٧.٥% ، محافظــة العارضــة بنســبة 
 %٥.١ بنســبة  الــدرب  محافظــة   ،  %٥.٣ بنســبة  ضمــد  محافظــة   ،%٥.٦
، وأخــرياً محافظــة العيــدايب بنســبة ٤.٤%. )١( يف عــام ٢٠١٠، بلــغ عــدد 

ســكان مدينــة جــازان ١٦٣,٧٠٣ نســمة.

٤,١,٢ الخلفية االجتامعية االقتصادية

تحفــل منطقــة جــازان باملواقــع األثريــة والتاريخيــة، ولهــا رشيــط ســاحيل 
جميــل وطبيعــة جبليــة خالبــة، ويف مطلــع القــرن العرشيــن، كانــت مدينــة 
جــازان واملناطــق املحيطــة بهــا مواقــع رئيســة لصيــد اللؤلــؤ التــي عــّززت 
النشــاط التجــاري حتــى نشــوب الحــرب العامليــة األوىل، بعدهــا انخفضــت 

التجــارة يف جــازان بشــكل ملحــوظ .

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

سكان املنطقة 
)النسبة »%« من إجاميل سكان 

اململكة يف عام ٢٠١٤(

بقية السكان يف اململكة 
العربية السعودية 

سكان منطقة نجران

السكان )٢٠١٠(
معدل النمو/السنة 

معدل النمو 
الحرضي 
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4.4%

21.6%

2.8%

3.8%
4.3%

1.9%
9.8%

24.4%

13.8%

13.3%

الشكل ٣. شبكة النقل والطرق واملوانئ واملطارات بني املدن يف اململكة العربية السعودية

الشكل ٢. إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي يف جازان

مساهمة القطاع االقتصادي 
يف إجاميل الناتج املحيل 

مبنطقة جازان )٢٠١٢(

صناعية 
الطاقة )الكهرباء( 
البناء واملنشآت 

التجارة 
النقل 

الخدمات املالية 
والعقارية 

الخدمات االجتامعية 
الخدمات الحكومية 

التعدين 
الزراعة 

إجاميل الناتج اإلقليمي )٢٠١٢(
معدل منو إجاميل الناتج املحيل 

السنوي
إجاميل الناتج اإلقليمي للمملكة 

العربية السعودية

الدمام: مطار امللك 

فهد الدويل 
)عدد الركاب: ٩,٥٦٧,٠٠٠(؛ 

جدة: مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛ 

الرياض: مطار امللك خالد الدويل 

)عدد الركاب: ٢٢،٣٠٠,٠٠٠(؛ 

املدينة املنورة: مطار األمري محمد 

بن عبد العزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦٫٥٠٠،٠٠٠(؛

بريدة: مطار األمري نايف بن 

عبدالعزيز الدويل 
)السعة ٥٥٠,٠٠٠(. 

 
الدمام-بقيق-الرياض، القصيم-
املجمعة-الرياض، مكة املكرمة-

جدة-املدينة املنورة 

 

موانئ الخليج العريب: 
ميناء امللك عبد العزيز )الدمام( 

ميناء امللك فهد الصناعي بالجبيل 
امليناء التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

 
موانئ البحر األحمر: 
ميناء جدة اإلسالمي 

ميناء امللك فهد الصناعي 
ميناء ينبع التجاري
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يف  والتنميــة  االقتصــادي  للنمــو  عامــل  أهــم  جــازان  موقــع  يعتــرب 
بــني  التجاريــة  الحركــة  معظــم  فــإن  اليمــن،  مــن  لقربهــا  و  اململكــة. 
اململكــة واليمــن تجــري عــرب منطقــة جــازان. ويعــد مينــاء جــازان ثالــث مينــاء 
بحــري نشــط  عــىل ســاحل البحــر األحمــر يف اململكــة بســبب موقعــه 
االســرتاتيجي. ويوجــد  باملنطقــة مدينــة جــازان للصناعــات األساســية 
والتحويليــة، عــىل بعــد ٦٠ كــم شــامل مدينــة جــازان ، وتعــد مــن املشــاريع 
الوطنيــة الضخمــة يف اململكــة، وتهــدف إىل تركيــز األنشــطة الصناعيــة 
واالقتصاديــة يف املنطقــة يف مركــز محــدد. ومــن املتوقــع أن ترتفــع 
أهميــة هــذه املنطقــة بعــد اكتــامل تنفيــذ املرافــق الصناعيــة املقرتحــة، 
مــع إضافــة مطــار جديــد ومينــاء جديــد. ولشــواطئ املنطقــة والحيــاة 
البحريــة فيهــا وتضاريســها الجبليــة إمكانــات أخــرى تشــجع عــىل تبنــي 

اســرتاتيجية ســياحية أكــر تطــوراً.

الناتج املحيل اإلجاميل

مليــار   ٢٣٫٣ حــوايل  جــازان  ملنطقــة  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  بلــغ 
ريــال يف عــام ٢٠١٢، مــا يقــدر بنحــو ٠٫٩% مــن إجــاميل الناتــج املحــيل 
للمملكــة  املحــيل  الناتــج  إجــاميل  مــن   %١٫٦ أو  للمملكــة،  اإلجــاميل 
خــارج قطــاع النفــط الخــام والغــاز. وبــني عامــي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢ ، شــهدت 
املنطقــة معــدل منــو ســنوي يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل بلــغ حــوايل 
١٥%. وغالبيــة اإلنتــاج يف املنطقــة زراعــي بشــكل كبــري  يتــم اســتهالكه  
يف جــازان واملناطــق املجــاورة، مــام يعنــي أن إنتــاج منطقــة جــازان ال 
ــة عــرب موانئهــا. وتســاهم  يســاهم بشــكل كبــري يف الصــادرات الوطني
صــادرات منطقــة جــازان بحــوايل ٠٫٠٢% مــن إجــاميل صــادرات اململكــة 

وتشــمل األســمنت واألســامك والروبيــان.)١(

٥,١,٢ شبكة النقل والربط الوطني واإلقليمي

شبكة الطرق

يربــط الطريــق الرئيــس اإلقليمــي املــزدوج بــني منطقة جــازان و املناطق 
املجــاورة مبــا يف ذلــك منطقــة عســري عــرب طريــق الــدرب - أبهــا - خميــس 
مشــيط ، ومنطقــة نجــران عــرب محافظــة الدايــر بنــي مالــك إىل مدينــة 
نجــران. أمــا الطريــق الرسيــع ٥٥ الــذي يعــرب املنطقــة مبحــور شــامل - 

جنــوب ، فيخــدم النقــل والتجــارة عــرب الحــدود إىل اليمــن.

النقل الجوي

يخــدم  الــذي  الــدويل  عبداللــه  امللــك  مطــار  جــازان  مدينــة  يف  يوجــد 
يوميــة  رحــالت  وهنــاك  اململكــة.  أنحــاء  بســائر  ويربطهــا  املنطقــة 
مبــارشة مــن وإىل الريــاض وجــدة. وهنــاك خطــط إلنشــاء مطــار دويل 
مــع مرافــق طــريان حديثــة عــىل بعــد ٣٠كــم مــن املدينــة االقتصاديــة مــع 
توقــع خدمــة ٣ ماليــني راكبــاً ســنوياً. وسيشــغل املطــار الجديــد مســاحة 
التقريــر  يشــري  تقريبًــا.   ١٢كــم  بطــول  ســاحيل  خــط  مــع  كــم٢،   ١٠٣
االقتصــادي ملنطقــة جــازان إىل أن النقــل الجــوي يعــد دعامــة أساســية 
الحاليــة واملســتقبلية يف املنطقــة. وســيكون  االقتصاديــة  للتنميــة 
فوجــود  الوطنــي،  املســتوى  عــىل  اإليجــايب  أثرهــا  التطــورات  لهــذه 
نظــام نقــل جــوي قوي وفعال ســيعزز مــن الرتابــط الداخــيل واإلقليمــي. 
وتشــري اإلحصــاءات الــواردة يف هــذا التقريــر إىل أن مطــار جــازان الحــايل 
ســّجل حركــة ٩٦٨٫٠٠٠ مســافراً يف عــام ٢٠١٢، أي بزيــادة ٢١% تقريبــاً عــن 
العــام الســابق، وهــو مــا ميثــل حــوايل ٢٫٥١% مــن إجــاميل الحركــة الجويــة 

يف اململكــة خــالل تلــك الســنة.

الواجهة البحرية يف جازان



١٩

السياق الوطني واإلقليمي

الشكل ٥. القطاعات االقتصادية والسياحية يف منطقة جازان 

الشكل ٤. توزيع السكان حسب محافظات جازان

مركز منو وطني 

مركز منو إقليمي 

مركز منو محيل 

نسبة السكان/نسبة محافظة جازان

جازان 
صبيا

أبو العريش 
صامطة 

الحرث 
ضمد
الريث
بيش 

فرسان 
الداير 

أحد املسارحة
العيدايب 

العارضة
الدرب

مناطق الجذب السياحي الحالية 
الشواطئ والجزر 

مواقع سياحية مقرتحة 
 

طريق رسيع
طريق إقليمي مزدوج

 
املطار املقرتح 

 
 

مدينة جازان الصناعية 
األرايض املحجوزة يف فرسان 

األرايض البحرية املحجوزة 
األرايض املحجوزة املقرتحة
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النقل البحري

يعتــرب مينــاء جــازان عــىل البحــر األحمــر أحــد أهــم املوانــئ يف اململكــة. 
املنطقــة  أنحــاء  ســائر  يخــدم  اســرتاتيجي  مبوقــع  املينــاء  ويتســم 
الجنوبيــة يف اململكــة. ويشــري التقريــر االقتصــادي ملنطقــة جــازان إىل 
أن مســاهمة املينــاء يف إجــاميل الســلع والبضائــع املشــحونة يف عــام 
٢٠١٣ بالتحميــل والتنزيــل، بلغــت ٣٫٧٢ مليــون طــن، أي مــا ميثــل ١٫٩% من 
إجــاميل البضائــع املتناولــة عــرب موانــئ اململكــة.  يحتــل املينــاء املركــز 
الثــاين يف اململكــة عــىل صعيــد نقــل الــركاب، حيــث تشــري تقديــرات 
عــام ٢٠١٣ إىل أن مــا يقــرب مــن ٣١% مــن إجــاميل حركــة نقــل الــركاب بحــراً 
يف اململكــة متــر عــرب هــذا املينــاء. وهنــاك ربــط بحــري بالعبّــارة مــع جــزر 
فرســان، وهــي مجموعــة مــن ٨٠ جزيــرة تقــع عــىل بعــد ٤٠كــم مــن ســاحل 

مدينــة جــازان. 

٢,٢  أمناط و ديناميكيات التنمية الوطنية واإلقليمية 

١.٢,٢  التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية

تشــغل منطقــة جــازان الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة مــن اململكــة العربيــة 
الســعودية، يحدهــا مــن الشــامل والــرشق منطقــة عســري، ومــن الجنــوب 
اليمــن، ومــن الجهــة الغربيــة البحــر األحمــر برشيــط ســاحيل ميتــد مســافة 
٣٠٠ كــم. تحــوي املنطقــة أكــر مــن ٨٠ جزيــرة يف البحــر األحمــر، أشــهرها 
جــزر فرســان. وتغطــي املنطقــة مســاحة قدرهــا ١٦ ألــف كــم٢، بنســبة 
٠٫٧% مــن املســاحة اإلجامليــة للمملكــة. إداريــاً ، تنقســم املنطقــة إىل 

إمــارة جــازان و ثــالث عــرشة  محافظــة: صبيــا، أبــو عريــش، صامطــة، الحــرث، 
ضمــد، الريــث، بيــش، فرســان، بنــي مالــك، أحــد املســارحة، العيــدايب، 

العارضــة و الــدرب.

محاور التنمية

تحــدد الخطــة العمرانيــة اإلقليميــة لجــازان ثالثــة فئــات مــن محــاور التنميــة 
الرئيــس  التنميــة  محــور  ميثلهــا  األوىل  الفئــة  تأثريهــا.  نطــاق  حســب 
مثلثــاً  مشــكالً  وصبيــة،  عريــش  وأبــو  جــازان  مــدن  بــني  الرابــط  الراهــن 
ــاً نحــو  مــدن صامطــة، والطــوال وأحــد  ــاً مــع إمكانيــة االمتــداد جنوب حرضي
املســارحة، مــع امتــدادات مقرتحــة مــن هــذه املــدن للربــط مــع املــدن 
الصغــرية يف الــرشق. والفئــة الثانيــة تقــرتح محــوراً رابطــاً بــني مينــاء جــازان 
وجــزر فرســان،أما الفئــة الثالثــة فتتعلــق بروابــط باتجــاه الشــامل مــن مركــز 

املثلــث الحــرضي إىل الــدرب والشــقيق.

٢.٢,٢  البنية التحتية للحركة والنقل

يعــد النقــل الــربي أهــم وســيلة للتنقــل يف منطقــة جــازان. ومتتلــك 
منطقــة جــازان شــبكة طــرق جيــدة باســتثناء القســم الرشقــي الجبــيل 
الوعــر مــن املنطقــة الــذي يغطــي تقريبــاً ربــع مســاحة أراضيهــا . ويربــط 
الشــاملية  واملــدن  جــازان  مدينــة  بــني  اإلقليمــي  الرئيــس  الطريــق 
والجنوبيــة يف املنطقــة، ويعمــل كمحــور للنقــل والتجــارة عــرب الحــدود 
مؤخــراً،  تشــييده  تــم  الــذي  الســاحل  طريــق  أيضــاً  هنــاك  اليمــن.  إىل 

الشكل ٦. شبكة الوظائف واألنشطة اإلقليمية مبنطقة جازان

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل
 

طريق رسيع
طريق إقليمي مزدوج

صناعية

استعامالت متعددة 

شبكات الطرق

زراعية 

ثقافية وسياحية

املطار القائم
ميناء الصيد
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الشكل ٨. محاور التنمية اإلقليمية يف املنطقة

الشكل ٧. استعامالت األرايض اإلقليمية باملنطقة

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل
 

طريق رسيع
طريق إقليمي مزدوج

املطار القائم
ميناء الصيد

 
املناطق العمرانية والحرضية

أودية 
األرايض الزراعية

مناطق الرعي 
الجبال 

األرايض املرتفعة 
املناطق البحرية 

األرايض البحرية املحجوزة 
األرايض املحجوزة املقرتحة

متديد محور تنمية طويل األجل 
متديد محور تنمية قصري األجل 

محور تنمية قائم
مركز منو وطني

مركز منو إقليمي
مركز منو محيل

طريق رسيع
طريق إقليمي مزدوج

 
املطار املقرتح 
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وميتــد مــن الشــقيق يف الشــامل عــرب مدينــة جــازان االقتصاديــة وجنوبــاً 
إىل الطــوال، لربــط املدينــة االقتصاديــة مبناطــق أخــرى ودعــم محــور 
النقــل الحــايل بــني الشــامل والجنــوب، ويشــكل محــوراً إضافيــاً رابطــاً بــني 
مدينــة جــازان االقتصاديــة وعواصــم املحافظــات بســبب اتصالــه بالطــرق 

الرئيســة التــي تربــط املــدن يف املنطقــة.

وأبــو عريــش  جــازان مثــل صبيــا  الرئيســة يف منطقــة  املــدن  وترتبــط 
الطــرق  مــن  جيــدة  بشــبكة  وجــازان  والــدرب  املســارحة  وأحــد  وصامتــة 
ــازان  ــة ج ــدة يف منطق ــرق املعب ــول الط ــاميل ط ــغ إج ــد بل ــة. وق الرئيس
٣٠٢٢ كيلومــرتاً يف عــام ٢٠١٢، بنســبة ٣٫٣% تقريبًــا مــن إجــاميل ٩١٠٠٠ 
البلديــة  الشــئون  وزارة  تديرهــا  التــي  الطــرق  إجــاميل  مــن  كيلومــرتاً 
والقرويــة يف اململكــة. وبلغــت أطــوال الطــرق الرسيعــة والطــرق ذات 
تــرشف  التــي  املنطقــة  يف  الواحــد  االتجــاه  ذات  والطــرق  االتجاهــني 
عليهــا وزارة النقــل حــوايل ١٣٣٥ كيلومــرتاً، بنســبة ٨٫٤% مــن إجــاميل 
طــول طــرق وزارة النقــل البالــغ ١٦٫٠٠٠ كيلومــرت تقريبًــا بنهايــة عــام ٢٠١٢، 
كــام بلــغ إجــاميل طــول وصــالت الطــرق الزراعيــة والــدروب يف املنطقــة 
يف نفــس العــام حــوايل ٤٫٩٣٢ كيلومــرتاً. وتشــمل مرافــق النقــل العــام 
يف املنطقــة حافــالت الرشكــة الســعودية للنقــل الجامعــي »ســابتكو« 

ــدرب،  وأبهــا يف منطقــة عســري. ــة جــازان مــع ال ــط مدين التــي ترب

لتقييــم  إجــراؤه  تــم  الــذي  الوصــول  وســهولة  إمكانيــة  تحليــل  يظهــر 
الرتابطيــة بــني املــدن الرئيســة، مــع اإلشــارة بشــكل خــاص إىل عواصــم 
املحافظــات، أن حــوايل ٦٧% مــن الســكان يف منطقــة جــازان ميكنهــم 
بالســيارة.  الوصــول إىل عواصــم املحافظــات يف غضــون ١٥ دقيقــة 
كــام يوضــح ذلــك أن ٩١٫٦% مــن الســكان ميكنهــم الوصــول إىل هــذه 
املــدن يف غضــون ٣٠ دقيقــة بالســيارة. وهنــاك قلــة مــن الحــاالت التــي 
يســتغرق فيهــا الوصــول إىل عواصــم املحافظــات أكــر مــن ســاعتني 
بالســيارة، مــام يضعــف الوصــول إىل الســلع والخدمــات األساســية. لكــن 
ذلــك يقتــر إىل حــد كبــري عــىل املجتمعــات املقيمــة يف املناطــق 
ــز ترابطيــة  الوعــرة يف املناطــق الجبليــة، ولذلــك، هنــاك حاجــة إىل تعزي
الطــرق أو توفــري وســائل بديلــة لتقديــم الخدمــات إىل الســكان البعيديــن 

يف املناطــق الوعــرة.

العنارص البيئية والطبوغرافية

مييــز منطقــة جــازان أربعــة تضاريــس متنوعــة هــي; الرشيــط الســاحيل، 
يســتغل  حيــث  واملرتفعــات،  والجــزر  املنخفضــة،  الزراعيــة  واألرايض 
الرشيــط الســاحيل بشــكل رئيــس ألنشــطة اإلنتــاج الصناعــي والنقــل 

وصيــد األســامك.

 أمــا ســهل تهامــة املســتوي نســبياً واملنحــدر برفــق بجــوار السلســلة 
وتربيــة  الزراعــة  ســكانه  وميــارس  أراضيــه،  بخصوبــة  فيشــتهر  الجبليــة 
والسمســم  والقمــح  والفاكهــة  الــن  محاصيــل  فيــه  وتنتــج  املاشــية، 
الســهل  منطقــة  يف  الحــرارة  ودرجــات  الخــرضاء.  واألعــالف  والدخــن 
إنتاجــاً يف  األكــر  لكنهــا  حــرارة  يف اململكــة،  التهامــي هــي األشــد 
املجــال الزراعــي. ويضــم الســهل التهامــي معظــم املــدن الرئيســية يف 
منطقــة جــازان مثــل بيــش وصبيــا وأيب عريــش وصامتــة وأحــد املســارحة، 

حيــث تقطــن غالبيــة الســكان.

املنطقــة  يابســة  ثلــث  تشــغل  التــي  الجبليــة  االنحــدار  منطقــة  وتعــد 

مقصــداً ســياحياً هامــاً للعديــد مــن الزائريــن مــن داخــل وخــارج املنطقــة. 
فسلســلة جبــال الــرسوات ترتفــع حــوايل ٣٠٠٠م فــوق مســتوى ســطح 
البحــر، مــن الشــامل إىل الجنــوب ، وبعمــق ٦٠ كيلومــرتاً  مــن الغــرب إىل 
ــة بســبب  ــة أنحــاء املنطق ــي أبــرد مــن بقي ــة. وه ــرشق داخــل املنطق ال
ارتفاعهــا العــايل. كذلــك هنــاك منطقــة غابــة الهــزون التــي متتــاز بغطــاء 
نبــايت تتخللــه مراعــي زراعيــة خصبــة. وهنــاك اقــرتاح إلنشــاء محميــة يف 

وادي الجــوه، إىل الغــرب مــن العارضــة مبســاحة ١٣١كــم٢. 

تقــع جــزر فرســان عــىل بعــد ٤٠كــم عــن شــاطئ جــازان والتــي تعــد أول 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  الفطريــة  للحيــاة  محميــة  منطقــة 
الطيــور  وملتقــى  باالنقــراض  املهــدد  العــريب  الغــزال  موطــن  وهــي 
املهاجــرة مــن أوروبــا خــالل فصــل الشــتاء. كــام تدعــم الجــزر أنشــطة صيــد 

األســامك.

املوارد االقتصادية

الزراعة

جــازان.  منطقــة  االقتصاديــة يف  القطاعــات  أهــم  إحــدى  الزراعــة  تعــد 
فالســهول الســاحلية املعروفــة بـــ تهامــة جــازان  تشــكل نطــاق الزراعــة 
الرئيــس يف املنطقــة. ومنطقــة جــازان متتــاز برتبتهــا الخصبــة وبظــروف 
مناخيــة مواتيــة لزراعــة العديــد مــن املحاصيــل الزراعيــة. ومتــارس الزراعــة 
بشــكل جيــد يف  املنطقــة مدعومــة مبشــاريع الــري الحكوميــة حتــى 
املحاصيــل  وتشــمل  اململكــة.  غــذاء  ســلة  جــازان  منطقــة  أصبحــت 
والعلــف  والسمســم  والدخــن  الرفيعــة  الــذرة  املنطقــة  يف  املنتجــة 
األخــرض والخــرضوات والفاكهــة االســتوائية مثــل املانجــو والتــني والبابايــا.

يف الســنوات األخــرية، صّنفــت اململكــة العربيــة الســعودية بــني أكــرب 
مســتهلي الــن يف العــامل، حيــث بلــغ متوســط اســتهالك الــن للفــرد 
يف اململكــة ثالثــة كيلوغرامــات ســنويا، مــام شــجع املنطقــة عــىل 
زراعــة الــن بلــغ عــدد  أشــجاره  ٧٠٫٠٠٠ شــجرة بــن يعتنــي بهــا  ٦٠٠ مزارعــاً  

ينتجــون حــوايل ٥٠٠ طــن مــن الــن ســنوياً.

شــهد إنتــاج املحاصيــل ارتفاًعــا ملحوظــاً منــذ عــام ٢٠١١، حيــث بلغ إجاميل 
املســاحة املزروعــة ٦٣٫٠٠٠ هكتــاراً، بنســة ٨% مــن إجــاميل املســاحة 
املحصوليــة يف اململكــة. كــام تزدهــر يف املنطقــة تربيــة األســامك 
ويســهل  الوطنــي.  اإلنتــاج  مــن   %٤٠ حــوايل  متثــل  حيــث  والروبيــان، 
توافــر الطــرق الربيــة املوصلــة إىل املينــاء البحــري واملطــار الجــوي نقــل 

املنتجــات الزراعيــة القابلــة للتلــف إىل بقيــة املناطــق يف اململكــة.
التعدين و املحاجر

املنطقــة غنيــة مبــا يكفــي مــن الــروة املعدنيــة لجــذب االســتثامرات 
املحليــة والدوليــة الستكشــاف واســتغالل الــروات املتوافــرة. ويضمــن 
اإلنتــاج  وشــحن  نقــل  واملينــاء،  الطويــل  بســاحلها  املنطقــة،  موقــع 
الســائب مــن خــام الســيليكا والصلصــال والجبــس والرخــام والحجــر الجــريي 

والرمــل ورمــاد الصــودا يف عنابــر الســفن.
 

مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية

املبــارش  األجنبــي  االســتثامر  وجــذب  اقتصادهــا  لتنويــع  ســعيها  يف 
ومكافحــة البطالــة، أطلقــت اململكــة العربيــة الســعودية مبــادرات تطوير 
أربــع مــدن اقتصاديــة وفــق مبــدأ التخطيط الــذيك للمدن، بــإرشاف الهيئة 
العامــة لالســتثامر يف اململكــة العربيــة الســعودية، التــي أسســت يف 



٢٣

© FSCP

املحافظة

النسبة من إجاميل سكان 
املنطقة الذين يعيشون يف 

املحافظة
xx.x%

عدد السكان 

شارع تجاري يف مدينة جازان 
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العــام ٢٠٠٠م  لتكــون بوابــة االســتثامر يف اململكــة. وتعــد مدينــة جــازان 
للصناعــات األساســية والتحويليــة إحــدى املــدن األربعــة الذكيــة، وتقــع 
بالقــرب مــن الحــدود الســعودية مــع اليمــن، عــىل بعــد ٦٠ كــم تقريبــاً 

شــامل غــرب مدينــة جــازان.

تعــد مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة مبــادرة اقتصاديــة 
مهمــة تــرشف عــىل تطويرهــا أرامكــو الســعودية. وتركــز املرحلــة األوىل 
مــن مــرشوع املدينــة االقتصاديــة عــىل إنشــاء  بنيــة تحتيــة ذكيــة داعمــة 
ــة احتياجاتهــا يف  ــة والثانوي توفــر ملجموعــة كبــرية مــن الصناعــات الثقيل
مجــال الطاقــة واملنافــع والنقــل وتشــمل مينــاء رائــًدا ومصفــاة وأنشــطة 
معالجــة الســيليكون. ويف عــام ٢٠١٥، صــدر مرســوم ملــي بتكليــف 
الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع بــإدارة وتشــغيل مدينــة جــازان االقتصاديــة، 
مــام يجعلهــا املدينــة الصناعيــة واالقتصاديــة الرابعــة التــي تديرهــا الهيئــة 
امللكيــة. وتقــع  املدينــة عــىل مســاحة ١٠٣كــم٢ مــن األرايض الســاحلية. 
ويركــز بشــكل أســايس عــىل الصناعــات الثقيلــة والثانويــة، واالســتثامر 
يف رأس املــال البــرشي وتوفــري ســبل عيــش قويــة. وبحلــول نهايــة عــام 
٢٠١٧ ، وفــرت املدينــة أكــر مــن ٧٢،٠٠٠ فرصــة عمــل جديدة، واســتوعبت 

تقريبــاً ٦٠ ألــف عامــل بنــاء وصناعــي.

األساســية  للصناعــات  جــازان  ملدينــة  االســرتاتيجي  املوقــع  ويســهم 
يف  البحــري،  واملينــاء  املنــدب،  بــاب  مضيــق  مــن  بالقــرب  والتحويليــة 
البحــر األحمــر. وقــد  عــىل ســاحل  رئيــس  بحــري  وضــع املدينــة كمركــز 
املنطقــة  لتطويــر  االقتصاديــة  املدينــة  مســاحة  ثلثــي  تخصيــص  تــم 
الصناعيــة املتقدمــة، وتــم تجهيزهــا بأحــدث تجهيــزات الشــبكات الالزمــة 
للصناعــات الثقيلــة. إضافــة لقطاعــات هامــة أخــرى يف املدينــة تشــمل 

الخدمــات اللوجســتية، واملرافــق الثقافيــة، والخدمــات الصحيــة، وعمليــات 
تبــادل التقنيــات والتجــار وفــرص التوظيــف والتعليــم والتدريــب.

٣.٢ منطقة جازان الحرضية - الرتابط والتفاعل ما بني 

املدينة وإقليمها املحيط بها

١.٣.٢  العنارص الهيكلية )استعامل األرايض(

 تعــد مدينــة جــازان أكــرب وأهــم مركــز حــرضي وظيفــي يف منطقــة جــازان 
بشــبكة  نســبياً  واملجــاورة  الصغــرية  باملــدن  متصلــة  وهــي  الحرضيــة، 
هــام  جــازان  إىل  رئيســتني  مدينتــني  وأقــرب  وحديثــة.  مزدحمــة  طــرق 
صبيــا وأبوعريــش يف الشــامل الرشقــي والــرشق عــىل التــوايل. وتقــع 
هــذه املــدن الثــالث - جــازان وصبيــا وأبــو عريــش عــىل بعــد ٣٠ كيلومــرتاً 
تقريبًــا مــن بعضهــا البعــض لتشــكل منطقــة جــازان الحرضيــة )مثلــث جــازان 
الحــرضي( املرتابطــة بشــبكة طــرق بريــة حديثــة تتخللهــا قــرى صغــرية مثــل 

قــرى الكربــوس، الظبيــة، الخــرضاء، واملعبــوج.

وتعتــرب مدينــة جــازان املركــز الحــرضي الرئيــس ملنطقــة جــازان الحرضيــة، 
يعيــش فيهــا حــوايل ١١٫٦% مــن إجــاميل ســكان اإلقليــم. أمــا أبــو عريــش 
وصبيــا، فيقطــن فيهــام ١٤٫٤ % و ١٦٫٨ % مــن اإلجــاميل اإلقليمــي عــىل 
ســكان  إجــاميل  مــن   %٤٣ بحــوايل  الثــالث  املــدن  وتســتأثر  التــوايل. 
اإلقليــم ، مــام يجعلهــا مركــزاً وظيفيــاً رئيســاً لبقيــة اإلقليــم يف مجــاالت 
الزراعــة ، والتجــارة ، والصناعــة ، والخدمــات. ويتــم التنقــل والتواصــل يف 
املنطقــة عــرب شــبكة الطــرق الربيــة، معــززة بحافــالت النقــل الجامعــي 
عريــش  أبــو  عــرب  الســاحل،  مــن  متتــد  والتــي  ســابتكو،  تديرهــا  التــي 

الشكل ١٠. إمكانية الوصول عىل شبكات النقل والطرق يف املنطقة 

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

طريق رسيع
طريق إقليمي مزدوج

سكان املراكز الحرضية/الريفية
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وهنــاك  املجــاورة.  واملناطــق  الشــاملية  املــدن  إىل  وصــوالً  وصبيــا، 
ســهولة يف الوصــول إىل مراكــز منطقــة جــازان الحرضيــة عــرب شــبكة 
الطــرق الحديثــة، لتســويق املنتجــات الزراعيــة فيهــا، وااللتحــاق بالخدمــات 
الجامعــات والوظائــف اإلداريــة، وغريهــا. يخــدم مطــار  التعليميــة مثــل 
جــازان الداخــيل النطــاق اإلقليمــي واململكــة ككل عــىل صعيــد الــركاب، 
وشــحن اإلنتــاج الزراعــي لبقيــة مناطــق اململكــة. وهنــاك أيضــا خطــط 
بالقــرب مــن مدينــة جــازان للصناعــات األساســية  إلنشــاء مطــار دويل 
والتحويليــة، مــام يســهل ربــط املدينــة االقتصاديــة بســائر أنحــاء اململكــة 
والخــارج. كذلــك يوفــر مينــاء جــازان حركــة انتقــال للبضائــع مــن وإىل املــدن 
تقريبًــا  والبلــدان  األخــرى. وتقــع جــزر فرســان عــىل بعــد ٤٠ كيلومــرتاً 
مــن مينــاء جــازان البحــري، ويتــم االنتقــال مــن مينــاء جــازان إىل فرســان 

بواســطة العبــارة.

٢.٣,٢ الربط واالتصال الوظيفي

شــهدت منطقــة جــازان الحرضيــة التــي تشــمل مــدن جــازان وصبيــا وأبــو 
عريــش منــواً هائــاًل عــىل مــدى العقــد املــايض، مــام ضاعــف مــن حجــم 
العمرانيــة  الكتلــة  بلغــت مســاحة  عــام ٢٠٠٤،  الحــرضي. ففــي  املجــال 
حتــى  وتوســعت  منــت  هكتــاراً،   ١٢٠٠ حــوايل  جــازان  ملدينــة  املبنيــة 
وصلــت إىل ٤٩٠٠ هكتــاراً يف عــام ٢٠١٧. وقــد شــمل هــذا التوســع 
ظهــور بعــض املــدن التوابــع مثــل املحليــة والكربــوس والعــدايب ضمــن 
مــن  قربهــا  نتيجــة  االقتصاديــة  باملزايــا  تتمتــع  الحــرضي،  جــازان  مثلــث 

املــدن الثالثــة الرئيســة.

متثــل الزراعــة النشــاط االقتصــادي الرئيــس الــذي يدعــم معيشــة ســكان 
أبــو عريــش وصبيــة. كــام تســاهم صبيــة يف الســياحة الثقافيــة التــي 
تجذبهــا قصورهــا التاريخيــة وقراهــا الرتاثيــة. أمــا مدينــة جــازان فتــؤدي 
الحكوميــة،  واإلدارة  املينــاء  قوامهــا  مختلطــة  اقتصاديــة  وظيفــة 
الخدمــات  الحرضيــة  ملنطقتهــا  جــازان  مدينــة  توفــر  إذ   والصناعــات، 
يتعــدى  التــي  التعليميــة  واملرافــق  التوظيــف  وفــرص  اللوجســتية، 
التوظيــف  لفــرص  وســيكون  الحرضيــة.  املنطقــة  نطــاق  بهــا  االنتفــاع 
التــي ســتوفرها مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة أثرهــا 

الحرضيــة. جــازان  منطقــة  اقتصــاد  تعزيــز  الكبــرييف  اإليجــايب 
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الحوكمة والتمويل البلدي

١,٣ اإلطار الترشيعي واملؤسيس

الرشيعــة  إىل  جــازان  ملنطقــة  العمــراين  الترشيــع  إطــار  يســتند 
اإلســالمية، والجهــات املخولــة بإصــدار األنظمــة هــي: امللــك، مجلــس 
إصــدار  أدوات  وتشــمل  الــوزارات.  ومختلــف  الــوزراء  مجلــس  الشــورى، 
األنظمــة : األمــر امللــي، األمــر الســامي، املرســوم امللــي، التوجيــه 
بتــدرج  الوزاريــة، وتعمــل  الــوزراء، والقــرارات  امللــي، قــرارات مجلــس 
هرمــي يكســبها مرشوعيتهــا. وقــد بلــغ  مجمــوع مــا صــدر مــن اللوائــح 
الناظمــة لضبــط وتوجيــه التنميــة الحرضيــة يف منطقــة جــازان ٥٠٠ الئحــة 
تخطيطيــة، غالبيتهــا يف صيغــة تعاميــم إداريــة )٢(,وبالتــايل تفتقــر إىل 

الرســمية. الترشيعيــة  القــوة 

2 %

41 %

23 %

16%

16 %
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إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشرتاطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير
الشكل ١٢. رسم بياين حول عدد األنظمة العمرانية والحرضية يف اململكة العربية 

السعودية استناداً إىل املحاور الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم 
املتحدة(

التنظيميــة  الناحيــة  مــن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تتــوىل 
مســؤولية التخطيــط الحــرضي يف مــدن اململكــة. لهــذا، فــدور الــوزارة 
هــام  يف ضبــط وتوجيــه  النمــو يف مدينــة جــازان عــرب ذراعهــا التنفيــذي 
املمثــل يف أمانــة جــازان التــي تقتــر ميزانيتهــا الســنوية عــىل الدعــم 
الحكومــي، حيــث تقــوم الحكومــة برصــد املخصصــات املاليــة لألمانــة عىل 
أســاس ميزانيــة البنــود التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات 

ــة. ــود امليزاني ــن بن ــد م ــكل بن ــة ل ــامدات مالي ــا اعت لتقابله

تخطيــط  يف   املتبعــة  للمنهجيــة  جــازان  ملدينــة  التخطيــط  اســتند 
التخطيطيــة  العمليــة  بتسلســل  تتســم  التــي  اململكــة  يف  املــدن 
مــن املســتوى األعــىل إىل األدىن: االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة 
املعتمــدة يف العــام ٢٠٠١، التــي تعتــرب اإلطــار املــكاين لتوجيــه التنميــة 
ــة  ــة عــىل املســتوى الوطنــي، ويف إطارهــا أعــدت لجــازان ثالث العمراني
مخططــات اعتمــدت ونفــذت، )باســتثناء املخططــات املحليــة( وهــي 
الهيــكيل  جــازان، واملخطــط  العمــراين اإلقليمــي ملنطقــة  املخطــط 
ملدينــة جــازان، ٢٠٠٧ واملخطــط اإلرشــادي ملدينــة جــازان، ٢٠١٠، وهــي 
مرتبطــة بحــدود النطــاق العمــراين يف مراحلــه الثالثــة )١٤٣٥/٢٠١٤ه 
العمــراين  الزحــف  أعــامل  مــن  للحــد   ) ١٤٥٠/٢٠٣٠ه  ١٤٤٠/٢٠١٩ه   ،
نحــو ضواحــي املــدن غــري املخدومــة بالبنيــة التحتيــة الحرضيــة الكافيــة، 
ثــم مســتوى التخطيــط التفصيــيل للتنميــة يف مدينــة جــازان املمثــل 

األرايض.   تقســيم  مبخططــات 

هــة  املوجِّ الوحيــدة  الوثيقــة  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  وتعــد 
والناظمــة للتنميــة، أمــا بقيــة األدوات التخطيطيــة  فمحــددة بأدلــة إجرائيــة 

ال تكســبها املرشوعيــة املنظمــة. وهــذه األدوات بطبيعتهــا، ال ميكنهــا 
ــة. ــة بــني الجهــات املعني ــاء نظــام للمســاءلة والشــفافية النظامي بن

هنــاك أدلــة تشــري إىل أن ضوابــط  اســتعامل األرايض والبنــاء قد ســهلت 
االمتــداد العمــراين غــري املنظــم  يف منطقــة جــازان الحرضيــة، برغــم 
الدعــوات مــن املواطنــني واملختصــني والقطــاع الخــاص لــرضورة تنظيــم 
التنميــة الســكنية عاليــة الكثافــة يف املدينــة، مــن خــالل معاينــة العــدد 
اإلجــاميل للمبــاين )٦٢١٧٠( واألحيــاء الســكنية داخــل املدينــة ومــن ثــم 
حســاب أمنــاط املبــاين، حيــث ظهــر بــأن ٤٥% مــن املبــاين الســكنية يف 
٢٦ حــي ســكني مكونــة يف غالبيتهــا مــن دوريــن، و٣٥% يف ١٧ حــي 
مبانيهــا  تتعــدى  ســكنية  أحيــاء   ٨ )٣( يف  و٢٠%  أدوار،   ٣-٤ مــن  ســكني 

الســكنية ٤ أدوار.

فيــام يتعلــق باإلصــالح، ســوف تســتفيد جــازان مــن الالمركزيــة املاليــة 
للمشــاكل  واملبتكــرة  املســتقلة  الحلــول  وحفــز  لتســهيل  واإلداريــة 
ذلــك عــىل: األمانــة. وينطــوي  الحرضيــة واالجتامعيــة عــىل مســتوى 

 
ــة  ــات التخطيــط املحــيل مــن وزارة الشــؤون البلدي تفويــض صالحي  •
الحتياجــات  الفاعلــة  االســتجابة  لتحقيــق  األمانــة  إىل  والقرويــة 
املجتمــع دون الرجــوع للمركــز وهــو مــا تدعمــه األجنــدة الحرضيــة 
املحليــة  لــإلدارات  الصالحيــات  تخويــل  إىل  تدعــو  التــي  الجديــدة 
للقيــام بعمليــات التخطيــط والتصميــم الحــرضي، ورضورة التنســيق 
يف تنفيذهــا مــع كافــة املســتويات والهيئــات الحكوميــة، وكافــة 

بالتنميــة. املعنيــني  الــرشكاء 

تطبيــق  لتحســني  لألمانــة  البرشيــة  الكــوادر  وتطويــر  بنــاء  تعزيــز   •
ضوابــط التنميــة وتعزيــز التنســيق األفقــي والــرأيس مــع األجهــزة 
املرشوعــات. تنفيــذ  جــودة  تحســني  لجهــة  األخــرى  التخطيطيــة 

وتنميــة  لألمانــة  املــايل  االســتقالل  لتوفــري  املاليــة،  الالمركزيــة   •
إيراداتهــا الذاتيــة مــن خــالل رضائــب امللكيــات والرســوم لتمويــل 
األنشــطة التنمويــة، ويبــني نظــام رســوم األرايض البيضــاء غــري 
املنــامة يف املناطــق الحرضيــة املقــر مؤخــراً للحــد مــن  مضاربــات 
لــألرايض،  املطــورة  غــري  والتنميــة  املســاكن  ونقــص  األرايض 
اإليــرادات  تنميــة  التنظيميــة يف  اآلليــات  مــن  االســتفادة  مــدى 

الفاعلــة. التنميــة  لتعزيــز  البلديــة 

ــاص  ــاع الخ ــك القط ــا يف ذل ــة، مب ــة رشكاء التنمي ــوات لكاف ــح قن فت  •
املتعلقــة  القــرارات  يف  للمشــاركة  واملجتمــع   والتطوعــي 

مصالحهــم. يف  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
 

التخطيطيــة أن يســهم  الناظمــة للعمليــة  ومــن شــأن تكامــل األدوات 
فيــام  البنــاءة  واإلجــراءات  املناســبة  التنمويــة  التدخــالت  تحديــد  يف 
التنظيميــة  القواعــد  مجموعــة  تحتــاج  ذلــك  مــع  جــازان.  بتنميــة  يتصــل 
املعمــول بهــا حاليــاً للمراجعــة والتحديــث مبــا يتناســب مــع التوجهــات 
الحاليــة يف التخطيــط الحــرضي، مــام يقتــي إعــادة التفكــري يف صياغــة 
مــن  يقلــص  العمــراين  للتخطيــط  ومتكامــل  شــامل  ترشيعــي  إطــار 
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مقبــول  مســتوى  ويضمــن  واملســؤوليات،  الصالحيــات  يف  التداخــل 
مــن املشــاركة العامــة يف صناعــة القــرار املتعلقــة بالتخطيــط،  مبــا يعــزز 

الجميــع. وشــمول  املســاواة 
 

هناك حاجة لنظام تخطيط عمراين وطني فاعل وظيفياً:

عــىل مســتوى  غــري املطــورة  بأوضــاع املناطــق  االرتقــاء  يراعــي   •
املدينــة بأكملهــا مــن خــالل املشــاركة العامة، شــامالً آليــات وأدوات 

التطويــر. لتمويــل سياســة  ســليمة 
تقديــم الحوافــز / واملتطلبــات التــي مــن شــأنها تحقيــق مــدن أكــر   •

اندماجــا وتقاربــا.
لكافــة  الواضحــة  املؤسســية  واملســؤوليات  األدوار  يحــدد   •
. التنفيــذ  ومتابعــة  واالعتــامد  اإلعــداد  مراحــل  أثنــاء  املســتويات 
يحقــق الرتابــط بــني  جميــع مســتويات التخطيــط العمــراين الوطنيــة   •

واملحليــة(. واإلقليميــة 
•  يوفر آليات تنسيق ورصد فعالة .

•  زيــادة املشــاركة العامــة الهادفــة وانخــراط املجتمــع يف العمليــة 
. لتخطيطيــة ا

إن توحيد وتكامل الترشيعات الحرضية من  شــأنه أن يضفي املرشوعية 
أن  جــازان  ملدينــة  ميكــن  إذ  جــازان.  عليهــا  تعتمــد  التــي  الخطــط  عــىل 
تســتفيد مــن املخططــات التفصيليــة للعديــد مــن املناطــق الرئيســة 
يف املدينــة مثــل الواجهــة البحريــة واملناطــق الســياحية والتــي يجــب أن 
تســتند ملبــادئ التصميــم الحــرضي الســليم ، لدمــج هــذه املناطــق مــع 

كامــل النســيج العمــراين للمدينــة.

إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين ليشــمل أســس 
وقواعــد واضحــة لتحديــد مراحلــه مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة 
والرأســية، كــام تحتــاج الالئحــة إىل زيــادة الرتكيــز عــىل تحديــد منطقــة 
حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس فقــط مــن أجــل 
منــع الزحــف العمــراين غــري املطــور، بــل للحيلولــة دون التفــاف املطــور 
العقــاري عــىل النــص النظامــي غــري الــوايف يف بعــض مــواد الالئحــة 
التنفيذيــة. وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات الداعمــة لتحــول 
املدينــة يك تصبــح أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة يف املســتقبل. 
وينبغــي أوالً  تدقيــق الالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديد النطــاق العمراين 
الغايــة  قــد حققــت  العمــراين  النطــاق  كانــت سياســة  إذا  مــا  لتقويــم 
املتوخــاة منهــا، واإلفــادة مــن مخرجــات التقويــم يف عمليــة اإلصــالح 

التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.

٢.٣ أدوات وإجراءات التخطيط

١.٢.٣ التدرج الهرمي للمخططات

تخطيــط  منهجيــة  إىل  جــازان  يف  العمــراين  التخطيــط  نشــاط  يســتند 
املــدن املتبعــة يف اململكــة مبســتوياتها األربعــة وهــي املســتوى 
 ١٣ الشــكل  ويوضــح  والتفصيــيل.  واملحــيل،  واإلقليمــي،  الوطنــي، 

جــازان. أمانــة  الحاليــة املســتخدمة يف  التخطيــط  أدوات 

٢،٢،٣ املخطط اإلقليمي الشامل ملنطقة جازان

ميثــل التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن التخطيــط العمــراين 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويتنــاول بالتحليــل الجوانــب الطبيعيــة 
ــة للتنميــة اإلقليميــة. أعــد املخطــط  والحرضيــة واالجتامعيــة واالقتصادي
اإلقليمــي املعتمــد ملنطقــة جــازان  يف عــام  ٢٠٠٧. ويهــدف املخطــط 

إىل:

تطويــر رؤيــة شــاملة للتنميــة، بطريقــة تعظّــم االســتغالل األمثــل   •
املتاحــة. املــوارد 

إنشاء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة للمنطقة .  •
توفري فرص عمل جديدة.  •

تلبية احتياجات السكان من الخدمات املرافق العامة.  •
تــم تصميــم املخطــط اإلقليمــي لرتكيــز التنميــة الحرضيــة يف تجمعــات 
التجمعــات  ســتخدم  بدورهــا  والتــي  املنطقــة،  يف  مختــارة  حرضيــة 
الحرضيــة املتبقيــة. وتنقســم التجمعــات املقرتحــة إىل عــدة فئــات وفًقــا 
للــدور الوظيفــي الــذي ســتؤديه، مــع مراعــاة تنوعهــا وتكاملهــا )خاصــة 

فيــام يتعلــق باألنشــطة والوظائــف(.

وتتضمــن املخطــط اإلقليمــي لجــازان أهدافـًـا خاصــة وعامــة، بحيــث توضــح 
األهــداف الخاصــة اآلليــات التــي ســيتم اســتعاملها لتحقيــق األهــداف 

العامــة. وفيــم يــيل بيــان األهــداف العامــة:

١-  تقويم املوارد والقدرات اإلقليمية:

رصــد وتحليــل املــوارد الطبيعيــة والبرشيــة واالقتصاديــة ملنطقــة   •
ومحافظاتهــا.  جــازان 

التوصيــة باملشــاريع التنمويــة املســتقبلية للمنطقــة يف ضــوء   •
االقتصاديــة. الجــدوى  دراســات  نتائــج 

٢- إعــداد مخطــط إقليمــي ملنطقــة جــازان ومخطــط شــبه إقليميــة 

ملحافظاتهــا:

اإلقليمــي  شــبه  واملخطــط   للمنطقــة  اإلقليمــي  املخطــط  هــدف 
للمحافظــات التــي أقرتهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة يف ٢٠٠٧ 

إىل تحقيــق مــا يــيل:

تحديــد اســتعامالت األرايض خــالل الســنة املســتهدفة للمنطقــة   •
واملحافظــات.

التصنيــف الهرمــي للتجمعــات الحرضيــة مــن أجــل تحديــد مراكــز النمو   •
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة عــىل نحــو فعــال. 

تحسني طاقة الخدمات واملرافق العامة يف املنطقة   •
واملحافظات. 

تحديث وإعداد املخططات الهيكلية ملراكز النمو الحالية.  •

٣-  مواجهة التحديات اإلقليمية:

كبــح جــامح التوســع الحــرضي غــري املنتظــم وغــري املخطــط لــه يف   •
املنطقــة. مــدن 
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الحوكمة والتمويل البلدي

الشكل ١٣. عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط، وأدوات التخطيط املستخدمة  ملدينة جازان )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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٣٦

الحوكمة والتمويل البلدي

ترميم املواقع األثرية والتاريخية لتعزيز السياحة اإلقليمية.  •
الحفاظ عىل البيئة والحياة الفطرية.   •

إعادة تحديد أدوار التجمعات الحرضية حسب وظائفها.  •

٤-  آليات التنفيذ املوىص بها:

إنشــاء بلديــات فرعيــة يف مراكــز النمــو يف كل مســتوى ، حســب   •
ووظيفتهــا. حجمهــا 

إىل  بالســكان  املكتظــة  املــدن  يف  الحــرضي  التطويــر  توجيــه   •
الخدمــات  عــىل  الضغــوط  لتخفيــف  كثافــة  األقــل  التجمعــات 

العامــة. واملرافــق 
ذات  الرئيســة  الريفيــة  املناطــق  نحــو  الحرضيــة  التنميــة  توجيــه   •
املــوارد  مــن  اإلفــادة  لتعظيــم  املنخفضــة  الســكانية  الكثافــة 

 . حــة ملتا ا
القطاعــات  مســاهمة  وتعزيــز  االقتصاديــة  القاعــدة  تنويــع  دعــم   •
الريفيــة يف االقتصــاد اإلقليمــي مــن خــالل االســتعامل األمثــل 

املحليــة. للمــوارد 

٣,٢,٣ مخطط مدينة جازان

يتكــون املخطــط العمــراين ملدينــة جــازان مــن مكــون اســرتاتيجي وهــو 
نطــاق  ويشــمل  التنظيمــي.  باملخطــط  مدعومــاً  الهيــكيل  املخطــط 

ــيل: ــا ي ــات م ــذه املخطط ه

اسرتاتيجية طويلة األجل للمدينة.  •
تحديد مجاالت التنمية املناسبة.   •

تحديد األرايض العمرانية .  •
نظام التنقل الحرضي.  •

حامية البيئة.  •
•  توفري البنية التحتية.

•  تفصيل استعامالت األرايض.
لوائح التخطيط الحرضي  •

مقرتحات تفصيلية ملناطق العمل املختارة.  •

املخطط الهيكيل ملدينة جازان  

بتوضيــح  متعلقــة  للتنميــة  عامــة  إرشــادات  الهيــكيل  املخطــط  يوفــر 
األمنــاط الرئيســة الســتعامالت األرايض والتوســع العمــراين الســليم 
الهيــكيل  املخطــط  أُعــد  اإلقليميــة.  التنميــة  اســرتاتيجية  إطــار  يف 
ملدينــة جــازان ٢٠٠٧-٢٠٤٣  مــن قبــل األمانــة واعتمدتــه وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة. ويركــز عــىل عــدة أهــداف للمــدن املختلفــة الواقعــة 
داخــل املنطقــة الحرضيــة. عــىل ســبيل املثــال ، ال تــزال مدينــة جــازان 

للمنطقــة. والخدمــي  اإلداري  املركــز  هــي 

للسياســات  اســتناداً  جــازان  ملدينــة  الهيــكيل  املخطــط  إعــداد  تــم 
التنميــة  واســرتاتيجية  الوطنيــة  العمرانيــة  اإلســرتاتيجية  حددتهــا  التــي 
اإلقليميــة ملنطقــة جــازان. التــي حــددت مدينــة جــازان العاصمــة اإلداريــة 
إلمــارة املنطقــة ومركــز منــو وطنــي. وميكــن تلخيــص هــذه السياســات 

عــىل النحــو التــايل:

التجديد العمراين من خالل مبادرات املشاريع.  •
ــة، وتحســني النســيج  معالجــة االزدحــام يف منطقــة وســط املدين  •
الســكنية  للمناطــق  الحــرضي  الطابــع  عــىل  والحفــاظ  العمــراين 

وحاميتــه.
تحســني التكامــل الحــايل الســتعامل األرايض يف البيئــة الحرضيــة   •

لــألرايض.  الزراعــي  االســتعامل  تغيــري  ومنــع 
تخصيــص األرايض عــىل طــول شــبكات الطــرق اإلقليميــة لتعزيــز   •

فيهــا. اإلقليميــة  الخدمــات  إنشــاء 
داخــل  والحكوميــة  العامــة  للخدمــات  املناســبة  املواقــع  اختيــار   •
املســتقبلية. للتنميــة  الحرضيــة  غــري  األرايض  وحجــز  املدينــة 
تحقيــق التــوازن يف توزيــع الخدمــات التجاريــة واملراكــز الحرضيــة،   •
والخدمــات  املرافــق  لصالــح  الخاصــة  األرايض  تحويــل  وتســهيل 

لــألرايض.  املختلــط  االســتعامل  ودعــم  العامــة، 
تشــجيع التوســع يف املناطــق الصناعيــة وربطهــا بالطــرق الرسيعــة   •

ودمجهــا مــع املرافــق الحرضيــة.
التعديــن  قطاعــات  يف  للمدينــة  االقتصاديــة  القاعــدة  توســيع    •

األســامك. وصيــد  والزراعــة 
االرتقــاء بأوضــاع املناطــق الســاحلية عــرب تســهيل الوصــول إليهــا   •

املنطقــة.   تنافســية  ودعــم  الكافيــة،  الخدمــات  وتوفــري 
التجاريــة  املناطــق  يف  والتلــوث  النفايــات  مــن  التخلــص  إدارة   •

 . لســكنية ا و
•  تحســني األماكــن والفضــاءات العامــة املفتوحــة وزيــادة توافرهــا 

واملحــيل. الثقــايف  املحيــط  واحــرتام  املدينــة  يف 

األرايض  الســتعامالت  الرئيســة  األمنــاط  الهيــكيل  املخطــط  يحــدد 
الحرضيــة  جــازان  داخــل منطقــة  التحتيــة  البنيــة  االســرتاتيجية وشــبكات 
فيهــا  ســيكون  التــي  ١٤٥٠/٢٠٣٠ه.  العمــراين  النطــاق  مرحلــة  حتــى 
٤٣% مــن الكتلــة املبنيــة للمدينــة مخصصــاً لألغــراض الســكنية، و٢٣ %  
لالســتعامل الحكومــي. واملنطقــة املحجــوزة لألغــراض الســكنية كبــرية 
للغايــة، ووفقــاً لتوقعــات موئــل األمــم املتحــدة، ميكــن أن تســتوعب 
ضعــف عــدد الســكان املتوقــع. ومــع ذلــك ، يعــزز املخطــط الهيــكيل مــن 

منــط التنميــة الســكنية منخفضــة الكثافــة.

ويشــجع املخطــط الهيــكيل عىل االســتعامل أحــادي الوظيفــة لألرايض. 
 %٢٫٤( التجاريــة  واالســتعامالت  لــألرايض  املختلطــة  فاالســتعامالت 
متعــددة االســتعامل ، ٤٫٤% تجــاري( مقرتحــة فقــط عــىل امتــداد محــاور 
التنميــة الرئيســة والطــرق الثانويــة. أمــا االســتعامالت األخــرى كالرتفيهيــة 
ــة لالســتعامالت  ــة الحرضي فمخصــص لهــا ١١% ، و ٧%مــن مســاحة املدين

ــة.  التعليمي

املخطط املحيل لحارضة جازان

ميثــل املخطــط املحــيل املســتوى الثالــث يف منهجيــة تخطيــط املــدن 
املناطــق  عــىل  كبــري  حــد  إىل  ويركــز  الســعودية،  العربيــة  باململكــة 
العمــراين،  النطــاق  بحــدود  األمانــة املشــمولة  حــدود  ضمــن  الواقعــة 
مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل اإلســكان. ويحتــوي املخطــط املحــيل 
عــىل األطلــس الحــرضي الــذي يــرشح بالتفصيــل اســتعامالت األرايض 
ولوائــح  بنظــم  ويســتكمل  املدينــة،  مــن  جــزء  لــكل  بهــا  املســموح 
تقســيم املناطــق مثــل مســطح األدوار املســموح بهــا، وأمنــاط الطــرق 
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واالســتعامالت  املبــاين،  ارتفاعــات  تصميمهــا،  ومقاييــس  والشــوارع 
إلــخ. املرشوطــة، 

ويؤدي املخطط املحيل الوظائف الرئيسة التالية:

تأسيس قاعد تفصيلية لضوابط التنمية العمرانية.  •
حيــث  مــن  فعالــة  بطريقــة  العامــة  واملرافــق  الخدمــات  توفــري    •

ومتكاملــة. التكلفــة 
•  وضع املتطلبات األساسية لشبكات الطرق والشوارع املقرتحة.

املساعدة يف تنسيق أعامل التنمية السكنية العامة والخاصة.  •

تــوكل مهمــة إعــداد املخطــط املحــيل للمكاتــب االستشــارية مبوجــب 
املخططــات  بإعــداد  الخاصــة  الفنيــة  واملواصفــات  الــرشوط  »كراســة 
املحليــة« أعدتهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، وتــم تحديثهــا يف 
العــام ٢٠١٥ لتنــص عــىل أفــق زمنــي جديــد  للمخطــط املحــيل ميتــد لـــ ١٤ 
ســنة )٢٠١٥-٢٠٢٩(. وال يلحــق باملخطــط املحــيل إطــار محــدد لتنفيــذه.

ويتســم إعــداد املخطــط املحــيل بالتعقيــد نتيجــة وجــود هيــاكل متوازيــة 
أنشــأتها وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة و وزارة الداخليــة، فالبلديــات 
مكلفــة نظامــاً مبهمــة التخطيــط تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة، لكــن هنــاك تداخــل إرشايف مــع املحافظــات واملراكــز التــي 
تتبــع وزارة الداخليــة، فــوزارة الداخليــة متثــل الجهــة املرشفــة عــىل تنفيــذ 
املرشوعــات، )٤( ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة الجهــة التخطيطيــة، 
لكــن مــازال ليــس هنــاك مــن آليــة واضحــة للتنســيق بينهــام مــام يشــكل 

تحــدي يف العــادة يف عمليــة صناعــة القــرار ويؤثــر يف تحقيــق املعايــري 
الفنيــة املطلوبــة التــي تطلبهــا البلديــات كأمانــة جــازان.

بالنســبة للمخطــط املحــيل ملدينــة جــازان، مــا زال يتعــني وضــع الصيغــة 
النهائيــة لــه واعتــامده رغــم الــرشوع بإعــداده يف العــام ٢٠١٤ بالتنســيق 

مــع األمانــة.     

٤,٢,٣ املخطط الرئييس اإلرشادي ملدينة جازان

ــة جــازان يف عــام ٢٠١٠  تــم إعــداد املخطــط الرئيــيس اإلرشــادي ملدين
جــازان  أمانــة  مــع  بالتعــاون  الهندســية  لالستشــارات  مكتــب  قبــل  مــن 

ألغــراض: والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  وإرشاف 

إعــادة صياغــة وتحديــث كــود البنــاء مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة   •
واملســتقبلية. الحاليــة  للتنميــة  الســليم  التوجيــه  وتوفــري 

الحفــاظ عــىل التــوازن بــني أســعار العقــارات وعائــد االســتثامر يف   •
مشــاريع اإلســكان، لتحفيــز املســتثمرين عــىل املســاهمة يف 

االقتصاديــة. القيمــة  ذات  الحرضيــة  التنميــة  أنشــطة 
تحقيق معايري الخصوصية للسكان، مع مراعاة حسن الجوار .  •

الحفــاظ عــىل البيئــة الطبيعيــة وجامليــات املدينــة إلعطــاء شــخصية   •
متميــزة ألحيــاء جــازان ومنطقــة وســط املدينــة.

ضــامن توافــر املرافــق العامــة الالزمــة للمبــاين اســتناداً إىل معايــري   •
علميــة وهندســية واقتصاديــة ســليمة.

يف  الفعليــة  االحتياجــات  مــع  تتــامىش  اللوائــح  أن  مــن  التأكــد   •

الواجهة البحرية يف جازان
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املخطــط. يف  املطلــوب  مــع  يتفــق  ومبــا  املدينــة 
تحقيق بيئة عمرانية  جاذبة إىل املدينة من خالل معاملها   •

الطبيعية.

أعــدت سياســات ولوائــح البنــاء يف املخطــط الرئيــس اإلرشــادي اســتناداً 
الخصائــص  إلبــراز  واملشــاورات  واملناقشــات  الدراســات  مــن  للعديــد 
ــة املســتدامة. وتشــمل هــذه  ــة العمراني ــز التنمي ــة لجــازان وتعزي الحرضي

السياســات مــا يــيل:

تعزيز خصوصية املناطق السكنية، وتحديداً مناطق  منط الفيال.  •
تحســني كفــاءة شــبكة النقــل عــن طريــق إنشــاء أماكــن لوقــوف   •

وخارجهــا. املبــاين  داخــل  الســيارات 
جــذب املشــاريع االســتثامرية التــي تعــزز أهميــة املدينــة كمركــز   •

اململكــة. يف  للتنميــة  محتمــل 
أساســية  كعنــارص  التجاريــة  واملناطــق  الشــوارع  شــبكة  تحديــد   •

للمدينــة. العمــراين  للهيــكل 
خلــق حوافــز  عــن طريــق  الكبــرية  تشــجيع تطويــر قطــع األرايض   •

البنــاء. متطلبــات  مــن  والتخفيــف  االســتثامر 
دعــم االســتعامالت املختلطــة لــألرايض  عــىل الشــوارع الرئيســة   •
ويف املناطــق الســكنية بعــد موافقــة األمانــة، وفقــاً للضوابــط 

الرســمية. واإلجــراءات 
الخدمــات  تقديــم  عــىل  وتشــجيعهم  األعــامل  أصحــاب  تحفيــز   •
يف  الحرضيــة  البيئــة  تحســني  عــىل  تســاعد  التــي  واألنشــطة 

. ينــة ملد ا

٥.٢,٣  النطاق العمراين وحد حامية التنمية ملدينة جازان

اإلطار التنظيمي

الــذي تضمــن   ، الــوزراء  رقــم ١٥٧  يف عــام ٢٠٠٨، صــدر قــرار مجلــس 
مراجعــة وتقويــم ضوابــط مراحــل التنميــة العمرانيــة وتقســيم مرحلــة 
التنميــة العمرانيــة بــني عامــي ١٤٣٥هـــ و ١٤٥٠هـ إىل ثــالث مراحل وإقرار 
الضوابــط املالءمــة لــكل منهــا ، ومبوجــب ذلــك صــدر قــرار وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة رقــم ٦٦٠٠٠ يف ١٤٣٥/١٢/٢٠هـــ  )٢٠١٤م( املتضمــن 
الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة لقواعــد النطــاق العمــراين حتــى عــام ١٤٥٠هـ 
)٢٠٣٠م( ٢٠١٤. وكانــت وكالــة تخطيــط املــدن بــوزارة الشــؤون البلديــة 
ضبــط  بهــدف  العمــراين  النطــاق  تحديــد  قواعــد  أعــدت  قــد  والقرويــة 
وتوجيــه وترشــيد التنميــة العمرانيــة يف مــدن وقــرى اململكــة والحــد مــن 
أعــامل ومظاهــر الزحــف واالمتــداد العمــراين غــري املنظــم إىل ضواحــي 
املــدن غــري املخدومــة باملرافــق والتجهيــزات األساســية الكافيــة، مــع 
بيــان حــدود  حاميــة التنميــة حتــى العــام ١٤٥٠هـــ )٢٠٣٠م( التــي ال يســمح 

بتجاوزهــا حاميــة لــألرايض الواقعــة خــارج حــد حاميــة التنميــة.

وتنــص الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة لتحديــد قواعــد النطــاق العمــراين عــام 
٢٠١٤ عــىل العديــد مــن املبــادئ والضوابــط العامــة للتنميــة، مبــا يتــواءم 

مــع توجهــات اســرتاتيجيات التنميــة العمرانيــة واإلقليميــة، منهــا: 
ــة للمشــاريع التــي تشــكل جــزءاً مــن االســرتاتيجيات  إعطــاء األولوي  •
العمرانيــة، مبــا يف ذلــك تحديــد مســارات شــبكات الطــرق الرئيســة 
أي  عــىل  الخاصــة،  األرايض  يف  الواقعــة  الحديديــة  والســكك 

أخــرى إمنائيــة  مشــاريع 
ــة خــارج حــدود النطــاق العمــراين إال  •  ال يســمح باملشــاريع التنموي

تصنيف حدود التنمية العمرانية العتامد مخططات

تقسيم األرايض ومراحل حدود التنمية الحرضية  

الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري
رقم ٦٦٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠

املرحلة الثالثة )٢٠٢٥-٢٠٣٠(  املرحلة الثانية )٢٠١٩-٢٠٢٤( املرحلة األوىل )٢٠١٤-٢٠١٨(

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

أكر من ٥٠٠ مرت مربع

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية 

املنجزة ال تقل عن ٥٠%
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية 

)املدارس ورياض األطفال 
واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- توفري األرايض للخدمات االجتامعية )املدارس 
ورياض األطفال واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

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

تقل عن ٥٠%
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية )املدارس 

ورياض األطفال واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

الشكل ١٤. مصفوفة تبني بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو الوطنية )مبا فيها مدينة جازان( 
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مبوافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــىل املخططــات وفقــاً 
للضوابــط واإلجــراءات الرســمية.

املوافقــة عــىل  املشــاريع الكــربى ذات الطبيعــة الخاصــة بقــرار مــن   •
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة وفقــا للضوابــط واإلجــراءات. 

كــام تحــدد الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة ضوابــط الســامح بتخطيــط األرايض 
وتطويرهــا  التــي يتوجــب عــىل أصحــاب األرايض واملطوريــن اتباعهــا 
وفــق  مســتويات مراكــز النمــو الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، وضوابــط 
تخطيطهــا.  املــراد  األرايض  ملســاحات  تبعــاً  التحتيــة  البنيــة  توفــري 

)الشــكل ١٤(

التحديات

ــاق  ــد النط ــد قواع ــة لتحدي ــة املحدث ــة التنفيذي ــن أن الالئح ــم م ــىل الرغ ع
النطــاق  حــدود  خــارج  التنميــة  بحظــر  يتصــل   فيــام  واضحــة   العمــراين 
ــوزارة  العمــراين، هنــاك بعــض االســتثناءات، مثــل األرايض املخصصــة ل
اإلســكان يف مواقــع نائيــة ضمــن املرحلــة الثانيــة للنطــاق العمــراين 
توافــر  عــدم  نتيجــة  طويلــة  مــدة  تنميتهــا  ستســتغرق  والتــي  لجــازان 

املطلوبــة.)٥( والتجهيــزات  املرافــق 

السامح بتخطيط األرايض

يتقــدم املالك/املطــور بطلــب تخطيــط األرض مرفقــا بــه مخطــط   •
جــازان. أمانــة  إىل  العــام   املوقــع 

تقــوم األمانــة بدراســة الطلــب وفــق ضوابــط تخطيــط األرايض،   •
وتقــوم بتنزيــل املوقــع عــىل خريطــة النطــاق العمــراين للتأكــد مــن 
مرحلــة التنميــة العمرانيــة للموقــع وإبــالغ املطــور باالشــرتاطات، 

ومــن ثــم يتــم اســتكامل اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لالعتــامد.
إعداد مخطط املوقع وفق املعايري واألسس التخطيطية.  •

توثيــق موافقــة املالــك الخطيــة عــىل االلتــزام بضوابــط التنميــة   •
العمرانيــة املعتمــدة للمخطــط املطلــوب اعتــامده عنــد تقدميــه 

لألمانــة.
بعــد اعتــامد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم 
الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد  املالــك املواصفــات 
التنفيــذ، مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة 

مــن املخطــط.
التنميــة  ضوابــط  كافــة  بتنفيــذ  املالــك  قيــام  مــن  التحقــق  بعــد   •

النهــايئ. باالعتــامد  عليــه  والتوقيــع  ختمــه  يتــم  العمرانيــة 

نظام رسوم األرايض البيضاء - جازان

عاليــة،  جــازان  يف  البيضــاء«  »األرايض  املطــورة  غــري  األرايض  نســبة 
للتنميــة  املتاحــة  األرايض  إجــاميل  مــن  هكتــار(   ٢٠,٢٤٢(  %٥٠ بنســبة 
الحرضيــة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين للمدينــة جــازان حتــى العــام 
يف  رئيــس  بشــكل  البيضــاء  األرايض  وجــود   ســاهم  وقــد  ١٤٥٠هـــ. 
لتلبيــة متطلبــات الشــباب  النقــص املتزايــد يف املســاكن، ال ســيام 
والنمــو الســكاين. ويعــزى هــذا إىل حــد كبــري إىل اكتنــاز املمتلــكات 
بهــدف تعظيــم قيمــة األرض قبــل التطويــر. ويف عــام ١٤٣٧هـــ صــدر 
عــىل   باملوافقــة  ١٤٣٧/٩/٨هـــ  يف   ٣٧٩ رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
يفــرض  الــذي   )٦( البيضــاء  األرايض  رســوم  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة 
ــة لــألرايض البيضــاء،  رســوماً ســنوية بنســبة ٢٫٥% مــن القيمــة التقديري
لالســتعامل  مخصصــة  فضــاء  أرض  كل  بأنهــا  النظــام  يحددهــا  والتــي 

ميناء جازان
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الســكني، أو الســكني التجــاري داخــل حــدود النطــاق العمــراين. ويتمثــل 
الغــرض مــن هــذا النظــام    يف أ( زيــادة املعــروض مــن األرايض ملعالجــة 
مشــكلة نقــص املســاكن، ب( إتاحــة األرايض الســكنية بأســعار ميــرسة، 
ج( مكافحــة املامرســات االحتكاريــة. وســتقوم وزارة اإلســكان بوصفهــا 

الجهــة التنفيذيــة بتطبيــق النظــام عــىل مراحــل. ) الشــكل ١٥(

45%

27%

21%

7%

الشكل ١٥. رسم بياين النسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ 
نظام األرايض البيضاء

الرياض

جدة

الدمام

أخرى

اململكــة، ويشــمل ذلــك ضــامن توفــري الطــرق والشــوارع  والتجهيــزات 
الرضوريــة وصيانــة ونظافــة البيئــة باإلضافــة إىل إدارة الرتخيــص لجميــع 
الــوزارة  تقــوم وكالــة  و  البلديــة.)٧(  الحــدود  البنــاء ضمــن  أنشــطة  أنــواع 
لتخطيــط املــدن مــن خــالل اإلدارات العامــة التابعــة لهــا وهــي التخطيــط 
والتخطيــط  املرشوعــات،   وتنســيق  واألبحــاث،  الدراســات  املحــيل،  
)٨( بالتنســيق مــع كافــة األجهــزة  العمــراين وإدارة التصميــم العمــراين 
الحكوميــة املعنيــة لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة، إال أن ضعــف 
التنســيق بــني هــذه اإلدارات واألمانــة يؤثــر ســلباً يف تقديــم الخدمــات 

املشــاريع. وتنفيــذ 

٢,٣,٣ السياق اإلقليمي – منطقة جازان

وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة، يضــم تشــكيل منطقــة جازان ١٣ 
محافظــة، منهــا ٣ فئــة )أ( و١٠ فئــة )ب( ، و ٣١ مركــز منــو، منهــا ٢٥ مركــز 
فئــة )أ( و ٦ مراكــز فئــة )ب(    وتعــد مدينــة جــازان املركــز اإلداري للمنطقــة، 
وهــي بلديــة مــن فئــة »أمانــة«. وتقتــر ماليتهــا الســنوية عــىل متويــل 
الحكومــة، حيــث تقــوم الحكومــة برصــد املخصصــات املاليــة لألمانــة عــىل 
أســاس ميزانيــة البنــود )٩( التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات 

لتقابلهــا اعتــامدات ماليــة لــكل بنــد مــن بنــود امليزانيــة. )١٠(

إدارة  جــازان  منطقــة  إمــارة  تتــوىل   )١١( املناطــق،  نظــام  ومبوجــب 
املحافظــات واملراكــز واإلرشاف عــىل أجهــزة الحكومــة يف املنطقــة 
وبحــث شــؤون تنميــة وتطويــر املنطقــة معهــا، وتقديــم تقاريــر ســنوية 
أمــا  املنطقــة.  يف  العامــة  الخدمــات  أداء  كفايــة  عــن  الداخليــة  لــوزارة 

 :)١٣( بـــ  فيختــص  إمــارة املنطقــة،  )١٢( ومقــره يف   مجلــس املنطقــة، 

التنميــة  إدراجهــا يف خطــة  واقــرتاح  احتياجــات املنطقــة،  تحديــد   •
العامــة.

تحديــد املشــاريع النافعــة حســب أولوياتهــا واقــرتاح اعتامدهــا يف   •
امليزانيــة.

دراســة املخططــات التنظيميــة ملــدن وقــرى املنطقــة ومتابعــة   •
اعتامدهــا بعــد  تنفيذهــا 

متابعــة تنفيــذ مــا يخــص املنطقــة مــن خطــة التنميــة واملوازنــة   •
ذلــك. يف  والتنســيق 

أنشــطة  عــىل  جــازان،  أمانــة  يف  ومقــرّه  البلــدي،  املجلــس  ويــرشف 
العمرانيــة  الخطــة  وفــق  التنســيق  لضــامن  الفرعيــة  والبلديــات  األمانــة 
اإلقليميــة حســب احتياجــات األمانــة. ويتــم انتخــاب ثلثــي أعضــاء املجلــس 
البلــدي يف حــني يعــني الثلــث الباقــي بقــرار مــن وزيــر الشــئون البلديــة 

والقرويــة ، ومــن اختصاصاتــه :

•  دراسة مرشوع ميزانية األمانة وإقراره.
األمانــة  خدمــات  نطــاق  داخــل  العمرانيــة  املشــاريع  اقــرتاح    •

األمــني. مــع  ومناقشــتها 
•  نطاق الخدمات البلدية.

نــزع  تنفيذهــا  يتطلــب  التــي  املشــاريع  شــأن  يف  الــرأي  إبــداء    •
ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة وإرفــاق مــا ينتهــي إليــه املجلــس 

املختصــة. للجهــات  رفعهــا  عنــد  املــرشوع   معاملــة  مــع 

٦,٢,٣ مخططات تقسيم األرايض

تعــد مخططــات تقســيم األرايض اللبنــات األساســية لنمــو املــدن يف 
ــات املوافقــة عــىل  ــة الســعودية. وألمــني جــازان صالحي اململكــة العربي
القــرار  مبوجــب  التاليــة،  للمعايــري  وفًقــا  األرايض  تقســيم  مخططــات 

الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام ٢٠١٠:

أن تكون األرض ضمن حدود النطاق العمراين املعتمد.  •
توافق استعامل األرايض املحدد مع ضوابط التنمية.  •

أال يرتتــب عــىل مخطــط تقســيم األرايض إلغــاء أو تعديــل الئحــة أو   •
بــه. أرايض مســموح   اســتعامل  أو  تخطيــط معتمــد 

بعــد اعتــامد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم 
الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد  املالــك املواصفــات 
التنفيــذ، مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة 

مــن املخطــط.

وكانــت أمانــة جــازان قــد اعتمــدت٩٧٠ مخططــاً لتقســيم األرايض ضمــن 
حــدود النطــاق العمــراين.

٣,٣ النطاق املؤسيس

العربيــة  اململكــة  يف  الحرضيــة  التنميــة  مؤسســات   ١,٣.٣  

الســعودية

املؤســيس  التخطيــط  بإطــار  جــازان  يف  والتنميــة  النمــو  منــط  يتأثــر 
الشــؤون  وزارة  إرشاف  تحــت  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  املركــزي 
ملــدن  الحــرضي  التخطيــط  إجــراء  مهمــة  الــوزارة  تتــوىل  حيــث  البلديــة. 
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الحوكمة والتمويل البلدي

الشــؤون  وزارة  عــىل  مقصــورة  فهــي  التنفيــذ  لصالحيــات  وبالنســبة 
البلديــة والقرويــة، واإلمــارة ومجلــس املنطقــة، وبــدون هــذه الصالحيــات 
يفتقــر املجلــس البلــدي للقــدرة عــىل متابعــة التوصيــات مــع األجهــزة 

املعنيــة.

٣,٣,٣ النطاق املحيل - جازان

تتكــون منطقــة جــازان مــن عــدة مــدن أكربهــا مدينــة جــازان املركــز اإلداري 
للمنطقــة، وتــدار مبســتوى »أمانــة« وهــي جهــاز خدمــي لــه شــخصية 

اعتباريــة ذات اســتقالل مــايل وإداري.

ــة جــازان مرتــني، األخــرية جــرت يف  ــكل التنظيمــي ألمان ــث الهي ــم تحدي ت
رئيســة  أقســام  أربعــة  هنــاك  الهيــكل،  هــذا  وضمــن  ٢٠١٢-٢٠١٣م. 
مســؤولة عــن الجوانــب اإلداريــة والتنظيميــة والتخطيطيــة ألمانــة جــازان 

عــىل النحــو التــايل:

وكالة التعمري واملشاريع  •
اإلدارة العامة للتخطيط العمراين.  •

وكالة الخدمات.   •
وكالة شؤون البلديات.  •

هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه األمانــة فيــام يتعلــق بــإدارة 
جــازان، مثــل:

ــح والترشيعــات الصــادرة مــن اإلدارة  ــق اللوائ ــة هــو تطبي دور األمان  •
التخطيطــي يقتــر يف  التوجيــه  العليــا. ودورهــا املحــدود يف 
إبــداء الــرأي وفــق  نظــام التــرف بالعقــارات البلديــة لســنة ٢٠٠٣ 
والئحتــه التنفيذيــة لعــام ٢٠٠٥. ويتمثــل دور األمانــة املبــارش يف 
إعــداد أنظمــة وضوابــط البنــاء ملدينــة جــازان ضمــن الخطــة املحليــة 

ــدة. ــري املعتم غ
مدينــة  يف  العاملــة  وفروعهــا  الحكوميــة،  األجهــزة  مــن  العديــد   •
جــازان ، تتداخــل وظيفيــا مــع األمانــة. وهــي: أمــارة جــازان ، ومجلــس 
منطقــة جــازان، واملجلــس البلــدي ، وبلديــات املحافظــات الثالثــة 
عــرشة. هنــاك تشــاور مبــارش بــني األمانــة وهــذه الجهــات الرســمية، 

ال ســيام يف معالجــة شــكاوى املواطنــني.
هنــاك تنســيق رأيس محــدود بــني األمانــة والوزارات، باســتثناء وزارة   •
املاليــة، حيــث يتــم التنســيق معهــا بصــورة مســتمرة  ومبــارشة مــع 

ــة.  وزارة املاليــة فيــام يتعلــق باملطالبــات املاليــة واملوازن
قلــة أعــداد املتخصصــني يف التخطيــط الحــرضي. حيــث يعــزى ذلــك   •

للوقــت.   املســتنفدة  التوظيــف  عمليــة  إىل  منــه  جــزء  يف 
عــدم كفايــة امليزانيــة قياســاً بعظــم حجــم العمــل الــذي يتعني عىل   •
األمانــة القيــام بــه، مــام يؤثــر، مــن بــني أمــور أخــرى ، يف القــدرة 

عــىل االســتعانة بخــرباء استشــاريني مؤهلــني إلعــداد الخطــط.
وإنفــاذ  التخطيــط  لوائــح  تجــاوزات  ورصــد  مراقبــة  إجــراءات  ضعــف   •
اإلجــراءات اإلداريــة. وعمليــة إصــدار العقوبــات مرهقــة يف الوقــت 

الحــايل وبالتــايل فهــي غــري فعالــة كآليــة رادعــة.
وعــورة التضاريــس يف بعــض أنحــاء منطقــة جــازان كــام يف منطقــة   •

جبــال فيفــا ، زادت يف تكلفــة البنــاء والتنميــة.
ضعف البنية التحتية وقلة الصيانة.  •

انتشــار ظاهــرة وضــع اليــد عــىل األرايض العامــة يف املحافظــات   •
املعنيــة.  البلديــات  جانــب  مــن  الرقابــة  ضعــف  بســبب  والقــرى 

محدوديــة مبــادرة املجلــس البلــدي للتشــاور والتنســيق مــع القطــاع   •
الخــاص وحفــز مشــاركته يف التنميــة مــن املجلــس البلــدي ، تحديــداً 

مــع  مطــوري العقــار الســكني والتجــاري.

٤,٣,٣ اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل جازان

اإلدارة  منظومــة  عــن  الصــادرة  واملوافقــات  الفنيــة  القــرارات  معظــم 
املحليــة ممثلــة بأمانــة جــازان مبــا فيهــا القــرارات التخطيطيــة، تتخــذ عــىل 
واملجلــس  األمانــة  تحددهــا  التــي  لألولويــات  وفقــا  تقديــري  أســاس 
البلــدي. حيــث أن عــدم وجــود آليــات نظاميــة ملوامئــة وتوجيــه منظومــة 
التخطيــط ســتؤثر بغموضهــا والتنفيــذ الجــزيئ عــىل لإلطــار الترشيعــي 
يتــامىش  مــاال  وهــو  املؤســيس،  أو  األجنبــي  االســتثامر  جــذ  عــىل 

الركيــزة االقتصاديــة لرؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.

٤،٣ التمويل البلدي

البحــر  جــازان مبوقــع اســرتاتيجي ومــواٍت عــىل ســاحل  تتمــع منطقــة 
الســياحة  تنميــة  يفيــد يف  للحــدود األفريقيــة، مــام  األحمــر، ومقابــل 
اإلداري  املركــز  العاصمــة،  بوصفهــا  جــازان،  وتعتــرب  التجــاري.  والتبــادل 
واالقتصــادي للمنطقــة، حيــث تــزاول معظــم األنشــطة االقتصاديــة، مبــا 

يف ذلــك األنشــطة الصناعيــة وأعــامل شــحن الســلع واملنتجــات.
والزراعــة  والتجزئــة  الجملــة  وتجــارة  والدفــاع  الحكوميــة  اإلدارة  وتعتــرب 
القــوى  غالبيــة  توظــف  التــي  االقتصاديــة  القطاعــات  أبــرز  والتعليــم 
العاملــة يف املنطقــة. ومــع ذلــك، يتمحــور اقتصــاد جــازان يف قطاعــني 
الجملــة والتجزئــة  تجــارة  البنــاء والتشــييد وقطــاع  رئيســني هــام قطــاع 
اللــذان يســتقطبان معــاً ٦٨% مــن إجــاميل القــوى العاملــة يف املنطقــة.

االســرتاتيجية  االقتصاديــة  القطاعــات  تحديــد  عــىل  الحكومــة  تعكــف 
التــي ميكــن أن تعــزز التنميــة االقتصاديــة املحليــة، وتوفــر فــرص العمــل 
واالبتــكار يف جــازان. فالتنويــع االقتصــادي يف هــذا الجــزء مــن اململكــة 
يشــكل األســاس لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة اإلقليميــة والوطنيــة 
ــز البنــى التحتيــة )املطــار  ــر وتعزي يف رؤيــة ٢٠٣٠. وبالتــايل، فــإن تطوي
واملينــاء البحــري( واملرافــق التــي تخــدم القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة 
يف جــازان )مثــل الصناعــة والخدمــات اللوجســتية والزراعــة والســياحة( 
يعــد مــن أولويــات الحكومــة. فهــذه العنــارص أساســية يف زيــادة األمنــاط 
الصناعيــة، وتحفيــز املنافســة وتســخري القــدرة اإلنتاجيــة لجــازان، مــن أجــل 

زيــادة مســاهمة املدينــة يف االقتصــاد اإلقليمــي والوطنــي.)١٤(

وعــىل الرغــم مــن أن اقتصــاد جــازان يرتكــز بشــكل كبــري يف القطاعــات 
كثيفــة العاملــة، )تســهم بنســبة ٣٠%مــن التصنيــع اإلقليمــي(، تعمــل 
الحكومــة عــىل تعزيــز التنميــة واالبتــكار وتحديــد الروافــع االقتصادية التي 
تركــز عــىل الزراعــة والصناعــات والســياحة )انظــر الشــكل٢١ (.هنــاك جــزء 
هــام يف اســرتاتيجية الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة يتضمــن 
االحتياجــات   )١  : بــني  الراجعــة  التغذيــة  بتعزيــز حلقــة  االلتــزام املتجــدد 
اإلقليميــة واملحليــة ، ٢( التعليــم والتدريــب، و ٣( املشــهد االقتصــادي. 
وتســتهدف الحكومة هنا تعزيز النمو يف رأس املال البرشي، مع تعزيز 
ظــروف الســوق التــي تدعــم البحــث واالبتــكار والتنويــع االقتصــادي )١٥(. 



٤٣

© SeeSaudi

متتاز منطقة جازان بتضاريس طبيعية متنوعة تتفاوت من الساحل، إىل السفوح الجبلية حيث املدرجات الزراعية



٤٤

الحوكمة والتمويل البلدي

أنشطة األرس كأصحاب عمل؛ سلع غري مصنفة... 
أنشطة الخدمات األخرى 

الفنون والرتفيه 
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتامعي 

التعليم 
اإلدارة العامة والدفاع املدين، الضامن االجتامعي اإللزامي 

أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم 
الخدمات املهنية والعلمية والتقنية 

أنشطة السوق العقاري 
األنشطة املالية والتأمني 

املعلومات واالتصاالت 
السكن وأنشطة الخدمات الغذائية 

النقل والتخزين 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح السيارات... 

اإلنشاءات 
إمدادات املياه؛ الرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
التصنيع 

التعدين واملحاجر 
الزراعة والغابات وصيد األسامك 

٠ ٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠

 ١,٤,٣ النظام املايل

تتطلــب التنميــة االقتصاديــة الحرضيــة واملحليــة املســتدامة نظــام إدارة 
مــايل عــام ســليم ومــرن. حاليــاً، تقــوم خطــة التنميــة الوطنيــة بتوجيــه 
املاليــة العامــة ملنطقــة جــازان، وهــذا النظــام شــديد املركزيــة ويعتمــد 
عــىل الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة ومشــاريع التنميــة املحليــة. 
ــة العامــة للخدمــات  ففــي عــام ٢٠١٧، خصصــت الحكومــة ٥% مــن املوازن
البلديــة، والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة الشــؤون البلديــة 

ــة. والقروي

األمانــات،)١٦( مســؤولية  عــرب  والقرويــة،  البلديــة  الشــئون  تتــوىل وزارة 
تراخيــص  الحــرضي،  التخطيــط  مثــل  البلــدي،  القطــاع  أنشــطة   متويــل 
البنــاء، والــرف الصحــي، وصيانــة شــبكات الطــرق والشــوارع يف حــدود 
والقرويــة،  البلديــة  الشــئون  وزارة  إىل  باإلضافــة  والبلديــات.  األمانــات 
هنــاك العديــد مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى تقــوم بتمويــل 
ــال ، توفــر  وتنفيــذ مشــاريع عــىل املســتوى البلــدي، عــىل ســبيل املث

وزارة التعليــم متويــال مبــارشاً ملــدارس املدينــة.

 ٢,٤,٣ إيرادات األمانة

يف الوقــت الحــايل، تقتــر ماليــة األمانــة عــىل التمويــل املركــزي مــام 
يخصــص لهــا مــن املوازنــة العامــة. وبرغــم رســوم الخدمــات البلديــة، ال 
تــزال اإليــرادات البلديــة املبــارشة غــري كافيــة، مــام يعنــي اســتمرارها يف 

االعتــامد عــىل التمويــل املركــزي. 

تتــم التحويــالت مــن وزارة املاليــة اســتناداً إىل  تقديــر الــوزارات لنفقاتهــا 
املحتملــة مــن إيــرادات ومروفــات للعــام املقبــل. وبالنســبة لــوزارة 
الشــئون البلديــة والقرويــة، ترفــع األمانــات والبلديــات تقديــر نفقاتهــا 
مــن إيــرادات ومروفــات للعــام املقبــل يف ضــوء احتياجاتهــا وأولوياتهــا 
املحليــة، إىل الــوزارة لتقــوم بدورهــا، بعــد مراجعتهــا واعتامدهــا برفعهــا 
ــاًء عــىل تصــورات وزارة  ــة مقرتحــة لهــا بن ــة التــي تضــع موازن ــوزارة املالي ل
الشــئون البلديــة والقرويــة تتــم مناقشــة بنودهــا، وبعــد االتفــاق عــىل 
ــوزارات املختلفــة تعــرض عــىل مجلــس  ــة املقدمــة  مــن ال ــود امليزاني بن
ــه باعتــامد امليزانيــة  ــة ل الــوزراء  الــذي يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخول

العامــة الجديــدة، ورصف املخصصــات املاليــة مبوجبهــا.

٣,٤,٣  متويل تكاليف التشغيل البلدية

يف عــام ٢٠١٦ ، بلغــت اإليــرادات الذاتيــة املبــارشة ألمانــة منطقــة جــازان 
)١٧( وألغــراض  األمانــة.  ميزانيــة  مــن  يعــادل ١٠%  مــا  ريــال،  مليــون   ٨٩٫٥
تحســني إدارة ماليــة األمانــات والبلديــات، وتقليــل االعتــامد عــىل التمويل 
نحــو  املحليــة  اإلدارات  الوطنــي ٢٠٢٠  التحــّول  برنامــج  يوّجــه  املركــزي، 
ــدة.  ــة جدي ــة ســليمة مــن خــالل إدخــال أدوات مالي رســم سياســات مالي

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء )٢٠١٥(. 

الشكل ١٦. توزيع فرص العمل حسب النشاط االقتصادي يف منطقة جازان، ٢٠١٦
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مشاركة الجهات املعنية يف الورشة العمرانية الشاملة يف جازان

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، نريويب )٢٠١٨(

الشكل ١٨. مقارنة اتجاه التصنيع بني املدينة واملستويات اإلقليمية يف املنطقة 
٢٠١٠-٢٠١٥

الشكل ١٧. فرص العمل حسب القطاعات االقتصادية يف جازان، ٢٠١٦
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الحوكمة والتمويل البلدي

٤,٤,٣ متويل الخدمات البلدية

التحتيــة املحليــة يف  البنيــة  الطلــب عــىل رأس املــال لتمويــل  أصبــح 
البلــدان الناشــئة مــن األولويــات، خاصــة يف مــدن مثــل جــازان. فخيــارات 
التمويــل املتاحــة لــدول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية لســد الفجــوة 
يف امليزانيــة ومواجهــة تحديــات التنميــة الجديــدة آخــذة يف التوســع 

برسعــة.
 

تــم إدخــال إصالحــات حديثــة لتحســني الســوق املاليــة مــن خــالل زيــادة 
إطــالق نظــام الســوق  تــم مؤخــراً   ، رأس املــال. عــىل ســبيل املثــال 
املاليــة، وهيئــة الســوق املاليــة، وكذلــك الســوق املاليــة الســعودية 
الســعودية  العربيــة  الخــاص يف اململكــة  للقطــاع  )تــداول( اململوكــة 

كآليــات لتيســري وتعزيــز ســوق التجــارة الداخليــة.
 

أكــر  الســعودية  ارتفعــت قيمــة األســهم   ، بــني عامــي ٢٠١١ و ٢٠١٦ 
ــج املحــيل اإلجــاميل إىل حــوايل ٧٠%، واليــوم ، تعــد  مــن ٥٠% مــن النات
يف  واألكــرب  الســعودية  لألســهم  الوحيــد  املــايل  الســوق  »تــداول« 

العربيــة.)١٨(  الــدول 

»منــو«،  الســعودية  العربيــة  اململكــة  قدمــت  تــداول،  جانــب  وإىل 
وهــو ســوق األســهم للــرشكات الصغــرية واملتوســطة مــع متطلبــات 
اكتتــاب أقــل، يعــد »منــو« خيــاراً ســليامً للــرشكات الصغــرية واملتوســطة 
املهتمــة بالوصــول إىل الســوق العــام. وباإلضافــة إىل توافــر الخدمــات 
العربيــة  اململكــة  يف  املحليــة  البنــوك  مــرّت  التقليديــة،  املرفيــة 
الســعودية بسلســلة مــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ بعــد إنخفــاض 
أســعار النفــط يف الفــرتة ٢٠١٤-٢٠١٥، وتنويــع أصولهــا، وبــدأت بتقديــم 
متنوعــة. اســتثامر  لقاعــدة  وإســالمية  تقليديــة  اســتثامرية  منتجــات 
كفــاءة  عــىل  مثــاالً  الســعودية  العربيــة  اململكــة  ســوق  وأصبحــت   )١٩(

تخصيــص رأس املــال املدفــوع باإلصالحــات اإلســرتاتيجية وزيــادة القيمــة 
)٢٠( الســوقية. 

ويف    .١٩٨٨ عــام  العــام  الديْــن  ســندات  إصــدار  يف  الحكومــة  بــدأت 
الصكــوك وأدوات  عــرشة  املاضيــة، خضــع ســوق  الـــخمسة  الســنوات 
عمليــات  معهــا  تغــريت  اإلصالحــات،  مــن  لسلســلة  الســعودي  الديــن 
اســتحقاق  رشوط  وتحديــد  الســندات،  وتســعري  الســندات،  إصــدار 
املتغــري.   العائــد  ذات  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  وإصــدار  الســندات، 
والبنــوك  املحليــة  املاليــة  املؤسســات  مــن  املجموعــة  تتكــون 
ــزكاة  ــة  لل ــة الحكومي ــب. )٢١( وتخضــع ســندات التنمي واملســتثمرين األجان
بالنســبة للمســتثمرين املحليــني وتعفــى مــن الرضيبــة عــىل الدخــل 

األجانــب. للمســتثمرين  بالنســبة 

٦٩,٥٥٠

٩,٦٤٠

١٦٩,٤٠٠

٥٧٥,٧٠٠

٨٤٢,٢٩٠

ريال سعودي )× ١٠٠٠( بنود امليزانية
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املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧«، بنك الخليج الدويل.

الشكل ١٩. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦

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

الشكل ٢٠. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٧
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املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧(. 
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ومــن املتوقــع لنهــج تنافســية وجــذب الرســاميل االســتثامرية واألســهم  
ــه تأثــريات واســعة النطــاق عــىل االقتصــادات املحليــة ملــدن  أن تكــون ل
ــل  ــد مــن توافــر رأس املــال لتموي مثــل جــازان يف املســتقبل، مــام يزي

مشــاريع التنميــة الحرضيــة.

مناقشة التمويل البلدي ضمن ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة يف جازان

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(. 

الشكل ٢١. ميزانية األمانة، ٢٠١٦ 
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املدينة الحالية

مدينة جازان مقارنة مبدينة تولون يف فرنسا

املناطق العمرانية والحرضية 
يف جازان

املناطق العمرانية والحرضية 
يف تولون

نطاق ١٤٥٠ هـ

عدد السكان 

١٣٦,٠٠٠ نسمة

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية 

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاين 

٢٧.٠٠ شخص/هكتار 

 ٣٨ %< ١٥

% ٤.٠٥

عدد السكان املتوقع ١٥٠,٠٠٠ بحلول عام ٢٠٣٠

١,٤ أمناط النمو العمراين

١,١,٤ التطور العمراين وأمناط التنمية يف املدينة

جــازان هــي مدينــة ســاحلية، وعاصمــة منطقــة جــازان، ومركــز منــو وطني، 
تقــع يف أقــى الجنــوب الغــريب للمملكــة العربيــة الســعودية عــىل 
ســاحل البحــر األحمــر، مبــارشة شــامل اليمــن. وتحــوي مزيجــاً مــن الصناعــة 
والتجــارة، وتعــد همــزة الوصــل الرئيســة يف املنطقــة. يبلــغ عــدد ســكان 
مدينــة جــازان الحــايل حــوايل ١٣٦,٠٠ نســمة ، وتشــتهر بزراعــة أشــجار 

الفاكهــة االســتوائية مثــل املانجــو والتــني والبابايــا.

تشــكلت مدينــة جــازان مــن مجموعــة مــن التجمعــات الســكانية املتفرقــة، 
 ٣٣٨ ١٩٦٦بحــوايل  لعــام  املتاحــة  البيانــات  حســب  مســاحتها  وقــّدرت 
عــام  ثــالث عــرشة ســنة إىل ٦٤٥ هكتــاراً يف  إرتفعــت خــالل  هكتــاراً، 
١٩٧٩، بزيــادة ٩١ % عــام كانــت عليــه يف العــام ١٩٦٦. واســتمرت يف 
التوســع مضيفــًة ٤٩٥ هكتــاراً أخــرى يف الســنوات األربعــة عــرشة التــي 
العــام ١٩٧٩، يقطنهــا ٥٦،٥٦٥ نســمة  عــن  بزيــادة ٧٧ %   ، تلــت )١٩٩٣( 
تقريبــاً. وســجلت الســنوات اإلحــدى عــرشة التــي تلــت ذلــك تباطــؤاً يف 
منــو مســاحة املدينــة، لكنهــا شــهدت وتــرية منــو ســكاين رسيعــة. ففي 
ســكاين  بتعــداد  هكتــاراً،   ١،٢١٤ املدينــة  مســاحة  بلغــت    ،٢٠٠٤ عــام 
١٠،٠٦٩٤ نســمة، أي بزيــادة قدرهــا ٤٤،١٢٩ نســمة أو ٧٨% خــالل فــرتة 
١١ عامــا. ويف الســنوات الـــ١٣ املاضيــة، مــن ٢٠٠٤ إىل ٢٠١٧ ، منــت 
املدينــة بأكــر مــن ٣٠٠% لتصبــح مســاحتها ٣،٧٧٥ هكتــاراً ، وهــو توســع 
نــاىشء بشــكل رئيــس عــن املشــاريع الضخمــة التــي تنفذهــا  رشكــة  
أرامكــو الســعودية، ومختلــف املشــاريع الوطنيــة. وخــالل هــذه الفــرتة، 
ســجلت املدينــة زيــادة ســكانية متواضعــة قوامهــا ٣٥٣١٣ نســمة أو ٣٥ % 

، ليصــل تعــداد املدينــة الحــايل إىل ١٣٦,٠٠ نســمة. 

مدينــة جــازان، التــي بــدأت كمجموعــة مــن التجمعــات الســكانية املتناثــرة، 
ووظائــف  خصائــص  مــن  العديــد  يحــوي  متكامــالً  مركــزًا  اآلن  أصبحــت 
األرايض. منــت املدينــة بشــكل مكثــف نحــو الواجهــة البحريــة. واملرحلــة 
التاليــة مــن النمــو العمــراين، مبوجــب  الخطــط الحاليــة املقرتحــة، ســتدفع 
املدينــة للنمــو يف منــط خطــي عــىل محــور الشــامل والجنــوب مبحــاذاة 
الســاحل، إذ تتمتــع املدينــة بســاحل بحــري ميتــد مســافة ١٥ كيلومــرتاً 
نحــو الــرب الداخــيل. واالســتعامل الســائد  بعمــق ٥ كيلومــرتات تقريبــاً 
لــألرايض هــو االســتعامل الســكني الــذي يشــكل ٤٥% مــن املســاحة 
املبنيــة الحاليــة، يليــه االســتعامل الحكومــي الــذي يشــمل أيضــا األرايض 
املخصصــة لــألراض العســكرية ويشــكل ٢٣٫٢% مــن املســاحة املبنيــة 
الحاليــة. ويشــكل مطــار جــازان معلــامً بــارزاً يف الكتلــة العمرانيــة الحاليــة.
وســط  ملحيّــة  هضبــة  تتخللهــا   نســبيا،  مســطحة  املدينــة  تضاريــس 
املنطقــة املبنيــة قبالــة الواجهــة البحريــة. والهضبــة مكونة مــن امللح مام 
يجعلهــا غــري مســتقرة وغــري صالحــة للســكن. ويتــاموج الرشيــط الســاحيل 
مــع تعرجــات خفيفــة.. هنــاك أيضــاً معــامل صنعيــة كاملــراىفء البحريــة 
والخلجــان، وكذلــك شــعاب أوديــة يف شــامل رشق املنطقــة املبنيــة. 
وتقــع معظــم األرايض الزراعيــة يف الشــامل والــرشق. كــام يقــع املطــار 
مبحــاذاة الحافــة الرشقيــة، وميثــل حاجــزاً أمــام األرايض الزراعيــة. ومــع 

ذلــك ، تجــاوز العمــران منطقــة املطــار إىل األرايض الزراعيــة.

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة جــازان حاليــاً ١٣٦,٠٠ نســمة مبتوســط كثافــة 
ويبلــغ  ســنة.   ١٥ ســن  دون   %٣٨٫٥ منهــم  نســمة/هكتار/   ٢٧ ســكانية 
معــدل النمــو الســكاين الســنوي يف املدينــة ٤٫٠٥% متخطيــاً بذلــك 

معــدل النمــو الوطنــي البالــغ ٢%.

السكان:  ١٦٧٫٤٧٩
املساحة: ٤٢ هكتار 

الكثافة: ٤٠ شخص/هكتار
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1993 2004 2017 2030
Popula�on 56,565         100,694 136,007 150,000 79%

1993 2004 2017 2030
Area 1140 1,214 4,989 47,511 338%

Sqm per capita 201.538054 120.563291 366.819355 3167.4
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٣٦٦ مرت مربع للفرد

٣,١٦٧ مرت مربع للفرد

٦٦،٦٧ مرت مربع للفرد 
توصية موئل األمم املتحدة 

الشكل ٢٣. تطور نصيب الفرد من املساحة اإلجاملية للمدينة

١٩٧٩
السكان: غري متوفر 

الكثافة: غري متاحة 
املساحة: ٦٤٥ هكتار

١٩٦٦
السكان: غري متوفر 

املساحة: ٣٣٨ هكتار
الكثافة: غري متوفرة

جازان
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شكل ٢٤. تطور مراحل النمو العمراين والحرضي ملدينة جازان

٢٠٠٤
عدد السكان ١٠٠,٦٩٤ شخص

املساحة: ١،٢١٤ هكتار
الكثافة: ٨٫٣ شخص/هكتار

٢٠١٧
عدد السكان ١٣٦,٠٠ شخص

املساحة: ٤٫٩٨٩ هكتار
الكثافة: ١٧٫٠ شخص/هكتار

١٩٩٣
عدد السكان ٥٦,٥٦٥ شخص 

املساحة: ١١٤٠ هكتار
الكثافة: ٤٫٩ شخص/هكتار

مراحل النمو العمراين والحرضي 

قبل ٢٠١٧١٥١٧
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٢.١.٤  الحدود اإلدارية

يشــكل ســكان مدينــة جــازان البالــغ ١٣٦,٠٠٠ نســمة، حــوايل ١٠% مــن 
ســكان املنطقــة. ومــن الناحيــة اإلداريــة، ُتغطــي منطقــة حاميــة التنميــة 
جــازان ٤٧٥١١ هكتــاراً، وتقــع ضمــن  العمــراين ملدينــة  النطــاق  ضمــن 
النطــاق الــذي تــرشف عليــه أمانــة منطقــة جــازان، وتــم وضــع حــدود حاميــة 
التنميــة، جنبــا إىل جنــب مــع مرحلتــي النطــاق العمــراين ١٤٣٥ و ١٤٥٠هـــ، 
مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بهــدف ضبــط معــدالت توفــري 
ــّد  ــراين، والح ــو العم ــع النم ــجم م ــا ينس ــية مب ــق األساس ــبكات املراف ش

مــن االمتــداد العمــراين األفقــي يف ضواحــي املدينــة.

ويحــدد نطــاق جــازان العمــراين مســاحة شاســعة مــن األرايض بطــول 
٤٠ كيلومــرتاً باتجــاه شــامل - جنــوب وعــرض ١٧ كيلومــرتاً باتجــاه رشق - 
غــرب. وتتوافــق مراحــل النطــاق العمــراين ١٤٣٥ و ١٤٥٠هـــ مــع اتجاهــات 
تحديدهــام   تــم  وقــد  للمدينــة،  واملســتقبلية  الحاليــة  الحــرضي  النمــو 
والتنميــة  األرايض  باســتعامل  املتعلقــة  القــرار  صنــع  عمليــات  لدعــم 
االقتصاديــة واإلدارة  اإلســرتاتيجية، مــع وجــوب توخــي الحــرص والعنايــة 
يف تخطيــط املناطــق املشــمولة بسياســة النطــاق العمــراين لتتوافــق 

مــع الرؤيــة وأهدافهــا االســرتاتيجية.

ــاراً  ــة النطــاق العمراين١٤٣٥هـــ  مســاحة قدرهــا ١٦٥٦٧ هكت تضــم مرحل
مــن األرايض خــارج املنطقــة املبنيــة الحاليــة. كــام تضــم مرحلــة النطــاق 
العمراين١٤٥٠هـــ مســاحة إضافيــة تبلــغ ٧٨٢٠ هكتــاراً ليصــل إجامليهــا 
املنطقــة  بــني  املحصــورة  املســاحة  أمــا  تقريبــاً.  هكتــاراً  إىل٢٩,٣٧٦ 
مســاحتها  فتبلــغ  العمراين١٤٥٠هـــ،  النطــاق  مرحلــة  وحــدود  املبنيــة 
الســكانية  الكثافــة  حســب  تطويرهــا  تــم  مــا  وإذا  هكتــاراً،   ٢٤,٣٨٧

املــوىص بهــا مــن  موئــل األمــم املتحــدة، وهــي ١٥٠نســمة/هكتار، 
فســوف تســتوعب ٣٫٥٠٦٫٥٥٠ مليــون نســمة، مــام يعنــي انقضــاء ٩٥ 
ســنة للوصــول إىل الطاقــة االســتيعابية عنــد معــدل النمــو الســكاين 
ــأن الطبيعــة املفرطــة لهــذه الحــدود تجعلهــا  ــا ب ــرى هن الحــايل ٤٫٠٥%. ويُ
أداة غــري فاعلــة يف إدارة وترشــيد النمــو العمــراين، بــل تشــّجع عــىل 
زحــف العمــران  واالســتثامرغري الفاعــل يف مرشوعــات البنيــة التحتيــة.

تبلــغ املســاحة املتاحــة املســاندة للتنميــة املحصــورة بــني حــد حاميــة 
التنميــة ومرحلــة النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ  ١٨,١٣٥ هكتــاراً، وبهــا تنــوع 
تضاريــيس مــن التــالل والصحــراء املفتوحــة واألوديــة واألرايض الزراعيــة 
التــي يقــل فيهــا عــدد الســكان.. والهــدف مــن حــد حاميــة التنميــة أال 
يتجــاوز العمــران حــدود مرحلــة النطــاق العمراين١٤٥٠هـــ، إال أن الضعــف 
يف تطبيــق ضوابــط التنميــة يفتــح املجــال لتنميــات فرديــة ال تتوائــم مــع 

ــة الشــاملة للمدينــة. ــة التنموي الرؤي

النسيج العمراين ملدينة جازان
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47,511 HA

21,556 HA

4,989 HA
املساحة املبنية

29,376 HA

نطاق حامية التنمية يف جازان نطاق التنمية العمرانية لعام 
١٤٥٠ هـ 

نطاق حامية التنمية العمرانية 
للعام ١٤٥٠هـ

الشكل ٢٥. النطاقات والحدود يف مدينة جازان
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٣,١,٤  الكثافة الحرضية

يقطــن جــازان حاليــاً ١٣٦٫٠٠٠ نســمة ضمــن  كتلــة عمرانيــة  مســاحتها 
املدينــة  ســكان  زاد  املاضيــة   ٢٤ الـــ  الســنوات  وخــالل  هكتــاراً.    ٤,٩٨٩
بنســبة ١٤٠%. ويف ضــوء معــدل النمــو الســكاين الحــايل ٤٫٠٥%، ســيبلغ 
عــدد ســكان املدينــة ١٥٠,٠٠٠ بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويرتبــط منــو ســكان 
ــا مبــارشاً بجامعــة جــازان وبوجــود رشكــة أرامكــو الســعودية  جــازان ارتباطً

يف املدينــة.

نســمة/   ٢٧ املبنيــة  املنطقــة  ضمــن  الحاليــة  الســكانية  الكثافــة  تبلــغ 
هكتــار، وهــي كثافــة منخفضــة تســّوغ ملدينــة جــازان اللجــوء للتكثيــف 
يف  للتوســع  الحاجــة  دون  الحاليــة  املبنيــة   املنطقــة  داخــل  الحــرضي 

مناطــق جديــدة غــري مطــورة.

 ويالحــظ بــأن أعــىل كثافــة موجــودة يف وســط املدينــة القدميــة، حيــث 
تــرتاوح الكثافــة فيهــا بــني ٤٠- ٦٢نســمة/هكتار، وتســتقطب مــا نســبته  
١٥٫٥% أو ٢١,١٠٨ نســمة مــن ســكان املدينــة. ويتســم  النســيج الحــرضي 
يف هــذه املنطقــة بانــه مــرتاّص ومدمــج، تــرتاوح ارتفاعــات املبــاين فيها 
بشــكل عــام مــا بــني ثالثــة إىل خمســة أدوار وبالحــد أدىن مــن االرتــدادات. 
ولهــذا النمــط  مــن التطويــر مزايــاه، عــىل ســبيل املثــال، يوفــر تقــارب 
املبــاين مــن بعضهــا البعــض  الظــل للواجهــات واملشــاة يف الشــوارع،  
أكــر  وميــرسة  متاحــة  العاليــة  الكثافــة  حالــة  يف  املدينــة  تصبــح  كــام 
للجميــع حيــث يتــم تقاســم تكاليــف الخدمــات والصيانــة بــني عــدد أكــرب 
ــار الواحــد. وكذلــك األماكــن العامــة تغــدو نابضــة  مــن الســكان يف الهكت
بالحيــاة لكــرة ارتيــاد النــاس لهــا معظــم فــرتات اليــوم، مــع تزايــد يف 
نشــاط الحركــة التجاريــة. مــع ذلــك، هنــاك نقــص نســبي يف املســطحات 

الخــرضاء املفتوحــة،  مبــا ال يســمح للمدينــة باالســتفادة املثــىل مــن 
املزايــا التــي يوفرهــا يف العــادة منــط املدينــة املدمجــة. لهــذا ينبغــي 
يف مخطــط املدينــة االســرتاتيجي زيــادة مســتوى التكثيــف الحــرضي 
وزيــادة الفضــاءات العامــة الخــرضاء املفتوحــة يف منطقــة وســط وبقيــة 

أنحــاء املدينــة. 

ــني ٢١  ــرتاوح ب ــة ت ــق املركزي ــطة يف املناط ــات متوس ــاً كثاف ــاك أيض هن
و ٢٦ نســمة/هكتار، كــام تالحــظ أمنــاط تنميــة منخفضــة الكثافــة )أقــل 
مــن ٢٠نســمة/ هكتــار( يف التوســعات العمرانيــة الحديثــة يف املدينــة، 
املناطــق  لهــذه  الوظيفــي  األداء  مســتوى  انخفــاض  بذلــك  عاكســة 
ــرة  ــة متناث ــة أمنــاط تنمي ــر املدين ــة. كــام تُظِه ــة أنحــاء املدين ــة ببقي مقارن
حيــث  املعتمــدة،  املخططــات  حــدود  وخــارج  املبنيــة  املنطقــة  خــارج 
يســجل هــذا النمــط أدىن كثافــة يف حــدود ٧ - ١٦نســمة/هكتار، ويدخــل 
بالتــوازن يف توزيــع الســكان  يُخــل  الــذي  العمــراين  الزحــف  يف عــداد 
واملــوارد، مــن حيــث زيــادة وتباعــد املســافات وصعوبــة الوصــول إليهــا 
الخاصــة،  الســيارة  ، مــام يشــجع عــىل اســتعامل  ســريا عــىل األقــدام 
ناهيــك عــن ارتفــاع تكلفــة توفــري وإيصــال الخدمــات واملرافــق األساســية. 
ــاً مــا يعــاين ســكان هــذه املناطــق عــىل ســبيل املثــال مــن عــدم  وغالب

كفايــة مرافــق امليــاه والــرف الصحــي والطــرق.

مجاورة سكنية متعددة االستعامالت تقع يف وسط املدينة



٥٧

املدينة الحالية

١ - ٣٠ شخص/هكتار
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الشكل ٢٧. متوسط الكثافة املوىص بها من قبل موئل األمم املتحدة يف مدينة جازان

الشكل ٢٦. توزيع الكثافة السكانية  الحالية يف مدينة جازان
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43%

11%

23%

7.3%

٤.١.٤  استعامالت األرايض

يعــد االســتعامل الســكني يف مخطــط اســتعامالت األرايض الحاليــة 
مــن   %٤٥ نســبته  مــا  يغطــي  حيــث  مســاحة  أراض  اســتعامالت  أكــرب 
مســاحة املخطــط ، يليــه االســتعامل الحكومــي بنســبة ٢٣% ، شــامالً 
األرايض املحجــوزة لألغــراض العســكرية، واملطــار اإلقليمــي، والجهــات 
الرتويحــي  االســتعامل  ثــم  الصلــة.  ذات  األخــرى  الحكوميــة  والخدمــات 
الواجهــة  قبالــة  املفتوحــة  واملتنزهــات  الحدائــق  شــامالً  والرتفيهــي 
بعــد  جــدة  كورنيــش  ســتحايك  والتــي  جــازان.  كورنيــش  عــىل  البحريــة 
اكتاملهــا. تنقســم نســبة كبــرية مــن اســتعامل األرايض الرتفيهيــة إىل 
للمدينة،إحداهــا  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة  خــارج  رئيســينت  مجموعتــني 
عــىل بعــد ٣٫٢ كــم تقريبــاً شــامل غــرب الوســط الحــرضي، واألخــرى عــىل 
الفاصلــة  الغــريب منــه، واملســافة  الجنــوب  بعــد حــوايل ٥٫٥ كــم إىل 

بينهــام ٩٫٥ كــم تقريبــاً.

األرايض  اســتعامل  مخطــط  يف  وافــر  نصيــب  التعليميــة  وللخدمــات 
أكــرب  رابــع  ويعــد  االســتعامالت،  إجــاميل  مــن    %٧٫٣ بنســبة  الحــايل 
جــازان   جامعــة  إىل  ذلــك  ويعــزى  املدينــة،  يف  لــألرايض  اســتعامل 
الواقعــة عــىل بعــد حــوايل ٨٫٦ كــم شــامل املركــز الحــرضي. تعتــرب جامعــة 
جــازان أحــد أكــرب جامعــات اململكــة مســاحًة ، إذ تبلغ مســاحتها ٨٨٠ هكتارا.

يشــغل االســتعامل التجــاري ٤٫٤% مــن املخطــط الحــايل الســتعامالت 
األرايض، ويقــع عــىل طــول محــاور النقــل الرئيســة مثــل طريــق امللــك 
عبدالعزيــز وطريــق امللــك فهــد يف املركــز الحــرضي. ويرتكــز معظــم 
االســتعامل املختلــط لــألرايض، الــذي ميثــل ٢٫٤ % مــن مســاحة مخطــط 
اســتعامل األرايض ، يف منطقــة وســط مدينــة جــازان. فوجــود مزيــج من 

ــاط   ــة والنش ــث الحيوي ــة يب ــتعامالت املختلط ــاري واالس االســتعامل التج
يف وســط املدينــة  ويجعلــه متنــوع اقتصاديــاً ومريحــاً وصديقــاً للمشــاة. 
أمــا االســتعامل  الصناعــي، فيشــغل ٣٫٨ % ويقــع عــىل بعــد حــوايل ٩كــم 

جنــوب الوســط الحــرضي يف منطقــة صناعيــة.

جــازان،  ملدينــة  األرايض  الســتعامالت  املقــرتح  املخطــط  ويعكــس 
النمــط ونســب  نفــس  لعــام ١٤٥٠،  العمــراين  النطــاق  طبقــا ملراحــل 
حيــث  مــن  الحــايل  األرايض  اســتعامل  مخطــط  يف  تقريبــا  اإلشــغال 
والحكوميــة  الســكنية  لالســتعامالت  الكبــرية  املســاحات  تخصيصــه 
والتعليميــة عــىل التــوايل، حيــث اســتقر اســتعامل األرايض الســكنية 
عنــد نســبة ٤٠%،  مــع زيــادة االســتعامل الحكومــي  إىل ٢٨%  والتعليمــي 
إىل ١٢%. أمــا الخدمــات اإلقليميــة، وكانــت غــري موجــودة يف مخطــط 
اســتعامل األرايض الحــايل،  فقــد تــم دمجهــا  يف املخطــط  املقــرتح 
الســتعامالت األرايض بنســبة ١١% مــن النطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠هـ. 
وتشــمل فئــات االســتعامل اإلقليمــي لــألرايض  خدمــات إقليميــة مثــل 
املستشــفيات واملراكــز اللوجســتية واملتنزهــات اإلقليميــة املفتوحــة 

الكبــرية.

الطــرف  الســكني  االســتعامل  يشــغل  أن  يقــرتح  التوزيــع،  حيــث  مــن 
الشــاميل مــن حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ، والحكومــي  
الطــرف الجنــويب مــن حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ وأجــزاء 
يف  اإلقليميــة  االســتعامالت  وتكــون  الغــريب.  الشــاميل  الركــن  مــن 
الشــامل الرشقــي ، مــع امتــداد جــزيئ لهــا لتشــكيل النســيج الســكني، 
واالرتبــاط الحقــاً  بــاألرايض الحكوميــة املســتخدمة يف الركــن الشــاميل 

الشكل ٢٨. استعامالت األرايض الحالية يف مدينة جازان

تعليمي ٧%

استثامري ٠٫٠٢%

حكومي ٢٣٫٢%

ديني ١%

ترفيهي  ١١%

سكني ٤٣٫٥%

تجاري ٤٫٤%

استعامالت متعددة ٢٫٤%

صناعي ٣٫٨%

زراعي ٠٫٠١%

مقابر ٠٫١%

مزارع ١٫٦%

صحي  ١٫٣%



٥٩

املدينة الحالية

40%

11.6%

2.7%

27.9%

12.1%

2.3%

شكل ٣٠. اقرتاح بديل الستعامالت األرايض املقرتحة يف حي امللك عبد الله الجديد يف مدينة جازان

الشكل ٢٩. استعامالت األرايض املقرتحة يف مدينة جازان
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ــاك جــزء إضــايف مــن اســتعامل  الغــريب عــرب فضــاءات عامــة خــرضاء. هن
األرايض اإلقليميــة الواقعــة بــني الطــرف الشــاميل للمطــار والطــرف 
األرايض  اســتعامل  ويتوســع  الــرشق.  باتجــاه  جــازان  لجامعــة  الجنــويب 
الصناعــي نحــو الــرشق مــن موقعــه الحــايل لتشــكيل منطقــة عازلــة بــني 

والحكوميــة. الســكنية  األرايض  اســتعامالت 

كبــرية  مســاحات  األرايض  الســتعامالت  املقــرتح  املخطــط  ويخصــص 
منــو  منــط  الســتحداث  لــألرايض  الوظيفــة  أحاديــة  لالســتعامالت 
عامــة   مرافــق  شــبكات  بينهــا  يفصــل  املدينــة،   يف  اســتقطايب 
ــد مــن الدراســات لتحقيــق  ــا، ينبغــي إجــراء مزي ــة. وهن وتضاريــس طبيعي
عنــر التكامــل وصــوالً لتوفــري خليــط متــوازن مــن االســتعامالت. فوجــود 
يدعــم  أن  شــأنه  مــن  ومتكامــل  مختلطــة  أرايض  اســتعامالت  مخطــط 

لجــازان. اســتدامة  أكــر  حــرضي  مســتقبل  تحقيــق 

٥,١,٤  األرايض البيضاء 

تخلــل مســاحات شاســعة مــن األرايض الفضــاء )البيضــاء( غــري املســتغلة 
للكتــل العمرانيــة داخــل حــدود النطــاق العمــراين للمــدن، جــراء التنميــات 
الخاصــة الفرديــة والتنفيــذ غــري الفعــال للمخططــات، حيــث توفــر األرايض 
الفضــاء فرصــة لألمانــات ومــالك األرايض لالســتفادة مــن هــذا املــورد 
للتخلــص مــن عــبء رســوم  باســتثامره وتطويــره  املحــدود، واملبــادرة 
األرايض البيضــاء، مــام يحســن مــن كفايــة البنــى التحتيــة ويقلــل مــن 
تكاليفهــا، ويســاهم يف دفــع عمليــة التنميــة وتحفيزهــا، ال بــل اإلمنــاء 
واتصــاالً  اندماجــاً  أكــر  لتصبــح  املدينــة  أنحــاء  مختلــف  يف  املتــوازن 

وتكامــاًل.
العمرانيــة  الكتلــة  مــن    %٦ املطــورة  غــري  الفضــاء  األرايض  تشــكل 

الحاليــة للمدينــة )١,٩٨٧ هكتــاراً(. ووفقــاً ملعــدل الكثافــة املســتدامة 
التــي يــويص بهــا موئــل األمــم املتحــدة ، وهــي ١٥٠ نســمة/ هكتــار، 
ميكــن لهــذه  األرايض الفضــاء أن تســتوعب حــوايل ٢٩٨,٠٥٠ نســمة 
إضافيــة، أي أكــر مــن ضعــف العــدد الحــايل لســكان جــازان. عــالوة عــىل 
ذلــك، هنــاك املقــرتح الخــاص بنقــل مطــار جــازان املوجــود ضمــن الكتلــة 
ــغ مســاحة األرض  ــة، حيــث تبل ــًدا عــن وســط املدين ــة بعي ــة الحالي العمراني
التــي يشــغلها املطــار حاليــاً حــوايل ٤٥٠ هكتــاراً قــادرة عــىل اســتيعاب 

٦٧،٥٠٠ نســمة ، بزيــادة ٥٠ % عــن عــدد الســكان الحــايل. 

وســيصل إجــاميل الطاقــة االســتيعابية  لــألرايض الفضــاء بعــد تطويرهــا 
وللموقــع الحــايل للمطــار بعــد نقلــه إىل٣٦٥٫٥٥٠ نســمة،  مــام يعنــي 
زيــادة ســكانية بنســبة ١٦٨٫٧ %عــىل الســكان الحاليــني. واســتناداً إىل 
الزيــادة  اســتيعاب  بســهولة  ميكــن   ، الحــايل  الســكاين  النمــو  معــدل 

املتوقعــة يف عــدد الســكان ضمــن املنطقــة املبنيــة.

أرض بيضاء ضمن النطاق العمراين
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الشكل ٣٢. األرايض البيضاء يف مدينة جازان

الشكل ٣١. توزيع األرايض التجارية ومتعددة االستعامالت يف مدينة جازان
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٢,٤ العنارص الهيكلية يف املدينة
 

١,٢,٤  البنية التحتية الرئيسة واألنوية االقتصادية

تشــمل البنيــة التحتيــة الرئيســة العاملــة يف مدينــة جــازان مطــار امللــك 
الطــرق  البحــري وشــبكة   الــدويل، واملينــاء  العزيــز  بــن عبــد  اللــه  عبــد 
الحرضيــة باملنطقــة ومــع شــبكة  مــع جميــع املراكــز  املرتابطــة  جيــداً 

الوطنيــة.  الطــرق 

املنطقــة  أنحــاء  مختلــف  يف  للمدينــة  االقتصاديــة  األنويــة  وتتــوزع 
تشــمل  املركزيــة   املنطقــة  يف  االقتصاديــة  املحــركات  املبنيــة.. 
واملطــار،   واملينــاء،    ، التجزئــة  تجــارة  وخدمــات  التجاريــة،  األنشــطة 
والصناعــة. وبعيــداً عــن املنطقــة املركزيــة ، تصبــح الســياحة مســاهامً 
بالســياحة  املتعلقــة  األنشــطة  ترتبــط  حيــث  االقتصــاد.  يف  رئيســاً 
ارتباطًــا وثيًقــا بالواجهــة البحريــة عــىل البحــر األحمــر مــن خــالل الفنــادق 
واملنتجعــات والشــواطئ. ومــن جــازان ينطلــق الــزوار صــوب جــزر فرســان 
ــارات  يف البحــر األحمــر، عــىل بعــد ٥٠ كــم مــن الســاحل باســتعامل العبّ
ــة جــازان والجــزر،   ــع والخدمــات  بــني مدين ــركاب والبضائ ــة ال ــة ، حامل اليومي
الخــاص  القطــاع  يقــدم  حــني  يف  حكوميــاً،  مدعومــة  العبــارات  خدمــة 

الرســمية. غــري  الخدمــات 

يرتكــز  حيــث  جــازان،  اقتصــاد  يف  أيضــاً  الزراعيــة  األنشــطة  تســاهم 
معظمهــا  بدرجــة كبــرية شــامل رشق املدينــة عــىل مقربــة مــن حــدود 
مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ . كذلــك تســاهم جامعــة جــازان، التــي 
تقــع عــىل بعــد حــوايل ٩ كيلومــرتات شــامل مركــز املدينــة ، يف اقتصــاد 

جــازان بالتحــاق  ٢,٨٥٠٠ طالــب فيهــا.

باقــرتاح  عاليــة املســتوى  إســرتاتيجية  تجــدر اإلشــارة إىل وجــود خطــة 
إنشــاء مدينــة اقتصاديــة جديــدة عــىل بعــد حــوايل ٤٠ كيلومــرتا شــامل 
وســط مدينــة جــازان. كــام يشــمل االقــرتاح إنشــاء مطــار جديــد عــىل بعــد 
ــا شــامل وســط املدينــة بــني املدينــة االقتصاديــة ووســط  ٢٠ كــم تقريبً
الحــايل يف وســط املدينــة. وبهــذا  عــن املطــار  جــازان عوضــاً  مدينــة 
الصــدد، عــىل املدينــة األخــذ باإلعتبــار أن تنفيــذ مقــرتح املطــار ميكــن أن 

يضعهــا تحــت ضغــوط ماليــة ودفعهــا نحــو منــط منــو غــري مســتدام.

٢,٢,٤  العنارص البيئية والطبوغرافية

منــاخ جــازان مــداري ، حــار ورطــب عــىل مــدار العــام تقريبــاً. ويبلــغ متوســط 
الحــرارة الســنوية حــوايل ٣٠٫١ درجــة مئويــة. ومــن نوفمــرب إىل  درجــة 
فربايــر، متيــل درجــات الحــرارة للــربودة قليــالً يف املســاء ، بينــام يف 
أشــهر أخــرى يكــون نطــاق درجــات الحــرارة معتــدالً يف الشــتاء وحــاراً يف 
ــوايل ٢٠٦ ملــم. ــنوي ح ــار الس ــول األمط ــغ متوســط هط ــف. ويبل الصي

تضاريــس املدينــة منبســطة نســبياً، تتخللهــا هضبــة ملحيــة مبــارشة غرب 
وســط املدينــة، عــىل الواجهــة البحريــة ال تقــوى عــىل دعــم أساســات 
املبــاين  والبنــى التحتيــة نظــرا لهشاشــتها جــراء الرتاكيــب امللحيــة يف 
طبقاتهــا األرضيــة  وخطــر تشــكل الحفــر ومشــاكل األساســات للمنشــآت 
عليهــا . وتعــد قبــة امللــح هــذه إشــكالية رئيســة بالنســبة للتنميــة الحرضية 
يف جــازان لوجودهــا يف وســط املدينــة، وتأثريهــا الســالب يف تواصــل 
ــة عــىل  ــاك شــبكة مــن الشــعاب واألودي وترابــط النســيج العمــراين. هن
بعــد حــوايل ١٠ كيلومــرتات شــامل مركــز املدينــة. تبــدأ الشــبكة مــن 

املرتفعــات الرشقيــة ، وتتدفــق باتجــاه رشق - غــرب ، مخرتقــة األرايض 
الزراعيــة وتنتهــي يف البحــر األحمــر. ســاحل البحــر األحمــر يف قطــاع 
جــازان مســطح ويشــكل حــدوداً دائريــة مــن الشــامل إىل الجنــوب. وال 
توجــد بــه معــامل تضاريســية ســاحلية مميــزة مثــل الخلجــان أو الــرؤوس أو 

أشــباه جــزر.

هنــاك ٤٠ هكتــاراً مــن األرايض الزراعيــة يف شــامل رشق وســط املدينــة 
ومــع ذلــك ، ال يــزرع ســوى مســاحة صغــرية منهــا  فقــط. وأجــزاء مــن هــذه 

األرايض تقــع مبــارشة بجــوار املطــار الحــايل عــىل حــدوده الرشقيــة.

تواجــه جــازان العديــد مــن املخاطــر البيئيــة، مبــا يف ذلــك الفيضانــات، 
الجامعــة.  القريبــة مــن  مــام يشــكل مصــدر قلــق خــاص يف املناطــق 
واســتناداً إىل التحليــل ، يعــرتض الحــرم الجامعــي والشــوارع واملجمعــات 
الســكنية  مجــرى ميــاه األوديــة  مــام يعرضهــا ألخطــار الفيضانــات. لهــذا 
ينبغــي توفــري قنــوات للــرف يف هــذه املناطــق للتخفيــف مــن هــذه 

املشــكلة ودرء أخطــار الفيضانــات.

 تعتــرب امليــاه يف جميــع أنحــاء اململكــة مــورداً نــادراً يجــب إدارتــه بأفضــل 
األســاليب املمكنــة التــي تدعــم الحلــول الطبيعيــة. وينبغــي ملصانــع 
يف  إدماجهــا   يتــم  بحيــث  اإلدارة  نظــام  مواكبــة  امليــاه  تدويــر  إعــادة 

اســرتاتيجية تنمويــة مناســبة تدعمهــا املدينــة.

تعــاين الكتلــة العمرانيــة الحاليــة مــن نقص ســائد يف املســاحات الخرضاء 
املفتوحــة. فمعظــم األماكــن والفضــاءات العامــة  املفتوحــة الرئيســة 
موجــودة عــىل الســاحل وهــي غــري مدمجــة حاليــاً  يف النســيج العمــراين 
للمدينــة. إن إقامــة شــبكة مــن املســطحات  الطبيعيــة الخــرضاء واألماكــن 
العامــة املفتوحــة ، لــن يســهم يف تعزيــز صحــة  ورفــاه ســكان جــازان 
فحســب، بــل ســيؤثر أيضــاً بشــكل إيجــايب يف تكلفــة تشــغيل املدينــة.  
فزيــادة املســاحة الخــرضاء عــىل ســبيل املثــال، مــن شــأنها تعزيــز نفاذيــة 

امليــاه والحــد بالتــايل مــن تأثــري الجــزر الحرضيــة الحراريــة.

القضايا البيئية الرئيسة التي سيتم تناولها يف جازان تشمل:

١-  قــدرة الهضبــة امللحيــة وصالحيتهــا لإلنشــاءات الجديــدة. ووجــود 
املبــاين واإلنشــاءات اآلليــة للســقوط، حيــث أن بعــض املبــاين تــم 

إعــادة نقلهــا إىل مناطــق أخــرى.
جــراء  الســكنية  الجامعــة واملجمعــات  حــي  الفيضــان يف  مخاطــر   -٢

الــوادي. تدفــق  مســار  يف  وقوعهــا 
عدم وجود مساحات خرضاء مفتوحة داخل الكتلة العمرانية.  -٣

عدم تواصل وتكامل نظام الوادي مع النسيج العمراين.  -٤
٥-  الحفاظ عىل األرايض الزراعية.

افتقار الرشيط الساحيل ملعامل التواصل والتكامل.  -٦
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٣,٢,٤ أمناط استعامالت األرايض الحالية واملقرتحة

وأكــرب  بحــري هــام.  زراعــي  ومرفــأ  بأنهــا مركــز  إقليميــاً  جــازان  تشــتهر 
بعــض  تتخللــه  الســكني،  االســتعامل  هــو  فيهــا  لــألرايض  اســتعامل 
االســتعامالت املختلطــة واالســتعامالت والتجارية والرتويحية. وبالنســبة  
باتباعهــا  فتتســم   ١٩٧٠هـــ،  العــام  قبــل  املشــيدة  التقليديــة  لألحيــاء 
مبــادئ التمــدن الجديــد -  وســط عمــراين مدمــج وكثيــف مــع خليــط مــن 
ــة التــي تلــت بعــد  االســتعامالت املتعــددة. وقــد أدت امتــدادات املدين
عــام ١٩٩٠ إىل خفــض متوســط الكثافــة ، وزادت امتــداد االســتعامالت 

أحاديــة الوظيفــة.

ولــدى مدينــة جــازان شــبكة متكاملــة مــن املرافــق املســاندة ملختلــف 
وتتوافــر  والتجــارة.  والســياحة  الزراعــة  مثــل  االقتصاديــة  األنشــطة 
للمواطنــني خدمــات تعليميــة جيــدة يف إشــارة إىل املــدارس وجامعــة 
جــازان. كــام يتوافــر العديــد مــن املستشــفيات واملســتوصفات الطبيــة 

لتوفــري الرعايــة الصحيــة الجيــدة للســكان.

ويســتأثر االســتعامل الســكني لــألرايض بنســبة ٤٣% مــن األرايض يف 
املدينــة وينتــرش عــىل طولهــا بالكامــل، يليــه  االســتعامل الحكومــي، 
والــذي يُعــزى إىل حــد كبــري إىل حجــم املطــار واملينــاء ورشكــة أرامكــو 
الســعودية. وتســتأثر جامعــة جــازان واملرافــق التعليميــة األخــرى بنســبة 
يحــوي  ال  للمدينــة  الحــايل  واملخطــط  األرايض.  اســتعامالت  ٧%مــن 
ســوى نســبة قليلــة مــن االســتعامالت املختلطــة، والتــي يجــب أن تــزداد 
بالتناســب مــع منــو املدينــة مبــرور الوقــت ، مــع وجــوب ترابطهــا وتكاملهــا 
مــع النســيج الحــرضي الحــايل عــن طريــق مرشوعــات التطويــر وتنميــة 

األرايض الفضــاء غــري املنــامة..

الزحــف  أمنــاط  تحفــز  املقرتحــة  الجديــدة  اللــه  عبــد  امللــك  ضاحيــة  
العمــراين لالســتعامالت املفــردة التــي تصــل إىل حــدود مرحلــة النطــاق 
العمــراين ١٤٥٠هـــ ، عــىل بعــد ٢٠ كــم تقريبــاً مــن وســط مدينــة جــازان. 
وستشــكل هــذه املجموعــات ذات االســتعامل أحــادي الوظيفــة مشــاريع 
ســكنية واســعة يف الضواحــي يتــوىل القطــاع الخــاص تطويرهــا. هنــاك 
ــة واالســتعامالت املختلطــة  أيضــا نســبة صغــرية مــن املســاحات التجاري
واملســاحات العامــة يشــملها االقــرتاح. هنــاك تصميــامن يف الوقــت 
األرايض  الســتعامالت  الرئيــس  للمخطــط   )٢٠١٨ )نوفمــرب  الراهــن 
قيــد املناقشــة، كالهــام بنفــس الحجــم والتأثــري يف املدينــة الحاليــة. 
األرايض  اســتعامل  زيــادة  إىل  املقــرتح  املخطــط   تنفيــذ  ســيؤدي 
الســكنية يف جــازان بأكــر مــن ٢٠٠%. ومــع ذلــك ،ليــس هنــاك مــن تحليــل 
للتفاعــل بــني جــازان القدميــة والتوســع املقــرتح لجــازان الحديثــة أو رؤيــة 
ــة بأكملهــا يف ســياق النمــو الســكاين املقــرتح. وهــذا  شــاملة للمدين
تكاليــف  ألن  لألمانــة،  املســتقبلية  املاليــة  لــإلدارة  األهميــة  بالــغ  أمــر 

الصيانــة ســتكون مرتفعــة جــداً.

ويكشــف تحليــل الخدمــات والنشــاط التجــاري يف جــازان عــن أمنــاط معينــة 
يف هيكليــة املدينــة. فهنــاك مركــز متميــز يف وســط جــازان  يتمثــل 
يف مركزهــا التاريخــي. وهنــاك  مركــز آخــر يف الشــامل املحيــط بجامعــة 
جــازان، حيــث  مل يتــم تأســيس هــذا املركــز بعــد، لكنــه ســيحوي مجموعــة 
منهــا  االســتفادة  ميكــن  التــي  واملرافــق  االســتعامالت  مــن  متنوعــة 
لتصبــح نــواة حرضيــة مميــزة. أمــا النــواة الثالثــة، فهــي املنطقــة الصناعيــة 

جنــوب املدينــة.

ــة موزعــة إىل حــد كبــري يف كافــة أنحــاء  الخدمــات واالســتعامالت التجاري
وســط املدينــة، وعــىل امتــداد طــرق الشــامل والجنــوب. وإذا مــا أحســن 

منطقة هضبة امللح يف جازان
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تخطيــط  محــاور النمــو هــذه، ومــع التوزيــع املتامثــل عــىل طــول هــذه 
املحــاور الرئيســة ، فســيتحقق نســيج حــرضي متجــاور ، ويزيــد مــن إمكانيــة 
الوصــول وتقليــل زمــن الرحــالت املروريــة بالنســبة للســكان. باإلضافــة 
العامــة واســتعامل األرايض  ، فــإن عــدم وجــود املســاحات  إىل ذلــك 
الرتفيهيــة عــىل طــول املحــاور الرئيســة والســاحل يحــدد أولويــات واضحــة 
لــألرايض  لتقويــم دقيــق  للمدينــة. وميكــن  الرؤيــة املســتقبلية  يف 

ــة أن يقــدم حــاًل لهــذه املشــكلة. الفضــاء يف وســط املدين

٤,٢,٤ الحركة وسهولة الوصول

املســتوى  وعــىل  جيــد.  بشــكل  مرتابطــة  طــرق  شــبكة  جــازان  لــدى 
اإلقليمــي، ترتبــط جــازان ارتباطــاً مبــارشاً مبراكــز منــو إقليميــة أخــرى يف 
صبيــا ، عــىل بعــد ٣٠ كيلومــرتاً باتجــاه الشــامل وأبــو عريــش، عــىل بعــد ٣٠ 
ــا  ــو عريــش مثلثً ــا وأب كيلومــرتاً نحــو الــرشق. ويشــكل تجمــع جــازان وصبي
حرضيــاً ميكــن تعريفــه بـــ »منطقــة جــازان الحرضيــة«. متثــل صبيــا فيهــا 
املركــز الثقــايف والتاريخــي، و أبــو عريــش، الواقعــة يف ســهل زراعــي 
خصيــب مركــز إنتــاج وتصديــر الفواكــه والخــرضوات. وخــارج املثلــث، عــىل 
بعــد ٥٠ كيلومــرتاً باتجــاه الجنــوب الرشقــي ، يقــع مركــز أحــد املســارحة  
أحــد  وترتبــط   صناعيــاً.  مركــزاً  يصبــح  أن  إمكانيــة  مــع  والثقافــة  للزراعــة 

املســارحة مــع جــازان بطــرق جيــدة. 

هنــاك شــبكة طــرق قويــة داخــل الكتلــة العمرانيــة تخــدم عــىل املدينــة. 
ويعتــرب طريــق امللــك عبــد العزيز وطريق امللك فهد املحوران الرئيســان 
للنقــل اللذيــن يربطــان مراكــز النمــو اإلقليميــة املذكــورة أعــاله ويلتقيــان 
معــاً  يف وســط مدينــة جــازان. وميكــن ألكــر مــن ٦٠% مــن ســكان جــازان 

الوصــول إىل مركــز املدينــة التجــاري خــالل ١٥ دقيقــة بالســيارة ، وأكــر 
مــن ٧٠% ميكنهــم الوصــول يف غضــون ٣٠ دقيقــة بالســيارة.

 كــام ميكــن لـــ  أقــل مــن ٢%  مــن الســكان  )٢,٢٦٤ نســمة( الوصــول إىل 
مركــز املدينــة التجــاري ســرياً عــىل األقــدام، وملــا نســبته مــن الســكان ٥% 
)٦,٨٨٠ نســمة( ميكنهــم الوصــول للمركــز التجاري يف غضــون ١٠ دقائق. 
وال يوجــد حاليــا نظــام نقــل عــام متــاح لســكان املدينــة. مــع ذلــك، هنــاك 

شــبكة حافــالت مقرتحــة للنقــل الرسيــع مكونــة مــن  ثالثــة مســارات.

مثــل  العامــة،  الخدمــات  مواقــع  إىل  الوصــول  إمكانيــة  تحليــل  يُظهــر 
ــج  ــم  نتائ ــودة حياته ــكان وج ــاه الس ــة لرف ــة الهام ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
محيــط  يف  يقطنــون  الســكان  مــن   %  ٤٧ مــن  فأكــر  للغايــة.  إيجابيــة 
يســتغرقهم الوصــول مشــياً إىل املنشــأة التعليميــة ١٠ دقائــق ، وأكــر 
مــن ٨٦ % يصلــون إىل املســتوصفات الطبيــة  يف غضــون  ١٠ دقائــق 
الســعودية  املــدن  مــن  العديــد  مــع  وباملقارنــة  األقــدام.  عــىل  ســريا 
األخــرى ، تتمتــع جــازان مبعــدالت عاليــة للغايــة مــن الوصوليــة، وهــي ميــزة 
ينبغــي عــىل املدينــة تشــجيعها واالســتمرار فيهــا وتطويــر اســرتاتيجيات 

معقولــة لتحقيــق بيئــات مشــاة آمنــة يف مســرية منــو املــدن.

٥,٢,٤  املخطط  الهيكيل ملدينة جازان 

التوســعات  موضــوع  جــازان  ملدينــة  الهيــكيل  املخطــط  يتنــاول 
ــا الرئيســة املتعلقــة باســتخدام  املســتقبلية ، مــع الرتكيــز عــىل القضاي
عــىل  املحافظــة  مــع  الطبيعيــة،  واألحــوال  التحتيــة  والبنيــة  األرايض 
داخــل  العضويــة  بتعرجاتهــا  والســاحل  كاألوديــة  الطبيعيــة  املعــامل 

ميناء جازان
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الرشيــط  يصبــح  الطريقــة،  وبهــذه  املدينــة.  يف  املبنيــة  املناطــق 
رئيــس   هيــكيل  وعنــر  أزرق«  طبيعــي  »فضــاء  مبثابــة  الســاحيل 
للمدينــة ، يعكــس دوره كعنــر إيجــايب ووظيفــي  يعــزز إدارة امليــاه 

. لطبيعيــة ا
 

ويشــمل املخطــط الهيــكيل توفــري منطقتــني للرتويــح وكمســطحات 
خــرضاء. األوىل تقــع عــىل بعــد كيلومرتيــن تقريبــاً شــامل وســط املدينــة 
عنــد الكورنيــش والثانيــة ، عــىل بعــد ٤ كيلومــرتات جنــوب وســط املدينــة 
عــىل امتــداد الرشيــط الســاحيل بأكملــه. عــىل الرغــم مــن أن توفــري 
املســاحات العامــة والخــرضاء واملفتوحــة يعــد دامئــاً تحــركاً إيجابيــاً ، إال أن 
ــة غــري محقــق  تواصلهــا وتكاملهــا مــع  النســيج العمــراين يف هــذه الحال

وال يســهل الوصــول إليهــا عــىل نطــاق واســع.

املقــرتح  املطــار  الهيــكيل  املخطــط  يف  املهمــة  العنــارص  بــني  مــن 
شــامل املدينــة والخــط الحديــدي املقــرتح الــذي يقــع عــىل طــول الخــط 
الســاحيل مــن الشــامل إىل الجنــوب مــروراً بــرشق مدينــة جــازان. ســتعزز 
هــذه املقرتحــات الهامــة يف مجــال النقــل و الروابــط اإلقليميــة والدوليــة 
بــني الشــامل والجنــوب وستســهم يف توطيــد أهميــة املدينــة يف 
املنطقــة. كــام يشــمل املخطــط الهيــكيل أيضــاً تطويــر جزيــرة فرســان 
البحــر األحمــر وهــي  عــىل بعــد ٤٠ كيلومــرتًا تقريبًــا قبالــة جــازان يف 

مخصصــة للرتفيــه والســياحة والحاميــة البيئيــة.
 

يحتــل االســتعامل الســكني املســاحة األكــرب يف اســتعامالت األرايض 
املقرتحــة يف املخطــط الهيــكيل ملدينــة جــازان وإقليمهــا الواقــع يف 
دائــرة نفوذهــا حيــث ميتــد االســتعامل الســكني إىل حــد حاميــة التنميــة 
الحديديــة  بالســكة  التقــاءه  وحتــى  للمدينــة  العمــراين  النطــاق  يف 

املقرتحــة. كذلــك يغلــب االســتعامل الســكني عــىل التجمعــات الصغــرية 
رشق الســكة ووراء حــد حاميــة التنميــة .. وهــو مــا ينبغــي أن تتــم مراجعتــه 
، ذلــك أن االســتعامل أحــادي الوظيفــة يشــكل يف حــد ذاتــه زحفــا عمرانيــاً 
الهيــكيل   لعنــارص املخطــط  املدينــة.  وميكــن  أداء  كفــاءة  مــن  يقلــل 
واالســتعامل املقــرتح لــألرايض أن تســهم إيجابــاً يف تطويــر املدينــة ، 
إال أن هيمنــة االســتعامالت أحاديــة الوظيفــة  املقرتحــة والكميــة الهائلــة 
مــن االســتخدامات املقرتحــة لــألرايض ميكــن أن ينجــم عنهــا تأثــريات  غــري 
مرغوبــة عــىل صعيــد الســكان والبيئــة والنجــاح االقتصــادي للمنطقــة. 
لهــذا، ينبغــي إجــراء تحليــالت وافيــة ودراســة تأثــريات  التطــورات الجديــدة  

لضــامن تجنــب اآلثــار الســلبية املحتملــة.

٦,٢,٤  تقويم أنظمة النقل املقرتحة

هنــاك مقــرتح نشــط لتوفــري نظــام نقــل عــام بالحافــالت الرسيعــة ذات 
املســار املخصــص يف مدينــة جــازان. ومــع أن الحاجــة لتوفــري نظــام نقــل 
أمــر إيجــايب ، فقــد ال يكــون نظــام الحافــالت الرسيعــة مناســباً لحجــم 
ســكاين قوامــه  ١٣٦,٠٠٠ نســمة. فهكــذا حجــم ميكــن خدمتــه بحافــالت 
عندهــا  املطلــوب،  الحــرضي  التكثيــف  تحقيــق  لحــني  الجامعــي  النقــل 

يصبــح مــن املالئــم التحــول لنظــام نقــل عــام أكــر تطــوراً.

تــم تصميــم نظــام النقــل العــام املقــرتح بالحافــالت الرسيعــة لتحســني 
التكلفــة. ويشــمل  مــن حيــث  التشــغيل بطريقــة مرنــة وفعالــة  قــدرة 
طريــق  لخدمــة   ١ املســار   ، مســارات  ثالثــة  تســيري  املقــرتح  النظــام 
الشــامل - الجنــوب ، رابطــاً املطــار بحــي الجامعــة. ويف غضــون ١٠ دقائــق 
ــدام ، ســيتمكن ٢٧,٢٤٢ فــردا أو مــا يزيــد عــن ٢٠% مــن  ــىل األق ســرياً ع

البنية التحتية يف وسط املدينة 
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59%

٥ دقائق سريا عىل األقدام 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

 ٠ - ١٥ شخص/هكتار

املرافق الصحية 

املرافق التعليمية  

١٦ - ٢٧ شخص/هكتار
٢٨ - ٣٩ شخص/هكتار
٤٠ - ٥٠ شخص/هكتار
٥١ - ٦٢ شخص/هكتار

الصحية 

املؤهالت العلمية

٥ دقائق - 
٥٦,٠٧١ نسمة 

١٠ دقائق -
 ٧٢,١٩٣ نسمة 

١٠ دقائق - 
١١٧,٦٦١ نسمة 

53%

86.5%

13.5%

55.5%

41%47%

٥ دقائق -
 ٧٥,٤٦٢ نسمة 

44.5%

الشكل ٣٩. الوصول سريا عىل األقدام إيل الخدمات الصحية يف مدينة جازان

الشكل ٣٨. مواقع املرافق والخدمات العامة والتعليمية يف مدينة جازان
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ســكان املدينــة مــن الوصــول إىل املســار ١ مبوجــب الكثافــة والهيكلــة 
الحاليــة للمدينــة. واملســار ٢ مصمــم باتجــاه رشق - غــرب وينحنــي باتجــاه 
الجنــوب ، رابطــاً املطــار مبتنــزه ترفيهــي عــىل الواجهــة البحريــة، وميكــن 
الوصــول إليــه يف غضــون ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام ، وســيتمكن 
٢٦,١٩٥ فــرداً أو ٢٠% تقريبًــا مــن ســكان املدينة من الوصول إىل املســار 
٢ مبوجــب الكثافــة والهيكلــة الحاليــة للمدينــة. أمــا املســار٣  فينطلــق مــن 
مركــز املدينــة مبســارين : األول يصــل ملركــز املستشــفى الحكومــي 
العمــراين  النطــاق  حــدود  إىل  ميتــد  الثــاين  واملســار  الشــامل،  يف 
مــن ســكان  مــن ١٩%  أكــر  أو  فــردا  وبإمــكان ٢٦,٦٧١  ١٤٥٠هـــ  رشقــاً. 
املدينــة الوصــول إليــه يف غضــون ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام . ويف 
املجمــوع ، ميكــن لـــ ٣٩%مــن الســكان الوصــول إىل مســارات الحافــالت 

ــرياً عــىل األقــدام. ــق س الرسيعــة املقرتحــة يف غضــون ١٠ دقائ

ويف سياق النقل العام يجب دراسة املعايري التالية وتطبيقها:

التأكد من موامئة مسارات النقل العام مع الكثافة السكانية.  .١
مثــل  ومتكــرر،  جيــد  بشــكل  تخــدم  التجمــع  نقــاط  أن  مــن  التأكــد   .٢

والجامعــة. املطــار 
لتطــور  العــام عــىل مراحــل مواكبــة  النقــل  تنفيــذ خطــوط  يجــب   .٣

املدينــة.
٤.  ينبغــي أال  تنفــذ مســارات النقــل العــام يف املناطــق الواقعــة 
العمــراين. الزحــف  ظاهــرة  يشــجع  قــد  مــا  املدينــة  أطــراف  عــىل 

٣,٤  سيناريوهات الكثافة الحرضية

ــة للمــدن ومقرتحــات املرشوعــات  يف خضــم تشــخيص األوضــاع الراهن
تحليــالً   الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج  أجــرى   ، املعتمــدة 
ثالثــة  الســيناريوهات  .تتنــاول  الحرضيــة  الكثافــة  زيــادة  لســيناريوهات 
أوضــاع: الوضــع الراهــن كمرجعيــة ألغــراض املقارنــة ، والوضــع الناشــئ 
عــن أدوات التخطيــط املعتمــدة ، والوضــع الثالــث الــذي يتــم فيــه توزيــع 
لتخطيــط  الخمســة  املتحــدة  األمــم  موئــل  مبــادئ  ضــوء  يف  الكثافــة 

يــيل: كــام  األحيــاء املســتدامة، وهــي 

ينبغــي  إذ  للشــوارع وشــبكة شــوارع فعالــة   حيّــز كاف  تخصيــص   .١
تخصيــص ٣٠% عــىل األقــل مــن  مســاحة األرايض لصالــح الشــوارع ، 
بواقــع ١٨ كــم عــىل األقــل أطــوال شــوارع يف الكيلومــرت املربــع.
كثافــة ســكانية عاليــة: مــا ال يقــل عــن ١٥٠٠٠ نســمة/ كــم٢، أي   .٢

فــدان. نســمة/   ٦١ أو  هكتــار  ١٥٠نســمة/ 
االســتعامل املختلــط لــألرايض: يجــب تخصيــص ٤٠% عــىل األقــل   .٣
املجــاورات  يف  االقتصــادي  لالســتعامل  األدوار  مســطح  مــن 

. لســكنية ا
املزيــج االجتامعــي )الدمــج املالئــم لكافــة فئــات الدخــل املتفــاوت   .٤
وأســعار  بخيــارات  املســاكن  توافــر  الســكنية(:  املجــاورة  يف 
مناســبة لكافــة فئــات الدخــل ؛ بحيــث يتــم تخصيــص ٢٠% إىل ٥٠% 
مــن مســطح األدوار الســكنية لإلســكان امليــرّس، وال ينبغــي أن 

يتخطــى منــط الحيــازة أكــر مــن ٥٠% مــن اإلجــاميل.
االســتعامل  مــن  للحــد  لــألرايض:  املفــرد  التخصــص  محدوديــة   .٥
املفــرد  االســتعامل  يغطــي  أن  وينبغــي  ؛  لــألرايض  املنفــرد 

الســكنية. املجــاورة  مســاحة  مــن   %١٠ مــن  أقــل  لــألرايض 

الوضع الحايل

عــىل  موزعــني  نســمة   ١٣٦,٠٠٠ جــازان  لســكان  الحــايل  التعــداد  يبلــغ 
مســاحة مبنية تبلغ ٤٤,٨٩ هكتاراً،  بكثافة ســكانية تصل إىل  ٢٧ نســمة/

هكتــار، أي أقــل مــن خمــس كثافــة موئــل األمــم املتحــدة املــوىص بهــا 
وهــي ١٥٠نســمة/هكتار.  وباملقارنــة مــع املــدن الســعودية األخــرى، 

تبــدو جــازان أكــر كثافــة. 

السيناريو األول:  مخطط جازان

ينطــوي معــدل النمــو الســكاين الســنوي الحــايل البالــغ ٤٫٠٥% عــىل 
حجــم ســكاين ملدينــة جــازان  قوامــه ١٥٠,٠٠٠ نســمة تقريبــا بحلــول 
٢٠٣٠، ويغطــي حجــم التنميــة املقرتحــة يف مخطــط اســتعامل األرايض 
املقــرتح ٢٤,٤٧٨ هكتــاراً، واســتناداً لعــدد الســكان املتوقــع لعــام ٢٠٣٠ 
الكثافــة  الســكانية إىل ٦٫١% يف  وهــو ١٥٠,٠٠٠ نســمة، ســتنخفض 

ــة، مــا يفاقــم مــن أمــر الكثافــة املنخفضــة أصــالً. املنطقــة املبنيّ

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة

يدعــم ســيناريو موئــل األمــم املتحــدة التخطيــط املســتدام للمجــاورات 
الســكنية يف جــازان، مــن حيــث زيــادة الكثافــة الســكانية لتصبــح مقاربــة 
لكثافــة موئــل األمــم املتحــدة البالغــة ١٥٠ نســمة/ هكتــار. وبالنظــر إىل 
معــدل النمــو الحــايل ٤٫٠٥% ، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن زيــادة ســكانية 
بحجــم ١٤,٠٠٠ نســمة بحلــول عــام ٢٠٣٠، ســتكون املســاحة اإلضافيــة 
املــوىص  للمعايــري  وفًقــا  املســتقبيل  النمــو  الســتيعاب  الالزمــة 
بهــا أقــل مــن ١٠٠ هكتــار. ويف ضــوء مســاحة األرايض الفضــاء داخــل 
يقــي  هكتــاراً،   ١,٩٨٧ البالغــة  جــازان  يف  الحاليــة  املبنيــة  املنطقــة 
هــذا الســيناريو بعــدم رضورة  أن تتوســع املدينــة خــارج الكتلــة العمرانيــة 
الحاليــة وأن ينظــر يف التدخــل يف املجــال الحــرضي لدعــم سياســات 
التكثيــف الحــرضي للعمــران الحــايل مــن أجــل إيجــاد أنويــة تكثيــف حــرضي 
مرنــة ومســتدامة تشــكل فيــام بينهــا شــبكة حرضيــة مرتابطــة، مــا يدعــم 
بالتــايل التوزيــع االســرتاتيجي للموازنــة الســنوية مبــا يلبــي احتياجــات 

ومتطلبــات املدينــة وســكانها.
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املدينة الحالية

الوضع الراهن

السيناريو األول: مخطط جازان 

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة 

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

املساحة املبنية

املساحة املبنية 
املخططة 

املساحة املبنية 
املطلوبة وفقا ملعايري 

األمم املتحدة 

متوسط الكثافة يف 
املنطقة املبنية

متوسط الكثافة عىل 
املساحة املبنية 

املخططة 

متوسط الكثافة داخل 
نطاق التنمية العمرانية

متوسط الكثافة يف 
نطاق ١٤٥٠ هـ + منطقة 

التنمية الجديدة 

١٣٦,٠٠٠

٤,٨٩٨ هكتار

٢٧.٠ نسمة/هكتار

٤.٦٣ نسمة/هكتار

١٥٠,٧٠٠

٢٤,٤٧٨ هكتار

٦.٢ نسمة/هكتار

٥.١ نسمة/هكتار

متوسط الكثافة وفقاً 
ملعايري األمم املتحدة

١٥٠,٧٠٠

١٠٠ هكتار*

*)٠.٣% من نطاق ١٤٥٠ هـ(

١٥٠ نسمة/هكتار
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التشخيص االسرتاتيجي

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

Mono-functional Clusters

١.٥ تحديد القضايا األساسية

أســفرت منهجيــة البحــث املتعمــق وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســري النتائــج عــن تحديــد أربــع قضايــا أساســية تؤثــر يف األداء الحــرضي لجــازان فيــام يتصــل 
مببــادئ التنميــة الحرضية املســتدامة. 

١,١,٥  أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة )الزحف العمراين(

يحــدث هــذا غالبــاً عندمــا تنمــو املدينــة بوتــرية رسيعــة ، مــام يتيــح املجــال النتشــار ظاهــرة الزحــف العمــراين التــي 
تتجــىل يف التوســع واالمتــداد غــري املنظــم، ومــا ينجــم عنــه مــن خلــل يف التوزيــع املــكاين لألنشــطة والخدمــات 
واملرافــق  وصعوبــة إدارتهــا.  ويف هــذا الســيناريو، تســجل املدينــة كثافــة منخفضــة وأداء غــري فاعــل، وتوزيــع غــري 
منصــف للخدمــات واملرافــق األساســية يتســبب يف معانــاة ســكانها، وأيضــا يف ارتفــاع تكلفــة توفــري وتشــغيل 
وصيانــة  هــذه الخدمــات واملرافــق. يف جــازان ، هنــاك زحــف وامتــداد عمــراين  نحــو املناطــق الزراعيــة، وحــول الجامعــة  

شــامالً، واملنطقــة الصناعيــة جنوبــاً. 

٢,١,٥   افتقار الهيكل العمراين ملالمح التواصل والتجانس والتكامل

يفقــد الهيــكل العمــراين للمدينــة نســيجه وتغيــب مالمــح التواصــل والتكامــل عنــه يف حــاالت النمــو غــري املتــوازن، 
وزحــف العمــران، والتطويــر غــري املتجانــس، والتجــزؤ املــكاين خــارج حــدود املخططــات املعتمــدة. هنــاك أرايض 
بيضــاء مهجــورة ، وإفــراط يف البنــى التحتيــة  واســتعامالت أرايض أحاديــة الوظيفــة  تعيــق تواصــل النســيج العمــراين 
للمدينــة، وتؤثــر ســلباً يف أداءهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، كــام ال يتيــح الزحــف العمــراين التوفــري العــادل 
ــد  ــىل البع ــكاين ع ــر امل ــرة التناث ــر ظاه ــام تؤث ــاً. ك ــاً ومكلف ــراً صعب ــا أم ــل توفريه ــة ، ويجع ــق العام ــات واملراف للخدم
االجتامعــي لالســتدامة، مــام يخلــق تباينــات حرضيــة وفصــل بــني املناطــق، وتصبــح معزولــة نتيجــة تفــكك وعــدم 
تواصــل واســتمرارية الفضــاء الحــرضي. ويف حالــة جــازان، يتبــدى التجــزؤ الحــرضي  الشــكيل بفعــل البنيــة التحتيــة 
املفرطــة، واملطــار الحــايل داخــل الكتلــة العمرانيــة،  والجامعــة يف الشــامل، والهضبــة امللحيــة القريبــة مــن الســاحل 

واألرايض وقطــع األرايض الكبــرية املهجــورة.

٣,١,٥ استعامالت األرايض أحادية الوظيفة والتنمية املستقطبة

تنطــوي هيمنــة االســتعامالت أحاديــة الوظيفــة وقلــة االســتعامالت املختلطــة عــىل اســتقطاب تنمــوي، وخصوصــا 
يف حالــة تناثــر وتباعــد االســتعامالت أحاديــة الوظيفــة وافتقارهــا للتجانــس والتكامــل مــع بقيــة الســياق املحيــط بهــا. 
ففــي حالــة جــازان، يتســم الهيــكل العمــراين باســتعامالت اقتصاديــة أو اجتامعيــة أحاديــة الوظيفــة ترقــى ملســتوى 
الرتكــز »االســتقطاب« االجتامعــي واملــكاين، يخلــق نوعــا مــن التبايــن بــني املناطــق الحرضيــة املختلفــة ميكــن 
وصفــه بالفصــل االجتامعــي واالقتصــادي املاثــل يف املجمعــات الســكنية الخاصــة والتجمعــات املســورة ،املــزودة 
بكافــة الخدمــات عاليــة الجــودة مقارنــة ببقيــة أنحــاء املدينــة املتجانســة. ويقتــر االســتخدام املختلــط، وهــو محــدود، 
عــىل وســط جــازان، لكــن يخــى مــن امليــل للتوســع يف االســتعامل أحــادي الوظيفــة، بالنظــر ملــا هــو مقــرتح يف  

املخطــط املحــيل لجــازان مــن تخصيصــه مســاحات كبــرية مــن األرايض لالســتعامل الســكني فقــط.

٤,١,٥ اختالل التوازن البيئي- االجتامعي واالقتصادي

تتشــكل املــدن مــن مجموعــة  نظــم اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة متشــابكة. ويف املــدن املســتدامة، يتــم الحفــاظ 
عــىل التــوازن بــني هــذه النظــم الثالثــة املرتابطــة وتعزيزهــا مبــرور الوقــت. فــإن كان هنــاك تفضيــل مســتمر ألحداهــا 
عــىل األخــرى ، فمــع مــرور الوقــت، ســيظهر خلــل هيــكيل يغــري املســار املســتدام لنمــو املدينــة وتطورهــا. وهــذا 
االختــالل يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــري امليــاه واألمــن الغــذايئ ، مــام يؤثــر بشــدة عــىل الجوانــب االجتامعيــة- 
العمرانيــة األخــرى لصحــة املدينــة. والفصــل بــني األرايض الزراعيــة والنســيج الحــرضي هــو مثــال جيــد عــىل هــذه الحالــة، 
إذ ليــس هنــاك مــن تواصــل بــني املدينــة واملســاحات الزراعيــة،  إذ تفصــل بينهــام حــدود قويــة. واملدينــة املرنــة 
بإمكانهــا تحقيــق تكامــل واتســاق بــني الطبيعــة والعمــران، لضــامن التعايــش املتــوازن بينهــام. ويف حالــة جــازان، 
ميثــل الرشيــط الســاحيل مصــدرا محتمــال للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة مــع األوديــة والسلســلة الجبليــة 

واألرايض  الزراعية..لكنهــا تفتقــر حاليــاً للتكامــل فيــام بينهــا، ومــع النســيج العمــراين العــام.

١
]الزحف العمراين[

٢

٣

٤

 ]التجزئة[ 

 ]عدم التوازن العمراين[

 ]نقص املرونة[ 
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التشخيص االسرتاتيجي

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

مشاريع زحف عمراين بالقرب من املناطق 
الرتاثية يف جازان 

أمناط من مشاريع الزحف العمراين بالقرب 
من جازان

مشاريع زحف عمراين عىل طول الطريق اإلقليمي 

٢,٥ تشخيص القضايا األربعة يف جازان 

١,٢,٥ أمناط النمو غري املتوازن يف جازان   

تظهــر أمنــاط النمــو غــري املتــوازن بوضــوح يف جــازان، وعــىل األخص يف 
املناطــق املمتــدة نحــو مرحلــة النطــاق العمــراين  ١٤٥٠هـــ وخارجهــا، مــام 
يــرتك مســاحات كبــرية مــن األرايض الفضــاء داخــل املنطقــة املبنيــة. 
التجمعــات  مــن  العديــد  امتــداد  تناثــر  مشــاهدة  ميكــن  جــازان،  ويف 
والــرشق  الجنــوب  يف  املعتمــدة  املخططــات  حــدود  خــارج  الســكانية 
جــازان ومجمــع  العمراين١٤٥٠هـــ. ولجامعــة  النطــاق  حــدود مرحلــة  مــن 

الخدمــات الحكوميــة  دور محفــز لالمتــداد العمــراين باتجــاه الشــامل.

األرايض  باســتعامالت  الخاصــة  املقرتحــات  ضــوء  يف  املرجــح،  ومــن 
املســتقبلية، أن يســتمر هــذا االتجــاه ويتفاقــم  مبــرور الوقــت، مــام 
للحــد  املســتقبلية  للخطــط  كثــب  عــن  واملراجعــة  املراقبــة  يتطلــب 
عــىل ســبيل  العمرانيــة.  االمتــدادات  الحيلولــة دون االســتمرار يف  أو 
املثــال، تــم اقــرتاح مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة خــارج 
الحــد الشــاميل للمدينــة. ولــن تتنافــس هــذه املدينــة مــع املدينــة الحالية 
عــىل املــوارد فحســب، بــل ستشــجع أيضــا عــىل اإلدارة غــري الفاعلــة وغــري 
املســتدامة لــألرايض، تعكســها احتامليــة االمتــدادات العمرانيــة خــارج 
مدينــة جــازان  صــوب املدينــة الصناعيــة. لهــذا مطلــوب مــن أمانــة جــازان 
تطويــر األرايض الفضــاء داخــل املنطقــة املبنيــة الحــايل أو املجــاورة 
فســتصبح  الرسيــع،  التوســع  مــن  النمــط  هــذا  اســتمر  مــا  وإذا  لهــا. 

املدينــة أكــر تفــككاً وأقــل ترابطــاً.

يعكــس امتــداد وزحــف العمــران نوعــاً مــن عــدم الكفايــة يف إدارة التنميــة 
الحرضيــة وأعبــاء ماليــة كبــرية حكوميــة لتوفــري الخدمــات واملرافــق العامــة. 
ففــي مدينــة مرتاميــة األطــراف، تكــون تكلفــة توفــري وتشــغيل وصيانــة 
مرافــق الكهربــاء والــرف الصحــي وامليــاه النظيفــة أعــىل منهــا قياســاً 

باملدينــة املتضامــة واملرتابطــة.

هنــاك ١,٩٧٨ هكتــاراً مــن األرايض الشــاغرة متوافــرة داخــل املنطقــة 
املبنيــة، عــىل أمانــة منطقــة جــازان إعطاؤهــا األولويــة يف  التطويــر 
األرايض  يف  جديــدة  تطويريــة  أعــامل  يف  الــرشوع  قبــل  والتنميــة 

الخــرضاء.
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مناطق زحف عمراين مستقبيلمناطق زحف عمراين
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2
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الشكل ٤٠. أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف مدينة جازان
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تجزئة بسبب األرايض البيضاء يف النسيج 
الحرضي

ــكل العمــراين ملالمــح التامســك والتجانــس  ٢,٢,٥ افتقــار الهي

 والتكامــل

هنــاك عــدة أســباب لحالــة التجــزؤ الحــرضي يف مدينــة جــازان أهمهــا البنيــة 
التحتيــة املفرطــة يف أبعادهــا، وقطــع األرايض الفضــاء غــري املطــورة، 
وتســهم  الجامعــة يف الشــامل، مــع األوديــة ، والهضبــة امللحيــة يف 
البحــر، وأرض املطــار يف رشق املدينــة  مــن  بالقــرب  وســط املدينــة 
يف حالــة التناثــر الحــرضي ملدينــة جــازان، مــن حيــث عــدم االســتمرارية  
والتوائــم بدرجــات متفاوتــة مــع الســياقات الحرضيــة املحيطــة.. تصبــح 
يفتقــد  متجانــس،  وغــري  مفــككاً  حرضيــاً  فضــاءا  جــازان  مدينــة  معهــا 
املقيــاس اإلنســاين املناســب يف تكويناتــه، فالبنيــة التحتيــة املفرطــة 
مثــل الطــرق الرسيعــة ومحــاور النقــل الرئيســة، أصبحــت هــي املقيــاس 
يف تخطيــط وتكويــن املدينــة، مــام قلــل مــن تفاعــل الســكان مــع البيئــة 
الحرضيــة  التــي ال تدعــم املدينــة املشــاة، واألماكــن العامــة املتجــاورة 
مــع الطــرق والشــوارع العريضــة و ال تدعــم تكويــن نســيج حــرضي مرتابــط 
ومتامســك. كذلــك الطــرق الرسيعــة، التــي كان مــن املفــرتض أن تعمــل 
كوصــالت رابطــة، تحولــت لحواجــز خاليــة مــن  أرصفــة املشــاة واملعابــر 

ــرى. ــة األخ ــة الداعم ــى التحتي والبن

تســاهم املشــاريع التنمويــة الكــربى الفرديــة  واملشــيدة يف الغالــب 
لهيــكل املدينــة. فهــذه  الحــرضي  التناثــر  حالــة  أراض خاصــة، يف  عــىل 
املشــاريع عــادة مــا تكــون أحاديــة الوظيفــة ، وبالتــايل تفتقــر ملجموعــة 
شــاغرة  املناطــق  هــذه  تكــن  مل   لــو  وحتــى  الربامــج.  مــن  متنوعــة 
الحــرضي وفقــدان متاســكه  النســيج  لتفــكك  تــؤدي  مــا  متامــاً، فغالبــاً 
وتجانســه.  جامعــة جــازان عــىل ســبيل املثــال، حرمهــا  الجامعــي الكبــري 
عــن  تــام  مبعــزل  املدينــة  وســط  شــامل  يف  يقــع  الوظيفــة  أحــادي 
ــابهة  ــة مش ــاالت تنموي ــاك ح ــك هن ــه. كذل ــط  في ــرضي املحي ــياق الح الس
ذاتيــة التشــكيل منطويــة عــىل نفســها ال تســتجيب لســياق الشــوارع 

املحيطــة بهــا.

ومــن أجــل إعــادة التامســك والتجانــس والتكامــل لهيــكل جــازان العمــراين، 
مناســبة  حــرضي  تصميــم  وإرشــادات  مبــادىء  تطويــر  األمانــة   عــىل 
تدعــم تحقيــق بيئــات حرضيــة صديقــة للمشــاة، مرتابطــة ومتامســكة،  
ومراعيــة للبعــد اإلنســاين. كــام ينبغــي وضــع تطويــر قطــع األرايض 
البيضــاء داخــل املناطــق املبنيــة عــىل ســلم أولويــات األمانــة والحــد مــن 
عــىل  الحاليــة  البيضــاء  األرايض  رســوم  بتطبيــق  العقاريــة  املضاربــات 

البيضــاء. األرايض  أصحــاب 

تجزئة بسبب البنية التحتية املفرطة الحجم 
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تركيز منخفض من االستعامالت املتعددة 

تركيز منخفض جدا من االستعامالت 
املتعددة

Mono-functional Clusters

 ٣,٢,٥ استعامالت األرايض أحادية الوظيفة والتنمية

املستقطبة

املختلــط  االســتعامل  فئــة  يف  مــدرج  الحــايل  جــازان  مدينــة  وســط 
والتجاريــة  الســكنية  مــن االســتعامالت  يحــوي خليطــاً  لــألرايض. فهــو 
والخدمــات العامــة ،عاكســاً بذلــك بيئــة حرضيــة حيويــة، وملبيــاً االحتياجــات 
املدينــة  يف  الوحيــد  كونــه  بــكاٍف،  ليــس  لكنــه  للســكان  األساســية  

النمــو. إىل  الســاعية 

تتســم األوضــاع الراهنــة يف مدينــة جــازان بوجــود سلســلة مــن األنويــة 
ووصــول  منفصلــة  أرايض  واســتعامالت  الوظيفــة،  أحاديــة  الحرضيــة 
ــة  ــتعامالت أحادي ــض األنشــطة واس ــز لبع ــاك أيضــاً ترك ــا. هن محــدود إليه
األراض  اســتعامل  ملخطــط  طبقــا  العمرانيــة  الكتلــة  خــارج  الوظيفــة 
املقــرتح... املرشوعــات التنمويــة احاديــة الوظيفــة ناشــئة يف كافــة 
والحــرم  الكــربى،  الســكنية  املرشوعــات  وبخاصــة   املدينــة،  أطــراف 
الجامعــي، والخدمــات اإلقليميــة، واألرايض الحكوميــة. ومــن املتوقــع أن 
ــة،  ــة القامئ ــرات املعزول ــم التطوي ــن حج ــة م ــعات املقرتح ــم التوس تفاق
اســتمرار  أن  ذلــك  لــألرايض،   مختلطــة  اســتعامالت  اســتحداث  دون 
النشــاط  تعزيــز  فــرص  يقلــل  املنفــردة  االســتعامالت  يف  التوســع 
الحيويــة  مــن  أيضــا  ويقلــل  املنشــود،  االزدهــار  وتحقيــق  االقتصــادي 
شــوارع  ومــن  الحرضيــة،  البيئــة  يف  االجتامعــي  والتواصــل  والتفاعــل 

بالحركــة والنشــاط. تعــّج  مزدهــرة 

وتظهــر األبحــاث أن مثــل هــذه املامرســات  تكــرس للفصــل مــن حيــث 
عــزل العنــارص وعــدم التــوازن يف توزيعهــا، واســتقطاب وتركيــز للخدمــات 
واألنشــطة وإتاحــة الوصــول للفــرص، وعــادة مــا يكــون لهــذا آثــار اجتامعيــة، 
مــن حيــث الفصــل الجغــرايف بــني املجموعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة 
تبعــاً للمســافة مــن املراكــز وتوافــر الخدمــات واملرافــق، مــام يوجــب 
لــألرايض،  املختلــط  ولالســتعامل  للتكامــل  داعمــة  سياســات  تبنــي 
إذ يــويص موئــل األمــم املتحــدة بتخصيــص ٤٠% مــن مســطح األدوار 
املســتدامة،  الســكنية  الجــريات  تخطيــط  يف  التجاريــة  لالســتخدامات 
ومنــع التنميــة يف أطــراف املدينــة، و وجــوب تصميــم جميــع املشــاريع 
املامرســات  أفضــل  مبــادىء  وفــق  وتخطيطهــا  الجديــدة  التنمويــة 
التخطيطيــة  مــن حيــث تبنــي الكثافــة املتوســطة  والعاليــة واالســتعامل 
املختلــط لــألرايض. وبــدون بــذل جهــود حثيثــة وموجهــة، ســيواجه الهيــكل 
العمــراين للمدينــة جــازان مخاطــر أن يصبــح أكــر اســتقطاباً وتناثــراً وفقــداً 
لتامســكه وتجانســه، بــدالً مــن الســري قدمــاً نحــو تحقيــق نســيج عمــراين 

أكــر شــمولية وتجانســاً وتكامــال.

.١

تركيز عايل من االستعامالت املتعددة 
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الشكل ٤٢. املشاريع التطويرية األحادية الوظيفة واملستقطبة يف جازان 

استعامالت متعددة

صناعي

زراعي

حكومي

ديني

ترفيهي

صحي

تجاري

مزارع

تعليمي

استثامري

سكني



٨٢

التشخيص االسرتاتيجي

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

خط الساحل الطبيعي املعرض للخطر 

نسيج عمراين غري متصل مع الساحل

.٢

.٣

 ٤,٢,٥ اختالل التوازن البيئي- االجتامعي واالقتصادي يف

               جازان

تقــع جــازان بالقــرب مــن الســهول الزراعيــة ، وتخدمهــا ثــالث أوديــة يف 
األوديــة  هــذه  لكــن  غــرب،   - رشق  باتجــاه   تتدفــق  الرشقــي  الشــامل 
املدينــة  نســيج  عــن  متامــاً  منفصلــة  الزراعيــة  واألرايض  الطبيعيــة 
الحــرضي. ويف حــال  اختــالل التــوازن يف املنظومــة الطبيعيــة لألوديــة 
مثــل  بيئيــة  ملخاطــر  جــازان  ذلــك  يعــرض  فقــد  الزراعيــة،  واألرايض 
الفيضانــات وفقــدان الغطــاء األخــرض. لهــذا، عــىل جــازان وهــي تســعى 
التوافــق  لتحقيــق  حثيثــة  جهــودا  تبــذل  أن  الحــرضي،  والتحــول  للتوســع 

الحرضيــة. وبيئتهــا  الطبيعيــة  معاملهــا  بــني  والتكامــل 

وأكــرب معلــم طبيعــي ملدينــة  جــازان يكمــن يف رشيطهــا الســاحيل 
ــذي يعتــرب املحــرك االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي لهــا، إذ  متتلــك  ال
مــن  تغــرّي  الجنــوب،  إىل  الشــامل  مــن  ممتــدة  بحريــة   واجهــة  جــازان 
بســبب  الســاحل  عــىل  تجــري  التــي  العمرانيــة  اإلشــغاالت  طبيعتهــا 
ــة الواجهــة  املشــاريع الجديــدة. لهــذا يجــب أن يكــون الحفــاظ عــىل جاملي
البحريــة واملنظومــات البيئيــة الطبيعيــة بالرشيــط الســاحيل مــن ضمــن 
اولويــات األمانــة، ملــا لذلــك مــن فوائــد بيئيــة كبــرية، أهمهــا الحفــاظ عــىل 
املوائــل الطبيعيــة للنباتــات والحيــاة البحريــة. لــذا، يجــب إجــراء تحليــالت 
وافيــة وشــاملة  لتفــادي أي آثــار ســلبية جــراء الضغــوط العمرانيــة يف 

الســاحيل. الرشيــط 

تفتقــر مدينــة جــازان إىل الفراغــات الخــرضاء العامة املفتوحــة داخل الكتلة 
العمرانيــة، وعــدم  الرتابــط والتجانــس يف الفراغــات الخــرضاء القامئــة. 
فــإذا تــم تصحيــح  الوضــع، ســتكون هنــاك فرصــة مواتيــة لتشــكيل شــبكة 
خــرضاء متناغمــة يف جميــع أنحــاء املدينــة.  ينبغــي ربــط حدائــق املجاورات 
الســكنية والشــبكة الخــرضاء يف املناطــق املبنيــة بالرشيــط الســاحيل 
عــرب إعــادة ربــط وتنســيق  الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء. وميكــن تحقيــق 
ذلــك عــن طريــق التحويــل االنتقــايئ لــألرايض الفضــاء املتاحــة داخــل 
املناطــق املبنيــة إىل فراغــات حرضيــة وأرشطــة ومتنزهــات عامــة  خــرضاء 
ومرافــق  تجاريــة  بأنشــطة  امتدادتهــا  تدعــم  الجميــع،  لخدمــة  ترويحيــة 
بالتــايل مــن  اختــالل  اجتامعيــة عــىل نطــاق حركــة املشــاة، مــا يقلــل 

ــة. ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــوازن بــني النظــم االجتامعي الت

العمــوم، يجــب أن تكــون حاميــة وتكامــل املــوارد الطبيعيــة  مــن  يف 
ضمــن األولويــات التنمويــة يف تخطيــط  مدينــة جــازان، مــع وجــوب أن 
تراعــي  كافــة أعــامل التطويــر الجديــدة حاميــة  املنظومــة البيئيــة املحليــة 

ملدينــة جــازان.

.١

األودية الطبيعية املعرضة للخطر 
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الشكل ٤٣. اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي يف جازان

واجهة بحرية منفصلة وغري قابلة للوصول

األرايض الزراعية

األودية الرئيسية التي يجب حاميتها وإدارتها

عدم وجود شبكة من األماكن العامة
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النظرة املستقبلية

١.٦ االستجابات االسرتاتيجية

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

املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مدينة جازان. 

١,١,٦  املدينة املدمجة 

وفقــاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة ، يتعــني عــىل املــدن أن تشــجع اســرتاتيجيات التنميــة العمرانيــة التــي تراعــي، حســب 
االقتضــاء، الحاجــة إىل ضبــط وتوجيــه أعــامل التوســع الحــرضي، وأولويــات التجديــد العمــراين عــرب التخطيــط لتوفــري بنيــة تحتيــة 
وخدمــات مرتابطــة جيــداً يســهل الوصــول إليهــا. ويتوخــى مــن املدينــة املدمجــة أن تكــون عاليــة الكثافــة، تتســم بالتنميــة والتطوير 
القائــم عــىل االســتعامل املختلــط لــألرايض، نابضــة بالحيــاة، مــع توزيــع جيــد  للخدمــات واملرافــق )مستشــفيات ومتنزهــات 
ومــدارس( ، عــىل أن تعــزز اآلليــات املكانيــة والترشيعيــة مــن تواصــل ومتــازج املدينــة املدمجــة لتحســني ســبل اإلتاحــة وقابليــة 
التنقــل ســرياً عــىل األقــدام  يف الفضــاء العمــراين، ومــا يثمــره ذلــك مــن  إقبــال عــىل اســتعامل وســائل النقــل العــام والفضــاءات 
العامــة، والحــد مــن االزدحــام، وتعزيــز االقتصــاد املحــيل، وتعزيــز التفاعــل والتواصــل والحيويــة االجتامعيــة. وتشــمل السياســات 
الهادفــة إىل تعزيــز التقــارب والتــامزج العمــراين:  تشــجيع التجديــد الحــرضي، إعــادة إحيــاء مراكــز املــدن، فــرض قيــود عــىل التنميــة 
يف األريــاف وعــىل أطــراف املــدن وضواحيهــا، ودعــم التنميــة عاليــة الكثافــة واالســتعامل املختلــط لــألرايض، وتشــجيع اســتعامل 

وســائط النقــل العــام ، وتكثيــف التنميــة يف محيــط محطــات ومحــاور النقــل العــام.

٢,١,٦   املدينة املتصلة                                 

تطلــب األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مــن املــدن االلتــزام بضــامن إتاحــة دخــول الجميــع إىل األماكــن العامــة، واســتخدام وســائل النقــل 
العــام، والحصــول عــىل الســكن، واالســتفادة مــن التعليــم واملرافــق الصحيــة، واإلعــالم العــام،  واالتصــاالت.   يتوخــى يف املدينة 
املتصلــة أن تكــون كشــبكة متواصلــة مــن الجــريات واألحيــاء الســكنية، جيــدة الرتابــط والتــوازن، لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة وأماكنهــا 
العامــة، وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة والخاصــة، وتشــكل بيئــة عمرانيــة صحيــة وحيويــة. واألهــم مــن ذلــك، 
أن يف هــذه األحيــاء فــرص وتســهيالت يســهل الوصــول إليهــا ســريا عــىل األقــدام، مــام يقلــل الحاجــة للســيارات الخاصــة. ويف 
املــدن الكبــرية ، ميكــن لنظــم النقــل الجامعــي أن توفــر التنقــل عــرب املــدن برسعــة عاليــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر، تاركــة 
ــري حركــة املــرور، وال  ــة )املشــاة( ، مــام يقلــل مــن حجــم وتأث ــة وللحركــة الراجل ــة لوســائط النقــل املحلي الوصــول للوجهــات النهائي
ــة  ــح القطــارات الخفيفــة وأنظمــة الســكك الحديدي ــة تصب ــة املتصل ــاء الســكنية. يف املدين ســيام حــول مراكــز املجــاورات واألحي
الخفيفــة والحافــالت الكهربائيــة أكــر فعاليــة، ويصبــح ركــوب الدراجــات الهوائيــة واملــي الصحــي أكــر أمانــاً ومتعــة، ناهيــك عــن 
تقليــل االزدحــام والتلــوث بشــكل كبــري، وزيــادة اإلحســاس باالنتــامء للمــكان والعيــش والتواصــل والتفاعــل املشــرتك والحيويــة 

االجتامعيــة يف األماكــن العامــة.

٣,١,٦ املدينة الشاملة

تطلــب األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مــن املــدن االلتــزام ،يف ســياق  دعــم التنــوع يف املــدن واملســتقرات البرشيــة، بتعزيــز 
التامســك االجتامعــي والحــوار والتفاهــم بــني الثقافات،والتســامح واالحــرتام املتبــادل، ومشــاركة املــرأة يف التنميــة، واالبتــكار، 
ومبــارشة األعــامل الحــرة، والشــمولية، وهويــة جميــع النــاس وســالمتهم وكرامتهــم، وأيضــا تعزيــز جاذبيــة املــدن للعيــش والعمــل 
واالســتقرار، وبنــاء اقتصــاد حــرضي مزدهــر. وهنــا تحتــاج مدينــة جــازان ألن تأخــذ مببــادىء موئــل األمــم املتحــدة يف مســعاها 
ــة ومزاياهــا النســبية وإرثهــا الحضــاري  ــك باســتغالل مقوماتهــا التنموي ــاء اقتصــاد حــرضي شــمويل، مزدهــر ومســتدام، وذل لبن
ــاج مســتدامة،  ــاع أمنــاط اســتهالك وإنت ــة شــمولية ومســتدامة واتب ــة صناعي ــة. ودعمهــا لتنمي ــة وبنيتهــا التحتي ومواردهــا املحلي
إىل جانــب تعزيزهــا لتوفــري بيئــة مواتيــة وممّكنــة لفــرص االســتثامر واالبتــكار مــن أجــل حيــاة أفضــل ومســتقبل حــرضي مســتدام. 

٤,١,٦ املدينة املرنة                                                                         

ــات واألزمــات  ــات والصعوب ــة املناســبة ملواجهــة  التحدي ــزات العمراني ــار الشــكل البنــايئ والتجهي ــة تأخــذ يف االعتب ــة املرن املدين
االجتامعيــة واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ جــرّاء اســتهالك الوقــود الكربــوين وتغــريات املنــاخ. وعــىل هــذا النحــو، 
ــة مــن  ــة واملجتمعــات املســتدامة،)٢٢( حيــث تتكــون هــذه األنظمــة املادي ــة بأنهــا شــبكة مــن النظــم املادي ــة املرن تعــرّف املدين
املكونــات البيئيــة واإلنشــائية. ووفًقــا لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة ، تضمــن املــدن املرنــة االســتدامة البيئيــة عــن طريــق تشــجيع 
اســتعامل الطاقــة النظيفــة واالســتعامل املســتدام لــألرايض واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة، وحاميــة النظــم اإليكولوجيــة 
الطبيعيــة والتنــوع اإلحيــايئ، مبــا يف ذلــك اعتــامد أمنــاط الحيــاة الصحيــة التــي تنســجم مــع الطبيعــة، وتشــجيع أمنــاط االســتهالك 
واإلنتــاج املســتدامة، وتعزيــز القــدرة عــىل التكيــف، والحــّد مــن أخطــار الكــوارث، والتخفيــف مــن آثــار تغــرّي املنــاخ والتكيّــف معهــا. 
وهــذه العنــارص مجتمعــة تحقــق املرونــة واملنعــة يف مواجهــة التحديــات والكــوارث. كــام تفعــل املدينــة املرنــة مجمــل عملياتهــا 
الفنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، ومــا ينجــم عنهــا مــن اســتهالك ومنــو وإنتــاج للطاقــة وتخلــص مــن النفايــات،  وضــامن إمــدادات 
موثوقــة وسالســل قيمــة متوازنــة. وبالنســبة ملدينــة جــازان، فهــذا يعنــي إعــادة تقويــم عالقــة املدينــة مبعاملهــا الطبيعيــة 
وتأثــريات هــذه املعــامل  االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة، مــع اإلشــارة بشــكل خــاص لكافــة املعــامل الطبيعيــة وشــبه الطبيعيــة 

التــي تشــكل مبجملهــا شــبكة الخــرضة وامليــاه.

١
]الدمج[

٢

٣

٤

 ]إعادة الدمج[

 ]إعادة التوازن[

 ]الحامية والتحسني[ 
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أحد املباين الشعبية األثرية يف منطقة جازان



٨٨

النظرة املستقبلية

.٢

.٣

إنشاء مراكز اقتصادية ثانوية ميكن ربطها لزيادة 
إمكانية الوصول وإعادة توزيع املرافق والخدمات 

التكثيف داخل املناطق السكنية سوف يزيد 
الطلب عىل الخدمات التجارية وغريها

٢,٦ النامذج املناسبة ملدينة جازان من منظور طبيعي 

وعمراين

ــة مــن خــالل ــة العمراني ــواء التنمي ــة املدمجــة: احت  ١,٢,٦  املدين

التكثيــف الحــرضي

بالســيارة  التنقــل  العديــد مــن الفوائــد، يقــل فيهــا  للمدينــة املدمجــة 
الخاصــة، مــام يقلــل مــن االنبعاثــات الكربونيــة، وكذلــك مــن اســتهالك 
ــبل  ــني س ــام، وتحس ــل الع ــات النق ــل لخدم ــاً أفض ــر ظروف ــة، وتوف الطاق
وســهولة الوصــول إىل الفــرص والخدمــات والســلع واملرافــق العامــة مام 
يســمح بإعــادة اســتخدام البنيــة التحتيــة الحاليــة واألرايض التــي ســبق 
الحيويــة  لبعــث  املــدن  مراكــز  تجديــد وتطويــر  تفضيــل  مــع  تطويرهــا، 
والحركــة والنشــاط  وتعزيــز جــودة الحيــاة  فيهــا. وحاليــاً ، تحــوز جــازان  عــىل 
مقومــات لتدعيــم تطورهــا، وإعــادة إحيــاء مركزهــا الحــايل مــن خــالل الحــد 
مــن الزحــف و االمتــداد العمــراين، بالتــوازي مــع تطويــر قطــع األرايض 
الفضــاء غــري املنــامة املتوافــرة يف املناطــق منخفضــة الكثافــة وفــق 

مبــادىء التطويــر عــايل الكثافــة واالســتعامل املختلــط لــألرايض. 

عــىل هــذا النحــو، تركــز هــذه التوصيــة االســرتاتيجية عــىل احتــواء النمــو 
االحتــواء  سياســة  ولتنفيــذ  الحــرضي.  التكثيــف  خــالل  مــن  والتوســع 
مــن  الحاليــة،  املبنيــة  املنطقــة  ضمــن  التنميــة   ضبــط  ينبغــي  هــذه، 
خــالل تقليــص حــدود النطــاق العمــراين الحاليــة  واعتبــار الحــدود الجديــدة 
مــن  االســتفادة  بهــدف  الجديــدة،  املشــاريع  عــىل  املوافقــة  أســاس 
التوســع  يف  الــرشوع  قبــل  داخلهــا  املتاحــة  البيضــاء  األرايض  جميــع 
العمــراين. ومبــوازاة ذلــك، ينبغــي وضــع حوافــز لتشــجيع االســتعامل 
غــري  الفضــاء  األرايض  يف  املكثفــة  والتنميــة  لــألرايض  املختلــط  
املطــورة، واملبــادرة  بتطبيــق “رســوم األرايض البيضــاء” لحفــز التنميــة.

بســبب  املدينــة  لوســط  الرشقــي  الطــرف  تفــرع  مشــكلة  وملعالجــة 
أرض املطــار الحاليــة، يُــوىص بــأن تتفــاوض األمانــة عــىل تبــادل األرايض 
مــع وزارة الداخليــة، التــي ســتحصل عــىل ملكيــة املنطقــة بعــد نقــل 
املطــار إىل الشــامل. وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد إىل حــد كبــري مــن القــدرة 
الــرشق ويحــول دون التوســعات املســتقبلية  التنمويــة للمدينــة يف 
خــارج املنطقــة املبنيــة الحاليــة.  فتطويــر أرض املطــار كامتــداد للمدينــة  
تهيئــة  مــع  الشــامل،  الحــرضي  النســيج  ومتاســك  ترابــط  مــن  ســيعزز 
الظــروف  ملزيــد مــن أعــامل التكثيــف الحــرضي، والتخفيــف بالتــايل مــن 
ضغــوط وأعبــاء مــد شــبكات البنيــة التحتيــة إىل تنميــات جديــدة زاحفــة 
فعاليتــه  ذلــك  ســيثبت  الطويــل،  املــدى  يف  وهنــاك.  هنــا  ومبعــرة 
ــة األساســية ،والتقليــل مــن  ــد مــن كفــاءة البني مــن حيــث التكلفــة، ويزي
املدينــة،  لوظائــف  اإلجامليــة  التكاليــف  وخفــض  املــوارد،  اســتهالك 
وللبنيــة التحتيــة مــام يتيــح املجــال إلعــادة توجيــه االســتثامرات لغايــات 

تحســني النســيج الحــرضي الحــايل.

.١

إن تكثيف وسط مدينة جازان الحرضي الحايل 
سوف يؤدي إىل زيادة النشاط االقتصادي وإقامة 

روابط مع املراكز األخرى
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الشكل ٤٤. املدينة املدمجة: لدعم تنمية الدمج والتكثيف

أرايض بيضاء داخل املدينة الحالية

أرايض بيضاء داخل نطاق ١٤٥٠ هـ 

منطقة التكثيف 



٩٠

النظرة املستقبلية

.٢

.٣

إنشاء روابط ثانوية مع خطوط النقل العام وطرق 
عرضية متعددة وسائط النقل

تشجيع وسائل النقل غري السيارات يف املناطق 
السكنية إلنشاء تدرج هرمي يف الشبكات 

النســيج ومتاســك  ترابــط  إعــادة  املتصلــة:  املدينــة   ٢,٢,٦ 

الحــايل الحــرضي 

تتنــاول هــذه االســرتاتيجية الحاجــة إىل إعــادة وصــل الهيــكل العمــراين 
املتناثــر مكانيــاً  لغايــات تحقيــق  نســيج حــرضي أكــر تكامــاًل يســهل عــىل 
الجميــع الوصــول إليــه والتنقــل فيــه. إذ يتســم الهيــكل العمــراين الحــايل 
الحيــاة.  جــودة  مــن  يقلــل  مــام  والتجانــس  للتامســك  بفقدانــه  لجــازان 
فالطــرق الرسيعــة الكبــرية الحجــم قطعــت أوصــال النســيج العمــراين ، 
وفصلــت أحيــاء املدينــة عــن بعضهــا البعــض. كــام أنهــا غــري فعالــة لعــدم 

ــة. ترابطهــا مــع شــبكات الطــرق املحلي

تفتقــر أمنــاط الطــرق يف جــازان إىل التــدرج الهرمــي ، مــام يعــوق بشــكل 
االســرتاتيجية  هــذه  تقــرتح   ، الوضــع  ولعــالج  والتكامــل.  االتصــال  أكــرب 
إعــادة تصميــم طريــق األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز وطريــق امللــك 
عبــد العزيــز / شــارع  املطلــع وشــارع امللــك فهــد الــذي يقســم املدينــة 
حاليــاً ، مــن ناحيــة الحجــم والوظيفــة ، لتحويلهــا  إىل محــاور مروريــة وتجارية 
مزدانــة باألشــجار واألرصفــة واملمــرات الجانبيــة يف وســط  املدينــة. كــام 
ينبغــي إعــادة توجيــه حركــة املــرور باتجــاه شــامل- جنــوب بعيــداً عــن وســط 
املدينــة مــن أجــل انســنه البيئــة املروريــة بالقــرب مــن وســط املدينــة، مــع 
تخصيــص مســار خــاص لحافــالت النقــل الرسيــع املقرتحــة للمدينــة  يف 
حــرم قطاعــات الطــرق لغايــات ربــط  حــرم الجامعــة واملنطقــة الصناعيــة 

مــع وســط املدينــة.

يســهل  للمشــاة   صديقــة  مروريــة  بيئــة  بتوفــري  االهتــامم  ينبغــي   
عليهــم التنقــل والتجــوال فيهــا براحــة وأمــان مــع إضافــة وصــالت طوليــة 
ومســتعرضة نحــو الكتــل العمرانيــة املجــاورة واســتكاملها بنظــام نقــل 

النهائيــة .  الــركاب إىل مقاصدهــم  ثانــوي لتســهيل وصــول  عــام 

وملعالجــة إشــكالية التناثر/التجــزؤ الحــرضي، ينبغــي إعــادة توجيــه العالقــة 
ــات اســتغالل الرشيــط  ــة لغاي ــة العمراني ــط  الســاحيل والكتل بــني الرشي
الســاحيل كفضــاء عــام ومركــز للنشــاط االقتصــادي  والتواصــل مــع جــزر 

فرســان ، والســعي يف تطويــره ليصبــح وجهــة ســياحية جاذبــة.

.١

إنشاء خط نقل عام مركزي سيساعد يف تنظيم 
املدينة ومواءمة التطوير الجديد بطريقة 

إسرتاتيجية 
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الشكل ٤٥. املدينة املرتابطة واملتصلة: دمج النسيج العمراين والتخلص من التجزئة

مركز املدينة متصل بخط الباصات 

املراكز الحرضية الرئيسية عىل طول خط الباصات 

املراكز الحرضية املحلية عىل طول خط الباصات 

خط الباصات الرئييس

خطوط نقل عام فرعية 
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تشجيع املشاركة املتساوية بني املواطنني 
والجهات املعنية يف جميع القطاعات.

زيادة الفرص االقتصادية عن طريق االستعامالت 
املتعددة يف املدينة والكثافة العالية عىل طول 

وسائل النقل العام.

 ٣,٢,٦ املدينــة الشــاملة : إتاحــة الوصــول للفــرص والخدمــات

باملدينــة واملرافــق  والســلع 

واألنشــطة  لــألرايض  املختلــط  لالســتعامل  العــايل  الرتكّــز  يطغــى 
التجاريــة والخدمــات العامــة يف مدينــة جــازان، وســط املدينــة  ترتكــز فيــه 
أخــرى  مناطــق  تفتقــر  بينــام  التجاريــة،  الحكوميــة واألنشــطة  الخدمــات 
أحــادي  واالســتعامل  واألنشــطة.  الخدمــات  هــذه  ملثــل  املدينــة  يف 
ــة   الوظيفــة، وهــو الســكني، مرتكــز يف القطاعــات الشــاملية والجنوبي

وأجــزاء مــن القطــاع الرشقــي.
 

ويف ســبيل معالجــة حالــة الرتكــز واالســتقطاب يف املدينــة، ينبغــي 
النظــر يف تشــكيل مدينــة لتكــون أكــر تكامــاًل وأكــر شــمولية وإنصافــاً 
مــن خــالل تبنــي سياســة اإلتاحــة الكاملــة للجميــع يف ســهولة الوصــول 
إىل املدينــة عــرب توفــري ســبل الوصــول إىل الفــرص والخدمــات والســلع 
واملرافــق واملتمثلــة يف  بنــاء مراكــز فرعيــة جديــدة واالســتفادة مــن 
“املدينــة  بنــد  يف  املوضــح  الرسيعــة  العــام  النقــل  حافــالت  نظــام 
املتصلــة”، واملبــادرة بعــد اكتاملــه برتكيــز خدمــات تجاريــة واســتعامالت 
أرايض مختلطــة وكثافــات ســكنية متوســطة وعاليــة  يف محيــط املراكــز 
الفرعيــة الجديــدة، مــام يخفــف مــن حــدة  الرتكــز واالســتقطاب،ويحفز 
الفروقــات  وتحجيــم   تقليــص  مــن  مبــارشة  غــري  بطريقــة  بالتــايل 

االجتامعيــة واالقتصاديــة يف املدينــة.

السوق التاريخي مثال جيد لألماكن العامة 
اإلندماجية 
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الشكل ٤٦. املدينة اإلندماجية الشاملة: إعادة التوازن وتسهيل الوصول إىل الخدمات وفرص العمل يف املدينة

مركز املدينة - املحور الرئييس للمرافق العامة 

مركز حرضي جديد - محور رئييس للمرافق العامة 

مركز أسايس صغري للمرافق العامة 
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يجب أن تتم حامية األودية من التعدي بإنشاء 
مناطق عازلة خرضاء 

يجب حامية البحر والساحل كموارد طبيعية ومحفز 
اقتصادي للمنطقة

ــة ــات االجتامعي ــوازن للمنظوم ــادة الت ــة: إع ــة املرن  ٤,٢,٦ املدين

ــازان ــة يف ج ــي واالقتصادي البيئ

متثــل جــازان نظامــاً معقــدا مــن العالقــات املكانيــة والوظيفيــة التــي 
تؤثــر يف إنتاجيتهــا االقتصاديــة وتتأثــر بهــا. ويرتبــط ذلــك بالبنيــة التحتيــة 
الحرضيــة وأنظمتهــا االجتامعيــة ومواردهــا البيئيــة والنظــم اإليكولوجيــة 
األطــر  تطويــر  تعزيــز  إىل  االســرتاتيجية  هــذه  وتهــدف  الطبيعيــة. 
العمرانيــة الحرضيــة التــي تدعــم اإلدارة املســتدامة واســتخدام األرايض 
واملــوارد الطبيعيــة. واســتناداً إىل اســرتاتيجية املدينــة املتصلــة، تهدف 
إســرتاتيجية املدينــة املرنــة إىل بنــاء عالقــة إيجابيــة ووظيفيــة  وتفاعــل 

مســتمر بــني  املدينــة ونظمهــا الطبيعيــة .

ولتحقيــق ذلــك، يتعــني عــىل املدينــة احرتام نظامهــا  الطبيعــي واحتوائه 
ــط الســاحيل  ــل الرشي ــة بإعــادة تأهي ــة الطبيعي ــز البيئ وتنشــيطه، وتعزي
كمتنــزه متصــل ومفتــوح، ومــن ثــم ربطــه بشــكل جيــد بشــبكة واســعة 
للمناطــق  الجديــدة  مــع وصــالت جيــدة  الخــرضاء  العامــة  الفراغــات  مــن 
مشــاة  وممــرات  أرصفــة  وتشــمل  إليهــا،  الوصــول  لتســهيل  الحرضيــة 
ونقــل عــام. وعــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي تخضــري الرشيــط  الســاحيل 
ــة وربطهــا باملســاحات الخــرضاء املفتوحــة  ــة كنظــم هيدرولوجي واألودي
باملدينــة واملناطــق الزراعيــة يف رشق حــدود النطــاق العمــراين. حيــث 
يحــوز الرشيــط الســاحيل عــىل مقومــات تؤهلــه لتشــكيل فــراغ طبيعــي 

ــدة. ــة فري ــة هوي عــام متصــل ومتكامــل يكســب املدين

الطبيعيــة ضمــن  املــوارد  إدراج حاميــة وتكامــل  ينبغــي  العمــوم،  يف 
التطويــر  مشــاريع  جميــع  تتــم   بحيــث  للمدينــة،  التخطيــط   أولويــات 
الجديــدة  يف إطــار احــرتام النظــم الطبيعيــة املحليــة لجــازان. وميكــن أن 
يوفــر نهــج االقتصــاد األخــرض إطــارا مفيــدا بهــذا الخصــوص، حيــث ينبغــي 
أن تعــزز القــرارات واإلجــراءات التخطيطيــة والتنمويــة لجوانــب الكفــاءة 
الفاعلــة، وتحقيــق مســتوى  البيئيــة  يف اســتخدام  املــوارد،  واإلدارة 
معيشــة أفضــل للســكان. ويف هــذه الحيثيــات، ينبغــي إعــادة النظــر يف 
الــوادي والســاحل والفراغــات الحرضيــة العامــة الخــرضاء ، باعتبارهــا بنيــة 
تحتيــة اجتامعيــة- إيكولوجيــة متثــل مصــدراً محتمــالً للنمــو االقتصــادي 
ــة، مــام  يقلــل بالتــايل مــن اختــالل التــوازن  ــة للمدين ــة االجتامعي والتنمي

بــني املنظومــات االجتامعــي واإليكولوجــي واالقتصاديــة.

جازان هي السلة الزراعية يف املنطقة
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الشكل ٤٧. املدينة املرنة: إعادة توازن النظم االجتامعية البيئية واالقتصادية يف جازان

تطوير وحامية الساحل 

دمج املساحات العامة والشبكة الخرضاء 

ربط الساحل باملناطق النائية الخرضاء 
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© FSCP

٣,٦ الخطة التنفيذية لجازان

للتنفيــذ  قابلــة  عمليــة  اســرتاتيجيات  إىل  التوصيــات  تحويــل  يتطلــب 
املنشــود  الحــرضي  التحــول  لتحقيــق  ومفصلــة  ممنهجــة  سياســات 
بيئيــاً وعمرانيــاً واجتامعيــاً واقتصاديــاً. وقــد تــم تصميــم خطــة تنفيذيــة 
مســتجيبة للتوصيــات اإلســرتاتيجية األربعــة، تشــمل حزمــة مــن التدخــالت 
لنمــوذج  التحــول  أولويــات  وفــق  جــازان  ملدينــة  املمنهجــة  الحرضيــة 
تنفيذيــة  ثــالث سياســات  الخطــة  املدينــة املتكاملــة واملرنــة. وتحــدد 

متوخــاة بشــكل خــاص  لحالــة جــازان، وهــي:

السياســة التنفيذيــة ١ : إنشــاء نظــام نقــل عــام شــامل ومتكامــل   •
ــة.  ــدة للتنمي ــاور جدي ــم مح لدع

السياســة التنفيذيــة ٢ : تكثيــف حــرضي اســرتاتيجي حــول املراكــز   •
)األنويــة( الحرضيــة الفرعيــة ومســارات النقــل.

السياســة التنفيذيــة ٣ : إعــادة ربــط العنــارص الطبيعيــة باملناطــق   •
املبنّيــة، وإنشــاء شــبكة مــن الفضــاءات الحرضيــة العامــة الخــرضاء 

واملائيــة املتوافقــة مــع معطيــات البيئــة الطبيعيــة.

مــن  حزمــة  إىل  الحاجــة  والثانيــة   األوىل  التنفيذيــة  السياســة  تتنــاول 
التدخــالت الحرضيــة التــي تتنــاول قضيــة االمتــداد والفصــل العمــراين 
يف املدينــة، واتبــاع نهــج تكثيــف التنميــة يف محيــط شــبكات النقــل 
العــام. أمــا السياســة التنفيذيــة الثالثــة، فرتكــز عــىل تدخــالت محــددة 
عــىل مســتوى الفــراغ الحــرضي تســتهدف التأهيــل والتوافــق البيئــي 
واالجتامعــي بــني املناطــق املبنيــة ونظــم البيئــة الطبيعيــة عــرب تطويــر 

شــبكة خــرضاء مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة املفتوحــة.

وينجــم عــن تلــك السياســات التنفيذيــة أثــر متزامــن يطــال املســتويات 
والفراغــات  الســكنية  واملجــاورات  الحرضيــة  جــازان  منطقــة  الثالثــة: 
الحرضيــة العامــة، ويدعــم إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الحاليــة  وتــوازن 
عــىل  املدينــة  مســتخدمي  بــني  الوظيفيــة   والتفاعــالت  العالقــات 
اختــالف أطيافهــم ودخلهــم، وتحســني التكامــل بــني الضواحــي الحرضيــة 
ومنطقــة وســط املدينــة، وتحســني شــبكات النقــل والتنقــل، والتوســع 
التحــوالت  هــذه  لجميــع  الداعمــة  والنظاميــة  التمويليــة  الوســائل  يف 

والبيئيــة. واالقتصاديــة  االجتامعيــة 

بدائل للتنمية العمرانية واملكانية املستقبلية يف جازان
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الشكل ٤٨. أهم التوصيات اإلسرتاتيجية الرئيسية لتنمية وتطوير مدينة جازان 
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الخطوة الثانية هي ربط وإنشاء طرق عرضية 
من الرشق إىل الغرب، مع إنشاء شبكة حافالت 

التغذية التي سوف ترتبط مبحطات الباصات 
متعددة الوسائط

سيتم تخصيص النشاط التجاري والكثافة العالية 
يف الشوارع الثانوية وحول وسائل النقل العام. 

٤,٦ السياسات التنفيذية الثالثة للتطوير الهيكيل

 ١,٤,٦  السياســة التنفيذيــة األوىل : إنشــاء نظــام نقــل عــام

 شــامل ومتكامــل

تركــز السياســة التنفيذيــة األوىل عــىل إعــادة هيكلــة شــبكات الطــرق 
وأمنــاط التنقــل يف املدينــة، وكل خطــوة يف هــذه السياســة العمرانيــة 
تهــدف إىل توجيــه التحــول الهيــكيل للمدينــة مــن خــالل تحويــل الربــط 
الرئيــس  مــن شــامل املدينــة إىل جنوبهــا، وإعــادة توجيــه أمنــاط الحركــة 
للمدينــة.   التاريخــي  باملركــز  ترتبــط  للمشــاة  صديقــة  شــوارع  وتوفــري 
ويعتــرب تحويــل عائــق طبيعــي مــن الداخــل باتجــاه الســاحل ليصبــح عنــرا 
موحــداً ورابطــا جــزء هامــا يف عمليــة التحــول الهيــكيل الحــرضي ملدينــة 

ــة. ــاً يف مســرية منــو املدين جــازان ويشــكل منطــاً صحي

١-١  إنشاء عصب رشياين للنقل العام باتجاه  شامل – جنوب 

الخطــوة األوىل تقــرتح إنشــاء عصــب نقــل عــام يربــط الشــامل الجنــوب 
شــوارع   إىل  الداخليــة   الرئيســة  الطــرق  تحويــل  عــرب  املدينــة  بوســط 
عريضــة متكاملــة مــع مســار مخصــص لحافــالت النقــل العــام الرسيعــة، 
ينطلــق مــن الحــرم الجامعــي يف الشــامل مــروراً بطريــق األمــري محمــد 
بــن نــارص، ثــم شــارع األمــري ســلطان ، وينتهــي يف املنطقــة الصناعيــة 
يف الجنــوب، مــع إعــادة توجيــه  حركــة مــرور الســيارات مــن الشــامل إىل 
الجنــوب إىل الطــرق الطرفيــة كطريــق امللــك فهــد ، لتخفيــف ضغــط 

ــة. ــة عــن وســط املدين الحركــة املروري

ــا  ــرتاتيجية وربطه ــع اس ــام يف مواق ــل ع ــة( نق ــد )أنوي ــد عق ١-٢  تحدي

ــة بشــبكة وصــالت طــرق نقــل عــام ثانوي

يجــب تطويــر تصاميــم للعصــب املركــزي بالتــوازي مــع إنشــاء محطــات 
وقــوف حافــالت النقــل العــام الرسيعــة. ويســاعد هــذا العصــب املركــزي 
بطريقــة  التنميــة  وتوجيــه  هرمــي  تــدرج  إنشــاء  يف  الحــرضي  للتنقــل 
توفــر روابــط منطقيــة مــع شــبكات شــوارع خدمــة محليــة. ويســتند يف 
اختيــار مواقــع عقــد النقــل العــام إىل حجــم نطــاق خدمــة عقــدة النقــل 
العــام  وأهميــة موقعهــا. وبعــد تحديــد مواقــع عقــد النقــل العــام  يصــار 
إىل تنفيــذ وصــالت الخدمــة الثانويــة املوصلــة للمقاصــد النهائيــة لرحــالت 
الســكنية  واألحيــاء  املجــاورات  يف  الرسيعــة  العــام  النقــل  حافــالت 

الداخليــة مــن املدينــة.  

١-٣ إعــادة تنظيــم تــدرج شــبكة الشــوارع وتقليــص عــروض الطــرق 

الحــرضي التناثــر  لتفــادي 

مبجــرد إنشــاء شــبكة النقــل العــام ، ينبغــي إعــادة تنظيــم التــدرج الهرمــي 
الشــامل لشــبكة شــارع املدينــة لتوفــري شــوارع وتدفقــات مروريــة بديلــة 
عــرب املدينــة. مــام يــؤدي إلعــادة  توجيــه هيــكل املدينــة متاشــياً مــع 
التــدرج الهرمــي للحركــة املروريــة ضامنــاً لخدمــة غالبيــة الســكان. فالطــرق 
ذات األبعــاد الزائــدة واملتصلــة بوســط املدينــة ينبغــي إعــادة تصميمهــا 
لغايــات خفــض الرسعــات العاليــة عــرب تحويلهــا إىل طــرق عريضــة مزدانــة 
باألشــجار ومــزودة بأرصفــة وممــرات لتســهيل حركــة املشــاة وبأنشــطة 

تجاريــة وفراغــات حرضيــة عامــة.

سوف يكون نظام النقل العام الطويل مبثابة 
املحور الرئييس للمدينة، والذي يربط بني الشامل 

والجنوب، مع إيجاد مراكز مختلفة من األنشطة 
العمرانية والحرضية حول املحطات وخطوط النقل
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الشكل ٤٩. اإلجراء األول: إنشاء شبكة بنية فعالة للنقل العام يف جازان

املحور الرئييس لباصات النقل العام 

شبكة خطوط الباصات 

مركز املدينة

مراكز النقل الرئيسية

مراكز النقل الفرعية
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٢,٤,٦   السياسة التنفيذية الثانية:  تكثيف حرضي وترابط 

وتواصل  وإنشاء مراكز فرعية جديدة

تشــجع السياســة التنفيذيــة الثانيــة  عــىل زيــادة تدريجيــة يف الكثافــة 
الحرضيــة وإنشــاء مراكــز فرعيــة حــول عقــد النقــل الرئيســة املقرتحــة. 
واســتناداً إىل السياســة التنفيذيــة األوىل التــي تهــّيء لتشــكيل نســيج 
حــرضي أكــر كثافــًة وتواصــالً وتوازنــاً ، تدعــم السياســة التنفيذيــة الثانيــة 
العــام  النقــل  التنميــة الســكنية يف محيــط محطــات ومرافــق  تكثيــف 
التكثيــف  لهــذه  ودعــامً  األقــدام.  عــىل  ســرياً  إليهــا  الوصــول  لضــامن 
الحــرضي االســرتاتيجي، ال بــد مــن توفــري حوافــز اقتصاديــة وأدوات ناظمة  
لتعزيــز االرتقــاء بالنســيج العمــراين عــرب مراكــز االســتعامالت املختلطــة 
لــألرايض املتمركــزة حــول عقــد النقــل العــام وتطويــر األرايض الفضــاء. 
عــىل أن يتــم دعــم هــذه العمليــة مــن خــالل حــدود نطــاق عمــراين  قويــة 
ــة  ــة الثاني ــة. إىل ذلــك، تحــدد السياســة التنفيذي تحــد مــن امتــداد املدين
املجــاالت ذات األولويــة لتكثيــف أعــامل التنميــة والتطويــر يف محيــط 

محطــات ومحــاور ومرافــق النقــل العــام.

محيــط  يف  املختلــط  واالســتعامل  الحــرضي  التكثيــف  دعــم   ٢-١

العــام النقــل  شــبكات 

وشــبكات  محطــات  حــول  الحــرضي  التكثيــف  مشــاريع  تشــجيع  ينبغــي 
الفضــاء املتاحــة. وإقامــة  العــام مــن خــالل اســتغالل األرايض  النقــل 
مراكــز االســتعامل املختلــط لــألرايض عــىل طــول شــبكة النقــل العــام 
، خاصــة عــىل جوانــب العصــب الجديــد للنقــل العــام الرابــط بــني الشــامل 
ــة  ــتخدام األرايض املختلط ــىل اس ــز ع ــون الرتكي ــوب. ويجــب أن يك والجن
مركّــزًا يف املقــام األول يف العقــد املحــددة، مــع توزيــع العقــد الثانويــة 
أنحــاء  الخدمــات واملرافــق والوظائــف يف جميــع  الوصــول إىل  إلتاحــة 
املدينــة، وأن تكــون الخدمــات العامــة مثــل الصحــة والتعليــم والخدمــات 
االجتامعيــة متوافــرة داخــل هــذه املراكــز الجديــدة لتفــادي االســتقطاب 

وجــذب املســتثمرين إىل املراكــز الحرضيــة الجديــدة.

٢-٢   تكثيف التنمية عىل طول الواجهة البحرية والكورنيش

لتصبــح  البحريــة  الواجهــة  امتــداد  عــىل  مختــارة  مواقــع  تطويــر  ينبغــي 
طبيعــة  مــع  املتوافقــة  الوظائــف  متعــددة  لألنشــطة  رئيســة  مراكــز 
الواجهــة البحريــة. ويشــمل ذلــك الشــامل الغــريب والجنــوب الغــريب مــن 
وســط املدينــة عــىل امتــداد طريــق امللــك فهــد والشــوارع  العريضــة 
الخــرضاء األخــرى، باعتبــار قربهــا مــن الواجهــة البحريــة، محصلــة ذلــك تتمثــل 

يف توليــد نشــاط اقتصــادي  وبنــاء رأس مــال اجتامعــي للمدينــة.

٢-٣   تعزيز وتطوير الواجهة البحرية حول ميناء الصيادين

يعــد مينــاء الصياديــن مــن املعــامل التقليديــة يف جــازان الجاذبــة للســياح 
وســكان املدينــة. . ووجــود األســواق املتخصصــة يف املناطــق املجــاورة 
يشــجع عــىل تطويــر الواجهــة البحريــة باســتعامالت مختلطــة تجعــل منهــا 
مركــزاً لألنشــطة الســياحية، إىل جانــب تعزيــز االتصــال مــع الكورنيــش، 
ومــع  جــزر فرســان،  فتحــول املنطقــة إىل مركــز ســياحي حيــوي، ســيعود 
بالنفــع الكبــري عــىل مدينــة جــازان، مــن حيــث تنويــع قاعدتهــا االقتصاديــة 

عــرب اســتغاللها إلمكاناتهــا كمدينــة ســياحية ســاحلية.

السامح باألنشطة ذات االستعامالت املتعددة 
لتفعيل الواجهة البحرية يف جازان

تطوير املنطقة املحيطة مبيناء الصيادين 
والواجهة البحرية مع إيجاد مرافق سياحية متعددة 

االستعامالت.

التكثيف حول خط النقل العام مع وجود للنشاط 
التجاري واالستعامالت املتعددة لألرايض
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الشكل ٥٠. اإلجراء الثاين: عمليات التكثيف والربط بالطرق والشوارع وإنشاء مراكز جديدة يف جازان

التكثيف مع إنشاء مشاريع متعددة االستعامالت 

محور النقل العام والتكثيف 

أرايض بيضاء داخل/خارج املدينة الحالية
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العنــارص ربــط  إعــادة  الثالثــة:   التنفيذيــة  السياســة   ٣,٤.٦ 

مــن شــبكة  وإنشــاء  املبنّيــة،  باملناطــق   الطبيعيــة 

والزرقــاء الخــرضاء  والشــبكة  العامــة  الحرضيــة   الفضــاءات 

الطبيعيــة البيئــة  مــع  املتوافقــة 

عــىل دعــم تطويــر األطــر املكانيــة  الثالثــة  التنفيذيــة  السياســة  تركــز 
الحرضيــة الداعمــة لــإلدارة واالســتغالل املســتدام للمــوارد الطبيعيــة. 
الحرضيــة  املرونــة  تفعيــل  إىل  يــؤدي  أن  اإلجــراء  هــذا  شــأن  مــن 
واالســتدامة البيئيــة، ودعــم الرتابــط مــام يقلــل مــن التكاليــف املاليــة 
والبيئيــة والصحيــة العامــة املرتبطــة بالتنقــل غــري الفاعــل. فضــاًل عــن 
أعــامل تخضــري املــدن  وتحســني  التواصــل والرتابــط يقلــل مــن االزدحــام 
وتلــوث الهــواء وتأثــريات الجــزر الحرضيــة الحراريــة والضجيــج والضوضــاء. 
ــة،  ــة الطبيعي ــكل الحــرضي والبيئ ــة بــني الهي ولتحســني العالقــة التوافقي
محــاور  لربــط  املفتوحــة  العامــة  األماكــن  مــن  شــبكة  تطويــر  ينبغــي 
األوديــة والشــعاب بالســاحل الــذي يعتــرب ســمة مميــزة يف شــخصية 
املدينــة. ويجــري تنفيــذ هــذه السياســة يف ثــالث خطــوات، كل منهــا 

عــىل ســابقتها: يعتمــد 

٣-١   تحديد وحامية الرشيط الساحيل 

ينبغــي االرتقــاء بأوضــاع الرشيــط الســاحيل الســاحل ليبقــى الفضــاء 
العــام الرئيــس للمدينــة وكعنــر هيــكيل يف منــط التشــكيل الخطــي 
ملدينــة جــازان . لــذا، ينبغــي املحافظــة عــىل هويــة الرشيــط الســاحيل 
وحاميتــه مــن خطــط التنميــة الحرضيــة واملحافظــة عليهــا مــن ضغــوط 
أو  الطبيعيــة  اإليكولوجيــة  النظــم  تتلــف  قــد  التــي  الحرضيــة  التنميــة 

تجعــل الخــط الســاحيل غــري متــاح للعاّمــة.
 

٣-٢   اإلدماج املنسق للعنارص الطبيعية داخل  النسيج العمراين  

يجــب إعــادة دمــج شــبكة الــوادي الواقعــة يف الطــرف الشــاميل مــن 
املدينــة بعنايــة يف النســيج العمــراين، عــرب تأهيــل مجــرى الــوادي إىل 
متنــزّه خطــي متعــددة الوظائــف كفضــاء عــام مفتــوح للســكان وطــالب 
الجامعــة، مــام يحســن مــن جــودة حياتهــم، كــام ينبغــي دراســة وتنفيــذ 
ــة  ــرضاء الفعال ــة الخ ــات الحرضي ــن الفراغ ــبكة م ــاء ش ــة إلنش ــة ممنهج خط

لربــط البيئــة الحرضيــة  مــع االيكولوجيــا الطبيعيــة لســاحل جــازان.

٣-٣   إعــادة تصميــم وتهذيــب وتجميــل وتخضــري الشــوارع والطــرق 

الرئيســة العامــة  الفراغــات  وتواصــل 

للمشــاة،  صديقــة  لتصبــح  الرئيســة  والطــرق  الشــوارع  تخضــري  ينبغــي 
التظليــل  لغايــات  الحــرضي  النســيج  داخــل  الطبيعيــة  العنــارص  وإدخــال 
تأثــري  خفــض  خــالل  مــن  مصغــر  منــاخ  وخلــق  املــوارد   عــىل  والحفــاظ 
الجــزر الحراريــة الحرضيــة، مــع إمكانيــة تحويــل الهضبــة امللحيــة القريبــة 
ــة إىل فــراغ عــام مفتــوح، كونهــا ال تقــوى  مــن الســاحل و وســط املدين
عــىل دعــم  أساســات املبــاين، وكذلــك االســتفادة مــن األرايض الفضــاء 
كفراغــات حرضيــة خــرضاء مفتوحــة بجــوار وســائل الخدمــة والنقــل العــام.  

استخدام وتطوير األرايض البيضاء والشوارع 
املفرطة يف الحجم وتزويدها باألنشطة العامة 

وربط املساحات الخرضاء يف املدينة

 
ربط األماكن العامة والساحل إلنشاء شبكة خرضاء

حامية النظام البيئي البحري والساحيل
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املساحات العامة الخرضاء 
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١,٧ التوصيات العمرانية

١,١,٧ الرؤية العمرانية ملنطقة جازان

مــن  العديــد  لهــا  يوفــر  الجبليــة   والسلســلة  الســاحل  بــني  وقوعهــا  
الفــرص والتحديــات، فمنطقــة جــازان تزخــر بتضاريــس طبيعيــة متنوعــة 
ــة  ــاء جــازان الهــام ، إىل الســفوح الجبيل تتفــاوت مــن الســاحل، حيــث مين
ــى  ــأن تتبن ــوىص ب ــازان، ي ــة ج ــبة ملدين ــة. وبالنس ــات الزراعي ــث املدرج حي
املدينــة رؤيــة عمرانيــة للمنطقــة بأكملهــا، يُركــز فيهــا عــىل مكامــن القــوة 
جــزر فرســان(  )مبــا فيهــا  الســاحلية  التنمويــة يف املنطقــة  والفــرص 

وعــىل املناطــق الحرضيــة والجبليــة.

ويف هــذا الســياق ، قــد يكــون مــن املفيــد دراســة التجــارب الدوليــة 
للمناطــق املامثلــة ملنطقــة جــازان. فالتبــادل املعــريف وتنميــة القــدرات 
يســاعد األجهــزة املعنيــة  ورشكاء التنميــة يف وضــع اســرتاتيجية متكاملة 

وخطــة تنمويــة ملنطقــة جــازان.

ينبغــي أن تتنــاول الرؤيــة العمرانيــة  تنميــة املنطقــة بــني جــازان والحــدود 
مــع اليمــن كنمــوذج للتعــاون البينــي الــدويل بــني البلديــن، ويف حــال 
جــازان  ملنطقــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  فــإن  ذلــك،  تحقــق 
هــذا  مــن  تســتفيد  أن  ميكــن  اليمــن  غــرب  شــامل  ومناطــق  بأكملهــا 
اســتعراض  مــن املفيــد  يكــون  قــد  أخــرى،  مــرة  البينــي. هنــا  التعــاون 
التجــارب الدوليــة ودراســات الحالــة يف مجــال التعــاون عــرب الحــدود. ويف 
هــذا الســياق ، ينبغــي عــىل اململكــة العربيــة الســعودية أيضــاً النظــر 
يف تطويــر نظــام نقــل عــام، ليــس فقــط يف مدينــة جــازان بــل يف 

املنطقــة بأكملهــا وعــىل امتــداد الرشيــط الســاحيل باتجــاه الشــامل، 
عــىل أن يســتكمل ذلــك الحقــاً عــن طريــق الربــط مــع اليمــن جنوبــاً.

يعتــرب إنشــاء مدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويلية  ميــزة إضافية 
للمنطقــة واململكــة.  ووفــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف مجــال التكامــل 
األساســية  للصناعــات  جــازان  مدينــة  ســتفتح  والــدويل،  اإلقليمــي 
وتعــّد  واألجنبيــة.  املحليــة  لالســتثامرات  أقــوى  قنــوات  والتحويليــة  
املدينــة االقتصاديــة مــن بــني العديــد مــن الوســائل لتعزيــز الــرشاكات 
بــني  والرســاميل  واألشــخاص  للبضائــع  الســلس  التدفــق  وتســهيل 
اململكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول 

األخــرى. العربيــة 

مــن شــأن تعزيــز نشــاط الزراعــة كقطــاع اقتصــادي رئيــس يف منطقــة 
تنامــي  عــودة  ومــع  االقتصــادي،  جــازان  ازدهــار  يف  يســهم  أن  جــازان 
زراعــة الــن يف املدرجــات املنتــرشة يف جبــال منطقــة جــازان، يتوقــع أن 
يصبــح منتــج الــن رافــداً اقتصاديــاً كبــرياً، رغــم أن تقريــر الهيئــة الســعودية 
لالســتثامر لعــام ٢٠١٤ مل يدرجــه كمســاهم رئيــس يف الناتــج املحــيل 
اإلجــاميل ملنطقــة جــازان ،.. ويعــد تقديــم مــرشوب القهــوة مــن أهــم 
تقاليــد الضيافــة ورمــزا للكــرم يف املنطقــة. وتهــدف منطقــة جــازان 
أجــل  مــن  الــن،  مــن  مبنتجاتهــا  الدوليــة  األســواق  إىل  الوصــول  إىل 

مزارع جازان 
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ــجيع  ــي تش ــذا، ينبغ ــة ككل. له ــة واململك ــرية للمنطق ــرادات كب ــد إي تولي
منــط الزراعــة املســتدامة يف املنطقــة، ليــس لتعزيــز القطــاع الزراعــي 
املــؤرشات  كإحــدى  العمــل  فــرص  مــن  املزيــد  لتوفــري  بــل  فحســب، 

الرئيســة. االقتصاديــة 

 ٢,١,٧ جازان.. نحو واجهة بحرية مستدامة

األطــر  تطويــر  عــىل  جــازان  ملســتقبل  االســرتاتيجية  الرؤيــة  تعتمــد 
املكانيــة الحرضيــة التــي تعــزز مبــادرات التخطيــط املســتدام مثــل إدخــال 
املدينــة  تحقيــق  لضــامن  املــدن  مراكــز  وتكثيــف  العــام  النقــل  نظــام 
املدمجــة والتــوازن يف الفراغــات الحرضيــة الخــرضاء  العامــة املفتوحــة 
داخــل املدينــة، فمــن أن تشــكيل نســيج عمــراين متامســك ومتواصــل 
يف محيــط شــبكات النقــل العــام  أن يدعــم اإلدارة املســتدامة للمــوارد 
الطبيعيــة واألرايض و تخضــري ومرونــة املــدن، عــىل أن يتــم توجيــه ذلــك 
مــن خــالل مجموعــة  مــن اإلجــراءات واملســتهدفات واآلليــات الناظمــة 
هويتهــا  وترســيخ  جــازان   ملدينــة  اإلقليميــة  األهميــة  تعزيــز  لغايــات 

الفريــدة كمدينــة ســاحلية.

توفــر خطــة العمــل التنفيذيــة املبــادئ األساســية لهيكلــة النمــو الحــرضي 
الرؤيــة  وتســتهدف  لجــازان.  املســتدامة  التنافســية  امليــزة  وتحقيــق 
العمرانيــة وخطــة العمــل التنفيذيــة مواجهــة أربعــة تحديــات أساســية يف 
تنميــة جــازان، وهــي  النمــو الحــرضي غــري املتــوازن ، والتجــزؤ الحــرضي 
والفصــل املــكاين، وضعــف املرونــة. وتعمــل الخطــة التنفيذيــة عــىل 
التــي  العمرانيــة إىل سلســلة مــن الربامــج واملبــادرات  الرؤيــة  ترجمــة 

تحــوِّل الرؤيــة العمرانيــة لجــازان املســتقبل، يف حــال تنفيذهــا، إىل واقــع 
ملمــوس قوامــه مدينــة متضاّمــة، مرتابطــة ومرنة.توفــر شــبكة نقــل 
عــام  متكاملــة سيســهم يف تكثيــف النســيج الحــرضي، وتحســني ســبل 
اآلمــن  والتنقــل  واملرافــق،  والســلع  والخدمــات  الفــرص  إىل  الوصــول 
ــا ينبغــي  ــة املطــّورة. وهن ســرياً عــىل األقــدام داخــل املناطــق املركزي
دعــم إقامــة مراكــز االســتخدام املختلــط يف مواقــع اســرتاتيجية عــىل 
امتــداد خطــوط النقــل العــام لدورهــا يف تعزيــز االقتصــاد املحــيل وبعث 
الحيويــة والتفاعــل االجتامعــي. وملواصلــة تعزيــز التكثيــف الحــرضي يف 
املناطــق املبنيــة يف وســط املدينــة، ينبغــي اإلرساع يف التطويــر 
التدريجــي لــألرايض البيضــاء داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة، واألهــم مــن 
ذلــك ، تقييــد أعــامل توســع  وامتــداد الكتلــة العمرانيــة الحاليــة واالحتفــاظ 
بالتنميــة داخــل الحــدود البلديــة.   كــام ينبغــي تحديــث املناطــق التــي 
تــم تفكيكهــا حــول هضبــة امللــح وتقوميهــا وفــق أفضــل املامرســات 
الدوليــة، مــع رضورة املشــاركة املجتمعيــة يف هــذا املجــال. ولتعزيــز 
إدارة  العمــل بسياســات  يجــب  البيئيــة،  الحرضيــة واالســتدامة  املرونــة 
امليــاه و حاميــة منظومــة الــوادي والســاحل الطبيعيــة وإدماجهــام يف 
الشــبكة الخــرضاء للمدينــة. كــام ينبغــي اســتغالل األرايض الفضــاء يف 
تواصــل وتكامــل الشــبكة الخــرضاء وإنشــاء روابــط حيويــة مــع الفراغــات 
العامــة الرئيســة داخــل املدينــة. يجــب إعــادة تصميــم  األماكــن العامــة، 
تدريجيــاً،  . فتخضــري املدينــة  الشــوارع  ذلــك تجميــل وتخضــري  مبــا يف 
مــع الحــرص عــىل عالقــة صحيــة وفعالــة بــني البيئــات املبنيــة والطبيعيــة 
ســيعزز ويعيــد التــوازن بــني األبعــاد البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة 
لنســيج جــازان  الحــرضي، مــام يوفــر بيئــة حرضيــة حيويــة ومنتجــة لســكانها 

وزوارهــا. 

الواجهة البحرية يف جازان
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٢,٧ التوصيات املؤسسية والترشيعية

الالمركزيــة  مــن  جــازان  ستســتفيد  اإلداري،  اإلصــالح  صعيــد  عــىل 
ــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة واملســتجيبة  ــة واإلداري املالي
للمشــاريع والخدمــات واالحتياجــات املحليــة االجتامعيــة والحرضيــة عــىل 

التــايل:  يســتدعي  وهــذا  األمانــة.  مســتوى 
 

وزارة  مــن  املحــيل  التخطيــط  ومهــام  ســلطة  تفويــض  دراســة  أ ( 
الحرضيــة  األجنــدة  مــع  توافقــاً  األمانــة،  إىل  البلديــة  الشــؤون 
والتصميــم  التخطيــط  عمليــات  أن  عــىل  ينــص  الــذي  الجديــدة 
حكوميــة  وهيئــات  جهــات  تقودهــا  أن  يجــب  اإلقليمــي  الحــرضي 
ــيق مــع كافــة املســتويات  ــا يتطلــب التنس ــن تنفيذه ــة ، ولك محلي
الحكوميــة ومشــاركة املجتمــع املــدين والقطــاع العــام و أصحــاب 

املعنيــني. املصلحــة 

ب (  تعزيــز أداء األمانــة عــرب تعزيــز بنــاء وتطويــر القــدرات املؤسســية 
والفنيــة لألمانــة لغايــات تحســني تطبيــق ضوابــط التنميــة وتفعيــل 
التنســيق الــرأيس واألفقــي مــع األجهــزة التخطيطيــة األخــرى ورفــع 

مســتوى الجــودة يف تنفيــذ املخططــات.

الالمركزيــة املاليــة، التــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف تنميــة  ت ( 
ــة لتمويــل أنشــطتها ومرشوعاتهــا اإلمنائيــة. وقــد  مواردهــا الذاتي
تشــمل أنشــطة تنميــة اإليــرادات يف املــدن الرضائــب والرســوم. 
الحرضيــة  املناطــق  يف  والبلديــات  األمانــات  متكــني  ينبغــي  إذ 
مــن اللجــوء لبعــض األشــكال الرضيبيــة عــىل املمتلــكات لتمويــل 
أنشــطتها اإلمنائيــة. ويبــني نظــام رســوم األرايض البيضــاء األخــري 
الــذي يفــرض رســوما عــىل قطــع األرايض البيضــاء غــري املطــورة 
الحرضيــة ملعالجــة املضاربــة يف أســعار األرايض  يف املناطــق 
فيمكــن  املخططــة،  غــري  املناطــق  وتطويــر  املســاكن  ونقــص 

اســتعامل اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة.

إتاحــة املجــال لــرشكاء التنميــة مبا فيهــم القطاع الخــاص والتطوعي  ث ( 
وعامــة املجتمــع للمشــاركة يف ســلطة تقرير املشــاريع والخدمات 
األقــرب  باعتبارهــم  املحليــة  بيئاتهــم  يف  تؤثــر  التــي  املحليــة 

ملحلياتهــم واألدرى بشــؤونها.

 هنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــا 
ــة وصياغــة إطــار  ــة العمراني ــه التنمي فيــام يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجي
ــة، يراعــى  ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب التجاهــات التحــرض الحالي
ــن  ــود األنظمــة لــن يضم فيــه الحــد مــن تداخــل الصالحيــات. إن مجــرد وج
تحقيــق التنميــة العمرانيــة املســتدامة مــا مل يتــم االمتثــال وااللتــزام بهــا 
وإنفــاذ مقاصدهــا وتلبيــة األغــراض املرجــوة منهــا، ويقتــي ذلــك أن 

ــم األنظمــة يف صياغتهــا بالوضــوح والبســاطة  واإليجــاز. تتس

هنــاك حاجــة لنظــام تخطيــط عمــراين وطنــي شــامل ومتكامــل وفاعــل 
وظيفيــا:

يراعــي املشــاركة املجتمعيــة يف االرتقــاء بأوضــاع األرايض غــري   •
لتنفيــذ  ســليمة  متويــل  آليــات  عــىل  ويحتــوي  املــدن  املطــورة 

املبــادرات.
يحفز تحقيق املدن املدمجة.   •

يحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة األجهــزة املعنيــة بالتخطيــط  أثنــاء   •
التنفيــذ. ومتابعــة  واالعتــامد  اإلعــداد  مراحــل 

يعالــج ترابــط املخططــات العمرانيــة اإلقليميــة مــع االســرتاتيجية   •
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة مــن جهــة وترابطهــا مــع املخططــات 

أخــرى. جهــة  مــن  املحليــة  العمرانيــة 
يوفر آليات تنسيق ورصد ومتابعة فعالة.  •

يضمن املشاركة العامة الهادفة يف وضع السياسات   •
التخطيطية.

يف  والتكامــل  القــرار  صناعــة  يف  املجتمــع  فئــات  مختلــف  إرشاك  إن 
جــازان  العمرانيــة  ملدينــة  العمرانيــة يكســب املخططــات  الترشيعــات 
مــن  االســتفادة  جــازان  ملدينــة  ميكــن  وهنــا  املطلوبــة.  الرشعيــة 
املدينــة،  يف  الهامــة  املناطــق  مــن  للعديــد  التفصيليــة  املخططــات 
ــق  ــا وف ــي تنفيذه ــي ينبغ ــياحية، والت ــق الس ــة واملناط ــة البحري كالواجه
هــذه  تكامــل  وتشــجيع  الحــرضي  التصميــم  يف  الســليمة  املبــادىء 

املدينــة.  قطاعــات  بقيــة  مــع  املناطــق 

إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين ليشــمل أســس 
وقواعــد واضحــة لكيفيــة تحديــد مراحلــه مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة 
تحديــد  عــىل  الرتكيــز  زيــادة  الالئحــة إىل  تحتــاج  كــام  والرأســية،  الفنيــة 
منطقــة حــد حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس 
فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراين غــري املطــور، بــل للحيلولــة دون 
التفــاف املطــور العقــاري عــىل النــص النظامــي غــري الــوايف يف بعــض 
مــواد الالئحــة التنفيذيــة. وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات 
أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة  الداعمــة لتحــول املدينــة يك تصبــح 
يف املســتقبل. وينبغــي أوالً  تدقيــق الالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديــد 
النطــاق العمــراين لتقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراين قــد 
يف  التقويــم  مخرجــات  مــن  واإلفــادة  منهــا،  املتوخــاة  الغايــة  حققــت 

عمليــة اإلصــالح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.
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٣,٧ التوصيات املالية

يف عــام ٢٠١٥، بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية تنفيــذ اإلصالحــات 
وتواصــل  مســتدام.  )ذايت(  محــيل  عــام  متويــل  إنشــاء  إىل  الراميــة 
الذاتيــة  البلديــة  اإليــرادات  تنميــة  الســرتاتيجيات  دعمهــا  الحكومــة 
عــىل املســتوى املحــيل مــن خــالل تحســني إدارة الرضائــب والتنويــع 

االقتصــادي.

أهــداف  مــع  وثيــق  بشــكل  لجــازان  العــام  التمويــل  أولويــات  تتوافــق 
دعــم  تشــمل  والتــي  الشــاملة،  الوطنيــة  للتنميــة  االســرتاتيجية 
االقتصاديــة  القطاعــات  يف  واملتوســطة  الصغــرية  املؤسســات 
فــإن   ، ولذلــك  والتصنيــع.  والتجــارة  والســياحة  الزراعــة  مثــل  الرئيســة 
زيــادة قــدرة القطــاع العــام عــىل متويــل الهيــاكل األساســية املحليــة 
أمــر ال  للتنميــة يف هــذه القطاعــات  الداعمــة  األساســية واملشــاريع 

للمدينــة. بالنســبة  عنــه  غنــى 

للبلديــات مــن  الذاتيــة  تنميــة املــوارد  الدوليــة يف  تعتــرب املامرســات 
توجيههــا  يتــم  التــي  الرضيبيــة  اآلليــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  خــالل 
للصالــح العــام تجــارب مبــرّشة. )٢٣( )تحديــدا، مــن خــالل فــرض الرضائــب عــىل 
الزيــادة يف قيمــة العقــارات(. وعــىل الرغــم مــن أن بعــض مــدن اململكــة 
بــدأت بتفعيــل نظــام  رســوم األرايض البيضــاء، فــإن استكشــاف أدوات 
جــازان،  محافظــة  أولويــات  ســلم  عــىل  وضعــه  ينبغــي  أخــرى  رضيبيــة 

ليكــون لديهــا محفظــة متنوعــة مــن الدخــل.)٢٤( 

ويحقــق فــرض رضائــب عــىل األرايض إيــرادات مبــارشة موثوقــة لــإلدارات 
املحليــة. كــام تتضاعــف الفوائــد الناجمــة عــن مشــاريع التنميــة العامــة 
الوفــورات  خــالل  مــن  التحتيــة(  والبنيــة  العــام  النقــل  مشــاريع  )مثــل 
يف  االســتثامر  عــن  الناشــئة  العقــارات  قيمــة  وزيــادة   االقتصاديــة 
ــة العامــة املســتدامة املتاحــة للجميــع. ) توجيــه نســبة  الفراغــات الحرضي

 )٢٥( الدولــة(.  الزيــادة يف قيمــة األرايض إىل خزينــة  مــن 

ويقــرتح موئــل األمــم املتحــدة عــىل جــازان أن تســتغل اآلليــات الرضيبيــة 
عــىل األرايض )أي رســوم التحســني( يف املشــاريع العامــة.

استخدامات األرايض 

املختلطة 

وسائل النقل 

العامة
محالت البيع 

بالتجزئة

مدارس

مرافق 

رياضية

منشآت 

صحية 

إمكانية السري 

عىل األقدام 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )٢٠١٨( 
الشكل ٥٣. مكونات استعامالت األرايض املتعددة

مطورو الحدائق العامة 

واملساحات الخرضاء 

الواجهة البحرية بالقرب من امليناء 
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يف عــام ٢٠٠٧، طبقــت مدينــة إســتوكهومل نظامــاً 
لتقليــل  الكربــون  إنبعاثــات  مقابــل  رســوم  لدفــع 
االزدحــام والتلــوث ولتوليــد اإليــرادات املحليــة، األمــر 
الــذي ادى إىل إنخفــاض حركــة املــرور بنســبة ١٩ % 
يف الســنة األوىل باإلضــاف إيل تحقيــق إيــرادات 
بلغــت ٥٩ مليــون يــورو ســنوياً، أمــا يف ســنغافورة، 
 »ALS« فقــد أدى تنفيــذ نظــام تراخيــص املناطــق
إىل تقليــص االزدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة يف مايــو 
١٩٩٥ إيل ٧,٣٠٠ ســيارة يف أغســطس ١٩٩٤ خالل 
ســاعات الــذروة املروريــة، عــالوة عــىل ذلــك، بلغــت 
دوالر  مليــون   ٤٧ املناطــق  تراخيــص  بيــع  إيــرادات 
أمريــي وبتكلفــة إنشــاء بلغــت ٦٫٦ مليــون دوالر 
أمريــي يف عــام ١٩٧٥، باإلضافــة إيل ١٧ مليــون 
دوالر امريــي إضــايف بســبب مراجعــة النظــام يف 

 .١٩٨٩

ملواقــف  جانبيًــا  عــداًدا   ٣٤٥٠٠ شــيكاجو  اســتأجرت 
الســيارات باإلتفــاق مــع بنــك مورجــان ســتانيل ملــدة 
٧٥ عاًمــا، حيــث بلغــت اإليــرادات مــن عائــدات الدفــع 
أمريــي،  دوالر  مليــار   ١٫١٦ مــن  يقــرب  مــا  مقدًمــا 
ولقــد شــمل هــذا النــوع مــن عقــود الــرشاكات مــع 
أســعار  يف  للزيــادات  ثابــت  جــدول  الخــاص  القطــاع 
العــدادات األمــر الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــني إىل 
أربعــة أضعــاف بحلــول عــام ٢٠١٣، ونتيجــة لذلــك، كان 
لــدى شــيكاغو أعــىل معــدالت مــن العــدادات الجانبيــة 
يف الواليــات املتحــدة، ولقــد حققــت العــدادات مبلــغ 
٢٠ مليــون دوالر ســنوياً، بينــام متكــن بنــك مورجــان 

ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

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

نــادو. تاميــل  حكومــة 

املصــدر: رشكــة إيرنســت آنــد يونــغ، يب يف يت، املحــدودة، وزارة التنميــة العمرانيــة يف حكومــة الهنــد، واالتحــاد الكونفــدرايل للصناعــة الهنديــة، خالصــة وافيــة للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص يف البنيــة التحتيــة العمرانيــة: دراســات 

الحالــة: )٢٠١٧(، البنــك الــدويل، واشــنطن دي يس، وينبريجــر، أر، كيهنــي، جيــه.، وروجــو، إم، )٢٠١٠(، “السياســات املتعلقــة مبواقــف الســيارات يف أمريــكا: نظــرة عامــة عــىل اســرتاتيجيات اإلدارة”، معهــد النقــل وسياســات التنميــة، نيويــورك، 

كــرويس، إي )٢٠١٦(، املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، ويب يب يب كنــدا، )٢٠١١(، الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص: دليــل البلديــات، املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، كنــدا

رسوم االزدحام رسوم مواقف السيارات رسوم إدارة النفايات

التنميــة  تحفيــز  النقــل  أنظمــة  مثــل  العامــة  التحتيــة  للبنيــة  وميكــن 
املختلــط  االســتعامل  وتعزيــز  محيطهــا،  يف  والتجاريــة  الســكنية 
لــألرايض، وتوفــري فــرص العمــل،  كــام ميكــن أن يــؤدي التطويــر املحــيل 
هــو اآلخــر نتيجــة االســتثامرات  العامــة إىل زيــادة قيمــة األرايض وتوليــد 
جملــة مــن الفوائــد املجتمعيــة غــري املبــارشة )الشــكل ٥٤(.)٢٦(  باإلضافــة 
لرســوم التحســني نتيجــة االســتثامرات الحكوميــة يف مشــاريع البنيــة 
التحتيــة، هنــاك أدوات رضيبيــة ميكــن تطبيقهــا كرســوم إدارة النفايــات، 
أدوات مفيــدة  االزدحــام وهــي  الســيارات، ورســوم  ورســوم مواقــف 
لتقليــل االعتــامد عــىل الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة املشــاة، خاصــة يف 

التجاريــة والرتفيهيــة. املناطــق 

اللجــوء  اإلدارات املحليــة  بإمــكان  مــن األدوات املاليــة  العديــد  وهنــاك 
إليهــا  لتنميــة مواردهــا املاليــة املبــارشة، وتعظيــم فوائدهــا عــن طريــق:
لربــط  الحكوميــة  املســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   •
االســرتاتيجيات الوطنيــة باألولويــات واالحتياجــات املحليــة. عــىل 
ســبيل املثــال ، إنشــاء »مكتــب اتصــال وارتبــاط محــيل« أو »وحــدة 
الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص« مرتبطــة باملركــز الوطنــي للتخصيــص 
الحكوميــة  القطاعــات  يف  الخصخصــة  برنامــج  عــىل  املــرشف 

الخــاص.   القطــاع  مــع  وتفعيــل مبــادرات الرشاكــة 
االستثامر يف بناء وتطوير القدرات وتحسني اإلدارة الرضيبية.  •

تحفيــز العمليــات التشــاركية لضــامن مشــاركة املجتمــع وبنــاء الثقــة   •
)٢٧( املحليــة.  اإلصالحــات  تجــاه 

ــبيل  ــة )عــىل س ــا لالحتياجــات املحلي ــة وفًق ــم األدوات املالي تصمي  •
)٢٨( كولومبيــا(   ، بوغوتــا  يف  العقاريــة  الرضيبــة   ، املثــال 

وأخــريا ، يعــد التنســيق بــني أطــر التخطيــط والترشيع العمــراين والتمويل 
لتحقيــق  الالزمــة  املحليــة  الظــروف  تهيئــة  يف  حاســام  أمــرا  املحــيل 
الشــمول التنمــوي املســتدام يف إطــار رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ وأجنــدة 

التنميــة املســتدامة. )٢٩(

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

أهم النتائج

القاهرة، مرص 

دىب، االمارات 

العربية املتحدة 

• أدت التنمية الحرضية التي شملت أنشــطة البيــع بــالتجزئة إىل زيادة يف 
قيمــة العقــارات بنسبة ١٥ إىل ٢٠ % 

• زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو ١٣ %. 

• القدرة علی الســري باألقــدام داخل األحيــاء الســكنية زادت مــن قيمــة املنــازل 
بنسبة تصل إلی ٩ % 

تشــري األبحــاث إىل أنــه مــع كل ٥ دقائــق إضافيــة مــن وقــت الســري إىل محطــة بوغوتا، كولومبيا 
النقــل العــام إنخفضــت قيمــة اإليجــار بنســبة ٦٫٨ إىل ٩٫٣ %.

رودوريجيز وتارجا )٢٠٠٤(؛ كولريز انرتناشيونال )٢٠١٧( 

الشكل ٥٤. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض 

تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية

 عىل قيمة األرض

أمثلة للحاالت املشابهة
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٣.٨  املراجع

1 Jazan Regional Economic Report (2014)

2 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to announce new regulations and updates regarding any intent 

or action to be undertaken.

3 These are located inside the eastern section of the city centre - some of these buildings are distributed along the regional roads of Jazan.

4 According to Article 7 and 8 of Regional Law, the Minister of Interior chairs the meeting with all regional Amirs to discuss issues affecting each region and the 

general services required.

5 FSCP Workshop in Jazan, 2018.

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

7 Royal Decree of 1975.

8 See Royal Decree No. (1663) of 1976.

9 A line-item budget lists, in vertical columns, each of the city’s revenue sources and each of the types of items such as capital outlays, contractual services, personal 

services etc. the city will purchase during the fiscal year.

10 Chapter 5 of the State of Saudi Cities Report, “Managing Urban Transformation in Saudi Arabia - The Role of Urban Governance (2018)” pg. 16.

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

12 It consists of a) the Prince/Governor of the Region as president; b) Deputy Governor of the region as the vice president; c) Deputy Mayor of the Emirate/AMARAH; 

d) Heads of government authorities in the Region who are determined pursuant to a decision issued by the Prime Minister according to the directives of the 

Minister of Interior; and e) Ten citizens who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of the Prime Minister based on the nomination of the 

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

13 See ibid n.15, Article 23

14 The contribution of Jazan Region to national GDP is 1.6 percent. Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The 

Kingdom of Saudi Arabia.

15 Industrial development, food processing, logistics and waste recyclicng, and tourism are priorities for local economy in Jazan and were key topics discussed 

during the Rapid Planning Studio workshop held in Jazan (October 2018).

16 Each of the13 regions is divided into governorates and the region capital. The capital of the region is governed by an Amanah (municipality), which is headed by 

a mayor.

17 Approved 2016 Budget for Jazan, Ministry of Finance, The Kingdom of Saudi Arabia; In 2017, rental facilities accounted for 72% of Jazan’s own-source revenue. 

Jazan Amanah, The Kingdom of Saudi Arabia.

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

19 Saudi banking system is supervised by Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), which includes 12 licensed local banks and 12 branches of licensed foreign 

banks. Saudi Arabia Monetary Authority http://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx

20 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately-owned stock exchange were launched with the aim of 

improving the domestic capital market. Saudi Arabian Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/ en-US/Pages/default.aspx

21 Hentov, E., Kassam, A., Kumar, A., Petrov, A. (2017). Transforming Saudi Arabia’s capital Markets, Strengthening the Financial Triad. State Street Global Advisors.

22 D. Godschalk (2003) Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, Natural Hazards Review, Vol. 4, Issue 3

23 Potential revenue contribution through immovable property taxation is 2.1% of GDP in high-income countries, while in middle-income countries it contributes 

an additional 0.6% 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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24 Under the new law approved in 2015, owners of empty plots of urban land designated for residential or commercial use in towns and cities will have to pay an 

annual tax of 2.5% of land value. The land tax applies to a plot size equal to or greater than 10,000 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.

25 Walters, L., Barnard, M.D., Doty, D., du Plessis, J., Haile, S., Hallam, D., Hooper, J., Kebede, G., Lee, B., Ochong, R., Paterson, L., Sietchiping, R., & Wallentine, A. (2016). 

Leveraging Land: Land-Based Finance for Local Governments A Reader. United Nations Human Settlements Programme.

26 Colliers International. (2017). The Impact of Social Infrastructure on mixed-use Developments; Rodriguez, D.A., & Targa, F. (2004). Value of Accessibility to Bogotá’s 

Bus Rapid Transit System. Transport Reviews 24(5), 587-610.

27 Walters, L., Barnard, M.D., Doty, D., du Plessis, J., Haile, S., Hallam, D., Hooper, J., Kebede, G., Lee, B., Ochong, R., Paterson, L., Sietchiping, R., & Wallentine, A. (2016). 

Leveraging Land: Land-Based Finance for Local Governments A Reader. United Nations Human Settlements Programme.

28 Ruiz, F., & Vallejo, G. (2010). Using land registration as a tool to generate municipal revenue: lessons from Bogota. World Bank, Washington, DC.

29 United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya. Retrieved from http://habitat3.org/the-new-urban-

agenda/
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