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املقدمة

١٠

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 
ــة  ــات ١٧ مدين ــع أمان ــق م ــاون الوثي ــذه بالتع ــم تنفي ــل(، ت ــة )املوئ البرشي
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل 
القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــني 
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة املكرمــة، جــدة، الطائف، املدينــة املنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
األحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك امل ــتوى تل ــىل مس ــات ع ــن املراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــني التخطيــط 
داخــل  املدينــة  فحــص  خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط  الحــرضي 
القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــرب ورش 
ــة تســتند  ــع، الســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط الرسي

ــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل. عــىل األدل

ومــن خــالل البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات 
املعتمــدة عــىل الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مامرســات 
واملشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  يف  املحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات 
والسياســات.  إن النهــج الثــاليث األبعــاد ملوئــل األمــم املتحــدة اهتــم 
بالتخطيــط املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية، فضــالً 
عــن اآلليــات املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ 
املســتدام ألي مخطــط مــكاين العديــد مــن القواعــد واألنظمــة املرنــة 

والقابلــة للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســرتاتيجية التمويــل.

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

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

مــن خــالل منهــج »التعلــم باملامرســة«. 

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة

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

ــد االقتضــاء.  واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عن
 

 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة
١،٣،١ نطاق التقرير

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

أو عــن التخطيــط الوطنــي للمــدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

التحليــل  عــىل  نجــران  ملدينــة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  يشــتمل 
العمــراين التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة 
املســتدامة ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠م، وهــو يعتــرب 
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© Charles Roffey



املقدمة

١٢

منظر ملنتزه الصفا من قرص العان

© Florent Egal

مبثابــة أداة تفكــري  توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل 
املســتدامة  للتنميــة  واضحــة  اســرتاتيجية  تحديــد  مــع  للمدينــة، 

املعنيــة. للمدينــة  املســتقبلية 

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

الجغرافيــة، لتحديــد هــذه االســرتاتيجية.

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

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــىل  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الرتكيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســامت  األرايض  واســتعامالت 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 
مبعايــري أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرتحــات التنمي أيضــا األث

املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 
يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، تــم 
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم 
ــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن. املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضاي

 وتتألف العنارص التي تشكل األسلوب املبني عىل األدلة من اآليت:

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

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 
 

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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مستوى اململكة

مستوى منطقة 
نجران

مستوى حارضة نجران

مستوى مدينة نجران

مستوى املجاورات السكنية 
يف نحران

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات 

 
٢،٤،١  املراجعات

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

ولقــد ركــزت املراجعــات عــىل تقييــم:
 

• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة عام ٢٠٠١.
• املخطط اإلقليمي ملنطقة نجران، ١٤١١-١٤٢٦هـ

• املخطط شبه اإلقليمي ملحافظة نجران 
• املخطط الهيكيل ملدينة نجران.
•  املخطط املحيل ملدينة نجران.

• مخططات مناطق العمل املختارة.

 
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 نجــران، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املدن الســعودية، 

ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧٢ الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن. 

٤،٤،١ التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية

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

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 
 
 



١٤
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الشكل ١. توزيع السكان ومعدل النمو يف املدن واملناطق الحرضية داخل اململكة العربية السعودية

١,٢  األهمية الوطنية

١,١,٢  خلفية تاريخية 
   

منطقــة نجــران، واحــة الربــع الخــايل،  أرض العراقــة والــرتاث والثقافــة عــىل 
مــر تاريــخ شــبه الجزيــرة العربيــة مــن العصــور القدميــة وحتــى الوقــت 
الحــارض. منطقــة نجــران واقعــة يف أقــى جنــوب اململكــة، وتزخــر مبــا 
الخاصــة،  يزيــد عــن مائــة مــن املواقــع األثريــة ذات األهميــة الحضاريــة 
لعــل أشــهرها موقــع األخــدود الــذي ورد ذكــره يف القــرآن الكريــم. مثلــت 
عــرب التاريــخ القديــم ملتقــى القوافــل التجاريــة املحملــة باللبــان واملــر 
والبخــور مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة قاصــدة شــامل غــرب أو شــامل 

ــات القدميــة.  ــك الكتاب ــة، حســبام تشــري بذل ــرة العربي رشق شــبه الجزي

٢,١,٢  الجغرافيا واملوقع

تعــد مدينــة نجــران مــن املــدن الحديثــة يف اململكــة، وتقــع يف الجــزء 
الجنــويب الغــريب مــن اململكــة العربيــة الســعودية، يحّدهــا مــن الجنــوب 
اليمــن، ومــن الشــامل الســليل ووادي الــدوارس، ومــن الغــرب ظهــران 
بــني  ومتتــد  ُعــامن؛  ســلطنة  الــرشق  ومــن  عســري،  ومنطقــة  الجنــوب 
دائــريت عــرض ١٧ و ٢٠ درجــة شــامالً، وخطــي طــول ٤٤ و 5٢ رشقــاً.  
بارتفاعــات  جرانيتيــة  جبليــة  سلســلة  والشــامل  الغــرب  مــن  بهــا  تحيــط 
شــاهقة تقــل باتجــاه الــرشق إىل أن تختفــي يف رمــال الربــع الخــايل.  
أعالهــا جبــل أبــو حمــدان بارتفــاع ١٤5٠م عــن ســطح البحــر. ويف نجــران  

العديــد مــن املعــامل الطبيعيــة الخالبــة التــي تكســبها ســحراً وجــامال، 
ال ســيام منطقــة وادي »متنــزه«  أبــا الرشــاش شــامل املدينــة. وتبعــد 
مدينــة نجــران نحــو ٢٨٠كــم إىل الــرشق مــن مدينــة أبهــا مبنطقــة عســري، 
ــارة  ــة التــي تحظــى بهــا، إال أنهــا األقــل زي ــة التاريخي وبالرغــم مــن األهمي

مقارنــة ببقيــة مــدن اململكــة.

٣,١,٢ الخلفية الدميوغرافية

بلــغ عــدد ســكان منطقــة نجــران نحــو  5٦٩.٠٠٠ نســمة حســب تعــداد ١٤٣١ 
)٢٠١٠(، ميثلــون نحــو ١.٨5%مــن اإلجــاميل التعــداد الوطنــي للســكان 
٤٤5.٠٠٠نســمة  منهــم    ،٢٠١٤ عــام  يف  نســمة  مليــون   ٣٠.٨ البالــغ 
مــن الســعوديني  و ١٢٤.٠٠٠نســمة مــن غــري الســعوديني. وتســتحوذ 
محافظــة نجــران عــىل النســبة العظمــى مــن ســكان املنطقــة بنســبة 
٦5.٣%، تليهــا محافظــة رشورة بنســبة ١٧% الخبــاش ٤.٣% وحبونــا ٤%.)١( 
حســب  نســمة   ٣5٠.٠٠٠ نفســها  نجــران  مدينــة  ســكان  عــدد  ويبلــغ 
تقديــرات منتصــف العــام ٢٠١5 والتــي تشــكل ٦١% مــن ســكان منطقــة 

نجــران.

1.85%

سكان املناطق األدارية )% من 
إجاميل سكان اململكة حسب 

تقديرات منتصف العام (٢٠١٤    

باقي سكان اململكة 

سكان منطقة نجران 

السكان )٢٠١٠( 
السكان/كم ٢ 

معدل النمو/السنة 
معدل النمو 

الحرضي  
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الشكل ٢.يوضح  إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي عىل مستوى اململكة العربية السعودية

الشكل ٣. يوضح شبكة النقل والطرق واملوانئ واملطارات الرئيسية بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها

الصناعة

الطاقة )كهرباء(

بناء وتشييد

تجارة

نقل

مالية وعقار

خدمات اجتامعية

حكومية

تعدين

زراعة

4.4%

21.6%

2.8%
3.8%

4.3%
1.9%

9.8%
24.4%

13.8%

13.3%

مساهمة القطاعات االقتصادية
 يف الناتج املحيل اإلجاميل 

ملنطقة نجران )٢٠١٢(

الناتج املحيل االجاميل للمناطق )٢٠١٢(
نسبة منو الناتج املحيل االجاميل/ سنويا

 مساهمة ناتج املنطقة يف الناتج الوطني اإلجاميل

الدمام : مطار امللك فهد 
الدويل 

)عدد الركاب: ٩,5٦٧,٠٠٠(؛

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 

عبدالعزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦،5٠٠،٠٠٠(؛

بريدة : مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل 

)السعة 55٠,٠٠٠(.

موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز 

)الدمام(
ميناء امللك فهد الصناعي 

)الجبيل( 
ميناء الجبيل التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

موانئ البحر األحمر:
ميناء جدة اإلسالمي

ميناء امللك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجارى 

الدمام - بقيق - الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض

مكة املكرمة-جدة-
املدينة املنورة

 اقل من ١٠٠مركبة

١٠٠-٣٠٠

5٣٠١- ٠٠

٧٠٠ -5٠١

أكر من ٧٠٠

احجام حركة املرور
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وادي نجران 

٤,١,٢  الخلفية االجتامعية واالقتصادية

، كانــت نجــران مركــزاً مهــام يف طريــق البخــور فقــد كانــت كل  تاريخيــاً 
القوافــل ســواء تلــك املتجهــة نحــو الشــام ومــرص أو تلــك املتوجهــة نحــو 
العــراق تتوقــف يف نجــران مــام زاد مــن ثــراء وازدهــار املنطقــة وتجارهــا . 
ــر الجــزء الجنــويب  ــا رئيســا يف تطوي وقــد لعــب هــذا املوقــع دورا تاريخي

مــن اململكــة.

الحكوميــة  تبذلهــا جميــع املســتويات  التــي  الجهــود  مــن  الرغــم  عــىل 
ــزال  ــة يف اململكــة، ال ي ــة املتوازن ــة اإلقليمي ــة االقتصادي ــز التنمي لتعزي
والخدمــات  واألنشــطة  للســكان  املــكاين  التوزيــع  يف  تبايــن  هنالــك 
الداخــيل  املســتويني  وعــىل  االقتصاديــة  التنميــة  مســتويات  يف 
للســكان  املســتقطبة  التنميــة  يف  التقــدم  كذلــك  واإلقليمــي. 
خــالل  اململكــة  مناطــق  يف  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  واألنشــطة 
األربعــني ســنة يعتــرب اســتثنائياً. وتــدرك الجهــات الحكوميــة أنــه مــا مل 
ــة داخــل  ــع الفــرص االجتامعيــة واالقتصادي ــح التبايــن يف توزي يتــم تصحي
املناطــق وبينهــا، فلــن يتســنى بلــوغ االســتدامة التنمويــة املنشــودة  

الســعودية.)٢( العربيــة  اململكــة  يف 

أن  ميكــن  والنحــاس  الزنــك  مــن  معدنيــة  بــروة  نجــران  منطقــة  تتمتــع 
تســهم يف تعزيــز تنميــة نجــران مســتقبال، وكان أمــري منطقــة نجــران 
بتكلفــة  وجــازان  نجــران  بــني  يربــط  طريــق  لبنــاء  خطــط  عــن  أعلــن  قــد 
اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  لتعزيــز  ســعودي،  ريــال  مليــارات   ٣ تبلــغ 

مــواٍز  جهــد  ويف  لنجــران.  االقتصاديــة  االجتامعيــة-  األوضــاع  وتحســني 
ملكافحــة البطالــة والفقــر يف نجــران، توفــر املنطقــة األرايض الزراعيــة 
للمواطنــني العاطلــني عــن العمــل لتوفــري ســبل العيــش الكريــم لهــم 
عــن طريــق الزراعــة املتطــورة، وبرغــم تنامــي وتــرية النمــو االقتصــادي 
يــزال اإلنتــاج أقــل مــن املأمــول، واملســاهمة يف  يف املنطقــة، ال 

فقــط.  %١.٢ إىل  تصــل  الوطنــي  االقتصــاد 

الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة نجران
بلــغ الناتــج املحــيل اإلجــاميل ملنطقــة نجــران ١٦.٣ مليــار ريــال يف عــام 
ــيل اإلجــاميل للمملكــة، أو ١.٤%  ٢٠١٢، مــا يــوازي ٠.٦% مــن الناتــج املح
مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل للمملكــة خــارج قطــاع النفــط الخــام والغــاز. 
وبلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
للمنطقــة ٢٣.٨% خــالل الفــرتة ٢٠٠٩-٢٠١٢، حيــث احتــل قطــاع التجــارة 
الناتــج املحــيل اإلجــاميل  املرتبــة األوىل مــن حيــث املســاهمة يف 
ملنطقــة نجــران،  بنســبة ٢٤.٤% ، يليــه قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت 
بنســبة ١٣.٨%، ثــم قطــاع العقــار واملــال واألعــامل بنســبة ١٣.٣% ، قطــاع 
ــاء والتشــييد بنســبة ٩.٨% ، قطــاع الخدمــات االجتامعيــة والشــخصية  البن

بنســبة ٤.٤% ، والصناعــة بنســبة ٤.٣% والزراعــة بنســبة ٣.٨ %.
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بيت التقليدي من الطني يف نجران
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الشكل ٤. الحدود اإلدارية للمحافظات يف منطقة نجران

16%

65.30%

4%
2.2%

3.3%
3.2% 4.2% 0.9%

5,١,٢   شبكة النقل الوطنية
شبكة الطرق

يربــط الطريــق اإلقليمــي الرئيــس - الطريــق الرسيــع ١5- منطقــة نجــران 
مبنطقــة عســري املجــاورة يف الغــرب مــروراً مبدينتــي خميــس مشــيط 
منفــذ  عــرب  جنوبــاً  اليمــن  مــع  الرئيــس  التجــاري  الطريــق  ويعــد  وأبهــا، 
الوديعــة الحــدودي، كــام ترتبــط املنطقــة أيضــاً بالريــاض عــرب طريــق رئيــس 

باتجــاه الشــامل.

النقل الجوي
ــان: نجــران ورشورة لخدمــة النطــاق  يوجــد مبنطقــة نجــران مطــاران داخلي
الجغــرايف ملنطقــة نجــران يف نقــل الــركاب والبضائــع، وربــط املنطقــة 
بباقــي أنحــاء اململكــة. وبلــغ عــدد املســافرين عــرب املطاريــن 5٧٤,٠٠٠ 
يشــري  مــام  التــوايل،  عــىل   ٢٠١٢ و   ٢٠١١ عامــي  يف   ٦٤٦٠٠٠ و 
لزيــادة تدريجيــة بنســبة ١٣%، متثــل ١.٧١% و ١.٦٨% مــن إجــاميل حركــة 
مليــون   ٣٨.5 و  مليــون   ٣٣.٦ والبالغــة  جــواً يف اململكــة  املســافرين 
مســافراً خــالل نفــس الســنوات .  وبلغــت كميــة البضائــع املنقولــة جــواً 
عــرب املطاريــن ٦٦٣٠٠٠ و ٦١١٠٠٠ طنــاً يف ٢٠١١ و ٢٠١٢ عــىل التــوايل، 
متثــل ٠.١٤ % و ٠.١١ % مــن إجــاميل حركــة الشــحن الجــوي يف اململكــة 
العربيــة الســعودية البالــغ ٤٦5٠٠٠ طنــاً و 5٣٦٠٠٠ طنــاً خــالل الســنتني 
ــز األساســية  املذكورتــني. وتعتــرب الحركــة الجويــة باملنطقــة إحــدى الركائ

للتنميــة االقتصاديــة الحاليــة واملســتقبلية ملنطقــة نجــران.

٢,٢ أمناط وديناميكيات التنمية الوطنية واإلقليمية
١,٢,٢  التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية
تقــع منطقــة نجــران يف الركــن الجنــويب الغــريب للمملكــة وعاصمتهــا 
الــرشق  ومــن  الريــاض  منطقــة  الشــامل  مــن  يحدهــا  نجــران.  مدينــة 
املنطقــة الرشقيــة، ومــن الغــرب  منطقــة عســري ومــن  الجنــوب اليمــن؛ 
وتبلــغ مســاحتها ٣٦5,٠٠٠ كــم٢، مــا ييــوازي ١٦.5% مــن مســاحة اململكــة. 
ســبع  مــن  إداريــاً  وتتكــون  للمملكــة،  هامــة  حدوديــة  منطقــة  وتعــّد 
محافظــات، إضافــة ملدينــة نجــران التــي يوجــد بهــا مقــر إمــارة املنطقــة، 
خبــاش،  ثــار،  يدمــه،  الجنــوب،  بــدر  حبونــا،  رشورة،  محافظــات  وهــي 
ربــط  الحاجــة إىل  عــىل  لنجــران  والخرخــري. ويؤكــد املخطــط اإلقليمــي 
الركــن الجنــويب الغــريب للمنطقــة مــع مينــاء جــازان عــىل البحــر األحمــر 

لضــم منطقــة نجــران لوجســتياً ملحــاور التجــارة اإلقليميــة.

محاور التنمية
تحــدد الخطــة العمرانيــة اإلقليميــة ملنطقــة نجــران محــاور  التنميــة مصّنفة 
حســب نطــاق التأثــري. فمحــور التنميــة الرئيــس الحــايل يربــط نجــران غربــاً 
مــع أبهــا وجــازان، وهنــاك محــور تنميــة آخــر ميتــد باتجــاه الشــامل الرشقــي 
نحــو احتياطيــات النفــط يف صحــراء الربــع الخــايل، إضافــة ملحــاور ثانويــة 
مقرتحــة متفّرعــة مــن محــاور التنميــة الرئيســة لتشــكيل روابــط وظيفيــة 

تنمويــة مــع املــدن الصغــرية يف الغــرب.  

نجران 
رشورة 

حبونا
بدر الجنوب 

يدمة
ثار 

خباش
الخرخري
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سوق الجنايب 
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الشكل 5. قطاعات التنمية وفق املخطط اإلقليمي ملنطقة نجران

٢,٢,٢  الهيكلية واملوارد اإلقليمية 

مرافق النقل
منطقــة نجــران مخدومــة جيــداً بشــبكة كبرية مــن الطرق املعبــدة والرتابية 
املمهــدة لنقــل الــركاب والبضائــع/ واملنتجــات الزراعيــة. ويصــل إجــاميل 
طــول الطــرق املعبــدة ضمــن حــدود البلديــات يف املنطقــة إىل ١٤٨٣ 
كــم طــويل، تــوازي ١.٦% مــن إجــاميل الطــرق الحرضيــة يف اململكــة 
ــة، أمــا شــبكة الطــرق الرسيعــة  ــة والقروي ــوزارة الشــؤون البلدي التابعــة ل
واملزدوجــة واملفــردة يف املنطقــة التــي تديرهــا وزارة النقــل فيبلــغ 
طولهــا ٦١٧ كــم،  مــا يــوازي ٣.٩% مــن إجــاميل أطــوال شــبكة الطــرق 
الوطنيــة التابعــة لــوزارة النقــل، والبالــغ طولهــا ١٦,٠٠٠كــم بنهايــة عــام 
٢٠١٢. أمــا الطــرق الزراعيــة والرتابيــة يف املنطقــة، فبلــغ طولهــا نحــو 
٤,٠٣٣كــم بنهايــة عــام ٢٠١٢. وتشــهد املنطقــة حاليــاً إنشــاءات لطــرق 

جديــدة وتوســعات لشــبكة الطــرق الحرضيــة واإلقليميــة.

العنارص البيئية والطبوغرافية
يف  ويتســم  الطبيعيــة،  للتضاريــس  تبعــاً  نجــران  يف  املنــاخ  يتبايــن 
الســهول  يف  املنبســطة  املناطــق  يف  صيفــاً  حــار  بأنــه  العمــوم 
املمتــدة إىل املناطــق الصحراويــة رشقــاً، وماطــر يف الهضــاب والجبــال، 
ومعتــدل مييــل للــربودة يف فصــل الشــتاء. ويــرتاوح متوســط درجــات 
 ٩٨-5٧  ( صيفــاً  مئويــة  درجــة   ٣٧ و  شــتاًء  مئويــة  درجــة   ١٤ بــني  الحــرارة 

منطقــة  يف  الســائدة  والريــاح  الصيــف.  إىل  الشــتاء  مــن  فهرنهايــت( 
نجــران شــاملية رشقيــة يف فصــل الشــتاء،  وريــاح رشقيــة إىل جنــوب 

الصيــف. الربيــع، وشــاملية رشقيــة خــالل فصــل  رشقيــة يف 

يعــّد اســتنزاف امليــاه الجوفيــة مشــكلة بيئيــة، إذ يــؤدي إىل انخفــاض 
املشــاكل  مــن  كثــري  يف  يتســبب  مــام  الجوفيــة،   امليــاه  منســوب 
تشــكل  جــراء  البيئــي  والنظــام  للرتبــة  والجيوفيزيائيــة  الهيدرولوجيــة 
الجوفيــة  امليــاه  طبقــات  تشــغلها  كانــت  التــي  الفارغــة  املســاحات 
ــات  ــن هبوط ــم اإلبــالغ ع ــوط املفاجــىء بالتــايل لــألرايض،)٣(  إذ ت والهب
أرضيــة نتيجــة اإلرساف يف ضــخ امليــاه الجوفيــة يف العديــد مــن األماكــن 
يف أمريــكا الشــاملية وأوروبــا وآســيا. ويف اململكــة العربية الســعودية، 
تــم اإلبــالغ عــن ذلــك يف حــوض نجــران الجــويف يف القطاعــات الجنوبيــة 
الغربيــة للمملكــة، حيــث تســبب اإلرساف يف ســحب امليــاه الجوفيــة 

لألغــراض الزراعيــة يف نضــوب العديــد مــن آبــار امليــاه الجوفيــة.

وكــام هــو الحــال يف مناطــق أخــرى مــن اململكــة، فقــد لوحظــت آثــار 
التغــري املناخــي عــىل نطــاق واســع يف ارتفــاع منســوب امليــاه البحريــة 
واســتنزاف امليــاه الجوفيــة مــن الطبقــات الصخريــة الحاملــة للميــاه.  كــام 
تتعــرض منطقــة ومدينــة نجــران لخطــر الفيضانــات باعتبارهــام مســتجمع 

مليــاه األمطــار التــي تحملهــا مجــاري األوديــة مــن املناطــق الجبليــة.

الخدمات

التعليم

الزراعة

أنشطة التعدين 

السياحة

األنشطة الصناعية 
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الشكل ٦. إمكانية الوصول إىل شبكات الطرق يف منطقة نجران 

 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

  %31.2 40177,4 ةقیقد 15

 %51.7 294,404 ةقيقد 30

 100٪ 569,000 ةقيقد 60

 

امليناء الربي الحايل

املطار الحايل

الشكل ٧. محاور التنمية حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة نجران

امليناء الربي 

املطار

محاور التنميةالطرق الرسيعة 

مركز منو وطنيالطرق اإلقليمية 

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

٣٠ دقيقة 

١5 دقيقة 

< ٦٠ دقيقة
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وقــد كشــفت الدراســات أن الفيضانــات املفاجئــة يف املــدن قــد أثــرت 
ســلباً يف شــبكات الشــوارع والطــرق والجســور نتيجــة ارتفــاع منســوب 
ميــاه الســيول مــام تســبب يف انهيــار الجســور، وإلحــاق أرضار وتلفيــات 
باملبــاين، وازدحــام الحركــة املروريــة.  ويتعذر جداً تجنــب أخطار الفيضانات 

أو منــع حدوثهــا ، لكــن ميكــن  التخفيــف مــن وطأتهــا وتأثرياتهــا)٤(

املوارد االقتصادية:
الصناعة

 ٦.5 اإلجامليــة   مســاحتها  تبلــغ  صناعيــة  مدينــة  نجــران  مبنطقــة  يوجــد 
مــن هــذه املدينــة  اكتمــل تطويــر املرحلــة األوىل  مليــون م٢. وقــد 
املصانــع  عــدد  ويبلــغ  املتبقيــة.  املراحــل  تطويــر  يف  العمــل  ويجــري 
املنتجــة الحاليــة ٢٧ مصنعــاً متثــل نحــو ٠.٤٢% مــن إجــاميل املصانــع يف 
اململكــة العربيــة الســعودية وعددهــا ٦٣٦٤ مصنعــاً منتجــاً بنهايــة عــام 

.٢٠١٣

وبلــغ إجــاميل حجــم االســتثامرات الصناعيــة يف املنطقــة ٢.٧5 مليــار 
ريــال يف عــام ٢٠١٣، مــا يــوازي ٠.٣١% مــن إجــاميل االســتثامرات يف 
اململكــة، والتــي بلغــت نحــو ٨٧٣.٢ مليــار ريــال خــالل الفــرتة نفســها. 
وبلــغ عــدد العاملــني يف مصانــع منطقــة نجــران نحــو ٢,٨٠٠ عامــاًل ميثلون 
اململكــة  يف  الصناعــة  قطــاع  يف  العمــل  قــوة  إجــاميل  مــن   %٠.٣٤

البالغــة ٨٢٨.٠٠٠ عامــاًل بنهايــة عــام ٢٠١٣.

الزراعة
تعــد الزراعــة مــن بــني القطاعــات االقتصاديــة الهامــة يف نجــران. إذ بلــغ 
إجــاميل املســاحة املزروعــة باملحاصيــل الزراعيــة نحــو ١١,٠٠٠ هكتــاراً  
املحصوليــة  املســاحة  إجــاميل  مــن   %  ١.٤ يــوازي  مــا   ،٢٠١١ عــام  يف 
لجميــع املحاصيــل يف اململكــة والبالغــة ٧٨٨.٠٠٠ هكتــاراً يف نفــس 
العــام. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل الزيــادة املتحققــة يف إنتــاج األعــالف 
ســنوية،  زيــادة   %٢.١ مبتوســط   ،٢٠١١  -٢٠٠٧ الفــرتة  خــالل  الخــرضاء 
بينــام انخفــض معــدل النمــو الســنوي إلنتــاج القمــح والخــرض والفاكهــة 
بنســبة ٢.٧% ، ٠.٦%. و ٢.٦ %  عــىل التــوايل كل عــام، كــام انخفضــت يف 
نفــس الفــرتة الــروة الحيوانيــة مــن اإلبــل واألغنــام واملاعــز بنســبة 5% و 
١١%و ١5% ســنوياً عــىل التــوايل، وارتفعــت أعــداد األبقــار والدواجــن يف 

املنطقــة بنســب ســنوية جيــدة وصلــت إىل ٧.٧% و ٤٩%. 

وتشــتهر منطقــة نجــران بزراعــة وإنتــاج الحمضيــات، إذ تنتــج 5٠.٠٠٠ طنــاً 
تلبيــة  يف  املتزايــد  اإلنتــاج  نتيجــة  يســاهم  ســنوياً،  الحمضيــات  مــن 
الوطنــي  االســتهالك  يبلــغ  إذ  الحمضيــات،   عــىل  الوطنــي  الطلــب 
الحــايل نحــو ٧٠٠.٠٠٠ طــن ســنوياً ، منــه ٢٠ ألــف طــن يتــم اســتريادها. 
ويعمــل بالقطــاع الزراعــي نحــو ٢5٠.٠٠٠ مــن املزارعــني واألرس املنتجــة 
الطفــرة االقتصاديــة، وتســتمتع اآلن مبســتوى  التــي اســتفادت مــن 
الحمضيــات،  محصــول  مــن  إنتاجهــا  وجــودة  ولوفــرة  أفضــل.  معيــي 

أصبحــت منطقــة نجــران تُعــرف بـــ »برتقالــة الصحــراء.)5( 

التعدين واملحاجر والكسارات
يعتــرب قطــاع التعديــن ومقالــع الحجــارة والكســارات يف منطقــة نجــران 
مــن األنشــطة الهامــة والواعــدة التــي تلبــي بشــكل كامــل متطلبــات 
ــاء والتشــييد والنشــاط الصناعــي. ويعــد مــرشوع  واحتياجــات قطــاع البن
ــع  ــره رشكــة املصان ــذي تدي ــة نجــران ال ــع شــامل غــرب مدين منجــم املصان
الكــربى للتعديــن »أمــاك« أحــد أكــرب وأهــم مرشوعــات التعديــن إلنتــاج 
يتــم  النحــاس والزنــك والرصــاص يف اململكــة. كــام  خامــات ومركــزات 
اســتغالل خــام صخــور الجرانيــت يف التشــطيبات املعامريــة للمبــاين 
يف  ومواقعهــا  الرئيســة  املعدنيــة  املــوارد  وتشــمل  واملنشــآت. 
املنطقــة: خــام النحــاس والزنــك والخامــات املصاحبــة للطبقــات الصخريــة 
عــروق  يف  والرمــيل  والطينــي  الجــريي  والحجــر  املصانــع،  منجــم  يف 
صخــور  ومقالــع  الخــايل،  الربــع  مــن  الغــريب  الجنــوب  يف  املندفــن 
الجرانيــت يف بــر عســكر، والنجــوف، وجبــل الوالــه، ووادي الثعيليبيــة، 

العريــن.)٦( ورشق  والحمــرا، 
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الحوكمة والتمويل البلدي

٢٨

١،٣  النطاق الترشيعي واملؤسيس

يف اململكــة  كــام  نجــران  ملنطقــة  العمــراين  الترشيــع  إطــار  يســتند 
العربيــة الســعودية إىل الرشيعــة اإلســالمية، والجهــات املخولــة عبــارة 
الشــورى،  بإصــدار األنظمــة هــي: امللــك، مجلــس  أربعــة كيانــات  عــن 
 : الــوزارات. وتشــمل أدوات إصــدار األنظمــة  الــوزراء ومختلــف  مجلــس 
األمــر امللــي، األمــر الســامي، املرســوم امللــي، التوجيــه امللــي، 
هرمــي  برتتيــب  وتعمــل  الوزاريــة،  والقــرارات  الــوزراء،  مجلــس  قــرارات 
يكســبها مرشوعيتهــا. وقــد بلــغ  مجمــوع مــا صدر مــن اللوائــح والتعليامت 
املتصلــة بضبــط وتوجيــه التنميــة الحرضيــة 5٠٠ الئحــة تخطيطيــة، غالبيتهــا 

يف صيغــة تعاميــم إداريــة )٧( ليســت لهــا حجيّــة القواعــد الناظمــة.

التنظيميــة  الناحيــة  مــن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تتــوىل 
مســؤولية التخطيــط الحــرضي يف مــدن اململكــة. لهــذا، فــدور الــوزارة 
هــام  يف ضبــط وتوجيــه  النمــو يف مدينــة نجــران عــرب ذراعهــا التنفيــذي 
الســنوية  موازنتهــا  تقتــرص  التــي  نجــران  منطقــة  أمانــة   يف  املمثــل 
عــىل التمويــل الحكومــي، حيــث تقــوم الحكومــة ممثلــة بــوزارة الشــؤون 
أســاس  عــىل  لألمانــة  املاليــة  املخصصــات  برصــد  والقرويــة  البلديــة 
ــد أحجــام النفقــات  ــة البنــود الســنوية التــي يتــم مــن خاللهــا تحدي ميزاني

لتقابلهــا اعتــامدات ماليــة لــكل بنــد مــن بنــود امليزانيــة.

% 2

41 %

23 %

16%

16 %

3 %

الشــكل ١٠: رســم بيــاين لعــدد الترشيعــات الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
وفقــاً للمحــاور األساســية لترشيعــات التخطيــط الحــرضي )برنامــج املوئــل(

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشرتاطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

تخطيــط  يف  املتبعــة  للمنهجيــة  نجــران  ملدينــة  التخطيــط  اســتند 
املــدن يف اململكــة التــي تتســم بتسلســل العمليــة التخطيطيــة مــن 
املســتوى األعــىل إىل األدىن: مــن االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة 
التــي متثــل اإلطــار املوّجــه للسياســات  العــام ٢٠٠١،  املعتمــدة يف 
التنمويــة العامــة الحرضيــة والقرويــة عــىل املســتوى الوطنــي، ويف 
ــه  إطارهــا أعــد املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة نجــران يف عــام ٢٠٠٦، لكن
مل يعتمــد، حيــث ركــز عــىل دور مدينــة نجــران باعتبارهــا العاصمــة اإلداريــة 
ــة  ــام أعــدت املخططــات شــبه اإلقليمي ــاد املنطقــة، ك ــرك القتص واملح
الهيــكيل  املخطــط  إعــداد  تــم  كذلــك  املنطقــة.   يف  للمحافظــات 
ملدينــة نجــران عــام ٢٠١٤ محــدداً اســتعامالت األرايض وشــبكات الطــرق 
بحــدود  مرتبطــة  وهــي  الحرضيــة،  نجــران  منطقــة  ضمــن  واملرافــق 
الثالثــة )١٤٣5/٢٠١٤ه ، ١٤٤٠/٢٠١٩ه  العمــراين يف مراحلــه  النطــاق 
١٤5٠/٢٠٣٠ه ( للحــد مــن أعــامل الزحــف العمــراين نحــو ضواحــي املــدن 
غــري املخدومــة بالبنيــة التحتيــة الحرضيــة الكافيــة، ثــم مســتوى املخطــط 
تقســيم  نجــران املمثــل مبخططــات  للتنميــة يف مدينــة  التفصيــيل 

األرايض. 

هــة  املوجِّ الوحيــدة  الوثيقــة  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  وتعــد 
بأدلــة  فمحــددة  التخطيطيــة  األدوات  بقيــة  أمــا  للتنميــة،  واملنظمــة 
إجرائيــة ليســت لهــا حجيــة القواعــد واللوائــح املنظمــة. وهــذه األدوات 
ــة بــني  ــفافية النظامي ــاء نظــام للمســاءلة والش بطبيعتهــا، ال ميكنهــا بن

املعنيــة. الجهــات 

مــن  نجــران  تســتفيد  ســوف  املؤســيس،  باإلصــالح  يتصــل  فيــام 
املســتقلة  الحلــول  وحفــز  لتســهيل  واإلداريــة  املاليــة  الالمركزيــة 
األمانــة.  مســتوى  عــىل  واالجتامعيــة  الحرضيــة  للمشــاكل  واملبتكــرة 

عــىل: ذلــك  وينطــوي 
 

الشــؤون  وزارة  مــن  املحــيل  التخطيــط  ومهــام  صالحيــات  تفويــض    •
ــة  ــة منطقــة نجــران لتحقيــق االســتجابة الفاعل ــة إىل أمان ــة والقروي البلدي
الحتياجــات املجتمــع دون الرجــوع للمركــز، باعتبارهــا األقــرب ملحلياتهــا 
التــي  الجديــدة  واألدرى بشــؤونها، وهــو مــا تدعمــه األجنــدة الحرضيــة 
بعمليــات  للقيــام  املحليــة  لــإدارات  الصالحيــات  تخويــل  إىل  تدعــو 
التخطيــط والتصميــم الحــرضي، ورضورة التنســيق يف تنفيذهــا مــع كافــة 

بالتنميــة. الــرشكاء املعنيــني  الحكوميــة، وكافــة  املســتويات 

مراحــل  أثنــاء  املؤسســية  واملســؤوليات  األدوار  وتحديــد  توضيــح   •
اإلعــداد واالعتــامد ومتابعــة التنفيــذ بالنســبة للمســتوى اإلداري ممثــالً 
لجهــة  املنطقــة  بأمانــة  ممثــالً  الفنــي  واملســتوى  املنطقــة،  بإمــارة 
يف  وتســليمها  العمرانيــة  التنميــة  مرشوعــات  تنفيــذ  جــودة  تحســني 

املحــددة. مواعيدهــا 

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

الفاعلــة.

الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  التنميــة،  رشكاء  لكافــة  قنــوات  فتــح   •
والتطوعــي واملجتمــع  للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة باملشــاريع 

التــي تؤثــر يف مصالحهــم.
 

ومــن شــأن تكامــل األدوات املنظمــة للعمليــة التخطيطيــة أن يســهم 
يف تحديــد ودعــم التدخــالت التنمويــة املناســبة واإلجــراءات البنــاءة فيام 
يتصــل بتنميــة نجــران. هنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث مجموعــة القواعــد 
التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــا فيــام يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجيــه 
التنميــة العمرانيــة، وصياغــة إطــار ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب 
الصالحيــات.  تداخــل  مــن  الحــد  يراعــى فيــه  الحاليــة،  التحــرض  التجاهــات 
ــأن مجــرد وجــود األنظمــة يف اململكــة  ــياق ب ــه يف هــذا الس مــع التنوي
العربيــة الســعودية لــن يضمــن تحقيــق التنميــة العمرانيــة املســتدامة 
ــم  ــراين، ويت ــط العم ــات التخطي ــة لسياس ــّزز الفعاليــة التنفيذي ــا مل تُع م
أن  ذلــك  ويقتــي  مقاصدهــا،  وإنفــاذ  لهــا،  واالمتثــال  بهــا،  االلتــزام 

تتســم األنظمــة يف صياغتهــا بالوضــوح والبســاطة واإليجــاز. 
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هناك حاجة لنظام تخطيط عمراين فاعل وظيفيا:
املناطــق  بأوضــاع  املجتمعيــة  املشــاركة  مبســتوى  االرتقــاء  يراعــي   •
غــري املخططــة املــدن. إذ أنهــا تشــغل ٣٠% مــن مســاحة مدينــة نجــران، 

غالبيتهــا يف حــي الرشفــة.
•  يحــدد قواعــد متليــك األرايض وتصنيــف اســتعامالتها، مــع اإلشــارة 

بوجــه خــاص إىل األرايض الزراعيــة.
النطاقــات  حــدود  ضمــن  الزراعيــة  األرايض  إدراج  عمليــات  يرشــد   •

الطلــب. ملرشوعيــة  تبعــاً  العمرانيــة  
• يقــدم الحوافــز/ واالشــرتاطات التــي مــن شــأنها تحقيــق مــدن أكــر 

وترابطــاً. اندماجــا 
• يحــدد األدوار واملســؤوليات املؤسســية الواضحــة لكافــة املســتويات 

أثنــاء مراحــل اإلعــداد واالعتــامد ومتابعــة التنفيــذ .
• يحقــق الرتابــط بــني  جميــع مســتويات التخطيــط العمــراين الوطنيــة 

واملحليــة(. واإلقليميــة 
•  يوفر آليات تنسيق ورصد فعالة .

• يدعــم زيــادة املشــاركة العامــة الهادفــة وانخــراط املجتمــع يف العمليــة 
التخطيطية.

ينبغــي أن يتيــح إطــار الترشيــع العمــراين مســتوى مقبوالً من املشــاركة 
التخطيطــي،  القــرار  وصناعــة  السياســات  وضــع  عمليــة  يف  العامــة 
وتعزيــز املســاواة والشــمول االجتامعــي. ومــن  شــأن توحيــد وتكامــل 
الترشيعــات الحرضيــة أن يضفــي املرشوعيــة عــىل خطــط تنميــة نجــران 
ــة  ــه التنمي التــي هــي اآلن بحاجــة ملحــة ملخطــط إقليمــي لضبــط وتوجي
املتوازنــة فيهــا، باإلضافــة ملخطــط هيــكيل يحــدد اســتعامالت األرايض 
للخــروج بتصميــم عمــراين  الطــرق ونظــم تحديــد املناطــق  وشــبكات 

متكامــل للمدينــة.

إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين لتشــمل 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 العشــوايئ، 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 بعــد املراجعــة الالحقــة لالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديــد النطــاق 
العمــراين تقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراين قــد حققــت 
عمليــة  يف  التقويــم  مخرجــات  مــن  واإلفــادة  منهــا،  املتوخــاة  الغايــة 

اإلصــالح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.

٢،٣ األدوات واإلجراءات التنظيمية للمخططات
١،٢،٣  مستويات التخطيط العمراين ملدينة نجران

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

أدوات التخطيــط الحاليــة املســتخدمة يف نجــران.

٢،٢،٣ االسرتاتيجية العمرانية الوطنية

تعــد االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة اإلطــار املوجــه للتنميــة العمرانيــة 
عــىل كامــل الحيــز الوطنــي، مــع ذلــك مل تراعــى توجهاتهــا يف تخطيــط 
نجــران إال عــىل نطــاق جــزيئ، إذ مل تكــن اســرتاتيجية التنميــة البلديــة 
الشــاملة بالفعاليــة املطلوبــة يف حالــة نجــران، ال ســيام فيــام يتصــل 

بتوفــري الخدمــات واملرافــق العامــة يف  قــرى املنطقــة.)٨(

٣،٢،٣  املخطط اإلقليمي ملنطقة نجران
 

ميثــل التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين للتخطيــط العمــراين يف 
الطبيعيــة  الجوانــب  بالتحليــل  ويتنــاول  الســعودية.   العربيــة  اململكــة 
واملخطــط  اإلقليميــة.   للتنميــة  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  والحرضيــة 
اإلقليمــي ملنطقــة نجــران الــذي أعــده االستشــاري عــام ٢٠٠٦م  مل يتــم 

اعتــامده، ويهــدف لـــ: 

• زيادة مساهمة قطاع الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة.
• تطوير قطاعي الصناعة والتعدين.

• تنويع مجاالت قطاع السياحة، وخاصة السياحة البيئية.
• تحسني هياكل البنية األساسية

• تحقيق التكامل القطاعي واملكاين ملحاور التنمية يف املنطقة.

٤،٢،٣  املخطط  شبه اإلقليمي ملنطقة نجران الحرضية

أعــد املخطــط شــبه اإلقليمــي ملنطقــة نجــران الحرضيــة يف عــام ٢٠٠٦، 
ومل يتــم اعتــامده. يضــع أهدافــاً ملدينــة نجــران متاشــيا مــع توجهــات 
اســتعامالت  ويحــدد  املعتمــدة،  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية 
العمــراين  النطــاق  حــدود  ضمــن  العامــة  املرافــق  وشــبكات  األرايض 
يدعــم  ال  لكنــه  ٢٠٣٠م/١٤5٠ه،  عــام  حتــى  الحرضيــة  نجــران  ملنطقــة 
عــىل  يشــجع  بــل  لــألرايض،  املختلــط  االســتعامل  منــوذج  بوضــوح 
اســتعامالت األرايض أحاديــة الوظيفــة )تجاريــة- ســكنية( عــىل امتــداد 

الرئيســة. التنميــة  محــاور 

5،٢،٣  الخطة العمرانية لنجران

املخطط الهيكيل لحارضة نجران
تــم إعــداده يف عــام ٢٠٠٦م ، ومل يتــم اعتــامده بعــد مــن وزارة الشــؤون 
ــة، إذ ال يتطــرق الســتعامالت األرايض  ــة، تعــوزه الفاعلي ــة والقروي البلدي

وال لشــبكات الطــرق أو نظــم تحديــد وتقســيم املناطــق واألرايض.)٩(

املخطط املحيل
تــم إعــداد املخطــط املحــيل ملدينــة نجــران يف عــام ٢٠١٤ بالتنســيق 
ــة، ومل يتــم اعتــامده بعــد )١٠( ، ميثــل  ــة والقروي مــع وزارة الشــؤون البلدي
املــدن  تخطيــط  منهجيــة  يف  الثالــث  املســتوى  املحــيل  املخطــط 
عــىل  كبــري  حــد  إىل  ويركــز  الســعودية،  العربيــة  باململكــة  املتّبعــة 
النطــاق  بحــدود  املشــمولة  األمانــة  حــدود  ضمــن  الواقعــة  املناطــق 
العمــراين، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل اإلســكان. ويحتــوي املخطــط 
املحــيل عــىل األطلــس الحــرضي الــذي يــرشح بالتفصيــل اســتعامالت 
األرايض املســموح بهــا لــكل جــزء مــن املدينة، ويســتكمل بنظــم ولوائح 
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تقســيم املناطــق مثــل مســطح األدوار املســموح بهــا، وأمنــاط الطــرق 
واالســتعامالت  املبــاين،  ارتفاعــات  تصميمهــا،  ومقاييــس  والشــوارع 

إلــخ. املرشوطــة، 

ويؤدي املخطط املحيل الوظائف الرئيسة التالية:
• تأسيس قاعد تفصيلية لضوابط التنمية العمرانية.

•  توفــري الخدمــات واملرافــق العامــة بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة 
ــة. ومتكامل

•  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 ٢٠١5 لتنــص عــىل أفــق زمنــي جديــد  للمخطــط املحــيل ميتــد لـــ ١٤ 
ســنة )٢٠١5-٢٠٢٩(، وال يلحــق باملخطــط املحــيل إطــار محــدد إلنفــاذه.

وجــود  نتيجــة  والتشــابك  بالتعقيــد  املحــيل  املخطــط  إعــداد  ويتســم 
ووزارة  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تطبقهــا  متوازيــة  هيــاكل 
الداخليــة، فالبلديــات مكلفــة نظامــاً مبهمــة التخطيــط تحــت إرشاف وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، لكــن هنــاك تداخــل إرشايف مــع املحافظــات 
الجهــة  متثــل  الداخليــة  فــوزارة  الداخليــة،  وزارة  تتبــع  التــي  واملراكــز 
املرشفــة عــىل تنفيــذ املرشوعــات يف املنطقــة،)١١( وزارة الشــؤون 
آليــة  هنــاك  ليســت  لكــن  التخطيطيــة،  الجهــة  تعــد  والقرويــة  البلديــة 
واضحــة للتنســيق بينهــام، هــذا يــؤدي يف كثــري مــن األحيــان إىل صعوبــة 
يف عمليــة صناعــة القــرار ويف تحقيــق املعايــري التــي تطلبهــا األمانــات 

كأمانــة نجــران لــدى وضــع املخطــط موضــع التنفيــذ الفعــيل.

٦،٢،٣ مخططات مناطق العمل املختارة

أعــدت أمانــة منطقــة نجــران ثالثــة مخططــات تفصيليــة ملناطــق عمــل 
عــام ٢٠١5م،  والقرويــة يف  البلديــة  الشــؤون  وزارة  اعتمدتهــا  مختــارة 
املدينــة،  وســط  الخاصــة،  الحضاريــة  األهميــة  ذات  املناطــق  شــملت: 

الســكنية. األحيــاء  وبعــض 

٧،٢،٣ حدود حامية التنمية والنمو العمراين يف مدينة نجران

اإلطار الترشيعي
الــذي تضمــن   ، رقــم ١5٧  الــوزراء  قــرار مجلــس  عــام ٢٠٠٨، صــدر  يف 
مراجعــة وتقويــم ضوابــط مراحــل التنميــة العمرانيــة وتقســيم مرحلــة 
التنميــة العمرانيــة بــني عامــي ١٤٣5هـــ و ١٤5٠هـ إىل ثــالث مراحل وإقرار 
الضوابــط املالمئــة لــكل منهــا ، ومبوجــب ذلــك صــدر قــرار وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة رقــم ٦٦٠٠٠ يف ١٤٣5/١٢/٢٠هـــ  )٢٠١٤م( املتضمــن 
الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة لقواعــد النطــاق العمــراين حتــى عــام ١٤5٠هـ 
)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 ١٤5٠هـــ )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: 
 

• إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة االســرتاتيجية التــي تشــكل جــزءاً مــن 
االســرتاتيجيات العمرانيــة، مبــا يف ذلــك تحديــد مســارات شــبكات الطــرق 
الرئيســة والســكك الحديديــة الواقعــة يف األرايض الخاصــة، عــىل أي 

مشــاريع إمنائيــة أخــرى
•  عــدم الســامح باملرشوعــات التنمويــة خــارج حــدود النطــاق العمــراين 
ــاً  ــات وفق ــىل املخطط ــة ع ــة والقروي ــؤون البلدي ــة وزارة الش إال مبوافق

للضوابــط واإلجــراءات الرســمية، 
• املوافقــة عــىل  املرشوعــات 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 
توفــري البنيــة التحتيــة تبعــاً ملســاحات األرايض املــراد تخطيطهــا )الشــكل 
١٢(.  كــام تقــي الالئحــة بــأن املنطقــة الواقعــة بــني حــد حاميــة  التنميــة 
وحــدود مرحلــة ١٤5٠هـــ )٢٠٣٠( غــري مخصصــة للتنميــة، إال مبوافقــة وزيــر 

الشــؤون البلديــة والقرويــة. 

تحديد النطاق العمراين
قامــت اإلدارة العامــة لتنســيق املرشوعــات بوكالــة وزارة الشــؤون البلدية 
وترشــيد  لتنظيــم  تحديــد  دراســات  بإعــداد  املــدن  لتخطيــط  والقرويــة 
النمــو العمــراين للمــدن الســعودية وفــق ضوابــط محــددة للتنميــة عــىل 
ــه التنميــة ضمــن املســاحات املخصصــة ملراحــل  مراحــل يتــم فيهــا توجي
حــدود النطــاق العمــراين حتــى العــام ١٤5٠هـــ ملدينــة نجــران، اســتنادا 
لعــدة عوامــل منهــا مراحــل التطــور العمــراين والنمــو الســكاين املتوقــع 
ــاك قواعــد وأســس دقيقــة منشــورة توضــح  ــة، لكــن ال توجــد هن للمدين

كيفيــة حســاب حجــم حــدود مراحــل النطــاق. 

التحديات
مل تتنــاول حــدود النطــاق العمــراين عنــارص تنمويــة هامــة كاســتعامالت 
األرايض، شــبكات الطــرق، أو اشــرتاطات البنــاء، عــالوة عــىل املبالغــة 
اعــرتاض  جــراء  املســاحي  العجــز  عــن  للتعويــض  الحــدود  حجــم  يف 
املعوقــات الطبيعيــة الجبليــة لحــدود النطــاق مــام يتعــارض مــع مبــادئ 

املســتدامة. التنميــة 

السامح بتخطيط األرايض
ــه مخطــط  ــك  أو املطــور بطلــب تخطيــط األرض مرفقــا ب • يتقــدم املال

ــة منطقــة نجــران. املوقــع العــام  إىل أمان
• تقــوم األمانــة بدراســة الطلــب وفــق ضوابــط تخطيــط األرايض، وتقــوم 
مرحلــة  مــن  للتأكــد  العمــراين  النطــاق  خريطــة  عــىل  املوقــع  بتنزيــل 
ثــم  ومــن  باالشــرتاطات،  املطــور  وإبــالغ  للموقــع  العمرانيــة  التنميــة 
يتــم اســتكامل اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لالعتــامد،  باســتثناء مــا نــّص 
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45%

27%

21%
7%

عليــه القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ الــذي يخــول بعــض الصالحيــات لرؤســاء 
البلديــات فيــام يخــص اعتــامد تقســيم األرايض تبعــاً لحجــم املرشوعــات 

الســكنية. 
• إعــداد مخطــط املوقــع وفــق املعايــري واألســس التخطيطيــة لدراســته 

مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
التنميــة  بضوابــط  االلتــزام  عــىل  الخطيــة  املالــك  موافقــة  •توثيــق 
العمرانيــة املعتمــدة للمخطــط املطلــوب اعتــامده عنــد تقدميــه لألمانــة.
الجهــات  لكافــة  منــه  مصدقــة  نســخ  ترســل  املخطــط  اعتــامد  بعــد   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم املالــك 
املواصفــات الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد التنفيــذ، مــع 

تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط.
• بعــد التحقــق مــن قيــام املالــك بتنفيــذ كافــة ضوابــط التنميــة العمرانيــة، 

يتــم ختمــه والتوقيــع عليــه باالعتــامد النهــايئ.
• النظــر يف االعرتاضــات املقدمــة إىل أمانــة أو إمــارة املنطقــة وفــق 

اإلجــراءات املتبعــة وإصــدار القــرارات الالزمــة.

نظام رسوم األرايض البيضاء – مدينة نجران

تشــكل األرايض غــري املطــورة »األرايض البيضــاء« يف مدينــة نجــران 
حــدود  ضمــن  الحرضيــة  للتنميــة  املتاحــة  األرايض  إجــاميل  مــن   %٢٠
العــام ١٤5٠هـــ. وقــد ســاهم  نجــران حتــى  العمــراين ملدينــة  النطــاق 
يف  املتزايــد  النقــص  يف  رئيــس  بشــكل  البيضــاء  األرايض  وجــود  
يختــار  حيــث  الســكاين،  والنمــو  الشــباب  متطلبــات  لتلبيــة  املســاكن 
بــدالً  األقــى،  الحــد  إىل  القيمــة  لزيــادة  املمتلــكات  ادخــار  املــالك 
ــوزراء رقــم ٣٧٩  مــن تطويرهــا. ويف عــام ١٤٣٧هـــ صــدر قــرار مجلــس ال
التنفيذيــة لنظــام رســوم  يف ١٤٣٧/٩/٨هـــ باملوافقــة عــىل  الالئحــة 
األرايض البيضــاء الــذي يفــرض رســوماً ســنوية بنســبة ٢.5% مــن القيمــة 
التقديريــة لــألرايض البيضــاء )١٢(، والتــي يحددهــا النظــام بأنهــا كل أرض 
فضــاء مخصصــة لالســتعامل الســكني، أو الســكني التجــاري داخــل حــدود 
زيــادة  أ(  النظــام يف:   مــن هــذا  الغــرض  ويتمثــل  العمــراين.  النطــاق 
املعــروض مــن األرايض ملعالجــة مشــكلة نقــص املســاكن، ب( إتاحــة 
األرايض الســكنية بأســعار ميــرسة، ج( مكافحــة املامرســات االحتكاريــة. 
وســتقوم وزارة اإلســكان)١٣( بوصفهــا الجهــة التنفيذيــة بتطبيــق النظــام 

عــىل مراحــل. ) الشــكل ١٣( الشــكل ١٣. رســم بيــاين للنســبة املئويــة لــألرايض البيضــاء - املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ 
نظــام األرايض البيضــاء

الرياض

جدة

الدمام

أخرى

الشكل ١٤. مصفوفة تبني بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل حدود نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو الوطنية )مبا فيها مدينة نجران(

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

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

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

 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -

  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -

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

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

 نع لقت ال ةزجنملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
50٪ 

 ضايرو سرادملا( ةيعfتجالا تامدخلل يضارألا aفوت -

 )اهaغو تايفشتسملاو لافطألا

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

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

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

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

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

 )اهaغو تايفشتسملاو لافطألا

- - 
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قرص الحمراء يف نجران

© The General Authority of Tourism and National Heritage 

٨،٢،٣ مخططات تقسيم األرايض

املــدن  لنمــو  األساســية  اللبنــات  األرايض  تقســيم  مخططــات  تعــد 
صالحيــات  نجــران  منطقــة  وألمــني  الســعودية.  العربيــة  اململكــة  يف 
املوافقــة عــىل مخططــات تقســيم األرايض وفًقــا للمعايــري التاليــة، 

:٢٠١٠ لعــام   ١٧٧٧٧ رقــم  الــوزاري  القــرار  مبوجــب 

• 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 
تخطيــط معتمــد أو اســتعامل أراٍض مســموح  بــه.

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

وكانــت أمانــة منطقــة نجــران قــد اعتمــدت ٤5٤ مخططــاً ســكنياً ضمــن 
الفــرتة ٢٠١5 –٢٠١٨،  النطــاق العمــراين يف  حــدود 

لكــن النســبة النظاميــة املقتطعــة ألغــراض املرافــق العامــة كانــت أقــل 
مــن ٣٣%، )١٤( إضافــة إىل أن غالبيــة األرايض الزراعيــة تحولــت إىل أراض 

ســكنية)١5( تحــت وطــأة تســارع النمــو الحــرضي.

٣،٣ النطاق املؤسيس
العربيــة  اململكــة  يف  الحرضيــة  التنميــة  مؤسســات   ١،٣،٣

الســعودية

املؤســيس  التخطيــط  بإطــار  نجــران  يف  والتنميــة  النمــو  منــط  يتأثــر 
الشــؤون  وزارة  إرشاف  تحــت  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  املركــزي 
البلديــة والقرويــة التــي تتــوىل مهمــة إجــراء التخطيــط الحــرضي ملــدن 
اململكــة، ويشــمل ذلــك ضــامن توفــري الطــرق والشــوارع  والتجهيــزات 
الرضوريــة وصيانــة ونظافــة البيئــة باإلضافــة إىل إدارة الرتخيــص لجميــع 
أنــواع أنشــطة البنــاء)١٦( ضمــن الحــدود البلديــة. و تقــوم وكالــة الــوزارة 
لتخطيــط املــدن مــن خــالل اإلدارات العامــة التابعــة لهــا وهــي التخطيــط 
والتخطيــط  املرشوعــات،   تنســيق  واألبحــاث،  الدراســات  املحــيل،  
األجهــزة  كافــة  مــع  بالتنســيق  العمــراين  التصميــم  وإدارة  العمــراين 
الحكوميــة املعنيــة لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة)١٧(، إال أن ضعــف 
التنســيق بــني هــذه اإلدارات واألمانــة يؤثــر ســلباً يف تقديــم الخدمــات 

املشــاريع. وتنفيــذ 

٢،٣،٣  النطاق اإلقليمي – منطقة نجران

ــة، يضــم تشــكيل منطقــة نجــران  ــوزارة الداخلي وفقــاً للتصنيــف اإلداري ل
٧ محافظــات، و ٢5 مركــز منــو فئــة )أ( و ٣٤ مركــز فئــة )ب(،  وتعــد مدينــة 
نجــران املركــز اإلداري للمنطقــة، وهــي بلديــة مــن فئــة »أمانــة« يرأســها 
)عــرب  الحكومــي  التمويــل  عــىل  الســنوية  ماليتهــا  وتقتــرص  »أمــني«. 
ــث تقــوم الحكومــة برصــد  ــة(، حي ــة والقروي ــة وزارة الشــؤون البلدي ميزاني
املخصصــات املاليــة عــىل أســاس ميزانيــة البنــود الســنوية )١٩(  التــي يتــم 
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مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــامدات ماليــة لــكل بنــد 
مــن بنــود امليزانيــة، ويعــد ذلــك مصــدر التمويــل الوحيــد ألمانــة منطقــة 
نجــران.)٢٠( ومبوجــب نظــام املناطــق،)٢١( تتــوىل إمــارة منطقــة نجــران إدارة 
املحافظــات واملراكــز واإلرشاف عــىل أجهــزة الحكومــة واملؤسســات 
ــر املنطقــة معهــا،  ــة وتطوي العاملــة يف املنطقــة وبحــث شــؤون تنمي
وتقديــم تقاريــر ســنوية لــوزارة الداخليــة عــن كفايــة أداء الخدمــات العامــة 
يف املنطقــة. أمــا مجلــس املنطقــة،)٢٢( ومقــرّه يف  إمــارة املنطقــة، 

فيختــص بـــ : )٢٣(

•  تحديد احتياجات املنطقة، واقرتاح إدراجها يف خطة التنمية العامة
واقــرتاح  أولوياتهــا  حســب  للمنطقــة  النافعــة  املشــاريع  تحديــد   •

امليزانيــة. يف  اعتامدهــا 
ومتابعــة  املنطقــة  وقــرى  ملــدن  التنظيميــة  املخططــات  دراســة   •

اعتامدهــا بعــد  تنفيذهــا 
واملوازنــة  التنميــة  خطــة  مــن  املنطقــة  يخــص  مــا  تنفيــذ  متابعــة   •

ذلــك. يف  والتنســيق 

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

وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، ومــن اختصاصاتــه :

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

مــع األمــني.
ــة  ــزع ملكي ــرأي يف شــأن املشــاريع التــي يتطلــب تنفيذهــا ن ــداء ال •  إب
العقــارات للمنفعــة العامــة وإرفــاق مــا ينتهــي إليــه املجلــس مــع معاملــة 

املــرشوع  عنــد رفعهــا للجهــات املختصــة.

وليــس ملجلــس بلــدي نجــران صالحيــات تنفيذيــة، فهــي مقصــورة عــىل 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، واإلمــارة ومجلــس املنطقــة، ولهــذا 
يفتقــر املجلــس البلــدي للفاعليــة يف التأثــري يف عمليــات التخطيــط 

الحــرضي.)٢٤( 

٣،٣،٣  النطاق املحيل - نجران

تتكــون منطقــة نجــران مــن عــدة مــدن أكربهــا مدينــة نجــران املركــز اإلداري 
للمنطقــة، وتــدار مبســتوى »أمانــة« وهــي جهــاز خدمــي لــه شــخصية 
اعتباريــة ذات اســتقالل مــايل وإداري.  ويتــم تعيــني رئيــس البلديــة بقــرار 
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويوجــد يف أمانــة منطقــة نجــران أربــع 
وكاالت، هــي:  وكالــة املشــاريع، وكالــة التنميــة الحرضيــة، وكالــة شــؤون 
البلديــات، ووكالــة الخدمــات. مــع ذلــك، يصعــب تحديــد الــدور واملهــام 
لهــذه الــوكاالت، وعالقاتهــا وارتباطهــا مــع األجهــزة األخــرى نظــراً لتغــري 
عمليــة  باألمانــة  الحرضيــة  التنميــة  وكالــة  وتتــوىل  الداخليــة.  هيكلتهــا 
إعــداد املخططــات املحليــة، ويعمــل بهــا ٦ مــن املختّصــني يف هندســة 
تخطيــط املــدن)٢5( إال أن التنفيــذ يواجــه بعــض التحديــات مــن بينهــا ضعــف 
التنســيق بــني وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة و وكالــة التنميــة الحرضية. 

١٤٣٢هـــ)٢٦(   عــام  يف  لنجــران  املحــيل  الحــرضي  املرصــد  تأســيس  تــم 
يف: ليســاهم 

• تحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠.
• تحقيق الهدف ١١ من أهداف التنمية املستدامة.

•قيــاس مســتوى مــؤرش ازدهــار مدينــة نجــران واملــؤرشات العمرانيــة 
والحرضيــة واملحليــة األخــرى.

٤،٣،٣ اآلثار الترشيعية واملؤسسية - نجران

اإلدارة  منظومــة  عــن  الصــادرة  واملوافقــات  الفنيــة  القــرارات  معظــم 
املحليــة  ممثلــة بأمانــة منطقــة نجــران،  مبــا فيهــا القــرارات التخطيطيــة، 
تتخــذ عــىل أســاس تقديــري وفقــا لألولويــات التــي تحددها أمانــة منطقة 
نجــران واملجلــس البلــدي،  حيــث أن عــدم وجــود آليــات نظاميــة ملواءمــة 
وتوجيــه منظومــة التخطيــط، ســتؤثر بغموضهــا والتنفيــذ الجــزيئ لإطــار 
الترشيعــي عــىل جــذب االســتثامر األجنبــي أو املؤســيس وهــو مــاال 

يتــامىش مــع الركيــزة االقتصاديــة لرؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.

٤،٣  السياق املايل

تتمتــع منطقــة نجــران مبوقــع اســرتاتيجي مجــاور للحــدود مــع اليمــن.  
والعاصمــة هــي نجــران وأيضــا املركــز اإلداري واالقتصــادي للمنطقــة، 
إذ تحــوي غالبيــة الصناعــات املولــدة للدخــل، مبــا يف ذلــك الحجــم الكبــري 
مــن اإلنتــاج الزراعــي مــن الخــرضوات والحمضيــات والتمــور. وتعتــرب اإلدارة 
القطاعــات  أبــرز  والتعليــم  والتجزئــة  الجملــة  وتجــارة  والدفــاع  الحكوميــة 

االقتصاديــة التــي توظــف غالبيــة القــوى العاملــة يف املنطقــة.

االســرتاتيجية  االقتصاديــة  القطاعــات  تحديــد  عــىل  الحكومــة  تعكــف 
التــي ميكــن أن تعــزز التنميــة االقتصاديــة املحليــة، وتوفــر فــرص العمــل 
واالبتــكار يف نجــران. فالتنويــع االقتصــادي يف هــذا الجــزء مــن اململكــة 
يشــكل األســاس لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة اإلقليميــة والوطنيــة 
يف رؤيــة ٢٠٣٠.)٢٧( وبالتــايل، فــإن تطويــر وتعزيــز البنــى التحتيــة )معالجــة 
ــاه، املطــار والنقــل( واملرافــق التــي تخــدم القطاعــات االقتصاديــة  املي
اللوجســتية  والخدمــات  والتعديــن  الصناعــة  )مثــل  نجــران  يف  الرئيســة 
والزراعــة والســياحة( يعــد مــن أولويــات الحكومــة. فهــذه العنــارص أساســية 

 منتجات املطاط
 والبالستيك 10%

األثاث 5%

 غريها من املنتجات غري
 املعدنية

65%

املرشوبات
7%

 منتجات معدنية مصنعة
7%

املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية، ٢٠١٨. 
الشكل ١5. املصانع حسب النشاط الصناعي يف عام ٢٠١٨

املنتجات الغذائية 3%
 منتجات معدنية

مصنعة 3%
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يف زيــادة نشــاط املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، وتحفيــز املنافســة 
وتســخري القــدرة اإلنتاجيــة لنجــران، مــن أجــل زيــادة مســاهمة املدينــة يف 

ــكل ١5(.)٢٨( ــي )ش ــاد اإلقليمــي والوطن االقتص

العــام  القطــاع  يف  كبــري  بشــكل  الحــايل  نجــران  اقتصــاد  تركــز  وبرغــم 
تعزيــز  يف  الحكومــة  تســعى  العاملــة،  كثيفــة  التقليديــة  والقطاعــات 
لتعزيــز  االقتصاديــة  والســبل  الوســائل  وتحديــد  واالبتــكار  التنميــة 
قطاعــات الزراعــة والخدمــات اللوجســتية والتصنيــع والســياحة. ويتضمــن 
التزامــاً  االقتصاديــة  أهدافهــا  لتحقيــق  الحكومــة  اســرتاتيجية  مــن  جــزء 
 )٢ واملحليــة،  اإلقليميــة  االحتياجــات   )١ بــني  الروابــط  بتعزيــز  متجــدداً 
ــة. إذ تســتهدف الحكومــة  التعليــم والتدريــب، و ٣( األنشــطة االقتصادي
تعزيــز النمــو يف رأس املــال البــرشي وتعزيــز أوضــاع الســوق مبــا يدعــم 

االقتصــادي.)٢٩( والتنويــع  االبتــكار  إىل  ويفــي  األبحــاث 

١،٤،٣  النطاق املايل

تتطلــب التنميــة االقتصاديــة الحرضيــة واملحليــة املســتدامة نظــام إدارة 
ــه  ــة بتوجي ــة الوطني ــاً، تقــوم خطــة التنمي مــايل عــام ســليم ومــرن.  حالي
نظــام املاليــة العامــة ملنطقــة نجــران.  وهــذا النظــام شــديد املركزيــة 
ويعتمــد عــىل الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة ومشــاريع التنميــة 
املحليــة. ففــي عــام ٢٠١٧، خصصــت الحكومــة 5% مــن امليزانيــة العامــة 
للخدمــات البلديــة، والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة الشــؤون 

ــة. )شــكل ١٧ وشــكل ١٨( ــة والقروي البلدي

البلديــة والقرويــة، عــرب األمانــات،)٣٠( مســؤولية  تتــوىل وزارة الشــؤون 
التخطيــط  مثــل  البلديــة(  )الخدمــات  البلــدي  القطــاع  أنشــطة   متويــل 
الطــرق  البنــاء، والــرصف الصحــي، وصيانــة شــبكات  الحــرضي، تراخيــص 
والشــوارع يف حــدود األمانــات والبلديــات. وباإلضافــة إىل وزارة الشــؤون 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  مــن  العديــد  هنــاك  والقرويــة،  البلديــة 
األخــرى تقــوم بتمويــل وتنفيــذ مشــاريع عــىل املســتوى البلــدي، عــىل 
ســبيل املثــال ، توفــر وزارة التعليــم متويــال مبــارشاً ملــدارس املدينــة.

٢،٤،٣  إيرادات البلدية

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

األمانــات والبلديــات يف االعتــامد عــىل التمويــل املركــزي. 

تتــم التحويــالت مــن وزارة املاليــة اســتناداً إىل  تقديــر الــوزارات لنفقاتهــا 
املحتملــة مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل. وبالنســبة لــوزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة ، ترفــع األمانــات والبلديــات تقديــر نفقاتهــا 
مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل يف ضــوء احتياجاتهــا وأولوياتهــا 
املحليــة، إىل الــوزارة لتقــوم بدورهــا، بعــد مراجعتهــا واعتامدهــا برفعهــا 

بنود امليزانية 

١٢5,٢٤٠

١٤,٣٩٤

٩٩,١5١

٤٠١,٦٠٠

٦٤٠,٣٨5

١١١,٧5٠

٧٢5,١٣5

الشكل ١٦. ميزانية أمانة منطقة نجران  املعتمدة )٢٠١٦(
املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.
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الشكل ١٩. الصناعات اإلنتاجية يف منطقة ومدينة نجران، ٢٠١٠-٢٠١5
املصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي، ٢٠١٦. 
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الشكل ٢٠. توزيع فرص العمل حسب النشاط االقتصادي يف منطقة نجران،  ٢٠١٦

املصدر: الهيئة العامة لإحصاء )٢٠١5(. 
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لــوزارة املاليــة التــي تضــع موازنــة مقرتحــة لهــا بنــاءا عــىل تصــورات وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة تتــم مناقشــة بنودهــا، وبعــد االتفــاق عــىل 
ــس  ــىل مجل ــرض ع ــة تع ــوزارات املختلف ــن ال ــة م ــة املقدم ــود امليزاني بن
ــة  ــه باعتــامد امليزاني ــة ل ــوزراء الــذي يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخول ال

ــه. ــة مبوجب ــدة، ورصف املخصصــات املالي العامــة الجدي

٣،٤،٣  متويل تكاليف التشغيل البلدية

منطقــة  ألمانــة  املبــارشة  الذاتيــة  اإليــرادات  بلغــت   ،٢٠١٦ عــام  يف 
نجــران ٤٩.5مليــون ريــال ســعودي، مــا يعــادل ٦% مــن ميزانيــة األمانــة.)٣١( 
ــص مــن  واملــوارد األخــرى مقصــورة عــىل التحويــالت الحكوميــة ومــا يخصَّ
املوازنــة العامــة. ويوضــح الشــكل ٢٠ ميزانيــة األمانــة لعــام ٢٠١٦ حســب 
بنــود اإلنفــاق. وتشــكل برامــج التشــغيل والصيانــة والتعاقــدات أكــرب جــزء 

مــن امليزانيــة تليهــا املشــاريع والرواتــب ومصاريــف التشــغيل.
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ملدينة الحالية
ا

٤



M
املدينة الحالية

٤٨

٣١٦,٠٠٠

٣٠ شخص هكتار

   ٦٠% > ٣٠

%٢.٧ 

مدينة نجران مقارنة مع بلدية ليون

عدد السكان املتوقع 5٠٠,٠٠٠ بحلول عام ٢٠٣٠

١،٤   أمناط التنمية 
١،١،٤  التطور العمراين للمدينة 

مدينــة نجــران هــي العاصمــة واملركــز اإلداري ملنطقــة نجــران الواقعــة 
يف الجنــوب الغــريب مــن اململكــة العربيــة الســعودية. تقــع عــىل طــول 
الحــدود اليمنيــة، وتبعــد ٢٠٠ كــم إىل الجنــوب مــن أبهــا، و٩٠٠ كــم جنــوب 

غــرب الريــاض.

تطــورت مدينــة نجــران عــىل وقــع تنامــي االقتصــاد والســكان. ففــي عــام 
١٩٨5، كان متوســط كثافتهــا الســكانية يقــل عــن ٤ نســمة/هكتار، مــع 
حجــم ســكاين قــدر بـــ ٧٠.٠٠٠ نســمة. وشــهدت نجــران أكرب زيادة ســكانية 
خــالل الفــرتة ١٩٩5- ٢٠٠5، حيــث ارتفــع عــدد الســكان مــن ١١5.٠٠٠ إىل 
٢5٤.٠٠٠نســمة، نتيجــة منوهــا االقتصــادي وتعزيــز إنتاجيتهــا وكفاءتهــا 
معــدل  وارتفــاع  العمرانيــة،  كتلتهــا  يف  متواضعــة  زيــادة  مــع  الزراعيــة، 
الكثافــة إىل ٨ نســمة/هكتار. اليــوم، يبلــغ عــدد الســكان نحــو ٣١٦ ألــف 
صعــد  مــام  األرايض.  مســاحة  يف  فقــط   %٦ بزيــادة  مصحوبــاً  نســمة 
بالكثافــة الســكانية إىل أعــىل مســتوياتها املســجلة يف تاريــخ نجــران 
الحديــث. وعــىل غــرار العديــد مــن املــدن الســعودية، تواجــه نجــران تحديــاً 
يتمثــل يف اختــالل تركيبتهــا الدميوغرافيــة، حيــث يشــكل الشــباب تحــت 
ســن الثالثــني٦٠% مــن الســكان، يف ظــل معــدل منــو ســكاين يبلــغ ٢.٧% 

ســنويا.

ينتمــي النســيج العمــراين الحــايل للهويــة املعامريــة التقليديــة لنجــران 
القدميــة، ونجــران كانــت يف األصــل االســم الــذي يطلــق عــىل الواحــة 
بأكملهــا والتــي حــوت العديــد مــن القــرى والتجمعــات الســكانية املنترشة 
عــىل ضفــاف الــوادي. وكانــت الزراعــة وتربيــة املاشــية مصــدر رزق وعيــش 
الســكان. وهكــذا نشــأت نجــران كمجتمــع زراعــي مــع بقيــة القــرى الزراعيــة 
عــىل ضفــاف الــوادي التــي اندمجــت مــع الوقــت لتشــكل مدينــة نجــران 
ــار  ــزارع الخض ــن م ــد م ــر العدي ــرية  بتطوي ــود األخ ــالل العق ــت خ ــي قام الت
تتبــع املدينــة منــط  واليــوم،  الــوادي.   عــىل طــول ضفــاف  والفاكهــة 
ــوادي، والــذي ميثــل فيــه طريــق  النمــو الخطــي عــىل امتــداد ضفــاف ال

امللــك عبــد العزيــز العصــب التنمــوي للمدينــة.

تتســم القــرى التقليديــة بطابــع العــامرة املحليــة الســائد يف املناطــق 
الزراعيــة التقليديــة.  وينســجم طابــع معامرهــا جيــداً مــع النســيج الحــرضي 
العــام، مــا يعكــس نوعــا مــن التكامــل املعــامري بــني التشــكيل التقليــدي 
الحضــاري  نجــران  بــرتاث  العنايــة  يف  مميــزا  جهــداً  وميثــل  واملســتجد 
واالرتقــاء بــه.  كــام أن اإلضافــات الحديثــة غــري املخططــة عــىل أطــراف 
املدينــة تتبــع أيضــاً طابــع العــامرة املحليــة، لكــن يخــى أن يتأثــر النســيج 
املتجانــس لإضافــات املســتجدة ســلباً بأعــامل التطويــر الجديــدة يف 

ــة التنميــة. ــة باتجــاه حــدود حامي األطــراف الرشقيــة للمدين

نظامــاً شــبكياً  تخطيطهــا  مــن املدينــة يف  الشــاملية  األحيــاء   تبعــت 
الكثافــة  للشــوارع، والفيــال كنمــط مفضــل للســكن املفــرد منخفــض 
حــي  يف  كــام  دوكســيادوس،   االستشــاري  مخططــات  غــرار  عــىل 

الفهــد. وحــي  الضبــاط 
  

عدد السكان 

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية 

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاين 

عدد السكان: ٤٩١،٢٦٨
املساحة: ٦،٠١٠ هكتار

الكثافة: ٨١.٧٤ شخص/هكتار
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الشكل ٢١. صور جوية لحدود النطاقات واملجاورات السكنية والبنى التحتية الرئيسية يف نجران
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الشكل ٢٢: تطور نصيب الفرد من املساحة االجاملية للمدينة

قرية قدمية
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املساحة: ١٧،٦٣٠ هكتار

عدد السكان: ٧٠,٠٠٠ نسمة

٦٦.٦٧ م٢/للفرد
معيار موئل األمم املتحدة

١٧5 م٢/للفرد 
نجران

5km

10km

15km

5km

10km

15km

١٨٣5
واحة

١٩٩5
املساحة: ٢٩،5٦٠ هكتار

عدد السكان: ١١5,٠٠٠ نسمة
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الشكل ٢٣. مراحل وتطور النمو العمراين والحرضي لنجران

٢٠٠5
املساحة: ٣١،٣٦٠ هكتار

عدد السكان: ٢5٤,٠٠٠ نسمة
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الشكل ٢٤. حدود ومراحل النطاق العمراين ملدينة نجران            

 ٧٢,5٦٤ هكتار

١٠,٤٨٣ هكتار

٨٧,٦٠٩ هكتار

حد حامية التنمية

حدود نطاق ١٤٣5هـ

حدود نطاق ١٤5٠هـ

١٤٩,٢٩٧ هكتار

كــام هــو الحــال يف املــدن الســعودية األخــرى، تؤثــر األرايض البيضــاء 
كــام  نجــران.  ملدينــة  الحــرضي  النســيج  واتســاق  متاســك  يف  بشــدة 
تشــكل املناطــق املحجــوزة لألغــراض العســكرية بــني التنميــات الجديــدة 
يعيــق اندمــاج وترابــط النســيج  تنمويــاً  الحــايل حاجــزاً  ونســيج املدينــة 

وتكاملــه. العمــراين 

اقرتحــت جامعــة نجــران الواقعــة عــىل األطــراف الرشقيــة للمدينــة مؤخــراً 
أعــامل توســعة إضافيــة يف املناطــق املحيطــة بهــا تشــكل مبجملهــا مــا 
يكفــي إلنشــاء حــي يعمــل مبثابــة نقطــة )عقــدة( مركزيــة، قــادرة عــىل 

اســتيعاب أكــر مــن ٢٠.٠٠٠نســمة.

خــالل فــرتة قصــرية يف مثانينيــات القــرن العرشيــن، كان يتــم تقســيم 
األرايض يف غالبيــة املــدن الســعودية وكانــت تشــمل تجزئــة مســاحات 
شاســعة مــن األرايض الزراعيــة داخــل املــدن إىل قطــع )وحــدات عقاريــة( 
صغــرية. ويف رشق نجــران بقــي الكثــري مــن هــذه الوحــدات العقاريــة غــري 

مســتغل. 

لقــد أدى اســتنزاف مــوارد امليــاه الجوفيــة املحــدودة لجفــاف العديــد مــن 
املــزارع وتوقــف الزراعــة فيهــا. واليــوم، تصنــف أمنــاط التنميــة الحرضيــة 
ــا  ــىل أنه ــران ع ــاف وادي نج ــىل ضف ــة ع ــيامت األرايض الزراعي يف تقس
مناطــق انتقاليــة محيطــة باملدينــة ال تلبــي معايــري الكثافــة الحرضيــة 
)ليســت بالحرضيــة وليســت بالريفيــة(. و تصنيــف أرايض نجــران كمناطــق 
حرضيــة وشــبه حرضيــة ، يعطــي صــورة أكــر دقــة لتوزيــع الكثافــة يف 
جميــع أنحــاء املدينــة. وهــو مــا ســيتم تناولــه مبزيــد مــن التفصيــل يف  

األجــزاء التاليــة.

٢،١،٤  الحدود اإلدارية

العربيــة  اململكــة  غــرب  جنــوب-  أقــى  يف  نجــران  منطقــة  تقــع 
الســعودية عــىل الحــدود اليمنيــة. وتنقســم إىل ســبع محافظــات هــي: 
رشورة، حبونــا، ثــار، يدمــه،  بــدر الجنــوب، الخبــاش، والخرخــري. وتســاهم 
فهــي  نجــران  مدينــة  أمــا  املنطقــة،  اقتصــاد  دعــم  يف  محافظــة  كل 
املركــز والعاصمــة اإلداريــة للمنطقــة.  وتغطــي منطقــة نجــران مســاحة 
٣٦٠.٠٠٠ كــم٢    متثــل ١٣% مــن مســاحة اململكــة، ويقــّدر عــدد ســكانها 

بنحــو ٦٢٠ ألــف نســمة.

للنطــاق  الثانيــة  املرحلــة  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  جــزأت 
العمــراين ١٤٣5-١٤5٠ه إىل ثــالث مراحــل خمســية مــن أجــل مزيــد مــن 
الضبــط والتوجيــه ألعــامل التوســع العمــراين يف املــدن الســعودية، 
ومــن بينهــا مدينــة نجــران التــي بلغــت مســاحة منطقــة حاميــة التنميــة 
املســتقبيل،  تطويرهــا  يف  للتحكــم  هكتــاراً   ١٤٩,٢٩٧ فيهاحــوايل  
وتوفــري احتياطــي أرايض ملــا بعــد ١٤5٠ه ، مــع التنويــه هنــا بــأن نحــو 
٤٠% مــن تضاريــس منطقــة حاميــة التنميــة غــرب املدينــة عبــارة عــن جبــال 
صخريــة غــري مرغوبــة للتنميــة العمرانيــة. ومــا تبقــى مــن األرايض ضمــن 
منطقــة حاميــة التنميــة ميتــد نحــو الــرشق والشــامل الرشقــي، ويحــوي 
قــرى املشــعلية والحصينيــة والخبــاش املجــاورة مــع التشــكيالت الصخريــة 
الخــايل  الربــع  صحــراء  نحــو  املمتــدة  الشاســعة  الرمليــة  واملســاحات 
رشقــاً. بلغــت مســاحة مرحلــة التنميــة العمرانيــة ١٤٣5ه ٧٢،5٦٤ هكتــاراً 
، جــرى زيادتهــا مبقــدار ١5,٠٠٠ هكتــاراً حتــى عــام ١٤5٠ه ، مبــا يفــوق 

املتطلبــات املســاحية مــن األرايض حتــى العــام ١٤5٠ه.
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الشكل ٢5. األمناط العمرانية بنجران

)Dioxides( منط

النمط الشعبي 
التاريخي 

تقسيامت األرايض 

منط عام غري رسمي 

كشــفت دراســة صــور األقــامر الصناعيــة عــن اســتمرار أعــامل التوســع 
حلولهــا  قبــل  العمــراين  النطــاق  مراحــل  يف  فقــط  ليــس  العمــراين، 
ــة التنميــة. ومثــل هــذا التوســع غــري املنضبــط   ــاً، بــل خــارج حــد حامي زمني
وعــدم االلتــزام واالمتثــال ملراحــل النطــاق العمــراين املحدديــن يســفر 
عــن منــو حــرضي غــري مســتدام وتشــتت عمــراين مــام يضعــف مــن كفــاءة 
وفعاليــة البنــى التحتيــة ويضاعــف مــن تكلفــة توفريهــا لخدمــة تشــتت 

عمــراين منخفــض الكثافــة. 

ويقــرتح موئــل األمــم املتحــدة أن تحــد مدينــة نجــران مــن أعــامل التوســع 
العمــراين،  وتركــز عــىل االحتفــاظ بالنمــو داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة 
دومنــا حاجــة للذهــاب إىل مرحلــة التنميــة العمرانيــة  ١٤5٠ه . إذ يالحــظ 
أن غالبيــة املشــاريع الجديــدة مقرتحــة خــارج الكتلــة العمرانيــة الحاليــة، مــام 
يشــجع عــىل املزيــد مــن التشــتت العمــراين و التنميــة غــري املتوازنــة. 
يتســنى  يك  القامئــة  املدينــة  داخــل  للتنميــة  كبــرية  إمكانيــة  هنــاك 
تحقيــق مدينــة أكــر اندماجــاً وترابطــا وكثافــة، وتفــادي التشــتت العمــراين 

غــري املســتدام.
 

٣،١،٤ تقسيم األرايض

يف منتصــف الســبعينيات ، نجــم عــن ارتفــاع أســعار النفــط يف حــدوث 
زيــادة حــادة يف الــروة الوطنيــة التــي أثــرت يف نشــاط الســوق العقــاري 
مــن خــالل تزايــد أســعار األرايض. وشــجع النمــو االقتصــادي املقــرتن 
الحرضيــة  الواســعة يف املناطــق  أصحــاب األرايض  بنقــص املســاكن 
عــىل تجزئــة أراضيهــم إىل قطــع أصغــر وبيعهــا فضــاًء عــىل املواطنــني.

ويف نجــران، ويف فــرتة زمنيــة قصــرية، تــم تقســيم مســاحات كبــرية مــن 
األرايض الزراعيــة إىل قطــع صغــرية مــن أجــل التنميــة الحرضيــة.  مثــال 
ذلــك مخطــط حــي األثايبــة الشــاميل الزراعــي، مخطــط حــي الرشفــة 
الزراعــي،  ومخطــط حــي الغويــال الزراعيــة.  ويف معظــم الحــاالت، تبقــى 
أعــداد كبــرية مــن قطــع األرايض الجديــدة فضــاء أو شــبه فضــاء، أو غــري 
مزروعــة. وينــص النظــام عــىل وجــوب تطويــر ١5% فقــط مــن قطعــة 
القامئــة  اللوائــح  بتحســني  إال  الــرشط  هــذا  معالجــة  ميكــن  وال  األرض. 

وإدخــال إرشــادات إضافيــة.

٤،١،٤   الكثافة العمرانية

تبلــغ  عمرانيــة  كتلــة  يف  نســمة  ألــف   ٣١٦ نجــران  ســكان  عــدد  يبلــغ 
مســاحتها ١٠,٤٨٣ هكتــاراً، ومبتوســط كثافــة ســكانية منخفضــة تصــل 
إىل ٣٠ نســمة/هكتار نتيجــة لتقســيامت األرايض الزراعيــة يف نجــران 
التــي كان لهــا تأثــري عميــق يف توزيــع الكثافــات الســكانية.  هنــاك أيضــاً 
منطقــة شــبه حرضيــة تشــغل نحــو ٦,٧٠٢ هكتــارا مــن الكتلــة العمرانيــة، 
الســكان،  إجــاميل  مــن   %٣٢ يشــكلون  نســمة   ١٠٠.٠٠٠ نحــو  يقطنهــا 
ويعيشــون يف بيــوت مــزارع متناثــرة عــىل ضفــاف الــوادي، مبتوســط   

١5نســمة/هكتار.  ســكانية  كثافــة 

ــة حيــث يصــل متوســط  ــة وهــي املنطقــة الحرضي ــة العمراني ــة الكتل بقي
الكثافــة الســكانية فيهــا إىل 5٦.٦ نســمة / هكتــار، ومســاحتها ٣,٧٨١ 
هكتــاراً، يقطنهــا نحــو ٢١5.٠٠٠ نســمة.  وتصنيــف األرايض هنــا حســب 
الكثافــة الســكانية مــا بــني حرضيــة و شــبه حرضيــة يعطــي تحليــالً مفصــالً 
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 املناطق شبه الحرضية

للمدينــة يشــري إىل أن أعــىل كثافــة ســكانية يف مدينــة نجــران تبقــى 
دون معيــار الكثافــة الســكانية املــوىص بــه مــن موئــل األمــم املتحــدة 

والبالــغ ١5٠ نســمة/هكتار. 

الكثافــة  فيهــا  تــرتاوح  نجــران  يف  »الحرضيــة«  بـــ  املصنفــة  املناطــق 
الســكانية بــني ١ إىل ١٩5 نســمة/ هكتــار، يعيــش فيهــا مــا يقــرب مــن 
١٩.٠٠٠ نســمة أو ٦% مــن الســكان يف كثافــة تزيــد عــن ١5٠ نســمة/
هكتــار، يقــع معظمهــا )٩٧ هكتــارا(  يف منطقــة وســط املدينــة. هنــاك 
أيضــا 55,٠٠٠ نســمة، أو ١٧% مــن الســكان، يعيشــون يف مســاحة ٦٣٣ 
هكتــاراً ذات كثافــة متوســطة إىل عاليــة تــرتاوح بــني 5٠ – ١5٠ نســمة/
هكتــار.  ويعيــش مــا نســبته ٤5% مــن الســكان يف مناطــق منخفضــة 
إىل  تعدادهــم  يصــل  الحرضيــة،  املنطقــة  أطــراف  يف  جــداً  الكثافــة 
١٤١.٠٠٠ نســمة يعيشــون يف مســاحة ٨,٣٣٠ هكتــارا، مبتوســط كثافــة 

يقــل عــن 5٠نســمة/ هكتــار.

لدعــم  للمدينــة  الرشيطيــة  التنميــة  منــط  قــدرة  عــىل  يــدل  وهــذا 
الكثافــات الســكانية املختلفــة. وعــادة مــا تشــمل املســتوطنات الزراعيــة 
عــىل ضفــاف الــوادي كثافــة منخفضــة تصــل إىل ١٨ نســمة / هكتــار. 
وبالنســبة للمــزارع غــري املســتغلة يف الــرشق فيوجــد بهــا عــدد أقــل مــن 
الســكان وكثافــات منخفضــة للغايــة. وأعــىل الكثافــات موجــودة كالعــادة 

يف وســط املدينــة. 

ضمــن منــط التنميــة الرشيطيــة لنجــران، ميكــن متييــز ثالثــة أحيــاء رئيســة 
الضبــاط  ورشق  والضبّــاط،  الفيصليــة،  أحيــاء  وهــي  الــوادي،  شــامل 

التــي تتســم بكثافــة ســكانية عاليــة نســبيا، ومبــاين حديثــة مــن دوريــن 
أو ثالثــة أدوار، وســهولة يف الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق العامــة 
واســتخدام مختلــط لــألرايض. هنــاك أيضــاً تجمــع آخــر يف نجــران القدميــة 
يف الطــرف الغــريب مــن طريــق امللــك عبــد العزيــز، إذ تعكــس املبــاين 
التقليديــة يف املدينــة القدميــة والنســيج العمــراين املدمــج كثافــات 
ســكانية أعــىل. كــام ميكــن مشــاهدة كثافــات عاليــة يف العديــد مــن 

التجمعــات غــري املخططــة شــامل وجنــوب املدينــة.

مــن املتوقــع أن يصــل عــدد ســكان نجــران يف ضــوء معــدل النمــو الحــايل 
البالــغ ٢.٧%  إىل 5٠٠.٠٠٠ نســمة بحلــول عــام ٢٠٣٠. وتوفــر هــذه الزيــادة 
االمتــداد  مزيــد  مــن   والحــد  حاليــاً  القامئــة  املناطــق  لتكثيــف  فرصــة 

العمــراين

5،١،٤  استعامل األرايض

نجــران  يف  لــألرايض  الســائد  االســتعامل  هــو  الزراعــي  االســتعامل 
عــىل ضفــاف وادي نجــران. فأكــر مــن ٤٠% )١٢.٣٧٠ هكتــاًرا( مــن إجــاميل 
األرايض مخصصــة للنشــاط الزراعــي، إال أن قــدراً كبــرياً مــن هذه األرايض 
غــري منتــج. إذ تواجــه املدينــة تحديــات يف إمــدادات امليــاه املســتقبلية، 
مــا يســتوجب بــذل الجهــود الجــادة لتبنــي اســرتاتيجية فعالــة إلدارة امليــاه 
للحفــاظ عــىل هــذه األرايض الزراعيــة والبالغــة ٧٤٠٠ هكتــارا وحاميتهــا 
مــن التوســع الحــرضي، والعمــل عــىل إعــادة تنشــيطها. مــا يزيــد عــن ربــع 
ــة )اســتعامل خــاص( محجــوز لألغــراض العســكرية. مــوزّع  مســاحة املدين
يف خمــس قطــع كبــرية، يبلــغ مجمــوع مســاحتها ٦٣١٢ هكتــاراً، تشــغل 

٣١٦،٠٠٠
عدد السكان

5٦.٦ شخص/هكتار 

متوسط الكثافة السكانية: 
)باستثناء املناطق شبه الحرضية(

٠ - ١5 شخص/هكتار
١٦ - ٣٠ شخص/هكتار
٣١ - ٤5 شخص/هكتار
٤٦ - ٦٠ شخص/هكتار

 ٦١< شخص/هكتار

١٢٠,٤١٦ شخص  )٤١%(     
١٠٤,٨55 شخص  )٣٦%(     
  ١5,٦55 شخص   )%5(     
  ١١,٤5٧ شخص   )٤%(     
  ٤٢,٧5٨ شخص  )١٤%(     
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الشكل ٢٧. استعامالت األرايض الحالية يف نجران

الشكل ٢٨. استعامالت األرايض املقرتحة يف مخطط نجران

22%

12%

21%

26%

42%

50%

7%

5%

سكني

أرامكو

تجاري

زراعي

الخدمات واملرافق العامة

آثار تاريخية

استعامالت متعددةعسكري

سكني

أرامكو

تجاري

زراعي

الخدمات واملرافق العامة
آثار تاريخية

استعامالت متعددةعسكري
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الشكل ٢٩. األرايض البيضاء واملنطقة غري املطورة يف نجران

أرض بيضاء داخل منطقة مبنية
التنمية املستقبلية املعتمدة 

املساحة املبنية

األرايض شبه الحرضية غري املطورة

32%

38%

9%

21%

الطــرف الشــاميل مــن مرحلــة النطــاق العمــراين١٤5٠ه. ومعظــم هــذه 
األرايض غــري مســتخدم يف التدريبــات العســكرية، وال تــزال غري مأهولة، 
الحــرضي. ومــن شــأن موقعهــا االســرتاتيجي  التناثــر  مــام يفاقــم مــن 
ــن  ــزز م ــا، أن يع ــال تطويره ــة، يف ح ــة القامئ ــات الحرضي ــاور للتجمع املج

ترابــط وانســجام النســيج العمــراين للمدينــة.

تشــكل األرايض الســكنية مــا يزيــد عــن ٢٠% )٦5٩٠ هكتــار( مــن مســاحة 
املدينــة متناثــرة يف جميــع أنحــاء املدينــة. وتظهــر التجمعــات الكبرية يف 
مراكــز مدينــة نجــران الجديــدة واملناطــق التنمويــة غــري املخططــة يف 
الضواحــي. مــع وجــود أنشــطة تجاريــة واســتعامالت مختلطــة محــدودة 
عــىل امتــداد محــاور الطــرق الرئيســة ، يف مقابــل توافــر اســتعامالت 
مختلطــة أكــر حيويــة وتنوعــاً يف وســط املدينــة القدميــة. وتســاهم 
املناطــق الســكنية يف زيــادة كبــرية يف مســاحة األرايض املبنيــة يف 
مركزيــن جديديــن غــري مرتابطــني يف الشــامل الرشقــي والجنــوب، مــام 

يشــجع عــىل املزيــد مــن االمتــداد والتشــتت العمــراين.

النقــل  محــاور  امتــداد  عــىل  الصناعيــة  التجاريــة  املســتودعات  تقــع 
الرئيســة، ومــع ذلــك ، متثــل األرايض الصناعيــة أقــل مــن ١% )٤٣٢ هكتــار( 
مــن إجــاميل اســتعامالت األرايض يف املدينــة. وتتمتــع نجــران بتغطيــة 
مــن  كبــري  عــدد  مــع  والتعليميــة  الصحيــة  العامــة  الخدمــات  مــن  جيــدة 
املؤسســات. هنــاك جامعــة نجــران التــي تشــغل مســاحة واســعة رشق 
املدينــة، مــع ســهولة وصــول الســكان إىل الخدمــات واملرافــق العامــة،  
فيهــا  تتــدىن  حيــث  الــرشق  يف  الســابقة  الزراعيــة  األرايض  باســتثناء 

كثــرياً ســبل وإمكانــات الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق العامــة.

٦،١،٤  األرايض البيضاء 

تبلــغ املســاحة اإلجامليــة املبنيــة يف نجــران ١٠,٤٨٣هكتــاراً، منهــا ٣,٧٨١ 
هكتــاراً أرايض فضــاء، ومــن هــذه األرايض البيضــاء هنــاك ١,٦٢٩ هكتــاراً 
يحــوي  الــذي  األثايبــة  حــي  ذلــك  الحرضيــة، مثــال  الكتلــة  داخــل  واقعــة 
سلســلة مــن البلــوكات العمرانية تتخللها مســاحات مــن األرايض البيضاء. 
واســتناداً إىل كثافــة موئــل األمــم املتحــدة املــوىص بهــا والبالغــة ١5٠ 
نســمة / هكتــاراً ، ميكــن للمدينــة اســتيعاب ٢٤٤,٠٠٠نســمة إضافيــة عــن 
ــر األرايض البيضــاء املتاحــة ضمــن حــدود الكتلــة العمرانيــة  طريــق تطوي
الحاليــة.  إذ يســهم تطويرهــا وتكثيفهــا إيجابــاً يف الحــد مــن االمتــداد 
غــري املنظــم والتشــتت العمــراين وتحقيــق العمــران املســتدام. كــام 
يوفــر فرصــة للنمــو االقتصــادي وتحســني ألوضــاع العديــد مــن املجــاورات 
اســتيعاب  عــىل  األرايض  هــذه  قــدرة  عــن  عــالوة  الســكنية.  واألحيــاء 

النمــو الســكاين املتوقــع يف املســتقبل.

العمرانيــة،  الكتلــة  داخــل  املنــامة  غــري  البيضــاء  األرايض  كــرة  وبرغــم 
تواصــل األجهــزة املعنيــة ســامحها بتخطيــط أراض جديــدة داخــل وخــارج 
مرحلــة النطــاق العمــراين١٤5٠ه . مثــال ذلــك األرايض املخططــة حديثــاً 
واملنطقــة  بالجامعــة،  املحيطــة  الرشقيــة  الشــاملية  املنطقــة  يف 
الواقعــة جنــوب املدينــة عــىل امتــداد محــور طريــق األمــري ســلطان بــن 
ــدة  ــاراً مــن األرايض الجدي ــز، وتشــغل مــا مســاحته 5,٦٩٦ هكت ــد العزي عب
ضمــن مرحلــة النطــاق العمــراين، لكنهــا خــارج حــدود الكتلــة العمرانيــة 
الحاليــة. والعمــل جــار يف تخطيــط وتطويــر هاتــني املنطقتــني.  هنــاك 
١٤5٠ه   العمــراين  النطــاق  مرحلــة  حــدود  خــارج  مخططــة  أراض  أيضــا 
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الشكل ٣٠. أبرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية والخدمات يف نجران

مؤسسات

عسكرية

الرتاث

الزراعة

الجامعة 

املطار

تجارية

)M٤5( طريق املرشق الدويل
الطريق الوطني الرسيع 

الطرق الثانوية

 اىل أبها

 اىل رشورة
اىل عامن

اىل الرياض

وحتــى خــارج منطقــة حاميــة التنميــة، تــدرج يف عــداد الزحــف العمــراين 
خــارج حــدود املخططــات املعتمــدة، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن كلفــة 

باهظــة لتوفــري الخدمــات واملرافــق األساســية. 

٢،٤ العنارص الهيكلية
 

١،٢،٤ ابرز املناطق االقتصادية والبنية التحتية يف نجران

يف الوقــت الحــارض، تتوافــر ملدينــة نجــران شــبكة طــرق إقليميــة حديثــة 
تربطهــا جيــداً بالشــبكة الوطنيــة والدوليــة، فهــي واقعــة عــىل تقاطــع 
ورشقــاً  بأبهــا  غــرب  وشــامل  بالريــاض،  شــامالً  تربطهــا  رئيســة  طــرق 
ــط قــوي  ــاً باليمــن، لكنهــا تفتقــر إىل رب ــامن وجنوب بــرشورة وســلطنة ُع
بجــازان يك يتســنى القتصادهــا املحــيل النفــاذ إىل األســواق الهامــة 

ــاء جــازان عــىل البحــر األحمــر. ــرب مين ع

تحــوز مدينــة نجــران عــىل شــبكة طــرق هرميــة تتكــون مــن شــبكة طــرق 
عــىل  ثــالث طــرق متوازيــة  أهمهــا  وثانويــة ومحليــة،  رئيســة  رشيانيــة 
امتــداد ضفــاف وادي نجــران: طريــق امللــك عبــد العزيــز، طريــق امللــك 
عبــد اللــه ، وطريــق األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز، تشــكل مبجملهــا 
محــاور األنشــطة الرئيســة باملدينــة. وعــىل الرغــم مــن االتصــال القــوي 
الثانويــة  الطــرق  بعــض  هنــاك  والغربيــة،  الرشقيــة  القطاعــات  بــني 
ــوادي. عــىل أن يتــم اســتكامل  ــة بــني الشــامل والجنــوب عــرب ال املوصل
جــودة  لتــدين  نظــراً  الــوادي،  جنــوب  الزراعيــة  الطــرق  وصــالت  تطويــر 

الحاليــة. وصــالت الطــرق 

تــم افتتــاح مطــار نجــران الداخــيل يف عــام ٢٠١١، ويقــع عــىل بعــد ٢٠ 
كــم جنــوب رشق وســط املدينــة. ويربــط نجــران بالريــاض وجــدة والدمــام 
أنحــاء اململكــة، ولديــه  وجميــع املطــارات الرئيســة األخــرى يف جميــع 
 ١.٤٠٠.٠٠٠ االســتيعابية  طاقتــه  وتبلــغ  دوليــاً.  مطــاراً  لجعلــه  إمكانــات 

مســافر ســنويا.

٢،٢،٤  العنارص البيئية والطبوغرافية

تقــع منطقــة نجــران بــني الربــع الخــايل رشقــاً ومرتفعــات عســري غربــاً، 
وترتبــع مدينــة نجــران يف واحــة خــرضاء عــىل ضفــاف وادي نجــران الخصيــب 
الــذي تــأيت روافــده مــن مرتفعــات عســري واملرتفعــات اليمنيــة، ويصــب 
جزئيــا  الــوادي  ميــاه  يف  التحكــم  ويتــم  الخصبــة،   نجــران  ســهول  يف 
مــن خــالل ســد وادي نجــران الواقــع يف الجانــب الغــريب مــن الــوادي. 
ويســتمر يف جريانــه عــرب منطقــة نجــران إىل أن يضمحــل ويختفــي يف 

ــع الخــايل.  رمــال الرب

وقــوع مدينــة نجــران عــىل ضفتــي وادي نجــران املنبســط يضفــي عليهــا 
كثــرياً مــن الخصائــص الطبوغرافيــة املتميــزة. وهــي عــىل ارتفــاع ١,٣١٠م 
يــرتاوح  التــي  العاليــة  الجبــال  بهــا  تحيــط  البحــر،  فــوق مســتوى ســطح 
ارتفاعهــا بــني ١,٣٠٠ إىل ٢,٠٠٠ مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر. هنــاك 
واحــة خــرضاء تعــرب نجــران ومتــي رشقــاً إىل أن تتــالىش يف رمــال الربــع 
الخــايل.  يجــري  وادي نجــران مــن الــرشق إىل الغــرب مبــوازاة وادي حبونــا، 
ويشــطر مدينــة نجــران إىل قســمني شــاميل وجنــويب تتخللهــام شــعاب 

ومجــاري ميــاه  تصــب يف وادي نجــران.
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يتــم التحكــم يف ميــاه وادي نجــران بواســطة ســد خرســاين مقــوس 
يقــع عــىل بعــد ١5 كــم جنــوب غــرب املدينــة. تــم بنــاء الســد يف عــام 
١٩٨١بهــدف الحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة مــن مياه الســيول والفيضان 
ــاه األمطــار التــي تهطــل عــىل املرتفعــات الجبليــة يف بحــرية  وحــرص مي
الســد، و تغذيــة حــوض امليــاه الجوفيــة. وبــه بوابــات انزالقيــة يف واجهتــه 
الســفىل تســمح لبعــض الرتســبات املعلقــة يف بحــرية التخزيــن باملــرور 
مــن خاللهــا باتجــاه مجــرى الــوادي طــوال العــام. ويبلــغ ارتفــاع الســد ٧٣م 

وطولــه ١٤٠م، وطاقــة تخزينيــة ٨٦ مليــون م٣.

متتــاز املدينــة بتجمعــات املــزارع عــىل ضفــاف الــوادي، تشــكل مبجملهــا 
عصــب املدينــة النابــض املدينــة. وتتخــذ النمط الرشيطــي يف امتدادها 
مــن الشــامل إىل الجنــوب داخــل الــوادي. ولشــبكة املســطحات املائيــة 
والخــرضاء تأثــري اجتامعــي  وبيئــي مبــارش وتضفــي جــامال عــىل األرايض 
للــوادي،  الفيضيــة  الســهول  الشــبكة  هــذه  وتشــمل  ككل.  واملدينــة 
والجبــال الشــاهقة ، واألرايض الزراعيــة، واملســاحات الخــرضاء، والحدائــق 

العامــة داخــل املدينــة ومناطــق حاميــة طبقــة امليــاه الجوفيــة.

يف الســنوات الثالثــني املاضيــة، شــهدت نجــران تنميــة موســعة وجذبــاً 
للســكان مــن املناطــق املجــاورة، مــام أدى إىل ارتفــاع حــاد يف الطلــب 
عــىل امليــاه. لكــن الزيــادة الكبــرية يف األنشــطة الزراعيــة والطلــب العــام 
تســبب  مــام  الجوفيــة،  للميــاه  كبــري  اســتنزاف  إىل  أدى  امليــاه  عــىل 
يف انخفــاض منســوب امليــاه الجوفيــة بشــكل كبــري، وحــدوث مشــاكل 
تشــكل  جــراء  البيئــي  والنظــام  للرتبــة  وجيوفيزيائيــة  هيدرولوجيــة 
مســاحات جوفيــة فارغــة كانــت تشــغلها طبقــات امليــاه الجوفيــة وهبــوط 

مفاجــئ بالتــايل لــألرايض. 

متتلــك نجــران أكــر مــن ١,٠٠٠ بــراً للزراعــة واالســتخدام املنــزيل. وقــد 
أدى االنخفــاض املســتمر يف مســتويات امليــاه الجوفيــة إىل اســتنزاف 
معظمهــا ونضوبهــا. لهــذا، مــن الــرضوري الحفــاظ عــىل تــوازن طويــل 

األمــد بــني ســحب امليــاه الجوفيــة واالســتعاضة الجوفيــة.

الجارفــة.  إذ تتدفــق ميــاه األمطــار  الفيضانــات  تاريــخ مــن  نجــران لديهــا 
مــن املرتفعــات الجبليــة إىل بطــن الــوادي حيــث تقــع غالبيــة املنطقــة 
املبنيــة. واملناطــق املبنيــة األكــر عرضــة لخطــر الفيضانــات املفاجئــة 
خــالل مواســم األمطــار الغزيــرة هــي الواقعــة يف املناطــق املنخفضــة 
املتجــاوزة ضفــاف الــوادي، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن أرضار كبــرية عــىل 
وتفعيــل  مراجعــة  يجــب  لهــذا  واالقتصــاد.  الطــرق  وشــبكات  الســكان، 
السياســات املتعلقــة بــإدارة امليــاه العادمــة وميــاه األمطــار والســيول 
مــن جانــب إدارة املدينــة لجعلهــا أكــر مرونــة ومنعة وجاهزيــة يف مواجهة 

أخطــار الكــوارث الطبيعيــة والتخفيــف مــن تأثرياتهــا يف حــال حدوثهــا. 

٣،٢،٤ التجمعات »األحياء« السكنية غري املخططة 

يف الســنوات األخــرية، شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية معــدالت 
هجــرة كبــرية مــن الريــف إىل املدينــة. ويف هــذا الســياق، ال بــد مــن 
اإلشــارة إىل فئــة التجمعــات الســكانية غــري املخططــة والتــي يقصــد 
بهــا هنــا البيئــات العمرانيــة التقليديــة »القــرى الطينيــة« التــي تشــكلت 
يف  ظهــرت  التــي  الســكنية  واألحيــاء  مســبق،  تخطيــط  بــدون  عفويــاً 
اآلونــة األخــرية عــىل أطــراف املدينــة .  كــام هــو حاصــل يف مدينــة نجــران.
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الشكل ٣١. أحياء شعبية غري مخططة يف نجران

تشــكلت مدينــة نجــران مــن تجمــع قــرى طينيــة تقليديــة زراعيــة تشــكل 
مبجملهــا جــزًءا مــن عصــب املدينــة األخــرض. فالقــرى الطينيــة التقليديــة 
ــاً فريــداً منتــرشاً  ــارزاً وطــرازاً معامري يف منطقــة نجــران تشــكل ملمحــا ب
عــىل ضفتــي وادي نجــران, وانطالقــاً مــن الوعــي بقيمــة وأصالــة الــرتاث 
العمــراين املحــيل وأهميــة املحافظــة عليــه، بــادر املــالك يف القــرى 
مبانيهــم  الســلطات املحليــة برتميــم  مــن  بتشــجيع  الرتاثيــة،  الطينيــة 
الرتاثيــة. وهنــاك أكــر مــن ٢٣٠ منــزل طينــي يف نجــران متــزج عراقــة 
ورضورة  أهميــة  تنبــع  هنــا  مــن  املــرشق.   املنطقــة  بحــارض  املــايض 

الحفــاظ عــىل األصالــة والــرتاث الحضــاري.

وعــىل الرغــم مــن نجــاح طابــع العــامرة املحليــة املدمــج، إال أنــه يفتقــر 
إىل الرتابــط والتواصــل الســليم مــع شــبكة الطــرق الرئيســة. لهــذا، يجــب 
إجــراء تحليــل دقيــق وتبنــي منهجيــة لدعــم ربــط القــرى التقليديــة دون 
اإلرضار بالطبيعــة الفريــدة والحساســة للمناطــق الرتاثيــة. يجــب أن تضمــن  
التدخــالت اإلســرتاتيجية حاميــة طابــع العــامرة املحليــة ومــا ينطــوي عليــه 
إنشــائية  واشــرتاطات  خاصــة،  حضاريــة  أهميــة  ذات  وقيــم  أصالــة  مــن 
ــة تراثيــة مــن إبــداع ورؤيــة فنيــة  للحفــاظ عــىل مــا تشــتمل عليــه كل قري

ومــزاج جــاميل يف طريقــة تشــييد مبانيهــا وتشــكيل معامرهــا. 

هنــاك تجمعــات ســكانية تشــكلت مؤخــراً يف أطــراف املدينــة، وتحديــداً 
األطــراف الجنوبيــة والشــاملية. وعــىل الرغــم مــن اقــرتاب هــذه التجمعات 
ــع العــامرة املحليــة، إال أنهــا تتمتــع ببنيــة تحتيــة  الســكانية مــن منــط  طاب
والســلع  العامــة  واملرافــق  الخدمــات  إىل  أفضــل   وصــول  و  أفضــل، 
والفــرص. ولتحســني وتطويــر هــذا النــوع مــن التجمعــات الســكانية غــري 

املخططــة، يــوىص بــأن تقــوم املدينــة بتقويــم احتياجــات األحيــاء بشــكل 
نقــدي وإعــداد خطــط التطويــر الحــرضي الفرديــة باملشــاركة املجتمعيــة 

املحليــة.

٤،٢،٤  الحركة وسهولة الوصول

ــع  ــة م ــة متوازي ــرق مهم ــالث ط ــران ث ــىل شــبكة النقــل يف نج ــن ع تهيم
بعضهــا البعــض مــن الــرشق إىل الغــرب. لكــن املســارات املســتعرضة 
مــام  محــدودة  جنــوب  شــامل-   محــور  عــىل  الطــرق  هــذه  تعــرب  التــي 
يجعــل مــن الصعــب اجتيــاز املدينــة بطــول ١5 كــم عــىل األقــدام. مــع 
ذلــك، تتمتــع نجــران بتوزيــع جيــد للخدمــات العامــة، إذ يقــع أكــر مــن نصــف 
مســاحة مدينــة نجــران يف نطــاق 5 دقائــق مــي للوصــول إىل الخدمات 
واملرافــق العامــة، وأكــر مــن الثلثــني ضمــن نطــاق ١٠ دقائــق ســرياً عــىل 
األقــدام ، مــا يعنــي أن نجــران فريــدة مــن نوعهــا بــني املــدن الســعودية 
حيــث يتمتــع ســكان نجــران القدميــة واملناطــق ذات الكثافــة الســكانية 
واملرافــق  الخدمــات  إىل  ممتــازة  وصــول  وســهولة  بإمكانيــة  العاليــة 
العامــة. وينطبــق هــذا أيًضــا عــىل املناطــق الجديــدة غــري املخططــة، 
والتــي تظهــر توزيعــاً متوازنــاً وحيــاة طيّبــة. ولــي تكــون املدينــة شــاملة 
ومســتدامة ، يجــب أن تقــدم فرًصــا متكافئــة، مــن حيــث العــدد والجــودة، 

لكافــة الســكان.

ــي  ــس التوزيــع التاريخ ــز ، تعك ــددة املراك ــة حرضيــة متع ــران بني ــدم نج تق
الخاصــة  االســتخدامات  جــراء  مرتابطــة  غــري  لكنهــا  التقليديــة،   لقراهــا 
لــألرايض ألغــراض عســكرية واألرايض الزراعيــة. وضمــن كتلتهــا العمرانية 

املناطق غري املخططة

أحياء شعبية داخل األرايض الزراعية

املساحة املبنية

أرايض زراعية
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الشكل ٣٢. إمكانية قيادة السيارة إىل مركز املدينة

مسافة 5 دقائق بالسيارة 

مسافة ١5 دقيقة بالسيارة 

مسافة ٣٠ دقيقة بالسيارة 

67%

79%

34%

5 دقائق سرياً عىل األقدام 

 ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام 

66%

52%

الشكل ٣٣. إمكانية الوصول إىل الخدمات العامة 

مسافة 5 دقائق سرياً عىل األقدام  

مسافة 5 دقائق بالسيارة 

مسافة ١5 دقيقة بالسيارة 

مسافة ٣٠ دقيقة بالسيارة 

مسافة ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام  
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الشكل ٣٤. إمكانية السري عىل األقدام إىل مركز املدينة

مسافة 5 دقائق سرياً عىل األقدام  

مسافة ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام  

12%

7.2%

2

2

1

1

3

3

5 دقائق سرياً عىل األقدام 

 ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام 
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الحديثــة، تــم تحديــد ثالثــة مراكــز أساســية حرضيــة تبعــاً للكثافــة الســكانية 
وتوافــر الخدمــات واملرافــق العامــة. وجميــع هــذه املراكــز واقعــة يف 
الجانــب الشــاميل مــن الــوادي مــع تركزهــا يف القطــاع األوســط مــن 

ــض. ــا البع ــن بعضه ــة م ــىل مقرب ــة، ع ــة العمراني الكتل

وبالرغــم مــن توافــر الخدمــات العامــة الجيــدة يف نجــران، ليــس هنــاك مــن 
تكافــؤ يف وصــول الجميــع إليهــا.  فقــط ٧.٢ % مــن الســكان ) ١5٠,٢5 
دقائــق   5 غضــون  يف  حــرضي  مركــز  إىل  الوصــول  ميكنهــم  نســمة( 
مــي و ١٢ % )٤١,٩٢٠ نســمة( يف غضــون ١٠ دقائــق مــي. يُظهــر 
تحليــل ســهولة التنقــل داخــل املدينــة قيــم إنجــاز ممتــازة يف الجانــب 
الغــريب املوحــد للمدينــة، إذ ميكــن لغالبيــة الســكان - مــا يقــرب مــن ٨٠%  
- الوصــول إىل وجهاتهــم يف غضــون ٣٠ دقيقــة ، وأكــر مــن الثلثــني  
لكــن  دقائــق.   5 غضــون  يف  الســكان  وثلــث  دقيقــة،   ١5 غضــون  يف 
الوضــع عــىل الجانــب الرشقــي عــىل امتــداد املناطــق شــبه الحرضيــة 

ليــس كذلــك، إذ تنخفــض هــذه القيــم بشــكل كبــري. 

نجــران تتمتــع بشــبكة نقــل جيــدة إىل  التحليــل إىل أن  نظريــاً، يخلــص 
ــة املوحــدة، وعليهــا أن تســعى إىل التحســني نحــو  حــد مــا داخــل املدين
الــرشق. ومــن املهــم هنــا مالحظــة أن إمكانيــة الوصــول الجيــدة ال تحــدث 
ــوادي غــري  إال يف القطــاع الشــاميل،  ويبقــى القطــاع الجنــويب مــن ال
متصــل بســبب االفتقــار إىل البنيــة التحتيــة املناســبة واالتصــال الســيئ 
عــىل محــور الشــامل والجنــوب. وهــو مــا  يجعــل نجــران تبــدو كمدينتــني 
يفصــل بينهــام الــوادي. أمــا الجانــب الشــاميل فهــو أكــر تطــوراً ، يحتــوي 
عــىل غالبيــة النشــاط االقتصــادي، ويتميــز بكثافــات أعــىل مــن الجنــوب 
ــة  ــة التحتي ــع، تعــوزه البني ــزال متخلفــاً عــن الركــب وريفــي الطاب ــذي ال ي ال

الجيــدة.

البنيــة  متطلبــات  يجعــل  الــرشق  أقــى  يف  نجــران  جامعــة  موقــع  إن 
التحتيــة مكلفــة، ويشــجع عــىل تطويــر األحيــاء التابعــة املنفصلــة كليــاً عــن 

املدينــة املركزيــة.

5،٢،٤  الخطة العمرانية لنجران

هنــاك اســرتاتيجيات وخطــط تنميــة عمرانيــة مبســتويات مختلفــة تؤثــر 
املوجهــة  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  أبرزهــا  نجــران،  تنميــة  يف 
للتنميــة العمرانيــة عــىل املســتوى الوطنــي. وميكــن هنــا إيجــاز أولويــات 

ــة لنجــران عــىل النحــو التــايل: الخطــة العمراني
• تحسني جودة الحياة.

• زيادة فرص العمل لجميع املواطنني السعوديني.
• توفري الخدمات االجتامعية مثل التعليم والصحة.

•  تطوير العلوم التطبيقية والتقنية.

وقــد قامــت املكاتــب االستشــارية التــي تعاقــدت معهــا وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، ممثلــة بوكالــة تخطيــط املــدن بإعــداد مخططــات أكــر 

تفصيــال وفــق توجهــات االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة.
• يحــدد املخطــط شــبه اإلقليمــي للمحافظــات معايــري التوزيــع املــكاين 

للتحــرض عــىل مســتوى املحافظــات. 
األمنــاط  وتوضيــح  للتنميــة  عامــاً  إرشــادا  الهيــكيل  املخطــط  يوفــر   •
الرئيســة الســتعامالت األرايض والتوســع العمــراين الســليم وتحديــد 

والقرويــة. الحرضيــة  للمناطــق  والنقــل  الطــرق  شــبكات 
مســتوى  عــىل  التفصيليــة  )الخطــط  املحليــة  العمرانيــة  الخطــط   •
ــة  ــة( تحــدد مفاهيــم التصميــم الحــرضي للمدينــة وتكــون مصحوب املدين

البنــاء. وضوابــط  باشــرتاطات 

جــاءت مراحــل النطــاق العمــراين للمــدن الســعودية ١٤٢٧ه  التي حددتها 
الهيكليــة  الخطــة  مفعــول  لتلغــي  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
النطــاق  مراحــل  إعــداد  تــم  وقــد  لنجــران.  املحليــة  العمرانيــة  والخطــة 
عــىل  باســتمرار  املتزايــد  للطلــب  اســتجابة  نجــران  ملدينــة  العمــراين 
الخدمــات واملرافــق العامــة خــارج حــدود املــدن القامئــة. ومــن منظــور 
التنميــة املســتدامة، يعتــرب النطــاق العمــراين غــري كاف لدعــم تنميــة 
مســتدامة، وتجــب مراجعتــه ليعكــس االحتياجــات املحــددة وأمنــاط النمــو 
الحــرضي للمدينــة. قــد ينظــم النطــاق العمــراين التوســع املســتقبيل 
الكتلــة  داخــل  القامئــة  واإلشــكاالت  القضايــا  يعالــج  ال  لكنــه  للمدينــة، 

الحاليــة. العمرانيــة 

ينبغــي وضــع خطــة عمرانيــة أكــر تفصيــاًل لنجــران بحيــث تشــمل عنــارص 
هامــة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة يف نجــران:

• كثافات عالية داخل النسيج الحايل للمدينة.
• اسرتاتيجية متكاملة لنظام النقل العام يف املدينة.

• زيادة الفراغات العامة املفتوحة.
• توافــر ترشيــع عمــراين وسياســات ماليــة للتعامــل مــع قضايــا حيــازة 
األرايض يف األرايض الزراعيــة املهجــورة وغــري املزروعــة داخــل البيئــات 

العمرانيــة التقليديــة ورشق املدينــة.
الفعليــة  للمطالــب  تســتجيب  امليــاه  إلدارة  شــاملة  اســرتاتيجية   •

اإلقليمــي. الزراعــي  ولإنتــاج  الحــرض  للســكان  واملســتقبلية 
الحــرضي والحيلولــة دون  التوســع  للتحكــم يف  • اســرتاتيجية تدريجيــة 

العمــراين. والتشــتت  الزحــف 
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٣،٤ سيناريوهات الكثافة الحرضية

للمــدن  الراهنــة  الحرضيــة  لألوضــاع  الشــامل  التشــخيص  ضــوء  يف 
املــدن  مســتقبل  برنامــج  أجــرى  املعتمــدة،  املرشوعــات  وملقرتحــات 
ــة تتنــاول ثالثــة  ــادة الكثافــة الحرضي ــاًل  لســيناريوهات زي الســعودية تحلي
أوضــاع: الوضــع الراهــن، والوضــع الناشــئ عــن اســتخدام أدوات التخطيــط 
املعتمــدة، والوضــع الثالــث الــذي يتــم فيــه توزيــع الكثافــة يف ضــوء 
مبــادئ موئــل األمــم املتحــدة الخمســة لتخطيــط األحيــاء املســتدامة، 

وهــي كــام يــيل:

ينبغــي  إذ  فعالــة:   شــوارع  وشــبكة  للشــوارع  كاف  حيّــز  تخصيــص   .١
تخصيــص ٣٠% عــىل األقــل مــن  مســاحة األرايض لصالــح الشــوارع ، بواقــع 

١٨ كــم عــىل األقــل أطــوال شــوارع يف الكيلومــرت املربــع.
أي  كــم٢،  نســمة/   ١5٠٠٠ عــن  يقــل  ال  مــا  عاليــة:  ســكانية  كثافــة   .٢

فــدان. نســمة/   ٦١ أو  هكتــار  ١5٠نســمة/ 
٣. االســتعامل املختلــط لــألرايض: تخصيص٤٠%عــىل األقــل من مســطح 

األدوار لالســتعامل االقتصادي يف الجريات الســكنية.
٤. املزيــج االجتامعــي )الدمــج املالئــم لكافــة فئــات الدخــل املتفــاوت 
يف الجــرية الســكنية(: توافــر املســاكن بخيــارات وأســعار مناســبة لكافــة 
فئــات الدخــل ؛ بحيــث يتــم تخصيــص ٢٠% إىل 5٠% مــن مســطح األدوار 
الســكنية لإســكان امليــرّس، وال ينبغــي أن يتخطــى منــط الحيــازة أكــر 

مــن 5٠% مــن اإلجــاميل.
مــن  للحــد  الوظيفــة:  أحاديــة  األرايض  اســتعامالت  محدوديــة   .5
االســتعامل املنفــرد لــألرايض؛ وينبغــي أن يغطــي االســتعامل املفــرد 

الســكنية. الجــرية  مســاحة  ١٠%مــن  مــن  أقــل  لــألرايض 

الوضع الحايل

يبلــغ التعــداد الحــايل لســكان نجــران حاليــاً ٣١٦.٠٠٠ نســمة، يشــغلون 
منطقــة مبنيــة تبلــغ مســاحتها ١٠,٤٨٣ هكتــاراً، وبكثافــة ســكانية تبلــغ ٣٠ 
نســمة/هكتار، مــا يــوازي خمــس كثافــة موئــل األمــم املتحــدة املــوىص 
بهــا وهــي ١5٠ نســمة/هكتار. وباقتصــار التحليــل عــىل املنطقــة املبنية 
القامئــة،  العمرانيــة  الكتلــة  مــن  الحرضيــة  شــبه  القطاعــات  واســتبعاد 
ــك تبقــى أقــل بكثــري  ــار، ومــع ذل ترتفــع الكثافــة إىل 5٦.٦ نســمة / هكت

مــن الكثافــة املســتهدفة )١5٠نســمة/هكتار(.

السيناريو األول:  التنمية املقرتحة لنجران 

املحيطــة  املنطقــة  يف  أحدهــا  لنجــران،  تنمويــان  مقرتحــان  هنــاك 
بالجامعــة، واآلخــر يف الجنــوب عــرب الــوادي يغطيــان معــاً مســاحة قدرهــا 
البالغــة  الحاليــة  املبنيــة  املنطقــة  مســاحة  إىل  تضــاف  هكتــاراً   5,٦٩٦
١٠,٤٨٣ هكتــاراً. وبافــرتاض تنميتهــام بالكامــل بحلــول عــام ٢٠٣٠،  وبلــوغ 
مجمــوع ســكان مدينــة نجــران 5٠٠.٠٠٠ نســمة  ، ســينخفض متوســط 
الكثافــة إىل ٣٠ نســمة/هكتار. وجــود هذيــن املقرتحــني يف مواقــع 
منفصلــة عــن الكتلــة العمرانيــة الحاليــة للمدينــة، يشــجع عــىل املزيــد 
يف  الكثافــة  لزيــادة  كبــرية  إمكانــات  وهنــاك  العمــراين.  الزحــف  مــن 
ــات  ــار مبــادئ منهجي ــذ يف االعتب ــات ال تأخ ــذه املقرتح ــن ه ــة ولك املدين
التنميــة الحرضيــة املدمجــة واملكثفــة واملرتابطــة. وال ميكــن تحقيــق 
التنميــة الحرضيــة املســتدامة إال إذا تــم تحديــد االســتعامالت بعنايــة، 

وتــم تطبيــق األدوات التخطيطيــة لدعــم املدينــة املدمجــة، والتكثيــف 
الحــرضي عــرب مرشوعــات التجديــد العمــراين وتطويــر األرايض البيضــاء 

داخــل املدينــة.

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة

املســتدامة،  األحيــاء  تخطيــط  املتحــدة  األمــم  موئــل  ســيناريو  يدعــم 
وتحقيــق كثافــة ســكانية بواقــع ١5٠ نســمة/هكتار. ويف ضــوء معــدل 
 5٠٠,٠٠٠ إىل  الســكان  عــدد  يرتفــع  أن  املتوقــع  مــن   ، الحــايل  النمــو 
نســمة بحلــول عــام ٢٠٣٠. وبنــاًء عليه ، توصلت الدراســة إىل أن املســاحة 
بالكثافــة  اإلضافيــة الالزمــة الســتيعاب ســكان املدينــة املســتقبليني 
أن  إىل  الســيناريو  ويخلــص  هكتــاراً.   ١,٢٢٧ فقــط  تبلــغ  بهــا  املــوىص 
مســاحة األرايض البيضاء البالغة مســاحتها ١,٦٢٩ هكتارا داخل املنطقة 
الحرضيــة )باســتثناء املناطــق شــبه الحرضيــة( ميكــن أن تســتوعب جميــع 
الزيــادات الســكانية لســكان نجــران حتــى عــام ٢٠٣٠. ويوضــح الســيناريو 
أن التوســع يف الكتلــة الحرضيــة الحاليــة غــري رضوري،  واقــرتاح أن تكــون 
التخطيطيــة  العمرانيــة  السياســات  لدعــم  تدخــالت اســرتاتيجية  هنــاك 
التــي مــن شــأنها تســهيل أعــامل التكثيــف الحــرضي ضمــن الكتلــة املبنيــة 

ــاة أفضــل بتكلفــة ميســورة.  ــة، مــا يوفــر للمواطنــني حي الحالي

ال تعتــرب الكثافــة الســكانية يف نجــران منخفضــة بشــكل غــري طبيعــي 
يف ســياق التخطيــط الحــرضي الســائد يف اململكــة العربيــة الســعودية 
الحرضيــة. ومــع ذلــك، مــن شــأن تطبيق سياســات تخطيط محــددة الكثافة 
حــول مناطــق محــددة، ميكــن أن يزيــد مــن الكثافــة الســكانية اإلجامليــة 
للحــد مــن التوســعات العمرانيــة منخفضــة الكثافــة. ويبــني الســيناريو 
املســتند إىل توصيــات موئــل األمــم املتحــدة الفوائــد املحتملــة نتيجــة 
ضمــن  الســكانية  الكثافــات  ورفــع  الحــرضي،  التوســع  أعــامل  مــن  الحــد 
حــدود الكتلــة العمرانيــة الحاليــة، حيــث ميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل 
التوســع يف  االســتعامل املختلــط لــألرايض، وتشــجيع أعــامل التجديــد 
والتطويــر العمــراين وتنميــة األرايض البيضــاء داخــل املنطقــة الحرضيــة، 

وتأمــني وتوفــري خدمــات عامــة وأماكــن عامــة مفتوحــة.
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الوضع الراهن 

السيناريو األول: مخطط نجران

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة 

٣١٦،٠٠٠

١٠،٤٨٣ هكتار  

٣٠ نسمة/هكتار

5٠٠،٠٠٠

١٦،١٧٦ هكتار

٣٠ نسمة/هكتار

٣،٣5٠ هكتار

5٠٠،٠٠

١،٢٢٧ هكتار* 

*منطقة بناء جديدة داخل األرايض البيضاء القامئة

١5٠ نسمة/هكتار

عدد السكان 

املساحة املبنية 

متوسط الكثافة يف 
املنطقة املبنية 

عدد السكان 

املساحة املبنية 

متوسط الكثافة يف 
املنطقة املبنية 

عدد السكان 

املساحة املبنية 
املطلوبة وفقاً لتوصيات 

موئل األمم املتحدة 

األرايض البيضاء 
الالزمة الستيعاب 

النمو السكاين الجديد 

متوسط الكثافة املوىص 
بها من قبل موئل األمم املتحدة 
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التشخيص االسرتاتيجي

٦٨

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

Division and Fragmentation

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

٣

٤

]الزحف العمراين[

١

٢

١،١،5   أمناط النمو والتنمية غري املتوازن                 
ــاً عندمــا تنمــو املدينــة بوتــرية رسيعــة، مــام يتيــح املجــال النتشــار ظاهــرة الزحــف العمــراين الــذي  يحــدث هــذا غالب
تتجــىل فيــه االنتشــار واالمتــداد األفقــي غــري املنظــم، ومــا ينجــم عنــه مــن خلــل يف التوزيــع املــكاين لألنشــطة 
ــة إدارتهــا.  ويف هــذا الســيناريو، تســجل املدينــة كثافــة منخفضــة وأداًء غــري فاعــل،  والخدمــات واملرافــق،  وصعوب
وتوزيعــاً غــري منصــف للخدمــات واملرافــق األساســية يتســبب يف معانــاة املواطنــني يف الوصــول إليهــا، تصبــح 
معــه عمليــة توفريهــا وتشــغيلها وصيانتهــا مكلفــًة وشــاقًّة . ويف حالــة مدينــة نجــران، ميكــن رؤيــة زحــف العمــران 
بشــكل خــاص يف جنــوب املدينــة، وعــرب الــوادي، وكذلــك التنميــة الســكنية الناشــئة حــول الجامعــة، حيــث تجنــح هــذه 
املشــاريع للتعــدي عــىل األرايض الزراعيــة القيّمــة عــىل امتــداد ضفــاف وادي نجــران وتحويلهــا إىل اســتعامالت 

ســكنية.

٢،١،5    عدم ترابط واتصال تقسيامت األرايض مع النسيج العمراين للمدينة
يفقــد الهيــكل العمــراين للمدينــة نســيجه وتغيــب مالمــح التواصــل والتكامــل عنــه يف حــاالت النمــو غــري املتــوازن، 
وزحــف العمــران، والتطويــر غــري املتجانــس، والتناثــر املــكاين خــارج حــدود املخططــات املعتمــدة.  هنــاك أرايض 
النســيج  تواصــل  تعيــق  الوظيفــة   أحاديــة  أرايض  واســتعامالت  التحتيــة،   البنــى  يف  ومغــاالة   ، مهجــورة  بيضــاء 
العمــراين للمدينــة، وتؤثــر ســلباً يف أداءهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، كــام ال يتيــح الزحــف العمــراين 
التوفــري العــادل للخدمــات واملرافــق العامــة، ويجعــل توفريهــا صعبــاً ومكلفــاً. كــام تؤثــر ظاهــرة التناثــر املــكاين يف 
البعــد االجتامعــي لالســتدامة ، مــام يخلــق تباينــات حرضيــة وفصــل بــني املناطــق، وتصبــح معزولــة نتيجــة تفــكك وعــدم 
تواصــل  واســتمرارية البيضــاء الحــرضي. ويف حالــة نجــران، تتناثــر التجمعــات العمرانيــة حــول املــزارع، وتفقــد ترابطهــا 
جــرّاء املغــاالة يف أبعــاد وأحجــام البنيــة التحتيــة، كــام تنقســم األرايض البيضــاء املدينــة يف تفريــق بــني املناطــق 

البيضــاء واألرايض الزراعيــة غــري املســتغلة.

٣،١،5 اختالل التوازن اإليكولوجي- 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 يغــرّي املســار املســتدام لنمــو املدينــة وتطورهــا. وهــذا 
االختــالل يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــري امليــاه واألمــن الغــذايئ، مــام يؤثــر بشــدة يف الجوانــب االجتامعيــة- 
ــذه  ــىل ه ــح ع ــرضي هــو مثــال واض ــيج الح ــة والنس ــني األرايض الزراعي ــة. والفصــل ب ــة املدين ــرى لصح ــة األخ العمراني
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 
مدينــة نجــران، متثــل األرايض الزراعيــة عــىل ضفــاف الــوادي إمكانــات لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة للمدينــة، 

لكنهــا تعــاين اليــوم مــن شــح ميــاه الــري الزراعــي، مــام تســبب يف هجرهــا.

٤،١،5 النمط املعامري التقليدي والتاريخي املهّدد                                
تجــري حاليــاً مراجعــة أنظمــة ولوائــح التخطيــط يف اململكــة مــن أجــل صياغــة إطــار ترشيــع عمــراين شــامل ومتكامــل 
يتنــاول يف إحــدى جوانبــه مجموعــة قواعــد وأســس شــاملة متيــز بــني أمنــاط املعــامر املحــيل التقليــدي واملناطــق 
العمرانيــة غــري املخططــة. ففــي غيــاب مثــل هــذا اإلطــار التنظيمــي، يتــم هــدم وإزالــة األحيــاء التقليديــة يف املــدن 
الســعودية إلفســاح املجــال للتطويــر الحــرضي الجديــد الــذي ال يــؤدي فقــط إىل تعريــض إرث املعــامر التقليــدي 
للضيــاع واالندثــار وفقــدان الهويــة التاريخيــة املرتبطــة بالبيئــات العمرانيــة التقليديــة، بــل بفقدانــه  للرتابــط واالتســاق 
والتكامــل مــع النســيج الحــرضي العــام، واالنســالخ عــن األمنــاط البنائيــة األصيلــة.  إن تبنــي قواعــد ومبــادىء تنظيــم 
البيئــة العمرانيــة التقليديــة املســتدامة  يف أعــامل تطويريــة حديثــة مــن شــأنه الحفــاظ عــىل القيــم والســلوكيات 
الكامنــة يف املــوروث التقليــدي، فتصميــم البيئــات العمرانيــة التقليديــة املســتدامة يتســم بالعــروض الضيقــة 
للشــوارع والحــارات واألزقــة املتعرجــة لتوفــري الظــالل والتخفيــف مــن الحــرارة طــول النهــار، وتعمــل كفضــاءات عامــة 
ومصــدر للحيويــة االجتامعيــة. ويف حالــة نجــران التقليديــة، يــربز الشــكل والنمــط العمــراين التقليــدي يف شــبكة 

الشــوارع التــي تربــط القــرى الطينيــة داخــل الواحــة الصحراويــة.

١،5  تحديد وتعريف القضايا )املشاكل( الرئيسية

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

]التجزئة[

]نقص املرونة[

]فقد األمناط الحرضية 
التاريخية[
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٧٠

القرية الجامعية املعزولة .١

٢،5  املنهج الوصفي والتحلييل للقضايا األساسية 
األربعة يف نجران

١،٢،5 أمناط النمو غري املتوازن يف نجران ١) زحف عمراين( 

األرايض  تنتــرش  إذ  نجــران،  ملدينــة  الفقــري  العمــود  الزراعــة  تشــكل 
وادي  بطــن  ويف  ضفــاف  عــىل  جنــويب  شــامل-  محــور  يف  الزراعيــة 
ــة  ــة الرشيطي ــة والبني نجــران.  ويســاعد الشــكل املــرتاص نســبياً للمدين
يف إدارة املدينــة. ولنجــران قيمــة حضاريــة ترتبــط بــدالالت ومضامــني 
إىل  الوصــول  مــن  معقولــة  مبســتويات  تتمتــع  زراعيــة  كواحــة  تراثيــة 
الخدمــات العامــة، داخــل مدينــة موحــدة ينبغــي الحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا 
مســتقبال.  إال أن الهيــكل العمــراين للمدينــة مهــدد جــراء االمتــدادات 
العمرانيــة الناشــئة غــري املنظمــة. فاألعــامل التطويريــة الحديثــة تهــدد 
الهيــكل املــرتاص للمدينــة مــام يســتوجب اتخــاذ التدابــري الالزمــة لتصحيــح 

األوضــاع.

وينشــأ الزحــف العمــراين يف نجــران يف املقــام األول نتيجــة التوســع 
املدينــة  توســع  ومــع  الــوادي.  وجنــوب  رشق  نحــو  الرسيــع  العمــراين 
وســط  منطقــة  يف  الواقعــة  املناطــق  أحــوال  ترتاجــع  وجنوبــاً  رشقــا 
املدينــة.  فالعديــد مــن الســكان انتقلــوا إىل مســاكن شــيدت حديثــا يف 
الضواحــي الناشــئة، مخلفــني وراءهــم مســاكن الطــني التــي أصبحــت 
املعيشــة فيهــا صعبــة والحفــاظ عليهــا مكلفــاً. ويزيــد املشــكلة تعقيــدا 
تعــدد املــالك داخــل األرسة الواحــدة للمبــاين الطينيــة وقطــع األرايض 
املقامــة عليهــا مــام يحــول دون إعــادة تأهيلهــا. كذلــك، أدى االنتقــال 
مــن منطقــة وســط املدينــة إىل نشــوء ظاهــرة االمتــداد العشــوايئ 
والصيانــة.  الرتميــم  حوافــز  بغيــاب  التاريخيــة  املراكــز  أوضــاع  وتدهــور 
وهنــاك أعــامل تطويريــة جديــدة بعيــدة عــن املدينــة كاملناطــق الواقعــة 
خــارج حــدود مراحــل النطــاق العمــراين بالرغــم مــن وجــود مســاحات كبــرية 
مــن األرايض البيضــاء أو غــري املطــورة بالكامــل داخــل املدينــة املرتاصــة 
أواألرايض الزراعيــة الســابقة املنتــرشة يف جميــع أنحــاء الكتلــة العمرانيــة 

ــة. الحالي
يتســبب االمتــداد العمــراين غــري املنضبــط يف التقليــل مــن فاعليــة 
اإلدارة الحرضيــة وارتفــاع تكلفــة توفــري وتشــغيل وصيانــة البنيــة التحتيــة، 
مقارنــة بتكلفــة توفريهــا يف املدينــة املدمجــة وتشــغيلها وصيانتهــا.

ميكــن يف نجــران التحكــم يف االمتــداد العمــراين عــن طريــق احتــواء 
عــىل  والرتكيــز  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة  ضمــن  العمــراين  التوســع 
تحســني وتكثيــف املناطــق غــري املســتغلة جيــداً. ويك يتســنى دعــم 
النمــو املســتدام والفعــال، ينبغــي عــىل املدينــة استكشــاف إمكانيــة 
دمــج مواقــع األرايض العســكرية يف النســيج الحــرضي، ذلــك ألن قربهــا 
يجعلهــا أفضــل بكثــري مــن قطــع األرايض املطــورة ضمــن مراحــل النطــاق 
العمــراين للمدينــة، فــإذا مــا تــم تطويرهــا، فســوف تســاهم يف زيــادة 
إمكانيــة الوصــول إىل الفــرص والخدمــات واملرافــق العامــة، والتقليــل 

ــة. ــق العام ــات واملراف ــة توفــري الخدم مــن تكلف

أرايض بيضاء كبرية يف وسط املدينة .٢

مشاريع زحف عمراين .٣
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الشكل ٣5. أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف نجران
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اتجاه الزحف العمراين

التمدد والزحف العمراين

أرايض بيضاء يف املناطق الحرضية

أرايض بيضاء يف املناطق شبه الحرضية

املساحة املبنية



Division and Fragmentation

التشخيص االسرتاتيجي

٧٢

النســيج  مــع  األرايض  واتصــال تقســيامت  ترابــط  عــدم   ٢،٢،5
٢)التجزئــة(     للمدينــة   العمــراين 

جيــد  ترابــط  مــع  نســبياً،  بوســط مدينــة مدمــج ومرتابــط  نجــران  تتمتــع 
واالنتشــار  التباعــد  لكــن  الــوادي.  شــامل  املركزيــة  األحيــاء  يف  أيضــا 
يســود العديــد مــن املناطــق داخــل نســيج املدينــة، حيــث يعــزى إىل 
حــد مــا لوجــود الحواجــز الطبيعيــة كالــوادي والجبــال، وأيضــاً الســتعامالت 
األرايض أحاديــة الوظيفــة يف املقــام األول كاالســتعامل العســكري 
والتعليمــي.  ووجــود مســاحات كبــرية مــن األرايض غــري املســتغلة جيــداً.  
فاملناطــق العســكرية متتلــك امتــدادات شاســعة مــن األرايض البيضــاء 
املدينــة  داخــل  للتنميــة  كبــرية  إمكانــات  توافــر  ومــع  املدينــة.  داخــل 
القامئــة، ال تــزال هنــاك مشــاريع جديــدة يتــم تطويرهــا خــارج املدينــة، 

مشــجعة بذلــك زحفــا عمرانيــاً بأمنــاط تنمويــة غــري متوازنــة.

وداعــامً  الحيــاة  لجــودة  معــززاً  بــارزاً  طبيعيــاً  معلــامً  نجــران  وادي  يعــد 
للنشــاط الزراعــي. لكنــه يشــطر هيــكل املدينــة إىل قســمني. شــاميل 
ــدو أن  ــع تســاؤل. ويب ــة يف موض ــيج املدين ــدة نس ــع وح ــويب، ويض وجن
الجــزء الشــاميل أكــر تحــرضاً، بعــد أن توســع مــن مركــز املدينــة التاريخــي 
وأصبــح يحــوي املراكــز املؤسســية الرئيســة يف املدينــة. بينــام يطغــى 
األحيــاء  مــن  العديــد  ويحــوي  الجنــويب.  الجــزء  عــىل  الريفــي  الطابــع 
املقامــة بــدون موافقــات رســمية عــىل امتــداد حــدود املدينــة.  وال يربــط 
بــني الطريقــني الرئيســني املوازيــني ملجــرى الــوادي ســوى عــدد قليــل 
مــن الوصــالت املســتعرضة املتدنيــة يف جودتهــا، تتطلــب العمــل عــىل 

رفــع جودتهــا لتعزيــز ربــط أفضــل بــني أجــزاء املدينــة.

لقــد أدى التوســع الخطــي للمدينــة إىل أن تكــون التنميــة موجهــة لحركــة 
الســيارات وليــس لحركــة املشــاة. ومــع ذلــك، ميكــن لنظــام نقــل عــام 
ــة  ــة آمن ــاً، أن يعــزز توفــري بيئ ــة حالي شــامل ومتكامــل- تفتقــر إليــه املدين

ــة لحركــة املشــاة. وصحي

أرايض عسكرية شاسعة يف وسط املدينة  .١

محور الوادي املحدد اصطناعيًا .٢

البنية التحتية ذات األبعاد املفرطة  .٣
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٣،٢،5  اختــالل التــوازن اإليكولوجــي- االجتامعــي واالقتصــادي 
ــة( ــص املرون ــران   ٣ )نق يف نج

ميكــن أن يعــزى الطابــع الريفــي القــوي يف نجــران وثقافتهــا الغنيــة إىل 
الــذي يشــكل العصــب االقتصــادي للمدينــة  تراثهــا الزراعــي املهيمــن 
االنحســار  يف  آخــذة  الزراعيــة  األنشــطة  أن  املؤســف  ومــن  بأكملهــا. 
الجوفيــة  للميــاه  الحاملــة  الصخريــة  الطبقــات  اســتنزاف  بســبب  اآلن 
تطويــر  يقتــي  مــام  املــايض،  العقــد  خــالل  حرجــة  أصبحــت  التــي 
مبــادرات وسياســات قويــة لتحقيــق التناغــم واالنســجام بــني املدينــة 
وجاهزيــة  ومرونــة  إيكولوجــي  تــوازن  وخلــق  الطبيعيــة،  البيئــة  ونظــم 
ــة،  ــاه الجوفي ــبة إلدارة املي ــرتاتيجيات مناس ــر إس ــة، وتطوي ــة للمدين كافي
ــاه  ــة وعــىل املي ــاه الجوفي ــة مكامــن املي ــز الدقيــق عــىل تغذي مــع الرتكي
املســتخدمة وترصيــف ميــاه األمطــار الســطحية. كــام ينبغــي دراســة 
ودعــم طــرق الزراعــة التقليديــة وطــرق الــري البديلــة مثــل التنقيــط، للحــد 

مــن اســتنزاف طبقــات امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة.

شــهدت نجــران واألرايض املحيطــة بهــا فيضانــات شــديدة يف الســنوات 
املاضيــة، خــالل مواســم األمطــار الغزيــرة، تســببت يف حــدوث أرضار 
وتلفيــات برشيــة وطبيعيــة، وأثــرت عــىل أمــن وراحــة الســكان يف فــرتات 
ــال املحيطــة إىل وادي نجــران  ــاه مــن الجب هطــول األمطــار. تتدفــق املي
الكــوارث  مــن خطــر  غالبيــة املناطــق املبنيــة. وللتخفيــف  توجــد  حيــث 
مراجعــة  يجــب  الرسيعــة،  الفيضانــات  عــن  الناجمــة  واألرضار  الطبيعيــة 
اســرتاتيجيات إدارة امليــاه املســتخدمة وترصيــف مياه األمطار الســطحية 
وإنفاذهــا لتعزيــز مرونــة وجاهزيــة املدينــة يف مواجهــة أخطــار الكــوارث 

الطبيعيــة.

يرتبــط الــرتاث املعــامري يف املنطقــة ارتباطــاً وثيقــاً بالزراعــة، فجميــع 
املواقــع واملراكــز التاريخيــة عــىل متــاس مبــارش مــع األرايض الزراعيــة. 
مــن  النابــع  الطينــي  املعــامر  مــع  الخــرضاء  الــوادي وضفافــه  ويشــكل 
البيئــة املحليــة نســقا عمرانيــاً جامليــاً تزهــو بــه مدينــة نجــران. ولهــذا، فــإن 
بالنســبة  أمــر مهــم  إنتاجيتهــا  الزراعيــة وتعزيــز  األرايض  عــىل  الحفــاظ 
ملدينــة نجــران للحفــاظ عــىل أصالتهــا وهويتهــا التاريخيــة واملعامريــة يف 

املســتقبل.

وبرغــم هيمنــة األرايض الزراعيــة، تفتقــر املدينــة إىل التسلســل يف 
مســتويات الفراغــات الخــرضاء العامــة، مــام يســتوجب توفــري شــبكات مــن 
حدائــق املجــاورات واألحيــاء الســكنية واألرشطــة الخــرضاء لربــط املناطــق 
املبنيــة مــع املــزارع الخــرضاء. وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل التحويــل 
االنتقــايئ لــألرايض البيضــاء داخــل املناطــق املبنيــة إىل مســطحات 
خــرضاء مفتوحــة ومتنزهــات رشيطيــة الشــكل لخدمــة املجتمــع. وعــىل 
امتــداد هــذه املنتزهــات والروابــط الخــرضاء، ميكــن إدخــال أنشــطة تجاريــة 
يســهل عــىل املشــاة الوصــول إليهــا وإقامــة مرافــق اجتامعيــة مختلفــة. 
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن مــن شــأن تعديــل مســارات الشــوارع وتخضريهــا 
يزيــد مــن ترابــط األماكــن املفتوحــة العامــة واتســاقها مــع بعضهــا البعــض، 
ويخلــق بيئــة صديقــة للمشــاة يف املدينــة. ومــن املهــم يف برامــج 
التخضــري اســتخدام أنــواع النباتــات املحليــة املناســبة للظــروف املناخيــة 
للمدينــة.  وعــامرة البيئــة هــذه يجــب تشــكيلها وإخراجهــا  كنظــام متســق 
ومتناغــم يف مجملــه مبــا يحــد مــن اختــالل التــوازن بــني مجموعــة النظــم 

البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة الخاصــة مبدينــة نجــران. 

تشققات األرض املرتبطة باستخراج املياه  

عدم وجود إدارة للمياه تحقق 
االستدامة الذاتية 

.١

.٢

طبقة املياه الجوفية املستنفدة تؤدي إىل 
ندرة املياه وفقدان الزراعة 

.٣
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هجر وتدهور املباين التاريخية

خفض األرايض الزراعية يؤدى إىل انخفاض يف 

التوازن البيئي التاريخي

عدم كفاية الخدمات العامة 

٤،٢،5  النمط ملعامري التقليدي التاريخي املهّدد يف نجران                               

ميكــن مالحظــة فئتــني مــن األمنــاط التاريخيــة يف نجــران: الفئــة األوىل 
عــىل  املنتــرشة  الخاصــة  الحضاريــة   األهميــة  ذات  املواقــع  تشــمل 
ــار  ــة(، وآث ــران القدمي ــي )نج ــران التاريخ ــط نج ــوادي، وتضــم وس ــاف ال ضف
األخــدود عــىل الضفــة الجنوبيــة لــوادي نجــران، وقــرص العــان غــرب نجــران، 
وقــرص اإلمــارة يف وســط نجــران القدميــة، وجبــل رعــوم، وعــدد مــن قــرى 
املــزارع. والفئــة الثانيــة تتعلــق بالنمــط العضــوي للمــزارع مــع منــازل الطني 
العنــارص  هــذه  تعكــس  نجــران.  تاريــخ  عراقــة  تــروي  وكلهــا  التقليديــة،. 
التاريخيــة هويــة املدينــة، وتشــكل ميــزة تنافســية القتصــاد مدينــة نجران. 
مــع ذلــك، فــإن غالبيــة هــذا الــرتاث الفريــد مهــدد بــرتدي أحوالــه، وفقــدان 

هويتــه الفريــدة. وتســاهم العوامــل التاليــة يف ذلــك مــن خــالل: 

• تقليــل األرايض الزراعيــة، مــام أدى إىل زيــادة أو تــرضر النمــط الحــرضي 
العضــوي تاريخيــا.

• هجر املباين التاريخية وتدهور أوضاعها بسبب الهجرة السكانية.
• عدم كفاية الخدمات العامة )الصحة والتعليم( يف املواقع التاريخية.

• قلة الرتابط والنقل العام.
• عــدم كفايــة اإلدارة املســتدامة للميــاه )مخاطــر الفيضانــات وإمــدادات 

امليــاه(.

ويطلــق عــىل املبــاين التقليديــة املشــيدة بطــوب اللــب يف نجــران 
يف  خــاص  بشــكل  مميــزة  املبــاين  وهــذه  »مدمــاك«.  مســمى 
املنطقــة. وميكــن مشــاهدتها يف جميــع أنحــاء املنطقــة.  البعــض منهــا 
يف حالــة جيــدة نتيجــًة أعــامل الصيانــة و الرتميــم ، والبعــض اآلخــر يف حالــة 
مــن الــرتدي. ويقــدر عمــر هــذه املنــازل مبئــات الســنني. لحســن الحــظ ، 
يبــدو أن هنــاك اهتاممــاً كبــرياً مــن ســكان نجــران بالحفــاظ عــىل منازلهــم 
التقليديــة، وكثــرياً مــا يتــم معالجتهــا وفــق أســاليب ومتطلبــات الحيــاة 

العرصيــة.
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١،١،٦ املدينة املدمجة                              
ــة التــي تُعنــى  ــة العمراني ــادئ موئــل األمــم املتحــدة ، يتعــني عــىل املــدن أن تشــجع اســرتاتيجيات التنمي وفقــاً ملب
بضبــط وتوجيــه أعــامل التوســع الحــرضي، وإعطــاء األولويــة لتوفــري بنيــة تحتيــة وخدمــات عامــة مرتابطــة جيــداً. ويتوخــى 
عــىل االســتعامل املختلــط  القائــم  بالتنميــة والتطويــر  تتســم  الكثافــة،  عاليــة  تكــون  أن  مــن املدينــة املدمجــة 
لــألرايض، حيويــة وعامــرة، مــع توزيــع جيــد  للخدمــات العامــة كاملستشــفيات واملتنزهــات واملــدارس، عــىل أن تعــزز 
اآلليــات املكانيــة والترشيعيــة مــن تواصــل وترابــط ومتــازج املدينــة املدمجــة لتحســني ســبل الوصــول إىل الفــرص 
والســلع والخدمــات واملرافــق، وســهولة التنقــل اآلمــن ســرياً عــىل األقــدام  يف البيضــاء العمــراين، ومــا يثمــره 
ــاد  ــز االقتص ــام، وتعزي ــن االزدح ــد م ــة، والح ــات العام ــام والفراغ ــل الع ــائل النق ــتعامل وس ــال عــىل اس ــن  إقب ــك م ذل
املحــيل، وتعزيــز التفاعــل والتواصــل والحيويــة االجتامعيــة. وتشــمل السياســات الهادفــة إىل تعزيــز التقــارب والتامزج 
ــاء أواســط املــدن، فــرض قيــود عــىل التنميــة يف األريــاف وعــىل  ــد الحــرضي، إعــادة إحي العمــراين:  تشــجيع التجدي
لــألرايض، وتشــجيع اســتعامل  الكثافــة واالســتعامل املختلــط  التنميــة عاليــة  أطــراف املــدن وضواحيهــا، ودعــم 

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 
وســائط النقــل العــام، والحصــول عــىل الســكن، واالســتفادة مــن التعليــم واملرافــق الصحيــة، واإلعــالم العــام، 
ــدة  ــاء الســكنية، جي ــة مــن املجــاورات واألحي ــة أن تكــون كشــبكة متواصل ــة املتصل واالتصــاالت.  يتوخــى يف املدين
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 
ــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر ، تاركــة الوصــول للوجهــات  الجامعــي أن توفــر التنقــل عــرب املــدن برسعــة عالي
النهائيــة لوســائط النقــل املحليــة ولحركــة املشــاة، مــام يقلــل مــن حجــم وتأثــري حركــة املــرور، وال ســيام حــول أواســط 
املجــاورات واألحيــاء الســكنية. يف املدينــة املتصلــة تصبــح القطــارات الخفيفــة وأنظمــة الســكك الحديديــة 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 املرنة                                               
املدينــة املرنــة تأخــذ يف االعتبــار األشــكال البنائيــة والتجهيــزات العمرانيــة املناســبة ملواجهــة  التحديــات واألزمــات 
والصعوبــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ جــرّاء اســتهالك واســتنزاف الوقــود الكربــوين، 
وتغــريات املنــاخ. وعــىل هــذا النحــو، تعــرّف املدينــة املرنــة بأنهــا »شــبكة مســتدامة مــن النظــم املاديــة واملجتمعــات 
اإلنســانية«)٣٢( والنظــم املاديــة هنــا تشــمل املكونــات اإلنشــائية، والبيئــة الطبيعيــة للمدينــة. ووفًقــا لألجنــدة 
الحرضيــة الجديــدة ، تحتــاج املــدن إىل ضــامن االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز الطاقــة النظيفــة واالســتخدام 
املســتدام لــألرايض واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة، وحاميــة النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع اإلحيــايئ، وتشــجيع 
أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وكذلــك التخفيــف مــن التغــريات املناخيــة 
والتكيــف معهــا. فعنــارص كهــذه تحقــق املرونــة للمــدن، وكــام تدعــم املدينــة املرنــة أنظمتهــا اإلقليميــة، تقــوم هــذه 
األنظمــة بدعــم مرونــة املدينــة، وتفعيــل أدوات قيــاس حجــم التأثــريات البيئيــة، وضــامن تدفقــات موثوقــة وسالســل 
قيمــة متوازنــة. وبالنســبة إىل نجــران، يعنــي ذلــك إعــادة تقويــم عالقــة املدينــة بتكويناتهــا الطبيعيــة ووظائــف هــذه 
التكوينــات كبنيــة أساســية اجتامعيــة وإيكولوجيــة واقتصاديــة متكاملــة، مــع إشــارة خاصــة إىل شــبكات املســطحات 

املائيــة واألرشطــة الخــرضاء.

٤،١،٦ املدينة التاريخية
تُعــرَّف املدينــة التاريخيــة بأنهــا مســتوطنة برشيــة نشــطة، تتســم ببنيــة عمرانيــة نابعــة  مــن ماضيها التقليــدي، ومتثل 
نشــأة وتطــور ســكانها. )٣٣( وبديهــي أن تكــون املناطــق التاريخيــة مأهولــة تتســم بهويــة حضاريــة خاصــة بهــا. وخــالل 
العقــود القليلــة املاضيــة، تدهــورت أواســط املــدن وأحيائهــا التاريخيــة يف جميــع أنحــاء العــامل. ويف حالــة املــدن 
الســعودية، وبســبب التنميــة العمرانيــة املتســارعة، بــدأ الكثــري مــن املبــاين التاريخيــة بالتدهــور واالختفــاء  لتحــل 
محلهــا منشــآت ال تحمــل نفــس القيمــة املعامريــة. مــن هنــا بــدأ االهتــامم بالحفــاظ عــىل اإلرث التقليــدي الحضــاري 
يف املــدن الســعودية. وتتطلــب االســتجابة لســيناريو الحفــاظ الحضــاري أوالً إنشــاء تصنيــف للمناطــق الرتاثيــة، ومــن 
ثــم وضــع قواعــد تنظيميــة دقيقــة لحفظهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا وإحياءهــا، ليــس فقــط لحاميــة املبــاين الرتاثيــة 

نفســها وإمنــا  لحاميــة وحــدة وتناســق النســيج العمــراين التاريخــي، بكامــل عنــارصه . وشــوارعه وســكانه.

١.٦ االستجابات االسرتاتيجية
بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد أهم أربع قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف مدينة نجران، 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 نجران. 

٣
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٢،٦  مناذج التنمية الحرضية املناسبة ملدينة نجران

ــالل  ــن خ ــة م ــة العمراني ــواء التنمي ــة: احت ــة املدمج ١،٢،٦  املدين
ــرضي ــف الح ــز التكثي مراك

والزحــف  االمتــداد  منــع  إىل  لنجــران  األوىل  اإلســرتاتيجية  تهــدف 
العمــراين، ودمــج نســيج املدينــة الحــايل للحصــول عــىل شــكل مــرتاص 
ومرتابــط أكــر اســتدامة مــن خــالل تطويــر األرايض البيضــاء يف منطقــة 
وســط املدينــة وزيــادة الكثافــات داخــل املنطقــة املبنيــة حيثــام أمكــن. 
اســتعامل  لوائــح  عــىل  الرتكيــز  ينبغــي  والرتابــط،  الدمــج  ولتحقيــق 
األرايض، وارتفاعــات املبــاين والكثافــات الســكانية ضمــن حــدود مراحــل 
النطــاق العمــراين ١٤5٠ه. مــع وجــوب تطويــر األرايض البيضــاء الحاليــة 
وإعطــاء األولويــة ملرشوعــات التجديــد والتطويــر الحــرضي عاليــة الكثافــة.  
الهيــكل  داخــل  الواقعــة  العســكرية  لألغــراض  املخصصــة  واألرايض 
ــة إىل حــد كبــري. ومــن شــأن تغيــري  ــزال غــري مأهول العمــراين الحــايل ال ت
اســتعاملها الحــايل إىل اســتعامالت ســكنية ومختلطــة تلبيــة ملتطلبــات 
التوســع املســتقبيل، ناهيــك عــن قربهــا مــن النســيج الحــرضي الحــايل 
والتجانــس  التواصــل  ويخلــق  الحــرضي  التجــزؤ  حجــم  مــن  يقلــل  الــذي 

املتحقــق يف منــاذج املــدن املســتدامة.

أريــد تكثيــف التطويــر املســتقبيل، ينبغــي تحديــد سلســلة  وإذا مــا 
مــن املجــاالت االســرتاتيجية لرتكيــز التكثيــف فيهــا يف مناطــق متعــددة 
تحديــد  يف  تتبــع  أن  عــىل  القامئــة،  املراكــز  فيهــا  مبــا  املدينــة،  مــن 
البيضــاء  األرايض  بتوافــر  مرتبطــة  معايــري  اإلســرتاتيجية  النقــاط  هــذه 
وأمنــاط توزيــع الكثافــة الحاليــة. ومبــوازاة ذلــك، ينبغــي معالجــة التنميــة 
عــن  عــام  الحــايل بشــكل  الحــرضي  النســيج  داخــل  الكثافــة  املنخفضــة 
طريــق تشــجيع اســتخدام الكثافــة األعــىل واالســتخدام املختلــط يف 

أعــامل  التطويــر الجديــدة حيثــام أمكــن.

يضــم حــرم الجامعــة واألحيــاء املحيطــة بــه قرابــة ٢٠.٠٠٠ نســمة. ويؤهــل 
حجــم الجامعــة وأهميتهــا االعــرتاف باملنطقــة كعقدة/كمركــز اســرتاتيجية 
ناشــئة. ومــع ذلــك ، ينبغــي مراجعــة الخطــة املقرتحــة للمنطقــة وإعــادة 
تصميمهــا ملنــع املزيــد مــن االمتــداد، إذ ينبغــي تطويــر املنطقــة فقــط 
حــول املركــز املحــيل بكثافــة أعــىل لتطويــر أحيــاء تابعــة مدمجــة يجــب أن 

يتــم خدمتــه بوصلــة نقــل قــوي مــع باقــي املدينــة.

وتتطلــب هــذه االســرتاتيجية قــدراً مــن الرعايــة واالهتــامم للحفــاظ عــىل 
الشــطر  يف  التكثيــف  تعزيــز  يتــم  حــني  يف   ، لذلــك  املدينــة.  طابــع 
الشــاميل ، يجــب أن تحافــظ ضفــة الــوادي الجنوبيــة عىل هويتهــا الريفية. 
وعــىل هــذا النحــو، ينبغــي هنــا تطبيــق اشــرتاطات البنــاء التــي تحــد مــن 
أعــامل التطويــر التــي تؤثــر يف  البيئــات الحساســة يف هــذه املنطقــة. 
وعليــه،  فدمــج هــذا اإلطــار مــع اســرتاتيجية نجــران التنمويــة ســيؤدي إىل 
تحســني ســبل الوصــول، وإىل بنيــة تحتيــة اقتصاديــة التكلفــة، وتحقيــق 
غــري املخطــط وإنشــاء مدينــة  االمتــداد  مــن  الحــد  لجهــة  إيجــايب  تأثــري 

صغــرية مســتدامة.

منع املزيد من الزحف العمراين 

التكثيف يف األرايض البيضاء

.١

.٢

تكثيف املراكز الحرضية املوجودة .٣
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الشكل ٣٩. املدينة املدمجة: توحيد التنمية من خالل إنشاء مراكز جديدة وتكثيفها
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املراكز الحرضية مع إمكانية التكثيف 

تقييد التنمية )الزحف العمراين(

الحرم الجامعي املعزول

أرايض حرضية بيضاء 

أرايض شبه حرضية بيضاء 

املساحة املبنية
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٢،٢،٦  املدينة املتصلة: ربط املدينة  بنظام نقل عام

عــىل الرغــم مــن وجــود تبايــن واضــح بــني جــزيئ املدينــة، يوفــر التشــكيل 
ــه تنفيــذ  الرشيطــي للمدينــة منوذجــاً أساســياً مناســباً ميكــن مــن خالل
نظــام نقــل عــام متكامــل ميكــن أن يتبــع املحــور املركــزي مــع وصــالت 
تغذيــة ثانويــة متعامــدة مــع محــاور الطــرق الرئيســة. ويعمــل الطريــق 
الرئيــس الــذي يقطــع خطًــا مــن الــرشق إىل الغــرب عــىل ربــط املدينــة 
التــي يبلــغ طولهــا ١5 كيلومــرتًا تقريبًــا مــع مزيــد مــن العقــد املركزيــة 
التــي يقــع يف محيطهــا املطــار والحــرم الجامعــي، كــام ميكــن تطويــر 
اســتعامالت  مــع  حيــوي،  حــرضي  كمحــور  مركزيــة  عــام  نقــل  وســائل 
بــني  املــكاين  االجتامعــي  التكامــل  وتشــجيع  جانبيــه،  عــىل  مختلطــة 
الوظائــف  إىل  الوصــول  وإمكانيــة  الفعالــة  الحركــة  وتعزيــز   ، الســكان 
طــول  عــىل  العــام  النقــل  خطــط  وضــع  ينبغــي  املتنوعــة.  الحرضيــة 
التــي  االتصــال  نقــاط  مــن  سلســلة  لتشــكيل  فائقــة  بعنايــة  املمــر 
تشــجع عــىل التنميــة وزيــادة التكثيــف يف املناطــق املحيطــة بهــا. كــام 
ينبغــي أن يحتــوي هــذا التسلســل مــن املراكــز عــىل مجموعــة متنوعــة 
مــن األنشــطة والفراغــات الحرضيــة ذات املرافــق التجاريــة واملختلطــة 

العامــة. واملرافــق 

التــي تقســم  البيضــاء الشاســعة  كذلــك، ينبغــي اســتعامل األرايض 
املدينــة كمســاحة لألنشــطة العامــة، واعتبارهــا مــورداً ميكــن مــن خاللــه 
الخــرضاء  التحتيــة  والبنيــة  املفتوحــة  العامــة  للفضــاءات  نظــام  إنشــاء 
لتعزيــز املــي، مــع رضورة اســتخدامها لربــط األحيــاء املنفصلــة وتحقيق 

الرتابطيــة العامــة للمدينــة.

إنشاء شبكة ثانوية لتحسني إمكانية الوصول

تحديد خطوط النقل عىل طول املحاور الرئيسية 

توحيد وتكثيف استعامالت األرايض عىل 

طول املحطات الرئيسية
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الشكل ٤٠. املدينة املتصلة: ربط نجران عرب وسائل النقل العام 

املحطات املدمجة 

مراكز ثانوية 

املحطات املحلية

شبكة النقل العام األساسية 

شبكة التغذية املستعرضة 

املساحة املبنية
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ــة  ــات االجتامعي ــوازن للمنظوم ــادة الت ــة: إع ــة املرن ٣،٢،٦ املدين
ــران  ــة يف نج ــة واالقتصادي واإليكولوجي

تهــدف هــذه االســرتاتيجية إىل تعزيــز تطويــر األطــر املكانيــة الحرضيــة 
التــي تدعــم االســتغالل  األمثــل واإلدارة املســتدامة  للمــوارد الطبيعيــة 
واألرايض ، مشــجعة عــىل الدمــج والكثافــة املناســبني، وتعدديــة املراكز 
واالســتعامالت املختطــة لــألرايض. ويكمــن الغــرض يف هــذا النهــج يف 
إعــادة تــوازن وظائــف املدينــة، مــن حيــث تعزيــز مرونــة وجاهزيــة املدينــة 
كفــاءة  وتعزيــز  والتحديــات،  الصعوبــات  مواجهــة  يف  منيعــة  وجعلهــا 
اســتخدام املــوارد وتحقيــق االســتدامة البيئيــة. ولتحقيــق االســتدامة، 
تحتــاج املدينــة للرتكيــز عــىل وفــورات النطــاق والتجميــع االقتصــادي، 
وتحســني إدارة التخفيــف مــن أخطــار الكــوارث وتحقيــق األمــن الغــذايئ 

واملــايئ.

املائيــة  املســطحات  مــن  لشــبكة  نجــران  امتــالك  مــن  الرغــم  عــىل 
واألرشطــة الخــرضاء ممثلــة يف مســار وادي نجــران وضفافــه الخــرضاء، إال 
أن املســاحات الخــرضاء خــارج هــذه املنطقــة نــادرة يف الوقــت الحــايل  
مــن حيــث كميتهــا  وتباعدهــا عــن بعضهــا البعــض وانعزالهــا عــن وســط 
ــة  ــوادي يف األنشــطة الرتويحي ــا اســتخدام محــور ال ــة. ميكــن هن املدين
والرتفيهيــة مبــا يعــزز جــودة الحيــاة ويوفــر بيئــة صديقــة للمشــاة ويســهم 
يف إثــراء الصــورة الشــاملة للمدينــة.  إىل ذلــك، ينبغــي اســتغالل بقيــة 
األرايض البيضــاء  لتوفــري املســطحات الخــرضاء داخــل املدينــة جنبــا إىل 

ــة. جنــب مــع أعــامل التكثيــف الحــرضي وتــاليف االزدحامــات املروري

تضــم  املدينــة  أرجــاء  مختلــف  يف  خــرضاء  شــبكة  تصميــم  يجــب 
التخضــري  وأعــامل  التاريخيــة  واملــزارع  الحاليــة  الخــرضاء  املســطحات 
يف املناطــق املفتقــرة لهــا، مــام يوفــر فرصــة جيــدة  إلعــادة تنشــيط 
املــزارع املهجــورة ضامنــاً للتحســني الشــامل لجــودة ومرونــة بيئــة نجــران 

العمرانيــة.

ــوارد  ــرتاتيجية إلدارة م ــع اس ــي اإلرساع يف وض ــك، ينبغ ــوازاة ذل ويف م
امليــاه. إذ اســتنزفت نجــران بالفعــل جميــع مــوارد امليــاه الجوفيــة القابلــة 
للتجديــد، وتحولــت إىل اســتغالل طبقــات امليــاه الجوفيــة العميقــة، مــام 
يتســبب يف كثــري مــن املشــاكل الهيدرولوجيــة والجيوفيزيائيــة للرتبــة 
والنظــام البيئــي جــراء تشــكل املســاحات الفارغــة التــي كانــت تشــغلها 
عــىل  يجــب  لــألرايض.  املفاجــىء  والهبــوط  الجوفيــة  امليــاه  طبقــات 
ــري  ــة وتوف ــاه الجوفي ــحب املي ــراط يف س ــع اإلف ــري ملن ــة اتخــاذ تداب األمان
مصــادر بديلــة تفــي باملتطلبــات الزراعيــة والســكنية، وتســمح بإعــادة 
تغذيــة الخــزان الجــويف، مبــا يعيــد للزراعــة نشــاطها عــىل نحــو مســتدام، 

ــة. ــة املدين ــز األمــن الغــذايئ ومرون ويســهم يف تعزي

تعزيز الزراعة سيعزز األمن الغذايئ واملرونة 

يجب إنشاء شبكة خرضاء باستخدام املساحات 

الخرضاء املوجودة واملزارع التاريخية واملساحات 

الخرضاء الجديدة 

يجب أن تكون املتنزهات الطبيعية يف 

محيط املدينة متصلة بشبكة خرضاء جديدة 

قوية 
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الشكل ٤١. املدينة املرنة: إعادة توازن النظم االجتامعية البيئية واالقتصادية يف نجران

الحدائق ومناطق تخزين املياه 

شبكة الربط الخرضاء

أرايض زراعية

املساحة املبنية

املناطق الزراعية السابقة
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٤،٢،٦  املدينــة التاريخيــة: الحفــاظ عــىل هويــة مدينــة نجــران 
وتعزيزهــا

يركــز هــذا النهــج عــىل املواقــع التاريخيــة يف نجــران وقدرتهــا عــىل خلــق 
ميــزة اقتصاديــة يف حــال ربطهــا مــع بعضهــا البعــض ومــع األجــزاء املجاورة 
مــن املدينــة عــرب شــبكة النقــل العــام. فالــرتاث والثقافــة مــؤرشات هامــة 
للتنميــة يف نجــران، تســتوجب توجيــه جميــع الجهــود نحــو الحفــاظ عليهــا 
وإبــراز الطابــع الريفــي للمنطقــة وتعزيــزه. وبحاميتهــا ملناطقهــا الرتاثيــة 
والحفــاظ عليهــا تضمــن نجــران اســتدامة مواردهــا الحضاريــة واالحتفــاظ 
بالقيــم املرتبطــة بهــا. إذ ميكــن لهــذه املناطــق توليــد اإليــرادات مقابــل 
الســياحة  تعزيــز  إطــار  يف  وإحياءهــا  تأهيلهــا  وإعــادة  حاميتهــا  تكلفــة 

الثقافيــة.

يجــب عــىل املدينــة االســتمرار يف حاميــة املــزارع التاريخيــة القيّمــة يف 
محيــط وادي نجــران والتأكيــد عــىل أهميتهــا الحضاريــة الخاصــة الزراعيــة 
تبنــي  رضورة  التقليديــة  املســتوطنات  تنــوع  ويقتــي  والتاريخيــة. 
مناهــج متنوعــة يف مجــال الحفــاظ والتأهيــل واإلحيــاء.  يجــب أن ينصــب 
الرتكيــز عــىل وضــع خطــط الحفــاظ والبنيــة التحتية التي تربطها  مع شــبكة 
املســطحات املائيــة واملناطــق الخــرضاء. ميكــن اســتغالل التضاريــس 
الجبليــة الفريــدة لنجــران يف إنشــاء روابــط اتصــال بــني املواقــع التاريخيــة 
واملعــامل الطبيعيــة.  فتعزيــز صــورة نجــران كواحــة زراعيــة خــرضاء عــىل مــر 

التاريــخ ســيجعل منهــا وجهــة ســياحية مختــارة وينعــش اقتصادهــا.

مباين تراثية

مزارع تاريخية 

قرية األخدود
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الشكل ٤٢. املدينة التاريخية: حفظ الهوية التاريخية ملدينة نجران وإثرائها

مواقع تراثية

الحدائق ومناطق تخزين املياه 

أرايض زراعية

مناطق زراعية تراثية محمية 

املساحة املبنية
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مباين تراثية يف نجران

© Barbara Schumacher

٣،٦ الخطة التنفيذية لنجران

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 
الحرضيــة املمنهجــة ملدينــة نجــران لتحويلهــا ملدينــة  متكاملــة ومرنــة. 
وتحــدد الخطــة ثــالث سياســات تنفيذيــة متوخــاة بشــكل خــاص  لحالــة 

مدينــة نجــران، وهــي:

السياســة التنفيذيــة ١: إنشــاء نظــام نقــل عــام شــامل ومتكامــل  كركيزة 
أساســية للتنمية.

محيــط  يف  اســرتاتيجي  حــرضي  تكثيــف   :٢ التنفيذيــة  السياســة 
النقــل. طــرق  محــاور  وعــىل  املركزيــة   النقاط«العقــد« 

السياســة التنفيذيــة ٣: الحفــاظ عــىل املقومــات الطبيعيــة، وإنشــاء 
واملائيــة  الخــرضاء  العامــة  الحرضيــة  الفراغــات  مــن  متواصلــة  شــبكة 

الطبيعيــة. البيئــة  مــع  املتوافقــة 

والــرتاث  التاريخيــة  املعــامل  وإحيــاء  حاميــة   :٤ التنفيذيــة  السياســة 
والطبيعــي االجتامعــي  مبحيطــه  وربطــه  التقليــدي  املعــامري 

مــن  حزمــة  إىل  الحاجــة  والثانيــة  األوىل  التنفيذيــة  السياســة  تتنــاول 
ــا االمتــداد العمــراين األفقــي غــري  ــة املتعلقــة بقضاي التدخــالت الحرضي

التنفيذيــة  السياســة  أمــا  املدينــة.  يف  العمــراين  والفصــل  املنظــم 
ومجاوراتهــا  للمدينــة  البيئيــة  االســتدامة  تعزيــز  عــىل  فرتكــز  الثالثــة، 
وأحياءهــا الســكنية. الفراغــات الحرضيــة تســتهدف التأهيــل والتوافــق 
البيئــي واالجتامعــي بــني املناطــق املبنيــة ونظــم البيئــة الطبيعيــة عــرب 
تطويــر شــبكات خــرضاء مرتابطــة مــن الفراغــات الحرضية الخــرضاء واملائية 
تدخــالت  عــىل  الرابعــة  التنفيذيــة  السياســة  وتركــز  املفتوحــة.  العامــة 
محــددة للحفــاظ عــىل الــرتاث املحــيل تســتهدف تأهيــل وإحيــاء املناطــق 

الرتاثيــة تحقيــق توافــق بيئــي واجتامعــي مــع املحيــط الطبيعــي.

وينجــم عــن تلــك السياســات التنفيذيــة أثــر متزامــن يطــال مســتويني: 
املدينــة واملجــاورة الســكنية، فهــي تعــزز الرتابــط والتكامــل مــن خــالل 
تحســني شــبكات النقــل، وإعــادة بنــاء العالقــات بــني مختلــف مســتخدمي 
تكامــل  وتدعــم  الحــرضي،  االســرتاتيجي  التكثيــف  تعــزز  كــام  املدينــة، 
الضواحــي الحرضيــة مــع بقيــة أنحــاء املدينــة. ولتحقيــق ذلــك، يلــزم تعزيــز 
التكثيــف الحــرضي وتطويــر األرايض البيضــاء وأعــامل التجديــد العمــراين 
ــم، ودعــم هــذا التكثيــف مــن خــالل نظــام  داخــل النســيج الحــرضي القائ
مــام  والبضائــع  والســلع  الســكان  حركــة  مــن  ينشــط  فعــال  عــام  نقــل 
ــة الحفــاظ عــىل  ــة. كــام تدعــم الخطــة التنفيذي يعــزز االقتصــادات املحلي
الــرتاث العمــراين والتنويــع االقتصــادي مــن خــالل الربامــج اإلمنائيــة التــي 
ســرتتكز عــىل املزايــا النســبية الكامنــة يف موقــع املدينــة وتاريخهــا 

العريــق.
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٤،٦  السياسات التنفيذية األربعة للتطوير الهيكيل
ــة ١ : إنشــاء نظــام نقــل عــام شــامل  ١،٤،٦  السياســة التنفيذي

ــة  ــزة أساســية للتنمي ومتكامــل  كركي

ــة األوىل عــىل مراجعــة وإعــادة تنظيــم شــبكة  تركــز السياســة التنفيذي
الطــرق الحاليــة وتصميــم نظــام نقــل عــام فعــال. وكــام أثبتــت املامرســة 
هــذه  مثــل  فــإن  العــامل،  أنحــاء  مختلــف  يف  املــدن  مــن  العديــد  يف 
اإلجــراءات ال تعمــل فقــط عــىل تعزيــز ســهولة الوصــول، بــل تؤثــر إيجابــاً 
التكامــل االجتامعــي والتنميــة االقتصاديــة. وتحــدد هــذه  تحقيــق  يف 
السياســة الــرشوط املســبقة لتشــجيع  رفــع الكثافــة الحرضيــة تدريجيــا 
النقــل  محــاور  محيــط  يف  جديــدة  مركزيــة  )عقــد(  نقــاط  واســتحداث 
الرشيطــي  والنمــط  نســبياً  املدمــج  نجــران  شــكل  ومينــح  الرئيســة. 
للمدينــة ميــزة كبــرية. وميكــن تلخيــص السياســة التنفيذيــة األوىل يف 

التاليــة: الخطــوات 

١-١ إنشــاء نظــام نقــل عــام رشيطــي النمــط عــىل امتــداد املحــور 
الغــريب األوســط  الرشقــي- 

 اســتنادا لنمــط النمــو الرشيطــي لنجــران، ميكــن تنفيــذ مســار نقــل 
مركــزي مبــوازاة الــوادي، يخصــص للحافــالت الرسيعــة عــىل طريــق امللــك 
للمدينــة ويحقــق ســهولة  الحــايل  الشــكل  مــن  يعــزز  مــام  عبدالعزيــز، 
ــة، ويحــد مــن حركــة مــرور  يف الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق املركزي
الســيارات مــع توفــريه التصــال رسيــع وفعــال يف جميــع أنحــاء املدينــة، 
كالهــام  رابطــا  الجامعــي،  والحــرم  املطــار  نحــو  اســتمراره  وإمكانيــة 

املدمجــة. باملدينــة 

١-٢ تحديد محطات النقل العام
ينبغــي أن يرتكــز تصميــم املحــور املركــزي عــىل إنشــاء محطــات التوقــف 
الرئيســة للحافــالت، التــي يســتند يف تحديدهــا عــىل حجــم  منطقــة 
تجمــع الــركاب واســرتاتيجية املوقــع نفســه. ويفــرتض يف هــذه النقــاط 
التطويــر  خــالل  مــن  جديــدة  مراكــز  تصبــح  أن  عــىل  القــدرة  املركزيــة 
املتوقــع. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب تحديــد تسلســل هرمــي للنقــاط 
ــة  ــات واملدين ــة عــىل مســتوى املحلي ــد األهمي ــة لتحدي )العقــد( املركزي
واإلقليــم حيــث يتــم تركيــز املرافــق العامــة عــىل امتــداد خطــوط النقــل. 
ومــن شــأن تحديــد مواقــع املحطــات تســهيل تحديــد شــبكة وصــالت 
الطــرق املغذيــة ملحطــات النقــل العــام، حيــث تعمــل املحطــات كنقــاط 

لتبــادل وســائط النقــل.

١-٣ إنشــاء وصــالت الطــرق الثانويــة املســتعرضة املغّذيــة ملحطــات 
النقــل العــام

أثنــاء تنفيــذ محــور النقــل العــام املركــزي، ال بــد أن يؤخــذ تصميــم شــبكة 
وصــالت الطــرق الثانويــة املســتعرضة املغذيــة ملحطــات النقــل العــام 
يف االعتبــار لخدمــة املناطــق البعيــدة املمتــدة عــرب الــوادي، واألهــم 
مــن ذلــك ربــط شــطرّي الــوادي الشــاميل والجنــويب معــا. ومــن األهميــة 
مبــكان توفــري كميــة كافيــة مــن وســائط الروابــط املتعــددة بــني املناطــق 
الســكنية والزراعية،والتجاريــة املختلفــة. وينبغــي أن تكــون املســارات 
الرابطــة بــني النقــاط االســرتاتيجية داخــل املدينــة مصممــة جيــدا لتحقيــق 
حركــة فعالــة بــني املناطــق التاريخيــة املنتــرشة يف أرجــاء املدينــة بذلــك، 
ــة لســكان املنطقــة  ــح نجــران أقــل ازدحامــاً وأجــود ربطــاً وأكــر جاذبي تصب

وزائريهــا.
 

تحديد محطات النقل العام االسرتاتيجية 

إنشاء نظام نقل عام طويل عىل طول املحور 

املركزي يف اتجاه الرشق والغرب 

إنشاء شبكة مستعرضة من الطرق الثانوية
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٢،٤،٦  السياســة التنفيذيــة ٢ : تكثيــف حــرضي اســرتاتيجي يف 
محيــط النقــاط »العقــد« املركزيــة  وعــىل محــاور طــرق النقــل

تشــجيع  يف   الــرشوع  نجــران  عــىل  العــام،  النقــل  نظــام  توفــري  بعــد 
التكثيــف الحــرضي يف املناطــق الســكنية لتســهيل الوصــول ســرياً عــىل 
األقــدام إىل وســائل النقــل العــام، ومــن ثــم يف  محيــط النقــاط )العقــد( 
املركزيــة ومحــاور النقــل املختــارة، وتعزيــز التنميــة املختلطــة لتحقيــق 
ــق  ــات يف املدينــة، مــع الحفــاظ عــىل املناط ــوازن يف توزيــع الخدم الت
مــن  االســتفادة  عــىل  والرتكيــز  املدينــة،  أطــراف  يف  الحرضيــة  شــبه 
املســاحة الشاســعة مــن األرايض البيضــاء غــري املنــامة داخــل املدينــة. 

وتشــتمل السياســة التنفيذيــة الثانيــة عــىل الخطــوات التاليــة:

٢-١ تعزيز التكثيف الحرضي يف محيط محطات النقل العام 
ــز التكثيــف الحــرضي يف محيــط مراكــز النقــل العــام،  ــًة تعزي ينبغــي بداي
والخدمــات  والتعليميــة  الصحيــة  العامــة  للخدمــات  متــوازن  توزيــع  مــع 
أعــامل  ودمــج  تكثيــف  ثــم  ومــن  املركزيــة،  العقــد  داخــل  املؤسســية 
ــر عــىل امتــداد الطــرق الرئيســة لتوفــري محــور أنشــطة للمدينــة  التطوي
ومنــع املزيــد مــن االمتــداد غــري املنضبــط، مــع الحفــاظ عــىل األرايض 

القيمــة. الزراعيــة 

٢-٢ تشجيع االستعامل املختلط  حول النقاط )العقد( املركزية
ينبغــي دعــم تكثيــف العقــد املركزيــة مــن خــالل االســتعامالت املختلطــة 
ــن تعمــل هــذه املراكــز املتنوعــة  ــة.  إذ ل لضــامن تحقيــق التنــوع والحيوي
اليوميــة  والســلع  الخدمــات  إىل  الوصــول  تحســني  عــىل  اقتصاديــاً 
فحســب، بــل ســتخلق أيضــاً مناطــق أكــر أمانــاً مــن خــالل تزايــد أعــداد 
النــاس الذيــن يقصدونهــا.  وقــد يتيــح نجاحهــا إمكانيــة تشــغيلها طــوال 
اليــوم. فمــن خــالل تعزيــز نبــض الحيــاة يف الشــوارع، تصبــح األماكــن 

العامــة أكــر حيويــة وجذبــاً.

٢-٣ تطوير األرايض الخالية املتاحة داخل املنطقة املبنية الحالية
عــىل املســتوى املحــيل، يجــب تطويــر األرايض البيضــاء غــري املنــامة 
داخــل املدينــة، مــع توفــري الحوافــز واللوائــح املناســبة لتوظيــف األرايض 
البيضــاء يف أغــراض التكثيــف الحــرضي يف جميــع أنحــاء املدينــة. وتتســم 
بإمكانــات  حاليــاً  العمرانيــة  البنيــة  تقســم  التــي  العســكرية  األرايض 
التنميــة  بــال شــك تشــغل األرايض املثــىل ألغــراض  ممتــازة،  فهــي 
داخــل  البيضــاء  األرايض  تطويــر  تــم  مــا  فــإذا  للمدينــة.  املســتقبلية 
فســيحول  داخلهــا،  املســتقبيل  النمــو  واحتــواء  املبنيــة،  املنطقــة 
ذلــك دون زحــف التنميــة خــارج العمــران الحــايل ويحقــق االســتمرارية يف 
نســيج الهيــكل العمــراين. وبذلــك يســتفاد مــن أعــامل التطويــر والتجديــد 
الحــرضي وتنميــة األرايض البيضاء  يف إعادة توازن اســتعامالت األرايض 
وتوفــري وســائل الراحــة والرتويــح التــي تفتقــر إليهــا األحيــاء املجــاورة مثــل 
الحدائــق واملتنزهــات العامــة واملســاحات املفتوحــة أو الخدمــات العامــة.

تعزيز االستعامالت املتعددة حول مراكز التكثيف

تعزيز التكثيف حول محاور النقل املحددة 

تطوير األرايض البيضاء املتاحة داخل 

املنطقة املبنية الحالية
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الشكل ٤5. اإلجراء الثاين: تعزيز التكثيف االسرتاتيجي حول املحطات الرئيسية وعىل طول شبكة النقل 

املراكز الحرضية حيث يجب زيادة التكثيف 

نظام النقل العام - الباصات 

خطوط حافالت التغذية

املناطق التي يجب تكثيف االستعامالت املتعددة فيها

مشاريع متعددة االستعامالت 

األرايض البيضاء ذات األولوية يف التطوير

املساحة املبنية
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٣،٤،٦ السياســة التنفيذيــة ٣ : الحفــاظ عــىل املقومات الطبيعية، 
وإنشــاء شــبكة متواصلــة مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة الخــرضاء 

واملائيــة املتوافقــة مــع البيئــة الطبيعيــة.

مرونــة  أكــر  املدينــة  جعــل  الثالثــة  التنفيذيــة  السياســة  تســتهدف 
واســتدامة وجاذبيــة لســكانها. وتركــز عــىل الحفــاظ عــىل املــوارد الطبيعيــة 
وتطويــر القطــاع الزراعــي، وهــو أمــر بالــغ األهميــة ملســتقبل املدينــة 
التنمــوي، مــام يتطلــب تطويــر اســرتاتيجية إلدارة امليــاه لتقليــل االعتــامد 
الحرضيــة  الفراغــات  مــن  وإنشــاء شــبكة  الجوفيــة  امليــاه  طبقــات  عــىل 
العامــة الخــرضاء تكــون مرتابطــة ومتوافقــة مــع املحيــط الطبيعــي املجــاور. 

وميكــن تلخيــص هــذه السياســة يف الخطــوات التاليــة:

٣-١ الحفاظ عىل األرايض الزراعية وربطها بالنسيج الحرضي
عــىل  الحفــاظ  يجــب  لهــذا  التقليــدي.  الزراعــي  برتاثهــا  نجــران  تشــتهر 
ذلــك  الــوادي، ألن يف  عــىل ضفــاف  بيئيــاً  الحساســة  املــزارع  منطقــة 
حفــاظ عــىل هويــة املدينــة.  فاملــزارع املهجــورة ينبغــي تجديــد نشــاطها 
وزيــادة اإلنتــاج املحــيل مــن الغــذاء بحوافــز قويــة ومعايــري فنيــة ورشوط 
هندســية تتــالءم مــع ظــروف امليــاه والرتبــة والبيئــة، مــع تحديــد للعالقــة 
بــني املــزارع واملنطقــة املبنيــة يك يكــون هنــاك تكامــل بــني الوظيفتــني، 
وعــىل أن تشــمل جهــود تعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة االســتفادة مــن اآلليــات 
الجديــدة إلمــدادات امليــاه التــي تحــد مــن األرضار بنظــم البيئــة الطبيعيــة. 

٣-٢ تبني اسرتاتيجية شاملة إلدارة املياه
األرايض  لهجــر  الرئيــس  الســبب  وهــو  امليــاه.  نــدرة  مــن  نجــران  تعــاين 
الزراعيــة. ويف ضــوء انخفــاض مناســيب امليــاه الجوفيــة، مــن الــرضوري 
العمــل باســرتاتيجية رصينــة إلدارة امليــاه تحــّد مــن عمليــات الســحب الجائــر 
ــة، بــل يف ســائر أنحــاء منطقــة  ــة، ليــس فقــط يف املدين ــاه الجوفي للمي
نجــران.  مــع وجــوب البحــث يف اســتخدام تقنيــات طبيعيــة أكــر اســتدامة، 
فسياســات الــري الحديــث املتســمة بالوعــي البيئــي مــن شــأنها أن تكفــل 
الكفــاءة العاليــة يف اســتخدام امليــاه وأن تخلــق سلســلة مــن التأثــريات 
اإليجابيــة يف املدينــة والعــودة إلحيــاء األنشــطة الزراعيــة، وتحقيــق األمــن 
الغــذايئ، واالقتصــادات املتنوعــة، وتحســني هويــة املدينــة وتعزيــز جــودة 
حيــاة الســكان. كــام يجــب تحســني شــبكة ترصيــف ميــاه األمطــار والســيول 
الحاليــة مــن خــالل اســتخدام منظومــة الــوادي الحاليــة للحــد مــن مخاطــر 

الفيضانــات يف املناطــق املبنيــة واألرايض الزراعيــة.

٣-٣ إنشاء شبكة من الفراغات العامة الخرضاء
تعــاين مدينــة نجــران مــن قلــة الفراغــات العامــة الخــرضاء باســتثناء منطقــة 
الفراغــات  مــن  شــبكة  توفــري  يتطلــب  فيهــا   الكثافــات  فرفــع  الــوادي. 
العامــة الخــرضاء عــرب املدينــة يتــم تنســيقها  وتكاملهــا مــع ضفــاف الــوادي 
الشــاملية والجنوبيــة. وذلــك بتخصيــص قطــع مختــارة بعنايــة مــن األرايض 
البيضــاء الواســعة داخــل املدينــة إلنشــاء أماكــن عامــة جديــدة مبســتويات 
متعــددة. ومــن شــأن شــبكة عامــة خــرضاء متصلــة ومرتابطــة بشــكل جيــد 
للجميــع يســهل  آمنــة  بيئــة مشــاة  بتحقيــق  الجوانــب املتعلقــة  تعــزز  أن 
فيــه املــي والتفاعــل االجتامعــي، مــع دمــج هــذه الشــبكة باألنظمــة 
الحاليــة واملقرتحــة، مبــا يف ذلــك العنــارص الطبيعيــة مثــل الجبــال واألوديــة 
واألرايض الزراعيــة.  ونقــاط الجــذب األخــرى مــن مرافــق وخدمــات عامــة 

ومعــامل ثقافيــة وتاريخيــة هامــة.

إعداد اسرتاتيجية شاملة إلدارة املياه إلحياء عملية الزراعة 

الحفاظ عىل األرايض الزراعية وربطها بالنسيج 

الحرضي 

إنشاء شبكة من املساحات العامة الخرضاء 
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الشكل ٤٦. اإلجراء الثالث : الحفاظ عىل األصول الطبيعية وإنشاء شبكة من املساحات واألماكن العامة الخرضاء 

الحدائق ومناطق تخزين املياه 

شبكة الربط الخرضاء

املحور األخرض عىل طول وادي نجران

الشوارع العريضة الخرضاء

أرايض زراعية

الحدائق/األماكن العامة الجديدة املقرتحة

املناطق الزراعية املحجوزة

املساحة املبنية
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نجــران  تــراث  وإحيــاء  حاميــة   :٤ التنفيذيــة  السياســة   ٤،٤،٦
التاريخــي واملعــامري  وربطــه مبحيطــه االجتامعــي والطبيعــي

تركــز هــذه السياســة عــىل الحفــاظ عــىل املبــاين التاريخيــة واملواقــع 
أنحــاء  جميــع  يف  تأهيلهــا  وإعــادة  التقليديــة  الطــني  وعــامرة  األثريــة 
ــراث نجــران التاريخــي واملعــامري  ــة. إذ مــن شــأن تنشــيط وربــط ت املدين
باملســطحات الخــرضاء واألنشــطة التجاريــة مــن خــالل مســارات املشــاة 
ووســائل النقــل العــام أن تعــود عــىل مدينة نجــران بفوائد جّمــة اقتصادية 
وثقافيــة شــاملة، مــام يعــزز هويــة نجــران التاريخيــة واملعامريــة، ويســلط 
الضــوء عــىل اإلمكانــات الســياحية الهائلــة التــي تزخــر بهــا نجــران واملتجلية 
يف آثارهــا التاريخيــة ومعامرهــا التقليــدي وطبيعتهــا الخالبــة. وميكــن 

إجــامل هــذه السياســة يف الخطــوات التاليــة:

٤-١ وضــع مبــادئ توجيهيــة لحاميــة وإعــادة تأهيــل تــراث نجــران التاريخي 
واملعامري

ــارزاً وطــرازاً  ــا ب ــة التــي تشــكل ملمح تضــم نجــران عــرشات القــرى الطيني
ومــن  نجــران.  وادي  ضفــاف  عــىل  ينتــرش  نوعــه  مــن  فريــدا  معامريــاً 
األهميــة مبــكان تحديــد وتصنيــف هــذه القــرى الرتاثيــة والحفــاظ عليهــا 
ــة  ــرص والعناي ــم بالح ــامل الرتمي ــم أع ــىل أن تت ــة، ع ــخ وهويّ ــا تاري بوصفه
الكافيــة يف إطــار مــن الضوابــط واللوائــح املنظمــة مــع فــرض حــدود 
حاميــة حولهــا يجــري تطبيقهــا يف قــرى الطــني الرتاثيــة ومنطقــة وســط 
نجــران القدميــة لتصبــح مــزارات ســياحية جاذبــة ضمــن الهيــكل العمــراين 

العــام للمدينــة. 

املحليــة  الطــني  عــامرة  وطــراز  التاريخيــة  املعــامل  جميــع  ربــط    ٤-٢
نجــران« تــراث  »درب  يف  وإخراجهــا 

بعــد تحديــد وإعــادة تأهيــل املبــاين التاريخيــة وقــرى الطــني التقليديــة 
الفريــدة يف معامرهــا، يتجــه إىل إخراجهــا فنيــاً يف »درب تــراث نجــران«، 
بحيــث يشــمل »درب الــرتاث« هــذه أيضــا الفراغــات الحرضيــة واملعــامل 
الطبيعيــة واملــزارع التقليديــة عــىل ضفتــي وادي نجــران. ومــن شــأن 
عليهــا  يســبغ  أن  ومتنوعــة  صغــرية  عامــة  بأماكــن  الــرتاث«  »درب  ربــط 
حيويــة اجتامعيــة واقتصاديــة تعــزز مــن جــودة حيــاة الســكان. ومثــل هــذه 
القافلــة الرتاثيــة ســتدعم إســرتاتيجية نجــران للتنميــة الســياحية، والتــي 
مــن شــأنها تعزيــز اقتصــاد املنطقــة وتحويلهــا إىل وجهــة ســياحية راقيــة.   
فوجــود تــراث عمــراين ونشــاط زراعــي يتيــح املجــال لســياحة زراعيــة عــرب 
خلــق بيئــة زراعيــة ريفيــة تجــذب األهــايل والــزوار، مــا يســاهم يف تنميــة 
الحركــة الســياحية ويحقــق عوائــد اقتصاديــة واجتامعيــة عــىل املواطنــني 

يف نجــران.

دمج الهياكل التي تم إعادة تفعيلها يف 

الوظائف الحرضية 

الحفاظ عىل املباين الرتاثية وترميمها

ربط جميع الهياكل التاريخية والشعبية 

إلنشاء الشبكة الرتاثية
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الشكل ٤٧. اإلجراء الرابع: حامية وإنعاش املناطق التاريخية والشعبية ودمجها

مواقع تراثية

الحدائق ومناطق تخزين املياه 

الشبكة الرتاثية

شبكة الربط الخرضاء

املحور األخرض عىل طول وادي نجران

الشوارع العريضة الخرضاء

أرايض زراعية

الحدائق/األماكن العامة الجديدة املقرتحة

املناطق الزراعية املحجوزة

املساحة املبنية
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النهج الثاليث األبعاد

١٠٢

١،٧ التوصيات العمرانية

١،١،٧ الرؤية العمرانية ملنطقة نجران

العربيــة  اململكــة  مــن  الغــريب  الجنــوب  يف  نجــران  منطقــة  تقــع 
الســعودية، عــىل الحــدود مــع دولــة اليمــن الشــقيقة، مــا يســهل التجــارة 
التجــارة والنقــل والتخزيــن يف  البلديــن، حيــث تســاهم قطاعــات  بــني 
دعــم تنافســية املنطقــة، وذلــك بفضــل موقعهــا الحــدودي. وتصنــف 
نســبية  ميــزة  أنهــا  عــىل  القطاعــات  هــذه  لالســتثامر  العامــة  الهيئــة 
الشــقيق  اليمــن  مــع  العالقــة  تعزيــز  ينبغــي  ومســتقبالً،  للمنطقــة.  

حاليــاً. القامئــة  االقتصــادات  ودعــم  جديــدة  اقتصــادات  لتعزيــز 
 

عــىل املســتوى اإلقليمــي، تقــع نجــران عــىل ملتقــى عــدد مــن طــرق 
املواصــالت الرئيســة املؤديــة إىل الريــاض وأبهــا ورشورة. لكنهــا تفتقــر 
إىل ربــط رسيــع وموثــوق مــع جــازان، لتتــاح لهــا يف حــال توافــره إمكانيــة 
الوصــول مبنتجــات املنطقــة إىل أســواق جديــدة عــرب مينــاء جــازان عــىل 
البحــر األحمــر، وتحقيــق تطــورات اقتصاديــة جديــدة، مبــا يســهم إيجابــا 
يف تحقيــق التنميــة املســتدامة يف نجــران التــي ميكنهــا، مــن خــالل 
مطارهــا الحــايل »غــري املســتغل حاليــا«، أن تصبــح مركــز نقــل رئيــس يف 

املنطقــة، ليــس فقــط لخدمــة الــركاب ولكــن للشــحن الجــوي.

ــة  ــة تؤهلهــا لتنمي ــة وطبيعي ــوز منطقــة نجــران عــىل مقومــات تاريخي تح
واملعــامري  التاريخــي  تراثهــا  إحيــاء  خــالل  مــن  فيهــا،  الســياحة  قطــاع 
التقليديــة  واملنتجــات  اليدويــة  الحــرف  يف  ومتيزهــا  تأهيلــه  وإعــادة 
التــي تعتــرب مســاهامُ رئيســاً يف تنميــة قطــاع الســياحة. وللتوظيــف 
األمثــل  إلمكانــات املنطقــة، ميكــن دعــم هــذا القطــاع بتطويــر البنيــة 
التحتيــة الســياحية مــن خــالل االســتثامر يف إنشــاء الفنــادق واملطاعــم 

الرتفيهيــة.  واملناطــق  العامــة  واملتنزهــات  والحدائــق 

وتبــذل منطقــة نجــران حاليًــا جهــوًدا كبــرية لزيــادة مســاهمة هــذا القطــاع 
يف منــو املنطقــة، كــام تتمتــع نجــران بإمكانيــات تعدينيــة هائلــة للمــواد 
الخــام واملــوارد الطبيعيــة ذات االســتغالل التجــاري والجــدوى االقتصاديــة 
لالســتخدام الصناعــي، مثــل صخــور الجرانيــت، والبايريــت )مفتــاح العديــد 
واملبيــدات  الفوســفاتية  األســمدة  مثــل  الصناعيــة  املنتجــات  مــن 
تحفيــز  شــأنها  مــن  هــذه  والزنــك.  والنحــاس  واألصبــاغ(  والكيامويــات 
تطويــر القطاعــات ذات الصلــة عــىل ســبيل املثــال قطــاع اللوجســتيات 
والتخزيــن. ويعتــرب قــرب نجــران مــن جــازان ومنشــآت ميناءهــا ميــزة إضافيــة 

لتســهيل التجــارة اإلقليميــة يف مجــال املــوارد.

٢،١،٧  نجران،  »واحة العراقة التاريخية املستدامة«

تهــدف الرؤيــة االســرتاتيجية لنجــران إىل تعزيــز تطويــر األطــر املكانيــة 
لتحقيــق دمــج عمــراين ورفــع للكثافــات الســكانية املناســبة يف محيــط 
مجموعــة نقــاط )عقــد( مركزيــة مختلطــة االســتعامالت. ذلــك أن الهيــكل 
العمــراين املدمــج يف محيــط محــور نقــل عــام  يدعــم اإلدارة املســتدامة 
مرونتهــا.  وتحســني  املدينــة  وتخضــري  واألرايض،  الطبيعيــة  للمــوارد 
وســيكون للسياســات الجديــدة واألطــر التنظيميــة دورهــا يف توجيــه 
شــؤون الحفــاظ عــىل املناطــق التاريخيــة وتعزيــز الهويــة الفريــدة لنجــران.
تــم تطويــر اإلجــراءات والخطــوات املحددة يف الفصل الســادس لتحويل 

للمواطنــني  وجذبــاً  واســتدامة  كفــاءة  أكــر  مدينــة  إىل  نجــران  مدينــة 
والزائريــن. وســيكون للتغيــري الهيــكيل أثــره يف تحقيــق هيــكل عمــراين 
لنظــام  ســيكون  كــام  قويــة.  نقــل  شــبكة  مــع  جيــداً  ومرتابــط  مدمــج 
النقــل العــام خاصيتــه التحويليــة القــادرة عــىل تحقيــق تكامــل املجتمعــات 
ذات  العــام  النقــل  وســائل  تعمــل  ســوف  توازنهــا.  وإعــادة  وانفتاحهــا 
القــدرة التحويليــة عــىل دمــج املجتمعــات وفتحهــا وإعــادة توازنهــا. كــام 
سيســاعد تعزيــز التطويــر املختلــط يف محيــط محطــات النقــل العــام 
عــىل خلــق مناطــق حيويــة مخدومــة بالبنيــة التحتيــة، ومناطــق تســوق 
ووســائل راحــة وأماكــن عامــة، موجهــة نحــو محطــات النقــل العــام لتوفــري 

ســهولة الوصــول.

أعــامل التطويــر والتجديــد الحــرضي يف منطقــة وســط املدينــة التــي 
تزخــر مبعــامل تراثيــة مــن مبــاين الطــني التقليديــة واملــزارع ســتربز تاريــخ 
وهويــة املنطقــة املدينــة. وسيســهم تحســني إدارة امليــاه يف إعــادة 
إحيــاء النشــاط الزراعــي وزيــادة معــدالت اإلنتــاج وتحقيــق األمــن الغــذايئ 
وتحقيــق »نجــران الخــرضاء«، وسيســاعد وســط نجــران األخــرض وشــبكة 
املســطحات املائيــة واألرشطــة الخــرضاء العامــة املفتوحــة عــىل ضفتــي 
ــع البيضــاء العــام. يف وقــت  ــوادي عــىل تشــجيع حركــة املشــاة وتنوي ال
الحــق، ســتكون نجــران وجهــة ســياحية تســهم يف تعزيــز اقتصــاد املدينــة  
وبوصفهــا مدينــة مزدهــرة، ســوف تســتفيد نجــران مــن تحســني اإلنتاجيــة 
واالبتــكار. وســيكون لتعزيــز الرفــاه االقتصــادي واالجتامعــي دوره يف 

تحســني األوضــاع املعيشــية ودعــم التوظيــف.

ــة نجــران »واحــة العراقــة التاريخيــة« اإلرث التاريخــي والزراعــي  تجســد رؤي
الــذي يحــي عالقــة الــوادي مــع األرايض الخصبــة. وتشــمل الرؤيــة مبادئ 
الخطــة  وســتقوم  ومســتدامة.  متكاملــة  مرتابطــة،  متصلــة،  مدينــة 
املدينــة  بتعديــل  تنفيذهــا  َحُســن  إذا  والتــي  جيــد  بشــكل  املصممــة 
ــري  ــل التغي ــع، متث ــمولية الطاب ــاة وش ــة بالحي ــة نابض ــة  إىل مدين الوظيفي

والتحــول الحــرضي اإليجــايب الــذي تدعمــه رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.

٢،٧ التوصيات املؤسسية والترشيعية

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

التــايل:  األمانــة. وهــذا يســتدعي  مســتوى 

أ ( دراســة تفويــض مهــام ســلطة  التخطيــط املحــيل مــن وزارة الشــؤون 
ــذي ينــص  ــة الجديــدة ال ــة، توافقــاً مــع األجنــدة الحرضي ــة إىل األمان البلدي
أن  يجــب  اإلقليمــي  الحــرضي  والتصميــم  التخطيــط  عمليــات  أن  عــىل 
تقودهــا الجهــات الحكوميــة املحليــة، ولكــن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق 
مــع كافــة املســتويات الحكوميــة ومشــاركة املجتمــع املــدين والقطــاع 

العــام و أصحــاب املصلحــة املعنيــني.
املنطقــة(،  بإمــارة  )ممثلــة  اإلداريــة  القيــادة  ومهــام  أدوار  تحديــد  ب ( 



١٠٣

بيت من الطني يف نجران

© Barbara Schumacher



النهج الثاليث األبعاد

١٠٤

منزل عمره ٣٠٠ عام يف نجران تحت التجديد 

© Charles Roffey 

تنفيــذ  تحســني  أجــل  مــن  املنطقــة(  بأمانــة  )ممثلــة  الفنيــة  والقيــادة 
املحــددة. مواعيدهــا  يف  املرشوعــات  وتســليم 

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

ميكــن اســتعامل اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة.

د( إتاحــة املجــال لــرشكاء التنميــة مبــا فيهــم القطــاع الخــاص والتطوعــي 
والخدمــات  املشــاريع  تقريــر  ســلطة  يف  للمشــاركة  املجتمــع  وعامــة 
املحليــة التــي تؤثــر يف بيئاتهــم املحليــة باعتبارهــم األقــرب ملحلياتهــم 

بشــؤونها. واألدرى 

ومــن شــأن تكامــل األدوات املنظمــة للعمليــة التخطيطيــة أن يســهم 
يف تحديــد ودعــم التدخــالت التنمويــة املناســبة واإلجــراءات البنــاءة فيام 
يتصــل بتنميــة نجــران. وهنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث مجموعــة القواعــد 
التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــا فيــام يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجيــه 
التنميــة العمرانيــة، وصياغــة إطــار ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب 
التجاهــات التحــرض الحاليــة، يراعــى فيــه الحــد مــن تداخــل الصالحيــات. مــع 
التنويــه يف هــذا الســياق بــأن مجرد وجــود األنظمة يف اململكــة العربية 

الســعودية لــن يضمــن تحقيــق التنميــة العمرانيــة املســتدامة مــا مل تُعــّزز 
الفعاليــة التنفيذيــة لسياســات التخطيــط العمــراين، ويتــم االلتــزام بهــا، 
ــة  ــم األنظم ــك أن تتس ــي ذل ــا، وإنفــاذ مقاصدهــا، ويقت واالمتثــال له

التخطيطيــة يف صياغتهــا بالوضــوح والبســاطة واإليجــاز. 

هناك حاجة لنظام تخطيط عمراين فاعل وظيفيا:
يف  املخططــة  غــري  املناطــق  بأوضــاع  واملشــاركة  االرتقــاء  يراعــي   •
املــدن، إذ أنهــا تشــغل ٣٠% مــن مســاحة مدينــة نجــران، غالبيتهــا يف حــي 

الرشفــة.
•  يحــدد قواعــد متليــك األرايض وتصنيــف اســتعامالتها، مــع اإلشــارة 

بوجــه خــاص إىل األرايض الزراعيــة.
النطاقــات  حــدود  ضمــن  الزراعيــة  األرايض  إدراج  عمليــات  يرشــد   •

الطلــب. ملرشوعيــة  تبعــاً  العمرانيــة 
• يقــدم الحوافــز/ واالشــرتاطات التــي مــن شــأنها تحقيــق مــدن أكــر 

وترابطــاً. اندماجــا 
• يحــدد األدوار واملســؤوليات املؤسســية الواضحــة لكافــة املســتويات 

أثنــاء مراحــل اإلعــداد واالعتــامد ومتابعــة التنفيــذ .
• يحقــق الرتابــط بــني  جميــع مســتويات التخطيــط العمــراين الوطنيــة 

واملحليــة. واإلقليميــة 
•  يوفر آليات تنسيق ورصد فعالة .

•  يدعــم زيــادة املشــاركة العامــة الهادفــة وانخــراط املجتمــع يف العمليــة 
التخطيطية.

ينبغــي أن يتيــح إطــار الترشيــع العمــراين مســتوى مقبوالً من املشــاركة 
التخطيطــي،  القــرار  وصناعــة  السياســات  وضــع  عمليــة  يف  العامــة 
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الشكل ٤٩. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض

وتعزيــز املســاواة والشــمول االجتامعــي. ومــن  شــأن توحيــد وتكامــل 
الترشيعــات الحرضيــة أن يضفــي املرشوعيــة عــىل خطــط تنميــة نجــران 
التــي هــي اآلن بحاجــة ملحــة ملخطــط إقليمــي لضبــط وتوجيــه التنميــة 
املتوازنــة فيهــا، باإلضافــة ملخطــط هيــكيل يحــدد اســتعامالت األرايض 
وشــبكات الطــرق ونظــم تحديــد املناطــق للخــروج بتصميــم عمــراين 

متكامــل للمدينــة.

العمــراين  للنطــاق  التنفيذيــة  الالئحــة  يف  النظــر  إعــادة  شــأن  ومــن 
يعــزز  أن  مراحلــه  تحديــد  لكيفيــة  واضحــة  وقواعــد  أســس  لتشــمل 
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 العشــوايئ، 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 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.

٣،٧  التوصيات املالية

يف عــام ٢٠١5، 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  لنجــران بشــكل  العــام  التمويــل  أولويــات  وتتوافــق 
دعــم  تشــمل  والتــي  الشــاملة،  الوطنيــة  للتنميــة  االســرتاتيجية 
االقتصاديــة  القطاعــات  يف  واملتوســطة  الصغــرية  املؤسســات 
الســياحة  الغذائيــة،  الصناعــات  الزراعــة،  اللوجســتيات،  مثــل  الرئيســة 
ــادة قــدرة القطــاع العــام  الزراعيــة والثقافيــة، والتصنيــع. ولذلــك، فــإن زي
واملشــاريع  األساســية  املحليــة  األساســية  الهيــاكل  متويــل  عــىل 
الداعمــة للتنميــة يف هــذه القطاعــات أمــر ال غنــى عنــه بالنســبة ملدينــة 

نجــران.

للبلديــات  الذاتيــة  املــوارد  تنميــة  يف  الدوليــة  املامرســات  وتعكــس 
ــي يتــم  ــىل الت ــة املث ــات الرضيبي ــة مــن اآللي ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ م
توجيههــا للصالــح العــام.)٣٤( )تحديــداً، فــرض الرضائــب عــىل الزيــادة يف 
قيمــة العقــارات(. وعــىل الرغــم مــن أن مدينــة نجــران بــدأت بتفعيــل نظــام  
رســوم األرايض البيضــاء، فــإن استكشــاف أدوات رضيبيــة أخــرى ينبغــي 
وضعــه عــىل ســلم أولويــات أمانــة منطقــة نجــران ليكــون لديهــا محفظــة 

متنوعــة مــن الدخــل.)٣5(

ويحقــق فــرض رضائــب عــىل األرايض إيــرادات مبــارشة موثوقــة لــإدارات 
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 

لتحتيــة ا لبنيــة  ا يــر  وتطو تنميــة  ثــري  تأ
رض أل ا قيمــة  عــىل   

أهم النتائج

رودوريجيز وتارجا )٢٠٠٤(؛ كولريز انرتناشيونال )٢٠١٧(

تشري األبحاث إىل أنه مع كل 5 دقائق إضافية من وقت 
السري إىل محطة النقل العام انخفضت قيمة اإليجار 

بنسبة ٦.٨ إىل ٩.٣ %.

أمثلة للحاالت املشابهة

القاهرة، مرص 

بوغوتا، كولومبيا 

• أدت التنمية الحرضية التي شملت أنشطة البيع بالتجزئة 
إىل زيادة يف قيمة العقارات بنسبة ١5 إىل ٢٠ % 

• زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو ١٣ %. 
• القدرة علی السري باألقدام داخل األحياء السكنية زادت 

من قيمة املنازل بنسبة تصل إلی ٩ % 

استخدامات األرايض 

املختلطة 

وسائل النقل 

العامة

محالت البيع 

بالتجزئة

مدارس

مرافق 

رياضية

منشآت 

صحية 

إمكانية السري 

عىل األقدام 

مطورو الحدائق العامة 

واملساحات الخرضاء 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )٢٠١٨( 
الشكل ٤٨. مكونات استعامالت األرايض املتعددة. 
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الفراغــات الحرضيــة العامــة املســتدامة املتاحــة للجميــع. ) توجيــه نســبة 
الدولــة(.)٣٦( الزيــادة يف قيمــة األرايض إىل خزينــة  مــن 

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

التنميــة  تحفيــز  النقــل  أنظمــة  مثــل  العامــة  التحتيــة  للبنيــة  وميكــن 
املختلــط  االســتعامل  وتعزيــز  محيطهــا،  يف  والتجاريــة  الســكنية 
لــألرايض، وتوفــري فــرص العمــل )الشــكل ٤٨(، كــام ميكــن أن يــؤدي 
التطويــر املحــيل هــو اآلخــر نتيجــة االســتثامرات  العامــة إىل زيــادة قيمــة 
ــد املجتمعيــة غــري املبــارشة )٤٩(.)٣٧( األرايض وتوليــد جملــة مــن الفوائ

باإلضافــة لرســوم التحســني نتيجــة االســتثامرات الحكوميــة يف مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، هنــاك أدوات رضيبيــة ميكــن تطبيقهــا كرســوم مواقــف 
الســيارات ورســوم االزدحــام، وهــي أدوات ناجعــة لتقليــل االعتــامد عــىل 
الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة املشــاة، خاصــة يف املناطــق التجاريــة 

والرتفيهيــة. )الشــكل 5٠(

وهنــاك العديــد مــن األدوات املاليــة بإمــكان اإلدارات املحليــة اللجــوء 

عــن  فوائدهــا  وتعظيــم  املبــارشة،  املاليــة  مواردهــا  لتنميــة  إليهــا  
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 املــرشف عــىل 
برنامــج الخصخصــة يف القطاعــات الحكوميــة وتفعيــل مبــادرات الرشاكــة 

مــع القطــاع الخــاص.
• العمــل بالنهــج الشــمويل، فالــرشاكات مــع القطــاع الخــاص ينبغــي أن 
ــر األرايض لتعظيــم  ــة بتطوي ــة التحتي تركــز عــىل ربــط اســتثامرات البني

الفوائــد املرتبطــة باالســتعامل املختلــط لــألرايض. 
• االستثامر يف بناء وتطوير القدرات وتحسني اإلدارة الرضيبية. )٣٨(

• تعزيز العمليات التشاركية وبناء الثقة يف اإلصالحات املحلية )٣٩(
• تصميــم األدوات املاليــة وفًقــا لالحتياجــات املحليــة )عــىل ســبيل 

الســجل الرضيبــي يف مدينــة بوغوتــا /كوملبيــا( )٤٠( املثــال، 

العمــراين  والترشيــع  التخطيــط  أطــر  بــني  التنســيق  يعــد  وأخــريا، 
ــة الالزمــة  ــة الظــروف املحلي ــل املحــيل أمــرا حاســام يف تهيئ والتموي
لتحقيــق الشــمول التنمــوي املســتدام يف إطــار رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ 

املســتدامة.)٤١( التنميــة  وأجنــدة 

اقــرتح  الهنديــة،  نــادو  تاميــل  واليــة  يف 
تتشــارك  إن  النفايــات  إدارة  مشــاريع  أحــد 
وحكومــة   )%٣5( املركزيــة  الحكومــة  مــن  كل 
إجــاميل  مــن   %5٠ ســداد  يف   )%١5( الواليــة 
تكاليــف املــرشوع، بينــام يقــوم كيــان خــاص 
الخــاص(  القطــاع  مــع  املشــاركة  طريــق  )عــن 
مــن   %  5٠ البالغــة  املتبقيــة  النســبة  بتوفــري 
صاحــب  يكــون  بحيــث  املــرشوع،  متويــل 
عــن  مســؤوالً  الخــاص  القطــاع  مــن  االمتيــاز 
وبنــاء ومتويــل وتشــغيل  تخطيــط وتصميــم 
الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة 
للبلديــة خــالل فــرتة االمتيــاز، وســوف تقــوم 
مراكــز  خــالل  مــن  األرض  بتوفــري  البلديــة 
نــادو. تاميــل  حكومــة  تحــدده  ســنوي  إيجــار 

جانبيًــا  عــداًدا   ٣٤5٠٠ شــيكاجو  اســتأجرت 
ملواقــف الســيارات باإلتفــاق مــع بنــك مورجــان 
ســتانيل ملــدة ٧5 عاًمــا، حيــث بلغــت اإليــرادات 
ــا مــا يقــرب مــن ١.١٦  مــن عائــدات الدفــع مقدًم
مليــار دوالر أمريــي، ولقــد شــمل هــذا النــوع 
الخــاص  القطــاع  مــع  الــرشاكات  عقــود  مــن 
العــدادات  أســعار  يف  للزيــادات  ثابــت  جــدول 
إىل  ضعفــني  معدالتهــا  مــن  زاد  الــذي  األمــر 
ونتيجــة   ،٢٠١٣ عــام  بحلــول  أضعــاف  أربعــة 
ــن  ــدالت م ــىل مع ــيكاغو أع ــدى ش ــك، كان ل لذل
املتحــدة،  الواليــات  يف  الجانبيــة  العــدادات 
مليــون   ٢٠ مبلــغ  العــدادات  حققــت  ولقــد 
مورجــان  بنــك  متكــن  بينــام  ســنوياً،  دوالر 
ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

إســتوكهومل  مدينــة  طبقــت   ،٢٠٠٧ عــام  يف 
نظامــاً لدفــع رســوم مقابــل إنبعاثــات الكربــون 
اإليــرادات  ولتوليــد  والتلــوث  االزدحــام  لتقليــل 
حركــة  إنخفــاض  إىل  ادى  الــذي  األمــر  املحليــة، 
األوىل  الســنة  يف   %  ١٩ بنســبة  املــرور 
ــرادات بلغــت 5٩ مليــون  باإلضــاف اىل تحقيــق إي
أدى  فقــد  ســنغافورة،  يف  أمــا  ســنوياً،  يــورو 
إىل   ”ALS“ املناطــق  تراخيــص  نظــام  تنفيــذ 
تقليــص االزدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة يف مايــو 
١٩٩5 اىل ٧,٣٠٠ ســيارة يف أغســطس ١٩٩٤ 
عــىل  عــالوة  املروريــة،  الــذروة  ســاعات  خــالل 
املناطــق  تراخيــص  بيــع  إيــرادات  بلغــت  ذلــك، 
إنشــاء  وبتكلفــة  أمريــي  دوالر  مليــون   ٤٧
عــام  يف  أمريــي  دوالر  مليــون   ٦.٦ بلغــت 
١٩٧5، باإلضافــة اىل ١٧ مليــون دوالر امريــي 
 .١٩٨٩ يف  النظــام  مراجعــة  بســبب  إضــايف 

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 مبحطــات النقــل العــام الســيارات يف أمريــكا: نظــرة عامــة عىل اســرتاتيجيات اإلدارة”، معهد النقل وسياســات التنمية، 
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

إدارة النفايات  رسوم محطات النقل العام السيارات  رسوم االزدحام

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

الشكل 5٠. أفضل املامرسات املستخلصة من دراسات الحالة
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