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املقدمة

يعود تاريخ مدينة جدة إىل عصور قدمية جداً، ولكنها يف 
بدايات العرص اإلسالمي، شهدت نقطة تحول كبرية عندما 

اتخذها الخليفة الراشد عثامن بن عفان ـ ر يض الله عنه ـ ميناًء 
ملكة املكرمة يف عام 26هـ/ 647م، ومن تلك الفرتة اكتسبت 

مدينة جدة بعدها التاريخي اإلسالمي الذي جعلها واحدة 
من أهم املدن الواقعة عىل سواحل البحر األحمر، وبوابة 

للحرمني الرشيفني، ونظراً لقيمتها التاريخية والعمرانية يضعها 
املتخصصون يف مقدمة املدن التي يتمثل فيها بوضوح الطراز 

العمراين املتميز لحوض البحر األحمر، ويتسم العمق التاريخي 
ى حالًيا مبنطقة »جدة التاريخية«، والتي  ملدينة جدة فيام يسمَّ

تضم عدداً من املعامل واملباين األثرية والرتاثية املهمة، من أبرزها 
املساجد التاريخية ذات الطراز املعامري الفريد، مثل: )مسجد 
الجامع العتيق )الشافعي(،ومسجد عثامن بن عفان، ومسجد 

الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد املعامر، وجامع الحنفي( ومواقع 
كالشونة، والعني القوصية والربج الجنويب الرشقي وبيت نصيف.
وسورها التاريخي الذي تم تشييده وتزويده ـ آنذاك ـ بالقالع 
واألبراج واملعدات العسكرية ليكون حصناً منيعاً يحمي املدينة 
من هجامت الطامعني والسفن الحربية التي تغري عىل املدينة 

عن طريق البحر. كام يتجىل تراثها العمراين يف حاراتها التاريخية 
التي تختزن يف مسمياتها الكثري من القصص واألحداث، باإلضافة 
إىل أسواقها التي تتميز بطابعها الخاص الذي جعلها مختلفة عن 

األسواق املشابهة يف غريها من املدن.
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أبدت اململكة العربية السعودية اهتامماً كبريًا 
باملواقع األثرية والرتاثية التي تعزز العمق التاريخي 

والحضاري للمملكة، وقد جاءت منطقة جدة 
التاريخية من بني أهم ثالثة مواقع وضعتها اململكة 
عىل قامئة اهتاممها، لتكون يف مقدمة مواقع الرتاث 

الوطني السعودي املرشحة للتسجيل يف قامئة 
الرتاث العاملي لدى منظمة اليونسكو، حيث صدر 
قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 5455/م ب وتاريخ 
1427/7/19هـ، باملوافقة عىل تسجيل ثالثة مواقع 

تاريخية يف اململكة ضمن قامئة الرتاث العاملي، وهي 
)مدائن صالح، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية(، 

بناًء عىل برقية صاحب السمو املليك األمري سلطان 
بن عبدالعزيز ويل العهد ونائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع واملفتش العام ـ رحمه الله 
ـ رقم 1943/4/2/1 وتاريخ 1427/5/4هـ، املبنية 

عىل اقرتاح صاحب السمو املليك األمري سلطان بن 
سلامن بن عبدالعزيز األمني العام للهيئة العليا 

للسياحة تسجيل هذه املواقع الثالثة ضمن قامئة 
الرتاث العاملي، وكانت الهيئة العليا للسياحة قبل 

صدور املوافقة الكرمية بنحو عامني بدأت العمل مع 
أمانة محافظة جدة عىل تحويل هذا االهتامم الذي 
توليه القيادة ملنطقة جدة التاريخية إىل خطط عمل 

ومرشوعات هدفها الرئيس املحافظة عىل العمق 
التاريخي ملدينة جدة باملنطقة التاريخية يف جدة 

لتظل قلبها التاريخي الحي من خالل إعداد مخطط 
ونظام للبناء يحافظ عىل الطابع التاريخي للمنطقة، 
والعمل عىل تصنيف املباين التاريخية فيها، ورصف 

شوارعها بالحجر، وإنارتها بالفوانيس التقليدية، 
فأنشئت عىل إثر ذلك إدارة حامية املنطقة التاريخية 

وصيانة املباين الرتاثية فيها، ثم تم إطالق مرشوع 
امللك عبدالعزيز لتنمية وتطوير جدة التاريخية 

عام 1425هـ، وتشكيل إدارة لتتوىل تنمية وتطوير 
جدة التاريخية عرب خطة عمل أولية متتد من عام 
)1425هـ إىل1430هـ(، كام تم تفعيل بلدية جدة 

التاريخية، وتكليف كادر متخصص بأعاملها، وإعداد 
واعتامد مخططات لتطويرها، وتحديث نظام البناء 
مبا يكفل املحافظة عىل النسيج العمراين التاريخي 

واملباين الرتاثية يف املنطقة بشكل مستدام.

اهتمام الدولة

بجدة التاريخية



جدة التاريخية..

رحلة املا�سي واحلا�رض وامل�ستقبل
9



جدة التاريخية..

رحلة املا�سي واحلا�رض وامل�ستقبل
10

مكانة »جدة التاريخية«

لدى القيادة ال�سعودية

تتميز »جدة التاريخية« مبكانة خاصة لدى والة األمر، 
فقد نزل بها امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود ـ 

رحمه الله ـ يف عام 1344هـ، املوافق 1925م، واتخذ 
 ً من بيت نصيف سكناً له، كام اتخذ مجلساً وُمصىلَّ
بجوار مسجد الحنفي. وتوالت الرعاية الكرمية من 
الدولة خالل عهد امللك سعود، وعهد امللك فيصل 

ـ رحمهام الله ـ وتم تأسيس شبكات الخدمات 
بجميع أنواعها وإنشاء املرافق الحكومية وإصدار 
نظام اآلثار عام 1392هـ الذي كفل الحفاظ عىل 

جدة التاريخية الحقاً. وخالل عهد امللك خالد وعهد 
امللك فهد ـ رحمهام الله ـ قامت الدولة ـ رعاها 

الله ـ عرب مخططات مدروسة بتنفيذ مشاريع عدة 
توجت مبرشوع ضخم مبيزانية تجاوزت 80 مليون 

ريال لرصف وإنارة جدة التاريخية بأسلوب يتامىش 
مع قيمتها التاريخية والحفاظ عىل مبانيها الرتاثية 

ونسيجها العمراين التاريخي. كام قدم عدد من أمراء 
منطقة مكة املكرمة السابقني ومنهم أصحاب السمو 
املليك األمري ماجد بن عبدالعزيز، واألمري عبد املجيد 

بن عبدالعزيز  ـ رحمهام الله ـ تربعات شخصية 
ملشاريع ترميم للمباين الرتاثية بجدة التاريخية.
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واستمر اهتامم الحكومة مبنطقة جدة التاريخية يف 
عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله وعىل 
أعىل املستويات بدًء من خادم الحرمني الرشيفني 

ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو املليك األمري سلامن 
بن عبد العزيز ويل العهد. وتجسد هذا االهتامم 

بتشكيل اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية  برئاسة 
صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل أمري 

منطقة مكة سابقا  ونائب اللجنة صاحب السمو 
املليك األمري سلطان بن سلامن الرئيس العام للهيئة 
العامة للسياحة واآلثار والتي تعمل لالرتقاء بواقع 

املنطقة املرتدي، ومن ذلك تأسيس رشكة لتطوير 
جدة التاريخية، كام انبثقت عنها لجنة تنفيذية 

برئاسة صاحب السمو املليك األمري مشعل بن ماجد 
محافظ جدة وعضوية معايل الدكتور هاين أبو راس 
أمني املحافظة، مام انعكس إيجابياً يف االعتامدات 

املالية املتزايدة ملشاريع جدة التاريخية التي تهدف 
إىل املحافظة عىل املنطقة وتنميتها وجعلها منطقة 

عمرانية جذابة تحافظ عىل قيمتها الحضارية 
والرتاثية بصفة مستدامة وتكون صالحة للعمل 
والسكن والرتفيه، وأيضاً اعتامد السياسات التي 

تكفل ذلك مثل اعتامد مبدأ االستدامة يف التطوير 
مع إعطاء األولوية اىل إرشاك املالك والسكان، وتوفري 

اآلليات وامليزانيات الالزمة للمحافظة عىل جدة 
التاريخية وتنميتها، ودمجها يف محيطها العمراين، 

وجعلها مركزاً ثقافياً وحضارياً عىل املستوى املحيل 
والوطني والعاملي، ولتحفيز الجهود الداعمة لتطوير 
“جدة التاريخية” قدم خادم الحرمني الرشيفني امللك 
عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ مؤخراً تربعاً 

كرمياً لرتميم مسجدي الجامع العتيق )الشافعي( 
ومسجد املعامر بجدة التاريخية لتأكيد رسالة القيادة 

السعودية يف املحافظة عىل الرتاث الوطني للمملكة.
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جهود الدولة ممثلة يف اأمارة منطقة 

مكة املكرمة واأمانة حمافظة جدة يف 

املحافظة على جدة التاريخية وتطويرها

مل تغيب جدة بشكل عام عن اهتامم 
الدولة ومنطقتها التاريخية كثرياً ماكان 
مرسح هذا االهتامم منذ عهد املؤسس 

امللك عبد العزيز – رحمه الله- الذي 
وجد يف أهايل جدة الكرماء خري املعني، 

وسطر معهم صفحات ناصعة من البناء 
والتأسيس، ومن شواهد اهتامم الدولة 

باملنطقة التاريخية:

هـ  •  تأسيس بلدية جدة القدمية عام 1397	
)1977م(، وإعداد مخطط عام وتفصييل 

للحفاظ عىل جدة التاريخية وتطويرها وتصنيف 
مبانيها الرتاثية ونسيجها العمراين التاريخي من 
قبل استشاري عاملي يف الفرتة 1399-1400هـ 

.)1979-1978(

• تنفيذ مرشوع رصف وإنارة جدة التاريخية  	
بالحجر البازلتي والجرانيت )100 ألف مرت 
مربع( وتركيب أكرث من 750 عامود إنارة 

تقليدية عام 1401-1404هـ )1983-1980(، 
وترميم عدد من املباين الرتاثية وإعادة بناء 

بوابات املدينة القدمية بباب مكة وباب جديد.

• تأسيس إدارة حامية جدة التاريخية عام  	
1413هـ لحامية املباين الرتاثية من الهدم ومنع 

التعديات عليها.

•تأسيس مرشوع األمري ماجد بن عبدالعزيز ـ  	
رحمه الله ـ للعناية بجدة التاريخية من خالل 

)صندوق البلدية( وترميم بيت نصيف وتحويله 
ملتحف و الكشف عن عني فرج يرس، وأجزاء من 

مسار السور القديم لجدة التاريخية، وإعادة 
البناء، والرتميم الجزيئ لعدد 12 مبنى، وتوظيف 

عدد من املعلمني والعاملة املدربة لذلك.

• ترميم بيت البلد وبناء جزء جديد مرتبط به  	
)املجلس البلدي(، وتحويله ملكاتب ومتحف 

عام1423هـ )2003 م(.
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•البدء مبرشوع امللك عبد العزيز للمحافظة  	
عىل جدة التاريخية عام 1425هـ )2005م(، 
واعتامد سياسات التعامل مع املباين الرتاثية، 

وتأسيس إدارة التطوير العمراين بجدة التاريخية 
وتزويدها بـ 15 موظفاً، وقد شكلت نواة لبلدية 

جدة التاريخية الحالية، وترميم بيت البنط.

• إعداد مرَجع ودليل لرتميم املباين الرتاثية  	
وواجهات املحالت التجارية عام 1428هـ )2008 

م( من قبل استشاري عاملي.

• ترميم املباين الرتاثية مبجمع بلدية جدة  	
التاريخية عام 1429هـ )2009 م(.

• تشكيل لجنة عليا ملرشوع إطفاء الحريق بجدة  	
التاريخية برئاسة صاحب السمو املليك أمري 
منطقة مكة املكرمة، ولجنة تنفيذية برئاسة 

صاحب السمو املليك محافظ جدة

•تنفيذ املرحلة األوىل من شبكة إطفاء الحريق  	
عام 2011 م.

• صيانة ورصف وإنارة املحاور الرئيسة بجدة  	
التاريخية يف الفرتة ما بني 2010 -2013 م.

• لتقديم الدعم   التعاقد مع استشاري عام 2013	
الفني لبلدية جدة التاريخية. 

•التعاقد لرتميم وصيانة املباين الرتاثية ألمانة  	
محافظة جدة عام 2013م.

• التعاقد لصيانة وتركيب أعمدة إنارة تقليدية  	
عام 2013م.

• اعتامد مايل لنظافة وصيانة بجدة التاريخية منذ  	
1984م.

• مليون ريال  اعتامد ميزانية إجاملية بقيمة 220	
ملشاريع جدة التاريخية عىل أن يتم رصف 50 

مليون ريال سنوياً ابتداء من عام 1434هـ قابلة 
للزيادة. 

• تقديم تسهيالت قروض من بنك التسليف  	
الحكومي لرتميم املباين الرتاثية بجدة التاريخية، 

وتحويلها ملشاريع استثامرية من قبل مالكها 
بواقع 7 مليون ريال للمرشوع الواحد.

•تشكيل لجنة عليا لجدة التاريخية برئاسة  	
صاحب السمو املليك أمري منطقة مكة املكرمة.

• تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة صاحب السمو  	
املليك محافظ جدة، وفنية برئاسة معايل أمني 

محافظة جدة الدكتور هاين بن محمد أبو راس، 
باإلضافة إىل فرق عمل ميدانية من عدة جهات.

•عقد عدة ورش عمل مبشاركة خرباء دوليني  	
ملناقشة أفضل السبل للمحافظة عىل املوقع 

وإعادة تأهيله.
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العمل على ت�سجيل »جدة 

التاريخية« يف قائمة الرتاث العاملي 

يف اليوني�سكو

التاريخية«، ضمن قامئة الرتاث العاملي باليونسكو، 
حيث استكملت الهيئة بالتنسيق مع أمانة محافظة 

جدة، وجميع الجهات ذات العالقة ملف ترشيح 
جدة التاريخية، وتم تقدميه لليونسكو يف يناير 

2013م، وتنص اإلجراءات املعمول بها يف املنظمة 
عىل إحالة امللف بعد القبول الشكيل له إىل املجلس 

الدويل للمعامل واملواقع )األيكوموس( للتأكد من 
استحقاق املوقع للتسجيل ضمن قامئة الرتاث العاملي، 

ومن ثم تأيت بعدها املرحلة النهائية للتسجيل 
واملتمثلة يف التصويت عىل املوقع خالل اجتامع 

لجنة الرتاث العاملي مبنظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو(، ونظراً لكون املراحل 

السابقة تسري وفق برنامج زمني محدد تقوم خاللها 
القطاعات واللجان املتخصصة بالدراسة والتحليل 
والتقييم؛ فإنه سيتم إدراج ملف جدة التاريخية 

للتصويت عليه من قبل لجنة الرتاث العاملي خالل 
دورتها الثامنة والثالثني التي ستعقد يف دولة قطر يف 

يونيو من عام 2014م الجاري.

بعد تسجيل موقعي )الحجر 
مبدائن صالح، وحي الطريف 

بالدرعية التاريخية(، إنفاذاً لقرار 
مجلس املوقر رقم 5455/م ب 

وتاريخ 1427/7/19هـ، باملوافقة 
عىل تسجيل ثالثة مواقع تاريخية 

يف اململكة ضمن قامئة الرتاث العاملي لدى منظمة 
اليونسكو، وهي )مدائن صالح، والدرعية القدمية، 

وجدة التاريخية(، عملت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع 
الجهات املعنية عىل إعداد ملف خاص لتسجيل »جدة 
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تبذل الهيئة العامة للسياحة واآلثار جهوًدا كبرية 
فيام يتصل بتطوير منطقة جدة التاريخية، يف إطار 

مرشوع تطوير وإعادة تأهيل مراكز املدن التاريخية، 
الذي تعمل عليه الهيئة بالرشاكة مع وزارة الشؤون 

البلدية والقروية، وانطالًقا من حرص الهيئة عىل 
تطوير هذه املواقع التاريخية املهمة واملحافظة 

عليها وتحويلها إىل مناطق جذب سياحي واقتصادي، 
تهدف الهيئة من مرشوع تطوير جدة التاريخية إىل 

املحافظة عىل املنطقة وتأهيلها وتنميتها عمرانًيا 
وثقافًيا واقتصادًيا مبا ُيربز معاملها وتراثها العمراين 

والثقايف، ويشجع املالك عىل حامية ممتلكاتهم، 
وكان للهيئة دور مهم يف إقرار ميزانية خاصة ملرشوع 

تطوير جدة التاريخية، والبدء يف ترميم 18 مبنى 
تراثياً، ودعم وتطوير مسار االستثامر يف املنطقة، 

وترشيح عدد من املباين الرتاثية للعمل عىل تطوير 
أحدها من قبل الرشكة السعودية للضيافة الرتاثية 

لتكون فندقا تراثياً، باإلضافة إىل معالجة القضايا 
املتعلقة باألوقاف بالتعاون مع وزارة املالية، ووزارة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف، ومعالجة القضايا 
املتعلقة بالصكوك بالتعاون مع وزارة العدل، وتشرتك 
الهيئة مع أمانة محافظة جدة يف العمل عىل تطوير 
جدول زمني محدد إلنجاز مشاريع جدة التاريخية، 
بهدف إبراز ما تتميز به املنطقة من أهمية وقيمة 
تاريخية وتراثية. ويف هذا اإلطار قامت الهيئة بعدد 

من املهام الرئيسة منها:

جهود الهيئة العامة لل�سياحة والآثار  

يف تطوير “جدة التاريخية”:

•تنظيم ورش عمل بالتنسيق بني الهيئة وأمانة  	
محافظة جدة، واملشاركة يف تقييم الدراسات 

التخطيطية الخاصة بتطوير املنطقة.

•املشاركة يف وضع خطة املرشوعات التنفيذية  	
ملنطقة جدة التاريخية، والتعاقد مع استشاريني 
عامليني للعمل عىل إعداد خطة الحامية واإلدارة 

ملنطقة جدة التاريخية يف إطار استكامل ملف 
تسجيلها يف قامئة الرتاث العاملي.

•املساهمة مع أمانة محافظة جدة يف تحديد  	
خطة أولويات املرشوعات املطلوب تنفيذها 

لتطوير منطقة جدة التاريخية، والتنسيق مع 
األمانة حول وضع املنطقة، واألعامل التنفيذية، 

والدراسات املطلوب تنفيذها يف هذا املجال.

• تقديم الدراسات والخطط التي يحتاجها  	
مرشوع تطوير جدة التاريخية، واملشاركة يف 

االجتامعات الخاصة مبناقشة القضايا التي تعيق 
األعامل التنفيذية يف جدة التاريخية وآلية 

معالجتها.

•املشاركة يف إقرار الخطة اإلنقاذية التي تضمنت  	
تحديد املخاطر ومعالجة األرضار التي تسّببها 
بعض املباين الخطرة واآليلة للسقوط، ووضع 
األسس لتحفيز املالك للمشاركة يف االهتامم 

مببانيهم الرتاثية واستثامرها.

•إنشاء مكتب للهيئة بجدة التاريخية. 	
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يقوم مرشوع تطوير جدة التاريخية عىل اسرتاتيجية 
عمل مشرتك بني الهيئة العامة للسياحة واآلثار 

ووزارة الشؤون القروية والبلدية ممثلة يف أمانة 
محافظة جدة، حيث تنطلق الخطة االسرتاتيجية 

ألمانة محافظة جدة فيام يتعلق مبنطقة جدة 
التاريخية عىل العمل املشرتك بينها وبني الهيئة، 

للمحافظة عىل الرتاث العمراين يف املنطقة التاريخية 
عرب مبادئ أساسية هي :- 

•اإلميان بأهمية وقوة املوروث التاريخي لجدة  	
التاريخية لكونها أهم املدن عىل ساحل البحر 

األحمر التي ال زالت تحتفظ برتاثها العمراين

•اعتامد قسم خاص بالسياحة ضمن االسرتاتيجية  	
العامة ألمانة محافظة جدة يف سياق العمل 

املشرتك مع الهيئة العامة للسياحة واآلثار، كأول 
أمانة تعتمد قسم للسياحة يف اسرتاتيجيتها.

•العمل املشرتك مبا يدعم التوجه الذي تقوده  	
الهيئة العامة للسياحة واآلثار لتسجيل جدة 

التاريخية كثالث موقع للرتاث العمراين باململكة 
ضمن قامئة الرتاث العاملي لدى منظمة 

اليونسكو

العمل امل�سرتك بني الهيئة 

واأمانة حمافظة جدة

ومن هذا املنطلق بدأ فريق العمل املشرتك بني 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار، وأمانة محافظة 

جدة، والخرباء الدوليني الذين تم التعاقد معهم من 
قبل الهيئة لتجهيز ملف جدة التاريخية لليونسكو، 
مبشاركة األمانة إدارياً وفنياً يف جهود تسجيل جدة 

التاريخية كموقع بقامئة الرتاث العاملي، وكذلك 
برمجة مشاريع للمحافظة عىل جدة التاريخية 

وتطويرها عىل مدى الخمس سنوات القادمة برؤية 
واضحة، لتنمية وتطوير جدة التاريخية عمرانياً 

واقتصادياً وسياحياً وثقافياً واجتامعياً مبا يتالءم مع 
متطلبات العرص بدون اإلخالل مبعايري املحافظة عىل 

الرتاث العمراين، وتخصيص مرشوع إلحياء املحاور 
واملسارات السياحية وتأهيلها مثل: )سوق العلوي - 
سوق الندى - أبو عنبه - شارع الذهب(، ومرشوع 

آخر لتطوير الفراغات املفتوحة مثل: )ميدان البيعة - 
الواجهة البحرية الغربية - باب مكة - باب رشيف(، 

ومرشوع لتحسني الحركة املرورية حول املنطقة 
التاريخية وربطها مبحيطها وتوفري مواقف السيارات 

واللوحات اإلرشادية.  
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يف سياق الجهود املبذولة، والعمل املشرتك بني الهيئة وأمانة محافظة جدة، يعد مرشوع امللك عبدالعزيز 
لتنمية وتطوير جدة التاريخية عام 1425هـ، وتشكيل إدارة لتتوىل تنمية وتطوير جدة التاريخية، ثم تفعيل 

بلدية جدة التاريخية، وتكليف كادر متخصص بأعاملها عام 1431هـ، بداية للتطور النوعي فيام يتعلق 
مبراحل التطوير، حيث تقوم األمانة مبتابعة مشاريع الرتميم للمحافظة عىل املباين التاريخية مثل:

املسجد الجامع العتيق )الشافعي(، ومسجد املعامر، 
ومسار الحج من بيت البنط مروراً بشارع امللك 

عبدالعزيز، ثم شارع قابل، ثم سوق العلوي حتى 
شارع العيدروس، وتركيب لوحات إرشادية ألهم 
املعامل، ولوحات إرشادية لتنظيم السري، وإصالح 

الفوانيس، وإزالة األسالك وأنابيب الترصيف، وإصالح 
األرضيات، ورفع مناسيب أغطية التفتيش، وتكليف 
املالك بإصالح الواجهات باملسار السياحي، وتنظيف 

وترميم عني القوصية، وتركيب دورات مياه عامة 
للرجال والنساء باملسار، ورفع مستوي النظافة، 

واالهتامم بالزراعة وتقليم األشجار، وتركيب مصدات 
للسيارات لتنظيم السري، والبدء يف تجهيز متحف 

الحج يف بيت البنط، وإزالة األسالك العشوائية 
باملنطقة التاريخية لالتصاالت والكهرباء، ومنع الباعة 
املتجولني، وتصحيح وضع البسط النظامية يف املسار، 
وتجهيز ميدان البيعة ملهرجان جدة بتغيري الرصيف 

الخارجي، والربدورات الداخلية، والزراعة، ووقف 
ترسب املياه الجوفية، وتغيري أعمدة اإلنارة، وصيانة 

)12( جلسة دائرية، وتجهيز الساحات لالحتفاالت.

بداية التطور النوعي يف 

تطوير »جدة التاريخية«
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من الخطوات املهمة يف تنظيم العمل املشرتك بني الهيئة العامة للسياحة واآلثار وأمانة محافظة جدة، لتفعيل 
آليات تنفيذ املرشوعات املتعلقة بتطوير »جدة التاريخية« تشكيل لجنة عليا لـ«جدة التاريخية« داخل الهيئة 
متثل فيها عدة قطاعات منها: قطاع اآلثار واملتاحف، قطاع االستثامر، قطاع املناطق، اإلدارة القانونية، وكذلك 

تقسيم العمل إىل خمسة مسارات رئيسة بتوجيه صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن، وتحديد 
مسؤولني من الهيئة لكل مسار، وكذلك نظراء لهم من األمانة، وهذه املسارات هي:

م�سار الت�سجيل يف قائمة الرتاث الثقايف العاملي

م�سار الرتميم والتنمية والبنية التحتية

 م�سار اال�ستثمار

م�سار االأوقاف واحلكر

م�سار املالك

م�سارات العمل على تطوير 

»جدة التاريخية«
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ما مت اإجنازه 

يف م�سار 

الت�سجيل:

 ما مت اإجنازه يف 

م�سار الرتميم 

والتنمية والبنية 

التحتية:

ما مت اإجنازه يف 

م�سار ال�ستثمار:

)1(

)2(

)3(

تم إعداد ملف ترشيح جدة التاريخية ويتكون من:
•الجزء األول: وثيقة ترشيح جدة  للتسجيل يف قامئة الرتاث  	

العاملي مبنظمة اليونسكو. 
• الجزء الثاين: خطة اإلدارة لجدة التاريخية. 	

•الجزء الثالث: املالحق. 	
•تم تسليم ملف التسجيل لليونسكو وبدأت إجراءات التسجيل. 	

•أحيل امللف إىل املجلس الدويل لآلثار واملواقع، وتم تحديد  	
خبري لتقييم املوقع، وقام الخبري بزيارة املوقع يف الفرتة من 

2013/9/22 م إىل 2013/9/27م.

•تم إعداد قامئة باملشاريع الجاري تنفيذها، واملشاريع املستقبلية،  	
وتم برمجتها وإعداد امليزانيات الالزمة لها. 

• تقوم الهيئة بالعمل مع وزارة الشؤون االجتامعية عىل متكني  	
املالك يف جدة التاريخية من تأسيس جمعية تحت أي مسمى 

مناسب.
• العمل عىل توفري مصادر متويل للمالك. 	

•تشجيع الغرفة التجارية عىل الدخول يف املشـروع كمستثمر  	
بشكل مبارش، أو من خالل مستثمرين آخرين كرشكة الفنادق 
والضيافة الرتاثية، وتشجيع املالك للتعاون مع الغرفة والرشكة.
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ما مت اإجنازه يف 

م�سار الأوقاف 

واحلكر:

ما مت اإجنازه يف 

م�سار املالك:

)4(

)5(

•العمل عىل إنجاز اتفاق بني الهيئة واألوقاف للمحافظة عىل  	
مباين األوقاف التاريخية واالستفادة منها.

•تقوم الهيئة بالتعاون مع األوقاف مبنطقة مكة املكرمة ووزارة  	
املالية بدراسة جميع الخيارات املتاحة لالستفادة من مواقع 

األوقاف يف جدة التاريخية، ومن ذلك النظر يف نزع امللكيات 
لصالح الهيئة العامة للسياحة واآلثار كمواقع أثرية تراثية.

•تم عقد عدة اجتامعات مع املالك وجاري العمل عىل تنفيذ  	
توصيات املالك مبا ال يتعارض مع األنظمة املعتمدة واملتبعة.

•متت مخاطبة وزارة العدل لتفريغ قاضيني لحل اإلشكاالت  	
املتعلقة بامللكيات والصكوك العثامنية بجدة التاريخية.
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امل�ساريع احلالية واجلاري 

طرحها، وامل�ستقبلية
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اأوًل: امل�ساريع احلالية يف »جدة التاريخية«

وصف املرشوعاملرشوعم
الحال

مدة
بداية املرشوع املرشوع

نهاية 
املرشوع

1
تقديم الخدمات االستشارية لرتميم 

املباين التاريخية يف منطقة البلد

اإلرشاف عىل جميع األعامل 
الهندسية واملعامرية يف 

املنطقة التاريخية

جاري 
العمل

42013/4/72015/3/7 أشهر

توريد وتركيب 550 عمودتركيب وتوريد أعمدة اإلنارة2
جاري 
العمل

42013/5/42015/5/7  أشهر

إنشاء عدد 5000 موقفإنشاء مواقف وأرصفة للسيارات3
جاري 
العمل

4
تنظيف وصيانة املنطقة التاريخية

تنظيف وصيانة املرفقات 
العامة والشوارع وممرات 
املشاة يف املنطقة التاريخية

جاري 
العمل

52013/2/42018/5/4 أشهر

5
اصدار التقارير الفنية الخاصة 

باملباين التي تحتاج للرتميم باملنطقة 
التاريخية

إصدار تقارير فنية لعدد 
200 مبنى تاريخي

جاري 
العمل

12N/AN/A شهر

6
صيانة وترميم املباين واملتاحف يف 

املنطقة التاريخية

صيانة وترميم عدد 5 
مباين يف املنطقة التاريخية 

وتحويلها إىل متاحف

جاري 
العمل

2013/6/252016/6/25 36 شهر
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ثانياً: م�ساريع حتت الطرح لـ«جدة التاريخية«

مدة املرشوعالحالاملرشوعم

1
مرشوع ترميم وصيانة سبعة مباين تراثية ضمن نطاق بلدية جدة 

التاريخية
18 شهرتحت الطرح

2
مرشوع ترميم وصيانة سبعة وعرشون مبني ترايث ضمن نطاق بلدية جدة 

التاريخية
36 شهرتحت الطرح

18  شهرتحت الطرحمرشوع صلب وتدعيم املباين الرتاثية اآليلة للسقوط3

4
مرشوع الدراسات لرتميم وصيانة وإعادة تأهيل مائتي مبنى شعبي ضمن 

نطاق بلدية جدة التاريخية
24  شهرمل يطرح

ــمل يطرحمرشوع تطوير باب جديد5
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ثالثاً: امل�ساريع امل�ستقبلية لـ«جدة التاريخية« 1434 - 1439هـ

فائدة املرشوعوصف املرشوعالدراساتاسم املرشوعم
مدة 

املرشوع
) سنة (

األولوية
الجهة 
املسئولة

1
استكامل إنشاء شبكة 

إطفاء الحريق
) املرحلة الثانية (

توجد
استكامل إنشاء شبكة 

إطفاء الحريق
) املرحلة الثانية (

حامية املنطقة من 
الحرائق

2
عالية 
جدا

األمانة

2

تطوير وترميم 
وصيانة املباين 

التاريخية الواقعة يف 
املسارات السياحية

) املرحلة الثانية (

دراسات 
جزئية

لتطوير وتأهيل 
املسارات السياحة 

بغرض جذب الزوار 
والحفاظ عىل سالمة 

املنطقة

تحسني الواجهات 
والحفاظ عىل 

املباين لتاريخية 
وإحياء املسارات 

السياحية

2
عالية 
جدا

األمانة

3
فريق االجابة الرسيع 

للرتميم
توجد

فريق فني لرتميم 
البيوت الرتاثية 

املتهالكة

إنقاذ البيوت 
الرتاثية املتهالكة

) 67 مبنى(
2

عالية 
جدا

األمانة

4

تحديث واعتامد 
املخطط العام لجدة 

التاريخية ووضع
معاير للواجهات 
التاريخية إعداد 

دراسة مرورية شاملة
لوسائط النقل 

املختلفة

ال توجد
استكامل وتعديل 

املخطط العام
إيجاد مرجعية 

وضوابط التطوير
1

عالية 
جدا

األمانة

5

تصميم وتوريد اللوح 
االرشادية باملنطقة 

ولوح تعريف املباين 
الرتاثية واملعامل 

التاريخية

ال توجد

لوح معدنية مقاومة 
للرطوبة والحرارة 

لتعريف جميع املواقع 
الرتاثية والتاريخية 
يف املناطق ملحيطة 
باملنطقة التاريخية

تعريف وتحديد 
معامل الرتاث 

العمراين وارشاد 
الطريق

3
عالية 
جدا

األمانة
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فائدة املرشوعوصف املرشوعالدراساتاسم املرشوعم
مدة 

املرشوع
) سنة (

األولوية
الجهة 
املسئولة

6
نزع ملكية عدد 10 
مبنى ترايث مصنفة 

درجة أوىل
توجد

الحفاظ عىل مجلس 
ومصىل امللك عبد 

العزيز والبرتجي 
والرشبتيل والهزازي 
واملباين الرتاثية حول 

بيت نصيف

إبراز دور الحكومة 
املبارش يف املحافظة 
عىل املباين الرتاثية 
ذات القيمة العالية

2
عالية 
جدا

األمانة

توجدتطوير شارع الذهب7

رصف وإنارة الشارع 
ووضع اثاث الشارع 

ووضع معاير لتحسني 
الواجهات التاريخية

تحسني البيئة 
العمرانية وربط 

شامل املنطقة 
بجنوبها مع تشجيع 

املحافظة عىل 
املباين الرتاثية

3
عالية 
جدا

األمانة

8

تطوير تقاطع محور 
الذهب مع العلوي 

وإصالح وصيانة
نفق املشاة وشارع 

قابل

توجد

تحسني تقاطع محور 
الذهب مع العلوي 

وإصالح وصيانة نفق 
املشاة وإصالح مشاكل 

الترصيف

تحسني البيئة 
العمرانية 

واالنشائية وليساعد 
يف خدمة ذوي 

االحتياجات الخاصة

2
عالية 
جدا

األمانة

9
تطوير محور سوق 

الندى
توجد

تظليل السوق ووضع 
اثاث

للشارع املناسب

تحسني البيئة 
العمرانية وربط
شامل املنطقة 

بجنوبها مع
تشجيع املحافظة 

عىل املباين
الرتاثية

2
عالية 
جدا

األمانة
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فائدة املرشوعوصف املرشوعالدراساتاسم املرشوعم
مدة 

املرشوع
) سنة (

األولوية
الجهة 
املسئولة

10
تطوير وتظليل سوق 

البدو
توجد

وضع عنارص تظليل 
واثاث

للشارع

تحسني البيئة 
العمرانية وربط 

شامل املنطقة 
بجنوبها مع تشجيع 

املحافظة عىل 
املباين الرتاثية

3
عالية 
جدا

األمانة

11
تطوير ميدان البيعة 

وممىش بحرية 
االربعني

توجد

رصف وتبليط وتشجري 
وربط امليدان باملنطقة 

التاريخية وبحرية 
االربعني مبمرات املسار 

السياحي

تحسني البيئة 
العمرانية وربط

املنطقة التاريخية 
مبيدان البيعة 
وممىش بحرية 

االربعني

3
عالية 
جدا

األمانة

12
تطوير املنطقة 

املحيطة لباب مكة
توجد

تحسني الحركة املرورية 
واملواقف وتنظيم 

خطوط السري ورصف 
وإنارة الشارع ووضع 
اثاث الشارع املناسب 

و وضع معايري

تحسني البيئة 
العمرانية

2
عالية 
جدا

األمانة

13

رصف األزقة 
والربحات والشوارع 

الداخلية بجدة 
التاريخية وتأثيث 
الشارع وتنسيق 

املواقع

ال توجد
استكامل الرصف 

بالحجر
مبساحة 140،000 م 2

تحسني البيئة 
العمرانية لجعلها 
جذابة لالستثامر 

ويؤدي للمحافظة 
عليها

4
عالية 
جدا

األمانة

14
تجديد عقد االرشاف 

الفني
دعم فنيال توجد

االرشاف عىل أعامل 
املنطقة التاريخية

األمانةعالية3

15
تطوير عني فرج يرس 

(القوصية)
ال توجد

الكشف عن الجزء 
املتبقي ونزع

امللكية

تعزيز البعد الثقايف 
والتاريخي

للمنطقة التاريخية
3

األمانةعالية






