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المقدمة
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية (الموئل  )UN-HABITATبإطالق برنامج تحت عنوان " مستقبل المدن السعودية”.
حيث يقوم مكتب (موئل األمم المتحدة) بتقديم الدعم الفني للوزارة ،ويستهدف البرنامج  17مدينة رئيسية في المملكة
العربية السعودية وهي :الرياض ،مكة ،جدة ،الطائف ،المدينة ،تبوك ،الدمام ،القطيف ،اإلحساء ،أبها ،نجران ،جازان،
حائل ،عرعر ،الباحة ،بريدة ،وسكاكا ،وذلك لالستجابة للتحديات الحضرية الوطنية والمحلية.
ويوفر موئل األمم المتحدة نهجا ً جديدا ً لقياس االزدهار الحضري :وهو منهج شامل ومتكامل لتعزيز ورصد التنمية
العمرانية واالجتماعية واالقتصادية .هذا النهج الجديد يعيد توجيه المدن للعمل نحو مسار مستقبل حضري مزدهر
اقتصاديا ً واجتماعيا ً وبيئيا ً .إن هذا النهج الجديد باستخدام مؤشرات ازدهار المدن ( ،)City Prosperity Indexهو
إطار متعدد األبعاد فهو يدمج ستة أبعاد مختارة بعناية تحتوي على العديد من المؤشرات التي تتعلق بالعوامل والشروط
الضرورية للمدينة لتنمو وتزدهر .وتشمل األبعاد الستة :اإلنتاجية ،وتطوير البنية التحتية ،واالندماج االجتماعي،
واالستدامة البيئية ،والحوكمة الحضرية .يستخدم مؤشر ازدهار المدن مفهوم عجلة االزدهار الحضري لتمكين متخذي
القرار من تقييم اإلنجازات التي تحققت في المدن .ال يوفر مؤشر ازدهار المدن ( )CPIمؤشرات وقياسات ذات صلة
بالمدن فحسب ،بل هو أداة تقييم تمكَن ادارات المدن وكذلك أصحاب العالقة من تحديد الفرص ومجاالت التدخل المحتملة
لمدنهم لتصبح أكثر ازدهارا ً.
في إطار برنامج مستقبل المدن السعودية ،يعمل المرصد الحضري االقليمي التابع ألمانة المنطقة الشرقية من أجل توفير
المعلومات الحضرية ذات الصلة التي تدعم عملية صنع القرار في التنمية الحضرية والتخطيط الحضري في الحاضرة.
صا للمعلومات األساسية واإلحصاءات الحضرية حول الحاضرة ويقدم لمحة عامة عن إنجازات
ويقدم التقرير ملخ ً
حاضرة الدمام وفرصها والمجاالت المحتملة التي تسهم في ازدهارها.

نظرة عامة على حاضرة الدمام:
كانت حاضرة الدمام موقعًا للعديد من القرى التي كانت تعتمد على صيد اللؤلؤ واألسماك لمعيشتها وعلى مدى أكثر من
ً
مزدهرا للصناعات والتجارة والعلوم ،وتضم أكثر من  1.7مليون
مركزا
نصف قرن بقليل ،تطورت الحاضرة لتصبح
ً
نسمة ،حدث تحول كامل في الدمام بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية في عام 1938م عندما قامت شركة أرامكو بحفر
بئر الدمام الشهيرة رقم  7التي أثبتت دون أدنى شك أن المملكة تمتلك كمية كبيرة من النفط .إن اكتشاف حقول نفطية
جديدة في المنطقة الشرقية في األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي صنع موجة ازدهار في مجال البناء
واإلنشاءات في الحاضرة .وخالل بضعة عقود فقط ،تطورت الحاضرة لتصبح عاصمة للمنطقة الشرقية ومركزاً لشحن
ونقل النفط على مستوى العالم.

جغرافية وموقع الحاضرة:
تقع حاضرة الدمام في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية على الخليج العربي ،على إرتفاع  32قد ًما (10
أمتار) فوق مستوى سطح البحر وتبعد حوالي  400كم شرق الرياض ،عاصمة المملكة العربية السعودية  .ويتميز مناخ
الحاضرة بأنه صحراوي حار وجاف ،ويبلغ متوسط درجة الحرارة المنخفضة والعالية حوالي  20و 34درجة مؤية على
التوالي .تتفاوت درجات هطول األمطار في الدمام بشكل عام ،وعادة ما تهطل بكميات صغيرة خاصة بين شهري ديسمبر
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وأبريل ،حيث يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي حوالي  86ملم وتبلغ مساحة مدينة الدمام حوالي  800كيلومتر مربع،
إال أن حدود المنطقة الحضرية (النطاق العمراني) لحاضرة الدمام تمتد وتغطي مدينتين أخرتين هما الظهران وال ُخبر.

خلفية ديموغرافية عن الحاضرة:
بلغ عدد سكان حاضرة الدمام  903313نسمة (حسب تعداد  ،)2010وبالتالي تعتبر أكبر مدينة في المنطقة الشرقية
وخامس أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية واآلن يقدر عدد سكان الحاضرة بأكثر من مليون نسمة .تبلغ المساحة
الحضرية المبنية في الحاضرة حوالي  562كيلومتر مربع وتبلغ الكثافة السكانية أكثر من  2000نسمة لكل كيلومتر
مربع ويبلغ عدد سكان حاضرة الدمام وحدها حوالي  ٪46من إجمالي عدد السكان في المنطقة الشرقية كما إن متوسط
حجم األسرة في الحاضرة بلغ  6.2شخص ،وهو أعلى من المعدل الوطني الذي يبلغ  5.6شخص لكل أسرة .يوضح
الرسم البياني أدناه اتجاه النمو السكاني وعدد األسر في الحاضرة بين عامي  2010و2025م.

الشكل ( :)1اتجاه النمو السكاني وعدد األسر (تقديرياً)
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خلفية اجتماعية واقتصادية عن الحاضرة:
حاضرة الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقية الواقعة شرق المملكة على الخليج العربي وتعتبر المنطقة الشرقية من المملكة
العربية السعودية هي قلب صناعة إنتاج وتكرير النفط السعودي .حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بإدارة قطاع النفط
والغاز ككل ،إلى جانب أعمال التنقيب واستكشاف واستخراج وكذلك جمع ومعالجة وتكرير النفط ثم القيام بعمليات
التوزيع والشحن والتصدير 1وبالتالي ،فإن االقتصاد والتنمية الحضرية للمدينة تعتمد بشكل رئيسي على صناعة البترول
حيث تعمل نسبة كبيرة من سكان المنطقة الحضرية بأكملها في شركة أرامكو السعودية واألنشطة التجارية األخرى
المتعلقة بالنفط .ويعتبر متوسط دخل األسرة في الحاضرة مرتفع ويقدر بحوالي  4000دوالر شهريًا كما توجد أيضا ً
صناعات تحويلية مزدهرة في الحاضرة ،حيث أنه بحلول نهاية عام  2013م ،أصبح في المنطقة الشرقية 1,492
مصنعا ً منتجا ً تمثل حوالي  ٪23.4من إجمالي عدد المصانع في المملكة البالغ  6364مصنع ويقع معظمها في مدينة
الدمام ويبلغ عدد العاملين في المصانع في المنطقة الشرقية حوالي  214,000عامل يمثلون حوالي  ٪25.8من إجمالي
القوى العاملة الصناعية في المملكة كما إن نسبة كبيرة منهم تعمل في مدينة الدمام.
 1ساقيا (2014م) التقرير اإلقتصادي للمنطقة الشرقية ."SAGIA (2014) Economic Economic" Report

5

اتجاهات النمو الحضري والمخططات العمرانية الحالية:
في أوائل الثمانينيات ،كانت الدمام مدينة مستقلة ولكنها قريبة جدا ً من الخبر والظهران ،وبعد سنوات من التوسعات
العمرانية والحضرية السريعة التي شهدتها جميع أنحاء المملكة ،فقد اندمجت المدن الثالث في مدينة واحدة ،مما أدى إلى
إنشاء أمانة واحدة تعرف باسم أمانة المنطقة الشرقية وتعتبر مدينة الدمام جزءا ً من حاضرة الدمام وهي أكبر تجمع
حضري في المنطقة الشرقية وواحدة من أكبر التجمعات في المملكة العربية السعودية .وقد كان النمو الحضري في
حاضرة الدمام سريعاً ،حيث ارتفع عدد السكان من  365الف نسمة في عام  ،1974لتصبح الحاضرة اليوم موطنا ً ألكثر
من مليون نسمة.
وقد أدى النمو السريع إلى نشوء كتلة عمرانية حضرية مكتملة في حاضرة الدمام .ويعتبر التمدد والزحف العمراني من
المشاكل الرئيسية المرتبطة بالتطور السريع لحاضرة الدمام ولقد كان التوسع المكاني المتواصل في حاضرة الدمام يفوق
النمو السكاني بشكل كبير مما أدى إلى حدوث تمدد بكثافة منخفضة .بحلول عام  ،2003تم تطوير  8,900هكتار فقط
من أصل  25,618هكتار من األراضي داخل حدود النطاق العمراني أو ما يعادل  ،٪ 35وترك  16,700هكتار من
األراضي الشاغرة .يمكن تحديد العوامل الرئيسية الثالثة التي تشجع هذا النمو على النحو التالي :التوسع السريع في
االقتصاد؛ والمضاربة في السوق العقاري والقدرة المحدودة على ادارة النمور العمراني المتسارع في الحاضرة.

الشكل ( :)2استخدامات األراضي وحدود نطاق التنمية الحضرية والعمرانية

يبين الشكل أعاله اتجاه حدود نطاق النمو الحضري واستخدامات األراضي في مدينة الدمام.
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مؤشرات ازدهار المدن ()CPI

2

إن االزدهار يتضمن النجاح والرفاهية والسالمة واألمن والحياة الطويلة .وبالتالي فإن االزدهار في المدن يتمثل في تلبية
احتياجات اليوم بنجاح دون المساس بمتطلبات الغد والعمل في كليهما من أجل تحقيق اقتصاد مرن وتنافسي في مجتمع
اندماجي وبيئة صحية نابضة بالحياة لألفراد واألسر والمجتمعات .إن االزدهار في المدن هو عبارة عن عملية تطوير
مستمرة وبالتالي يمكن للمدن أن تكون على مستويات مختلفة من االزدهار .ولقياس المستوى والطريقة التي تتقدم بها
المدن على طريق تحقيق االزدهار ،قام موئل األمم المتحدة بتوفير إطار للرصد والمتابعة يتمثل في :مؤشر ازدهار المدن
هو مؤشر يتكون من ستة محاور مختارة بعناية تشتمل على جميع العناصر الهامة في المدينة المزدهرة .ويهدف هذا
المؤشر إلى جانب عجلة االزدهار الحضري والمقياس العالمي الزدهار المدن ،والبيانات والمؤشرات مساعدة اإلدارات
المعنية بالمدينة وصناع القرار والشركاء والجهات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين على استخدام دالالت هذه
المؤشرات في صياغة سياسات وتدخالت واضحة لمدنهم.

الشكل ( :)2مقياس االزدهار الحضري

عوامل قوية جدا
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طريقة حساب وقراءة مؤشرات ازدهار المدن:
تعد مؤشرات ازدهار المدن أحد المؤشرات التي اعتمدتها األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لقياس ازدهار المدن،
وإلنتاج المؤشرات تم اتباع المنهج التالي:
-

-

المرحلة االولى جمع البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية :حيث تم جمع البيانات من الجهات الحكومية
المعنية بالرصد الحضري والمعلومات االحصائية فقط دون االعتماد على أية مصادر بيانات اخرى ومن اهم
الجهات التي اعتمد التقرير عليها في الحصول على البيانات (الهيئة العامة لإلحصاء ،المرصد الحضري
المحلي ،الوزارات الخدمية ،هيئات تطوير المناطق)
المرحلة الثانية تدقيق المعلومات :تتم عملية تدقيق للمعلومات الواردة من المصادر الرسمية ومقارنتها بالبيانات
والمعلومات على المستوى الوطني.

 2األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،قياس ازدهار المدن (المنهجية وبيانات التعريف) ،نيروبي.2015 ،
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-

المرحلة الثالثة تحويل البيانات الخام الى مؤشرات ازدهار المدن :ويستخدم في ذلك المنهج العلمي الدولي الذي
اعتمدته األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومن خالل سلسلة من المعادالت يتم تحويل هذه البيانات الى
مؤشرات الزدهار المدن عن طريق مقياس االزدهار الحضري.

مثال لكيفية قراءة مؤشر ازدهار:
-

البيانات الخام لمعدل الجريمة في مدينة %0.7 = X

-

مؤشر االزدهار  CPIللجريمة في مدينة ( %95 = Xقوي جداً)

في هذا المثال حققت هذه المدينة مؤشر ازدهار عالي و ذلك نتيجة النخفاض معدل الجريمة في المدينة فكلما زادت
القيمة دل ذلك على اداء المدينة المتميز فى هذا المؤشر وكلما انخفضت قيمة المؤشر دل ذلك على ارتفاع معدل
الجريمة بالمدينة محل الدراسة.

مؤشر ازدهار حاضرة الدمام بشكل عام:
بلغ إجمالي نسبة مؤشر االزدهار في حاضرة الدمام  ،٪54.2وفقا لمقياس اإلزدهار الحضري العالمي (كما هو موضح
أعاله) مما يعني أن الحاضرة تصنف ضمن المدن التي لديها عناصر إزدهار متوسطة .ولذلك ،هناك حاجة للنظر في
األسباب وتحسين النسبة العامة لمؤشر اإلزدهار في الحاضرة .إن ازدهار المدن يتطلب توازنًا جيدًا بين جميع مؤشرات
اإلزدهار ،لكنه ال يشجع وجود مزيج مختلف من المؤشرات بحيث يكون بعضها منخفض جدًا وبعضها اآلخر مرتفع جدًا.
حيث حققت حاضرة الدمام مؤشرات قوية فيما يتعلق بجودة الحياة والبنية التحتية حيث تعتبر المنطقة الشرقية من افضل
مناطق المملكة في كفاءة البنية التحتية
59.0%
Productivity

االنتاجية

61.7%

21.1%
Governance and
الحضرية
الحوكمة
Legislation
Index
)(UGL
والتشريعات

Infrastructure
البنية التحتية
Development

45.0%

62.9%
Quality of Life

Environmental
البيئية
االستدامة
Sustainability

جودة الحياة

االندماجEquity
and Social
الحضري
69.7%
Inclusion

سوف يؤدي التحليل الوارد في األقسام التالية إلى تفصيل لجميع محاور اإلزدهار الستة وتحديد مجاالت ومواطن القوة
والضعف لتوفير المعلومات التي تساعد في إجراء التدخالت المناسبة.
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محور اإلنتاجية:

3

يقيس محور اإلنتاجية كيفية مساهمة المدن في النمو االقتصادي والتنمية ،وتوليد الدخل وفرص العمل وتوفير فرص
متساوية وكيفية توفير مستويات معيشة جيدة لجميع سكانها .بلغ إجمالي مؤشر اإلنتاجية في حاضرة الدمام ،% 59.0
وفقا ً لمقياس اإلزدهار ،مما يعني أن إنتاجية الحاضرة متوسطة .وقد يعني ذلك أيضًا أنه على الرغم من وجود مؤشرات
قوية للنمو االقتصادي وفرص العمل ،إال أنها تعاني من بعض المجاالت المتوسطة التي يجب معالجتها لجعل هيكل
إنتاجيتها متوازنًا .وتشمل بعض المجاالت القوية كل من مؤشرات النمو االقتصادي ( )٪90.5ومؤشرات التوظيف
والعمالة ( )٪77.3ويتمثل جزء من الضعف في التوزيع المكاني لإلنتاجية والذي متوسط حيث بلغ أقل من  .٪10من
ناحية أخرى ،يمكن ربط المؤشرات االقتصادية القوية في الحاضرة بالناتج المحلي اإلجمالي في الحاضرة ،وارتفاع
متوسط دخل األسرة وانخفاض نسبة إعالة كبار السن .تعتبر مؤشرات حالة التوظيف والعمالة في الحاضرة قوية بشكل
عام.

الجدول ( :)2مؤشر اإلنتاجية ()٪ 59.0
المحور الفرعي

المؤشر

النمو االقتصادي ()٪ 90.5

نصيب الفرد من الناتج المحلي

البيانات
االساسية
25,969.07

دخل االسرة

35,373.64

فرص العمل ()٪ 48.4

اعالة كبار السن
نسبة التوظيف الى السكان

3.14
59.43

التكتل االقتصادي ()٪ 9.4

الموظفين غير الرسميين
الكثافة االقتصادية

1.46
80,232,270

الوحدة
تعادل القوة الشرائية
(دوالر أمريكي/فرد)
تعادل القوة الشرائية
بالدوالر األمريكي
%
%
%
تعادل القوة الشرائية
بالدوالر األمريكي لكل
كلم2

مؤشر ازدهار
المدن CPI
71.5%

قوي

٪100.0

قوي جداً

٪100.0
٪66.8

قوي جداً

٪100.0
٪9.4

التعليقات

متوسط
القوة
قوي جداً
دون
المتوسط

يظهر الرسم البياني أدناه بوضوح الفوارق بين مؤشرات اإلنتاجية حيث يبين بوضوح إلى أنه لتحقيق التوازن في
إنتاجية الحاضرة ،يجب أن يتم التركيز على زيادة نسبة السكان إلى فرص العمل والكثافة االقتصادية.
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الشكل ( :)3مؤشرات اإلنتاجية
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
الكثافة االقتصادية

العمالة غير الرسمية

محور تنمية البنية التحتية:

نسبة العمالة إلى
السكان

نسبة اإلعالة لكبار
السن

متوسط دخل األسرة نصيب الفرد من الناتج
المحلي

4

يقيس المحور الخاص بالبنية التحتية مدى إستخدام المدن للموارد المتاحة لتأسيس بنية تحتية تعمل بكفاءة وفعالية.
فاألصول المادية والخدمات مثل المياه النظيفة ،والصرف الصحي ،والكهرباء ،وشبكة الطرق ،وتقنية المعلومات
واالتصاالت تعتبر ضرورية لدعم سكان المدينة ،واقتصادها ،وضمان الحصول على نوعية حياة أفضل .بلغت نسبة
مؤشر تنمية البنية التحتية في الدمام  ،٪61.7وبالتالي وفقًا لمقياس اإلزدهار العالمي ،يتم تصنيفه على أنه متوسط القوة.
المحاور الفرعية القوية تشتمل كل من البنية التحتية لإلسكان ( )٪83.4والبنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت
( )٪73.2والبنية التحتية لشبكة الشوارع والطرق ( .)٪73.4علما ً بأن البنية التحتية االجتماعية والنقل داخل المناطق
العمرانية ما زالت تعاني من انخفاض.
معظم المؤشرات التي تندرج تحت البنية التحتية لإلسكان قوية للغاية باستثناء الكثافة السكانية المنخفضة في المناطق
السكنية التي قد تكون مرتبطة أيضًا بالتمدد والزحف العمراني في الحاضرة .جاءت مؤشرات البنية التحتية االجتماعية
دون المتوسط بنسبة  ٪ 22حيث أن الحاضرة لديها عدد قليل من المكتبات العامة مقارنة بعدد سكانها الكبير .تتمتع
الحاضرة ببنية تحتية جيدة لتقنية المعلومات واالتصاالت بما في ذلك إستخدام عالي للغاية لإلنترنت ( )٪98.1وملكية
أجهزة الكمبيوتر المنزلية ( ،)٪92.5ومع ذلك ،ال تزال سرعات اإلنترنت منخفضة .من ناحية أخرى نجد أن المشكلة
الرئيسية التي تواجهها الحاضرة فيما يتعلق بالنقل داخل المناطق العمرانية هي االستخدام المنخفض لنظام النقل العام
المتاح كما إن شبكة الطرق والشارع في الحاضرة تعتبر جيدة ولكن األراضي المخصصة للشوارع منخفضة نسبياً.
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الجدول ( :)3مؤشر تنمية البنية التحتية ()٪61.7
المحور الفرعي
البنية
()%83.4

التحتية

التحتية
البنية
()%22.0

المؤشر
لإلسكان

االجتماعية

تقنية المعلومات واالتصاالت
()٪ 73.2
التنقل داخل المناطق الحضرية
()٪ 56.3

اتصال الشوارع ()%73.4

الوصول للكهرباء5
الوصول للصرف الصحي المحسن
الوصول للماء المحسن

البيانات
االساسية
99.05
97.75
98.00

الحصول على سكن محسن
الكثافة السكانية
منطقة معيشة كافية
عدد المكتبات العامة6

99.20
089.53،3
86.00
0.06

كثافة األطباء7
متوسط سرعة شبكة النطاق العريض
إمكانية إستخدام الكمبيوتر في المنزل
إمكانية خدمات اإلنترنت
متوسط زمن الرحلة اليومي
القدرة على تحمل تكاليف النقل
طول شبكة النقل الجماعي
السالمة على الطرق (الوفيات
المرورية)
استخدام وسائل النقل العام
كثافة التقاطعات
األراضي المخصصة للشوارع
كثافة الشوارع

1.64
4.00
92.50
98.10
22.15
10.19
6.10
93.44
23.97
13.38

الوحدة

مؤشر
المدن CPI
٪99.1
٪97.8
٪98.0

قوي جداً

%
نسمة/كيلومتر مربع
%
100,000/#
نسمة
 1,000/#نسمة.
ميغابت/الثانية
%
%
دقيقة

99.2%
٪20.6
٪86.0
٪0.0

قوي جداً
دون المتوسط
قوي جداً
دون المتوسط

٪44.1
28.9%
٪92.5
٪98.1
٪100.0
٪69.4

دون المتوسط
دون المتوسط
قوي جداً
قوي جداً
قوي جداً
متوسط القوة

٪0.3
٪93.4
٪59.9
٪66.9

دون المتوسط
قوي جداً
متوسط
متوسط القوة

%
%
%

كم 1/مليون نسمة
100,000/#
نسمة
%
/#كيلومتر مربع
%
(كم/كم)2

ازدهار

التعليقات

قوي جداً
قوي جداً

يوضح الرسم البياني أدناه مستوى التباين بين مؤشرات تنمية وتطوير البنية التحتية حيث يظهر المؤشرات الضعيفة التي
تحتاج إلى تحسين على سبيل األولوية والعوامل القوية التي ينبغي الحفاظ عليها لتحقيق بعض التوازن وكذلك تحقيق
مستويات أعلى من االزدهار .وتشتمل بعض المؤشرات التي تحتاج إلى اهتمام عاجل على ما يلي :الكثافة السكانية ،وعدد
المكتبات العامة ،وكثافة األطباء في القطاع الصحي ،وسرعة اإلنترنت ،ونظام النقل ،وتوفير النقل العام بتكاليف معقولة،
واستخدام وسائل النقل العام وزيادة نسبة األراضي المخصصة للشوارع.

 5الشركة السعودية للكهرباء ،دراسة ألعداد المشتركين ل  17مدينة سعودية2016 ،
 6وزارة الثقافة واالعالم ،دراسة العداد المكتبات في  17مدينة سعودية2016،
 7وزارة الصحة ،دراسة لكثافة االطباء ل  17مدينة سعودية2016،
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الشكل ( :)4مؤشرات تطوير البنية التحتية
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

كثافة التقاطعات

استخدام وسائل النقل العام

السالمة على الطرق (الوفيات
المرورية)

طول شبكة النقل الجماعي

القدرة على تحمل تكاليف النقل

متوسط وقت اإلنتقال اليومي

إمكانية خدمات اإلنترنت

إمكانية إستخدام الكمبيوتر في
المنزل

متوسط سرعة شبكة النطاق
العريض

كثافة األطباء

عدد المكتبات العامة

منطقة معيشة كافية

الكثافة السكانية

الحصول على سكن محسن

الوصول للماء المحسن

الوصول للصرف الصحي المحسن

محور جودة الحياة:

الوصول للكهرباء

اتصال الشوارع

التنقل داخل المناطق الحضرية

تقنية المعلومات
واالتصاالت

البنية التحتية
االجتماعية

البنية التحتية لإلسكان

8

يقيس محور جودة الحياة إنجازات المدن من حيث توفير الخدمات األساسية والهامة مثل الخدمات االجتماعية والتعليم
والصحة والترفيه والسالمة واألمن الالزمة لمستوى معيشة مرتفع وتمكين المواطنين من تحقيق أقصى قدر من
إمكاناتهم الفردية التي تمكن من اإليفاء بمتطلبات العيش الكريم .عموما تم تصنيف جودة الحياة في الدمام على أنها
متوسطة القوة حيث بلغ مؤشر اإلزداهر ٪62.3؛ وتعود جودة الحياة المرتفعة في الحاضرة إلى نظام الرعاية الصحية
الجيد والذي بلغت نسبته  ٪79.4والسالمة واألمن الجيدين بنسبة  .٪92.7تعمل الحاضرة بشكل جيد في تحسين
الرعاية الصحية وهذا أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدالت وفيات األطفال دون الخامسة كما إن
هناك أيضا تغطية تطعيم عالية جدا في الحاضرة مكنها من تفادي األمراض التي يمكن الوقاية منها .تعتبر السالمة
واألمن في الحاضرة الدمام جيدة بشكل استثنائي.
من المهم االهتمام بمراحل التعليم المبكر (رياض االطفال) لما لها من اهمية في رفع جودة التعليم العام ،كما من الواجب
االهتمام بالوصولية للمناطق المفتوحة.
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الجدول ( :)4مؤشر جودة الحياة ()٪62.9
المحور الفرعي

المؤشر

الخدمات الصحية ()٪ 79.4

العمر المتوقع منذ الوالدة
وفيات االمهات اثناء الوالدة

التعليم ()٪ 56.3

السالمة واألمن ()٪92.7
المساحات/األماكن
()%23.2

العامة

البيانات
االساسية
73.80
-

وفيات االطفال دون الخامسة
تغطية التطعيم
االلتحاق بالتعليم المبكر (رياض
االطفال)
نسبة االلتحاق بالتعليم العالي
االلمام بالقراءة والكتابة
اجمالي سنوات التعليم االساسي
معدل جرائم القتل
معدل جرائم السرقة9
نصيبة الفرد من المساحات الخضراء
الوصولية للمناطق المفتوحة

9.40
99.18
12.60
69.81
12.60
0.29
105.51
5.00
12.98

الوحدة
سنة
100,000/#
أحياء
 1000/#مواليد أحياء
%
%

مؤشر ازدهار
المدن CPI
71.9%
-

قوي
-

٪67.1
99.2%
٪12.6

متوسط القوة
قوي جداً
دون المتوسط

%
%
%
 100,000/#نسمة
 100,000/#نسمة
م /2نسمة
%

٪69.8
٪86.5
٪100.0
٪85.4
٪33.3
٪13.0

متوسط القوة
قوي جداً
قوي جداً
قوي جداً
دون المتوسط
دون المتوسط

مواليد

التعليقات

الشكل ( :)5مؤشرات جودة الحياة
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
الوصولية نصيبة معدل
للمناطق الفرد من جرائم
المفتوحة المساحات السرقة
الخضراء
المساحات/األماكن
العامة

نسبة االلتحاق تغطية وفيات وفيات العمر
معدل اجمالي االلمام
جرائم سنوات بالقراءة االلتحاق بالتعليم التطعيم االطفال االمهات المتوقع
منذ
اثناء
دون
التعليم والكتابة بالتعليم المبكر
القتل
الخامسة الوالدة الوالدة
العالي (رياض
االساسي
االطفال)

السالمة واألمن

التعليم

الخدمات الصحية

يمكن مالحظة مستوى الخلل في ارتفاعات األعمدة في الرسم البياني أعاله ،ومن الواضح أن هناك تفاوتًا بين مؤشرات
جودة الحياة وأن الحاضرة لديها مؤشرات قوية ومتوسطة متساوية في العدد ولتحسين جودة الحياة في الحاضرة فإنه
يجب خفض مستوى التفاوتات .وهذا يعني ضرورة معالجة مسألة معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ،والتعليم
المبكر لألطفال ،وزيادة صافي االلتحاق بالتعليم العالي ،وزيادة المساحة الخضراء للفرد وضمان الوصول إلى األماكن
العامة.
 9وزارة العدل ،معدالت الجريمة ل  17مدينة سعودية2016،
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محور اإلندماج االجتماعي:

10

إن المدن التي تهتم بالشباب واألطفال والنساء توصف بأنها مدن اندماجية حيث أنها تعمل للجميع .عليه يجب في القرن
الحادي والعشرين وما بعده أن تكون مدن العالم اندماجية وتضمن توزيع الموارد بشكل متوازن .وبغض النظر عن مدى
ثراء المدينة ،سواء كان متوسط دخلها أو بنيتها التحتية جيدة .يمكن القول أن حاضرة الدمام إندماجية حيث بلغت نسبة
محور اإلندماج االجتماعي  ،٪69.7وبالتالي فهي تتمتع بدرجة تقييم متوسطة القوة مما يعني أنها عادلة وشاملة.

الجدول ( :)5مؤشر العدالة واإلندماج االجتماعي ()%69.7
المحور الفرعي

اإلندماج
()%69.7

المؤشر

االجتماعي عدالة االلتحاق بالتعليم الثانوية
المرأة في االدارة المحلية
النساء في قوة العمل

البيانات الوحدة مؤشر
ازدهار
االساسية
المدن CPI
94.72 - 0
0.95
∞
88.06
% 44.03
26.22
% 13.11

التعليقات

قوي جدا ً
قوي جدا ً
دون
المتوسط

يوضح الرسم البياني أدناه بعض التباين بين المحاور الفرعية لمحور العدالة واإلندماج االجتماعي .لتحقيق مزيد من
اإلزدهار وتحسين التوازن بين المؤشرات.

الشكل ( :)6مؤشرات العدل واإلندماج االجتماعي
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
النساء في قوة العمل

المرأة في االدارة المحلية
اإلندماج حسب الجنس
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عدالة االلتحاق بالتعليم الثانوية

محور االستدامة البيئية

11

بلغ محور اإلستدامة البيئية في الدمام  ٪ 45مما يعطيها تصنيف دون المتوسط .كما إن حاضرة الدمام ،مثل
جميع المدن األخرى في المملكة العربية السعودية ،ليس لها مصادر للطاقة المتجددة .كما إن التحدي اآلخر
الذي تواجهه حاضرة الدمام هو إعادة تدوير النفايات الصلبة؛ فعلى الرغم من أن تجميع النفايات يتم بشكل
جيد ،إال أنه يجب تأسيس نظام لعمليات إعادة تدوير النفايات وإدارتها بشكل جيد لتفادي نشوء بيئة غير آمنة.
الجدول ( :)6مؤشر االستدامة البيئية ()٪45.0
المحور الفرعي

المؤشر

جودة الهواء ()٪ 0

تركيز جسيميات PM10

البيانات
االساسية
130.00

تركيز جسيمات PM2.5

49.00

المياه والطاقة ()٪0.0

حصة استهالك الطاقة المتجددة

-

إدارة النفايات ()٪ 90.1

جمع النفايات الصلبة
حصة إعادة تدوير النفايات الصلبة
معالجة مياه الصرف الصحي

98.41
81.70

الوحدة
ميكروغرام/متر
مكعب
ميكروغرام/متر
مكعب
ميكروغرام/متر
مكعب
%
%
%

مؤشر ازدهار
المدن CPI
٪0.0
٪0.0
٪98.4
٪81.7

التعليقات
دون
المتوسط
دون
المتوسط
قوي جداً
قوي جداً

الشكل ( :)7مؤشرات اإلستدامة البيئية
120.00%
98.40%

100.00%

81.70%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

0.00%

تركيز PM2.5

تركيز PM10

_

_

0.00%
معالجة مياه الصرف
الصحي

جمع النفايات الصلبة

إدارة النفايات

من األرقام المذكورة أعاله يتبين أن حصة الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات تحتاج إلى معالجة لضمان وجود بيئة
أكثر استدامة.
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محور الحوكمة والتشريعات:

12

وتظهر النتائج أن مؤشر الحوكمة والتشريع بالحاضرة ال يزال دون المتوسط ،حيث سجل المؤشر نسبة  .٪39.3نظام
إدارة التمويل البلدي يعتبر جيد خاصة من حيث عدد األيام الالزمة لتقديم طلب التسجيل وبدء أي عمل تجاري ( 7أيام)
والذي حصل على نسبة (.)73٪

الجدول ( :)7مؤشر التشريع والحوكمة ()٪21.1
المحور الفرعي
المشاركة والمساءلة ()%5.6
تمويل البلديات/األمانات ()%73.0

البيانات الوحدة مؤشر ازدهار التعليقات
المؤشر
المدن CPI
االساسية
دون
٪5.6
%
5.60
نسبة المشاركة في
المتوسط
االنتخابات البلدية
دون
٪0.0
% 17.00
جمع اإليرادات الخاصة
المتوسط
قوي
٪73.0
يوم
عدد االيام الالزمة لبدء 7.00
نشاط تجاري
%
كفاءة اإلنفاق المحلي

إن الحوكمة والتشريعات الجيدة تعتبر أمر حيوي لنجاح أي مدينة كما إن إفساح المزيد من المجال إلتاحة الفرصة لمزيد
من مشاركة المواطنين  ،والوصول إلى المعلومات وتعزيز المؤسسات العامة للقيام بالمساءلة والمراقبة المناسبة وتحقيق
التوازن يمكن أن تذهب بعيدا ً في إتجاه جعل الحاضرة أكثر ازدهارا.

الشكل ( :)8مؤشرات الحوكمة والتشريعات
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
األيام المستغرقة حتى بدء النشاط
التجاري

جمع اإليرادات الخاصة
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نسبة المشاركين في االنتخابات
البلدية

التحليل الرباعي (لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات) بناء على مؤشر ازدهار المدن:
يهدف هذا القسم إلى تحليل نتائج مؤشرات ازدهار المدن واستخدامها لتحديد نقاط القوة و الضعف والتحديات وفرص
النمو لتمكين متخذ القرار من تصميم التوصيات واإلجراءات المناسبة التي يجب تطبيقها.

الجدول ( :)8التحليل الرباعي (لنقاط القوة والضعف والفرص والمهددات) بناء على مؤشر ازدهار المدن:
الفرص:

المخاطر/التحديات

 .1لقد حان الوقت المناسب لبدء تنفيذ البرامج التي
تشجع استخدام نظام النقل العام قبل االنتهاء من
انشاء نظام قطار المترو.
 .2إن وجود كثافة عالية من تقاطع الشوارع وكثافة
الطرق يجب أن تشجع على إستخدام وسائل النقل
البديلة مثل المشي وركوب الدراجات وخاصة في
الصباح الباكر والمساء.
 .3يمثل اإلستخدام العالي لإلنترنت وملكية أجهزة
الكمبيوتر المنزلية فرصة جيدة لزيادة النطاق
الترددي وتشجيع المزيد من االستخدام.
 .4إن اإلنتاجية العالية واألسس االقتصادية الجيدة
والسالمة واألمن الجيدين في الحاضرة توفر بيئة
مواتية لجذب االستثمارات
نقاط القوة

 .1هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في الحاضرة
لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم
بسرعة.
 .2هناك بعض العوامل األخرى التي تؤثر على
االستخدام الحالي المنخفض للمواصالت العامة
مثل األمور الثقافية ودرجة الحرارة الشديدة،
وما لم يتم معالجتها بشكل مناسب فإنها قد تؤثر
على استخدام نظام قطار المترو كنظام نقل عام
عند اكتماله.

.1

.2

.3
.4

نقاط الضعف
 .1انخفاض الكثافة االقتصادية  -ربما بسبب الزحف
والتمدد العمراني  -إعادة النظر في الحاجة إلى زيادة
تكثيف األنشطة االقتصادية أو التجارية داخل المناطق
التجارية والصناعية وحتى السكنية في الحاضرة.
 .2استخدام وسائل النقل العام منخفض جدا ،وهناك
إفراط في االعتماد على السيارات الخاصة للنقل حتى
لمسافات قصيرة ،األمر الذي ال يعتبر جيد للبيئة كما
إن نقص النشاط البدني ليس جيدا ً للصحة.
 .3انخفاض سرعة النطاق العريض على الرغم من أن
هناك إستخدام كبير لإلنترنت وملكية أجهزة الكمبيوتر
المنزلية األمر الذي يؤدي إلى عدم تشجيع استخدام
اإلنترنت.

أساسيات النمو االقتصادي الجيدة مثل اإلنتاجية
االقتصادية المرتفعة ،وارتفاع دخل األسرة،
وانخفاض نسبة اإلعالة لكبار السن.
ارتفاع معدل اإللمام بالقراءة والكتابة :يتمتع كل من
الشباب والنساء بإمكانيات غير مستغلة للمساهمة في
تحقيق النمو االقتصادي كما إن هناك عدد من القوى
العاملة الماهرة غير المستخدمة (رأس المال
البشري) ،وعلى وجه الخصوص بين النساء والشباب
المتعلمين.
هناك سالمة وأمن جيدان يوفران بيئة مواتية للنمو
والتنمية.
هناك توفير جيد للرعاية الصحية في الحاضرة :سكان
صحيون منتجون وسعيدون.
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.4

المرصد الحضري المحلي:
الشبكة العالمية للمراصد الحضرية ( )GUO-Netهي شبكة عالمية للمعلومات وبناء القدرات أنشأها برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) للمساعدة في تنفيذ جدول األعمال الحضري الجديد على الصعيدين
الوطني والمحلي .وتتكون الشبكة العالمية للمراصد الحضرية من المؤسسات الوطنية والمدنية التي تعمل كمراصد
حضرية وطنية ومحلية.
إن الغرض من الشبكة هو دعم الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل:

•

تحسين جمع المعلومات وتحليلها واستخدامها في صياغة سياسات حضرية أكثر فعالية؛

•

تحسين تدفقات المعلومات بين جميع المستويات من أجل اتخاذ قرارات حضرية أفضل؛

•

تحفيز إجراء عمليات تشاورية واسعة النطاق للمساعدة في تحديد االحتياجات من المعلومات الحضرية ودمجها؛

•

توفير المعلومات والتحليالت لجميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من أجل زيادة فعالية المشاركة في
اتخاذ القرارات الحضرية؛

•

تبادل المعلومات والمعارف والخبرات باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثة؛

•

إنشاء شبكة عالمية من المنصات المحلية والوطنية واإلقليمية لتبادل المعلومات حول تنفيذ الخطة الحضرية
الجديدة؛

•

مشاركة بعض األدوات والفوائد التي تقدمها الشبكة العالمية للمراصد الحضرية.

•

التدريب على استخدام مجموعة أدوات المؤشرات الحضرية لجمع البيانات وتحليلها؛

•

عقد المؤتمرات بين أعضاء الشبكة لتبادل المعلومات وربط المدن مع بعضها البعض عبر هذه الشبكة؛

•

الوصول إلى موارد اإلنترنت المتاحة على الموقع الشبكي لموئل األمم المتحدة بما في ذلك قواعد بيانات
المؤشرات الحضرية ونظام المعلومات الحضرية؛

•

الحصول على البيانات المستخدمة للتقييمات التي يجريها موئل األمم المتحدة في إعداد تقرير مدن العالم الذي
يصدره الموئل مرتين في السنة.
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ويحقق موئل األمم المتحدة هذه األهداف من خالل شبكة عالمية من المراصد الحضرية المحلية والوطنية واإلقليمية ومن
خالل المؤسسات الشريكة التي توفر التدريب والخبرات األخرى في مجال بناء القدرات.
وقد كشفت دراسة استقصائية سريعة تم تنفيذها بواسطة برنامج مستقبل المدن السعودية في يونيو  ،2015استهدفت 17
مرصد حضري محلي/مدينة ،عن وجود فقط  15مرصد حضري محلي .ولقد أظهرت النتائج أن  ٪88من المراصد
الحضرية المحلية تخضع إلدارات األمانات المختلفة ،في حين أن  ٪12فقط توجد تحت مظلة هيئات التطوير بالمناطق.
كما كشفت أيضا أن  ٪71من المراصد الحضرية المحلية نشطة في حين تم تعليق العمل في  ٪23بسبب بعض الترتيبات
المتعلقة بالموظفين/المسائل التعاقدية.
هنالك بعض البيانات التي تحتاج إليها المراصد الحضرية المحلية لها صلة بنظم المعلومات الجغرافية ،لذلك هناك حاجة
إلى وجود عالقلة تعاونية بين المراصد الحضرية المحلية وادارات نظم المعلومات الجغرافية داخل األمانات .كما كشفت
الدراسة االستقصائية عن أن  % 59من المراصد الحضرية المحلية مرتبطة مع ادارة نظم المعلومات الجغرافية.
تم إنشاء المرصد الحضري االقليمي للمنطقة الشرقية في عام  2013كإدارة تابعة لألمانة ليكون مسؤوالً عن إعداد
وتطوير األدوات ،وجمع وتحليل المؤشرات الحضرية على مستوى المنطقة الشرقية.
لقد أنتج المرصد الحضري االقليمي ثالث دورات من المؤشرات الحضرية حيث تم انتاج ما مجموعه  134من
المؤشرات الحضرية.
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