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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 "برنامج 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 التابع ألمانة منطقة الجوف من أجل توفير المعلومات
الحضرية ذات الصلة التي تدعم عملية صنع القرار في التنمية الحضرية والتخطيط الحضري في المدينة.
صا للمعلومات األساسية واإلحصاءات الحضرية حول المدينة ويقدم لمحة عامة عن إنجازات مدينة
ويقدم التقرير ملخ ً
سكاكا وفرصها والمجاالت المحتملة التي تسهم في ازدهارها.

نظرة عامة على مدينة سكاكا
تعتبر منطقة الجوف من أقدم مناطق االستيطان في شبه الجزيرة العربية حيث عثر بها على مواقع استيطان تعود لفترة
العصر الحجري القديم واستمر االستطيان فيها عبر العصر النحاسي وتكونت بها مملكة عرفت باسم مملكة قيدار (مملكة
دومة الجندل)  ،وظهرت منطقة الجوف في العهد اآلشوري كما أن هناك نصوص مكتوبة تتحدث عنها تعود إلى القرنين
الثامن والسابع قبل الميالد  ،كما تشير المصادر اآلشورية إلى (دومة الجندل) بـ (أدوماتو) أو (أدمو)  ،وكذلك وقوعها
ضمن ممتلكات قبيلة قيدار العربية.

جغرافية وموقع مدينة سكاكا
تقع منطقة الجوف في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية ،ويحد المنطقة من الشمال والشرق منطقة الحدود
الشمالية ومن الجنوب منطقتي حائل وتبوك ومن الشمال والغرب المملكة األردنية الهاشمية بحدود دولية بطول  500كليو
وتقع منطقة الجوف بين خطي طول  42ْ/˚37شرقا ودائري عرض  32ْ/˚29شماالً وترتفع عن سطح البحر . 580متر
.قدما ً بينما تنخفض حوالي  500قدم عما حولها
وتبلغ مساحة المنطقة حوالي  102.794كم 2كيلو متر مربع أي ما يعادل  %4.9من إجمالي مساحة المملكة.
وتمتاز منطقة الجوف بموقعها الجغرافي والحدودي فهي بوابة العبور األولى ومنفذ تجاري وسياحي للمملكة ودول الخليج
العربي على بالد الشام كما أنها تضم عدد من المواقع األثرية الهامة عالوة على ما حباها هللا من وفرة المياه وخصوبة
في أراضيها مما جعلها مقصدا ً لرؤوس األموال الزراعية وهواة سياحة اآلثار.
كما أن الموقع الجغرافي لمنطقة الجوف أعطاها مكانة تاريخية هامة منذ العصر القديم  ،فهي طريق التجارة بين الجزيرة
العربية وبالد الشام ومصر  ،كما أنها طريق الحجاج البري الى بيت هللا الحرام  ،ومازال موقع المنطقة يحتل مكانة
أساسية كمنطقة حدودية للمملكة  ،خاصة أنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعتبر أكبر منفذ بري في الشرق األوسط وتعتبر
المنطقة البوابة الشمالية للمملكة.
وتعتبر مدينة سكاكا هي العاصمة اإلدارية لمنطقة الجوف ،وتتكون المنطقة إداريا من إمارة سكاكا العاصمة وتوابعها،
ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل ،وعدد  34مركز بفئاتها المختلفة ،بتعداد سكاني تجاوز  500ألف نسمة.
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خلفية ديموغرافية
السكان هم الركيزة األساسية لوضع أي خطة تنموية واللبنة األولى التي يجب التعرف عليها عند الشروع في إعداد أي
دراسة تخطيطية حيث أنهم المستفيدين من أي برامج تنموية ولقد وضعت األهداف الجديدة للتنمية المستدامة "SDGs
"2030محور اإلنسان كأحد أهم المحاور التي يجب االهتمام بها"Action for People".
وبدراسة الخصائص السكانية ألفراد المجتمع يتم في ضوء ذلك توفير فرص العمل والخدمات والمسكن ،وهذا بال شك ما
يشغل بال المخططين وصانعي القرار على جميع المستويات .كما أن التعرف على هيكل السكان تمكن من قراءة الظواهر
السلبية وتعمل على عالجها ،كالهجرة الداخلية من المنطقة لخارجها أو الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية أو
التركز السكاني في بعض المناطق دون األخرى وما يترتب عليه من نمو عشوائي في تلك المدن إضافة للمشاكل
المصاحبة األخرى .ولذا كان االهتمام بدراسات السكان لالستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التنمية
والتخطيط الشامل.
وقد بلغ جملة سكان المملكة العربية السعودية  32.552.336نسمة ،فيما بلغ جملة سكان منطقة الجوف 508.475
نسمة ،في حين بلغ عدد سكان مدينة سكاكا  175.679نسمة وذلك من واقع بيانات الهيئة العامة لإلحصاء  -التعداد
العام للسكان والمساكن عام 2017م.
ويشكل سكان منطقة الجوف نسبة  %1.56من جملة سكان المملكة ،ويشكل سكان مدينة سكاكا حوالي  %34.55من
جملة سكان منطقة الجوف وبنسبة  %0.54من جملة سكان المملكة ،وقد يرجع ارتفاع هذه النسبة إلى أن مدينة سكاكا
هي مقر إمارة منطقة الجوف وأكبر مدنها ،وتتركز بها العديد من األنشطة التجارية والزراعية والخدمية وبالتالي فمن
المتوقع أن تكون منطقة جذب أكبر من باقي مدن المنطقة.

خلفية اجتماعية واقتصادية
تعد مدينة سكاكا من أفضل المناطق اإلستثمارية البكر على مستوى المملكة في مختلف المجاالت لما تمتلكه من مقومات
مختلفة تجعلها قادرة على خلق العديد من الفرص اإلستثمارية ،ومن أهم المجاالت أو القطاعات التي يمكن اإلستثمار بها
في مدينة سكاكا كالً من القطاع الزراعي والصناعي.
وتعتبر مدينة سكاكا عاصمة منطقة الجوف ومركزها اإلداري واالقتصادي ،وتشكل مركز نمو وطني طبقا لالستراتيجية
العمرانية الوطنية.ويعد النشاط الزراعي من أهم األنشطة اإلقتصادية في منطقة الجوف وفي مدينة سكاكا وذلك لما تمتلكه
من مقومات ومزايا تؤهلها ألن تكون بيئة إستثمارية خصبة في هذا المجال .وتتمثل هذه المقومات في األراضي الزراعية
الخصبة والمياه العذبة وكذلك المناخ المناسب إلنتاج العديد من المحاصيل المختلفة األمر الذي جعل سكاكا غنية بإنتاج كافة
أنواع الخضروات والفواكه والتمور والزيتون إضافة لمحاصيل األعالف .ونظرا النتشار المشروعات الزراعية بالمدينة
وإنتاج المحاصيل التي تكفي السوق المحلية وتفيض فيمكن اإلستعاضة عن التمدد األفقي والرأسي في مجال الزراعة
بالتوجه للتصنيع واإلستفادة من رأس المال المتوفر في تصنيع الكثير من المنتجات ،مع التركيز على التصنيع الغذائي
لإلستفادة من الخامات العديدة التي توفرها الزراعة خاصة تلك المنتجات الموسمية التي تتوفر بكثرة في أوقات معينة وتندر
لدرجة كبيرة في أوقات أخرى ،األمر الذي يؤدي إلى توفير آالف الوظائف وفرص العمل.
ويقام في مدينة سكاكا المهرجان السنوي للزيتون بمنطقة بالجوف .وقد شهد المهرجان إنطالقته األولى عام 1428هـ،
كما أقيمت النسخة الثامنة من المهرجان عام 1436هـ .وقد ارتفع عدد زائري المهرجان بصفة دورية طيلة األعوام
الثمانية هي عمر المهرجان حيث تخطى عددهم بآخر مهرجان أكثر من  400ألف زائر كما وصل حجم العائد من
المبيعات أكثر من  32مليون لاير ويعد المهرجان من المصادر التي يمكن أن تدر عائدا جيدا إذا ازداد اإلهتمام بها
والعمل على تطويرها خالل السنوات القادمة.كما تعتبر مدينة سكاكا من المدن الغنية بمواردها السياحية الطبيعية والتراثية
والتاريخية باإلضافة لموقعها المتميز وتضم مدينة سكاكا مواقع أثرية تعود إلى حقب تاريخية متنوعة أهمها (قلعة زعبل -
بئر سيسرا  -قصر القدير  -آثار الرجاجيل) وهناك حاجة ماسة الستغالل تلك الموارد السياحية اإلستغالل األمثل لما لها
من منافع ومزايا ال تتوقف فقط عند العوائد اإلقتصادية ولكن تتعداها للمنافع اإلعالمية والثقافية.كما أن هناك العديد من
األنشطة الصناعية التي تصلح للتوطن في مدينة سكاكا نظرا لتوافر المواد الخام بالقرب من المدينة ،ومن أهم هذه
المشروعات التي يمكن إقامتها (صناعات الغزل ،دباغة الجلود  ،صناعة العبوات الزجاجية).هيكل النشاط االقتصادي
الحضري في مدينة سكاكا يقوده نشاط اإلدارة المحلية العامة (العمل في الجهاز الحكومي "اإلداري") ويمثل نسبة
 %46.5يليه نشاط قطاع الخدمات ويمثل نسبة  ، %29.6وبالرغم من قلة العاملين في مجال الزراعة إال أن إدارات
المؤسسات الخاصة بالعمل الزراعي تتركز بمدينة سكاكا ،ولكنها كمنطقة حضرية فإن نسبة العاملين في الزراعة كمهنة
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تقل عن قطاعات أخرى مثل اإلدارة المحلية والتجارة وذلك آلن منطقة الدراسة تمثل المنطقة الحضرية أما مناطق
المزارع الواسعة فتقع بكثافة خارج المنطقة الحضرية.
ويوضح كالً من الجدول والشكل التاليين نسبة هيكل النشاط االقتصادي الحضري لمدينة سكاكا عام 1435هــ.
قطاعات األنشطة االقتصادية
قطاع نشاط اإلدارة العامة المحلية
(الحكومة)
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة
قطاع التجارة
قطاع النقل والمواصالت
قطاع الزراعة والرعي
قطاع التشييد والبناء
غير ذلك (ال يعمل)
إجمالي

%النسبة
46.5
29.6
3.6
7.3
2.2
1.1
5,8
3.9
100

نسبة هيكل النشاط اإلقتصادي الحضري لمدينة سكاكا
المصدر :المرصد الحضري لمدينة سكاكا

ومما سبق يتضح ما يلي :
-

األنشطة الحضرية األساسية هي ( :اإلدارة– الخدمات– التجارة– التشييد والبناء).
تفتقر سكاكا إلى قطاع نقل ومواصالت جيد ،وقد يرجع ذلك إلى اعتماد المواطن السعودي على سيارته الخاصة.
يمثل العاملين بقطاع الزراعة نسبة قليلة ويرجع ذلك لتركز المناطق الزراعية المنتجة خارج المنطقة الحضرية خاصة
في مناطق حماية التنمية وبقية مدينة سكاكا.
قطاع الصناعة قطاع صغير في سكاكا يحتاج لدعم قوى لتقوية هيكل النشاط االقتصادي الحضري في بنيته التي تعتمد
على العمل الحكومي اإلداري.

تعتبر مدينة سككككككككاكا كإدارة عامة محلية لخدمة منطقة الجوف ،وهي مدينة خدمات بالدرجة األولى ،حيث أن وظيفة اإلدارة
العامة من وظائف الخدمات وتمثل وظيفة اإلدارة والخدمات معا ً  %75.1من هيكل النشككككككاط االقتصككككككادي لمدينة سكككككككاكا،
والتجارة كوظيفة أساسية للمدن التقليدية تمثل  %11.74من هيكل االقتصاد الحضري ،ويدخل ضمن المؤسسات التجارية
المؤسكككككسكككككات العاملة بالنشكككككاط الزراعي (مزارع الزيتون – النخيل) والمجاالت المرتبطة به كمزارع التسكككككمين والدواجن
وغيرها.
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من حيث نسككب العاملين بالقطاعات الرئيسككية بمدينة سكككاكا  1يقوم اقتصككاد سكككاكا على الملكية الخاصككة حيث نشككاط التجارة
والخككدمككات  ،ويمثككل العككاملين في القطككاع الحكومي العككام (اإلدارة)  61.7%من إجمككالي العككاملين  ،في حين يمثككل القطككاع
الخاص في مدينة سكاكا بنسبة  %28.4من إجمالي العاملين  ،بينما يمثل العاملين في قطاع األمن العام بنسبة .%7.2

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 وهو
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 على 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

80-100

عوامل قوية

70-79

عوامل متوسطة القوة

60-69

عوامل متوسطة

50-59

عوامل دون متوسطة

0-49

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 المدينة المعنية 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 االزدهار العام لمدينة سكاكا
تم قياس وتقويم مدى االزدهار والرفاه المحقق عبر ستة محاور (حزم) رئيسية تحتوي على  23محور فرعي (مجموعة)
وتضككم  68مؤشككرا ً ما بين مؤشككرات رئيسككية وفرعية ،هذا بخالف  4مؤشككرات ال تقع تحت أي محور من المحاور السككت
وتسكككمى المؤشكككرات الديموغرافية ليصكككبح اإلجمالي  72مؤشكككر ،وقد تم تطوير المؤشكككرات حيث بلغت حاليا  62مؤشكككرا
بإلغاء عشر مؤشرات وسوف تتم الدراسة على القائمة الكاملة حسب البيانات المرسلة.
ويتضككككح أن محو ر البنية التحتية اسككككتحوذ على أعلى نسككككبة من المؤشككككرات بلغ  %26من إجمالي القائمة الشككككاملة (72
مؤشر) يليها مؤشرات نوعية الحياه بنسبة  %18ثم اإلدارة الحضرية والتشريعات بنسبة  %17ثم تتساوى باقي المحاور
من حيث عدد المؤشرات.
الجدير بالذكر أن برنامج مسكككتقبل المدن السكككعودية قد تناول دراسكككة المحاور السكككتة على مدينة سككككاكا وذلك بالتعاون مع أمانة
منطقة الجوف بمختلف إداراتها (المرصد الحضري /التخطيط العمراني /الدراسات والنظم العمرانية /إدارة الطرق ...../الخ) و
تم االستعانة بإدارة المرصد الحضري لمنطقة الجوف وإدارة التخطيط العمراني للحصول على قيم المؤشرات وحسابها كما تم
االستعانة ببعض اإلدارات والمؤسسات الوطنية في بعض المؤشرات التي لم تستطع األمانة والمرصد الحضري من جمعها.
ومن خالل رصككد قيم المؤشككرات على مسككتوى مدينة سكككاكا تبين وجود عدد ( )50مؤشككر لها بيانات على مسككتوى المدينة
بما يمثل  %69.4من إجمالي المؤشكككرات وعدد ( )22مؤشكككر لم نتمكن من رصكككد قيم لها بما يمثل  %30.6من إجمالي
المؤشرات.

الشكل ( :)3محاور مؤشر ازدهار المدن
46.4%
Productivity
اإلنتاجية

91.6%
Environmental
اإلستدامة
Sustainability

62.9%
Infrastructure
تنمية البنية
Development

البيئية

التحتية

66.6%
Equity and Social
اإلجتماعي
االندماج
Inclusion

63.9%
Quality of Life

جودة الحياة

سيحلل التحليل في األقسام الالحقة جميع األبعاد الخمسة لالزدهار ويحدد مجاالت نقاط القوة والضعف إلبالغ التدخالت
المناسبة.
8

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.أظهرت مؤشرات محور اإلنتاجية مدينة سكاكا
قامت بإنتاج  7مؤشرات من أصل  8مؤشرات تشكل حزمة اإلنتاجية.
وبلغ محور االنتاجية نسبة  %46.6حيث تم تصنيفه على انه دون المتوسط حسب مقياس االزدهار العالمي وسبب
االنخفاض يعود الى الكثافة االقتصادية المنخفضة ونسبة العمالة الى السكان والتي بلغت %54.6

الجدول ( :)1مؤشر اإلنتاجية ()%46.4

المحور الفرعي

النمو االقتصادي ()%72.8

العمالة ()%56.1
التكتالت االقتصادية
()%11.3

المؤشر

البيانات
االساسية

نصيب الفرد من الناتج المحلي

29,622.00

متوسط دخل األسرة
نسبة اإلعالة لكبار السن
نسبة العمالة إلى السكان
العمالة غير الرسمية
البطالة

27,489.59
4.18
54.68
17.40
15.60
96,824,965

الكثافة االقتصادية

الوحدة
تعادل القوة الشرائية
(دوالر أمريكي/فرد)
(دوالر أمريكي/فرد)
%
%
%
%
تعادل القوة الشرائية
(دوالر أمريكي/كم)2

مؤشر
ازدهار
المدن
CPI
74.1%
55.1%
86.3%
54.3%
90.0%
24%
11.3%

الشكل ( :)4مؤشرات اإلنتاجية
100.0%

90.0%

86.3%

90.0%
74.1%

80.0%
70.0%

55.1%

54.3%

60.0%
50.0%
40.0%

24.0%

30.0%
20.0%

11.3%

10.0%
0.0%
الكثافة
االقتصادية
التكتالت
االقتصادية

معدل البطالة

العمالة غير
الرسمية

نسبة العمالة
إلى السكان

نسبة اإلعالة
لكبار السن

التوظيف

متوسط دخل
األسرة
النمو االقتصادي
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نصيب الفرد
من الناتج
المحلي

التعليقات
قوي
متوسط
قوي جداً
متوسط
قوي جداً
دون المتوسط
دون المتوسط

محور تطوير البنية التحتية

4

يقيس المحور الخاص بالبنية التحتية مدى إستخدام المدن للموارد المتاحة لتأسيس بنية تحتية مستدامة تعمل
بكفاءة وفعالية .فالخدمات مثل المياه المحسنة ،والصرف الصحي ،والكهرباء ،وشبكة الطرق ،وتقنية المعلومات
واالتصاالت تعتبر ضرورية لدعم سكان المدينة ،واقتصادها ،وضمان الحصول على نوعية حياة أفضل.
بلغت نسبة إنتاج مؤشرات محور البنية التحتية والتنمية في مدينة سكاكا  %94.7من إجمالي المؤشرات المطلوبة لهذه
الحزمة وهي تعبر عن قطاع هام من قطاعات االزدهار الحضري وترتبط بشكل مباشر بالخدمات التي تقدم للمواطنين
وترجع أهميتها لكونها تعبر عن قطاع خدمي كبير جدا ً في الطرق والمياه والصرف وباقي مؤشرات البنية التحتية.
وصنف هذا المحور على انه متوسط القوة بنسبة  %62.9مما يعني ان مدينة سكاكا لديها بنية تحتية فعالة ولكنها بحاجة
الى التحسينات خصوصا بما يتعلق بالبنية التحتية االجتماعية.
مؤشر تنمية البنية التحتية ()%62.9
المحور الفرعي

المؤشر
االتصال بشبكة الكهرباء
االتصال بشبكة الصرف الصحي المحسن

البنية التحتية لإلسكان ()%68.7

االتصال بشبكة المياه المحسنة
الحصول على سكن محسن

68.60
83.50
3,109.37

منطقة معيشة كافية

90.00
0.57

الكثافة السكانية

عدد المكتبات العامة
البنية التحتية االجتماعية ()%25.0

تقنية المعلومات واالتصاالت ()%73.5

التنقل داخل المناطق الحضرية ()%79.0

%
%
%
%
نسمة/كيلومتر
%
 100,000/#نسمة

68.6%
83.5%
20.7%
90.0%
0.0%

كثافة األطباء

2.08

 1,000/#نسمة

50.1%

متوسط سرعة النطاق العريض
إمكانية إستخدام الكمبيوتر في المنزل
االتصال بشبكة اإلنترنت
زمن الرحلة اليومي
القدرة على تحمل تكاليف النقل
طول شبكة النقل الجماعي

51.20
95.72
15.60
0.00
19.92

ميغابايت/الثانية
%
%
دقيقة
%
كم 1/مليون نسمة

51.2%
95.7%
100.0%
100.0%
36.9%

السالمة على الطرق (الوفيات المرورية)

شبكة الشوارع ()%68.3

البيانات
االساسية
100.00
49.60

الوحدة

مؤشر ازدهار
المدن CPI
100.0%
49.6%

استخدام وسائل النقل العام
كثافة التقاطعات
األراضي المخصصة للشوارع
كثافة الشوارع
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90.67
21.43
12.57

 100,000/#نسمة
%
/#كم 2
%
(كم/كم)2

90.7%
51.4%
62.9%

التعليقات
قوي جداً
دون
المتوسط
متوسط القوة
قوي جدا
دون
المتوسط
قوي جداً
دون
المتوسط
دون
المتوسط
متوسط
قوي جدا
قوي جداً
قوي جداً
دون
المتوسط
قوي جداً
متوسط
متوسط القوة

الشكل ( :)5مؤشرات تنمية البنية التحتية
120.0% 100.0%
95.7%100.0%100.0%
90.7%
90.0%
100.0%
83.5%
68.6%
80.0%
62.9%
51.4%
50.1% 51.2%
49.6%
60.0%
36.9%
40.0%
20.7%
20.0%
0.0%
0.0%

كثافة الشوارع

األراضي المخصصة للشوارع

كثافة التقاطعات

السالمة على الطرق (الوفيات
المرورية)

القدرة على تحمل تكاليف النقل

متوسط زمن الرحلة اليومي

االتصال بشبكة اإلنترنت

إمكانية إستخدام الكمبيوتر في المنزل

كثافة األطباء

عدد المكتبات العامة

منطقة معيشة كافية

الكثافة السكانية

الحصول على سكن محسن

االتصال بشبكة المياه المحسنة

االتصال بشبكة الصرف الصحي
المحسن

تقنية المعلومات البنية التحتية
االجتماعية
واالتصاالت

االتصال بشبكة الكهرباء

شبكة الشوارع

محور جودة الحياة

التنقل داخل المناطق
الحضرية

البنية التحتية لإلسكان

5

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.
تم إنتاج  %76.9من إجمالي مؤشكككرات نوعية الحياة ،حيث تم إنتاج 10مؤشكككرات من أصكككل  13مؤشكككر مطلوبة وهي نسكككبة
مرتفعة جدا ً إلنتاج هذه الحزمة.وصككككنف محور جودة الحياة على انه متوسككككط القوة بنسككككبة  %63.9سككككبب الجهود الكبيرة بما
يخص بالخدمات الصحية والسالمة واألمن ،أما التعليم فحقق مؤشرات دون المتوسط بسبب ضعف تعليم مرحلة الطفولة المبكرة
والذي بلغ  .%8.1وبسكككككبب قلة المسكككككاحات االماكن العامة والتي بلغت  %38.7والذي يعتبر دون المتوسكككككط حسكككككب مقياس
االزدهار العالمي.
الجدول ( :)3مؤشر جودة الحياة ()%63.9

المحور الفرعي

المؤشر

البيانات
االساسية

العمر المتوقع عند

68.00

الوحدة

مؤشر
ازدهار
المدن
CPI
55.1%

التعليقات

متوسط
الوالدة
الخدمات الصحية ()%78.1

التعليم ()%49.7

السالمة واألمن ()%89.1
المساحات/األماكن العامة
()%38.7

0.00
وفيات األمهات اثناء الوالدة
وفيات األطفال دون الخامسة
تغطية التطعيم
تعليم مرحلة الطفولة المبكرة
صافي التسجيل في التعليم العالي
معدل معرفة القراءة والكتابة
متوسط سنوات الدراسة
معدل جرائم القتل
معدل السرقة
نصيب الفرد من المساحات الخضراء
الوصولية الى المناطق المفتوحة

14.60
100.00
7.99
49.80
88.90
3.42
44.97
5.80
-
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سنة
 100,000/#مواليد
أحياء
 1000/#مواليد أحياء
%
%
%
%
%
 100,000/#نسمة
 100,000/#نسمة
م /2نسمة
%

100.0%

قوي جداً

57.1%
100.0%
8.1%
53.8%
87.0%
83.4%
94.7%
38.7%
-

متوسط
قوي جداً
دون المتوسط
متوسط
قوي جداً
قوي جداً
قوي جداً
دون المتوسط
-

الشكل ( :)6مؤشرات جودة الحياة
94.7%

100.0%

100.0%
87.0% 83.4%
57.1%

53.8%

55.1%

38.7%

األماكن العامة للشباب

إمكانية الوصول إلى األماكن
العامة المفتوحة

المساحة الخضراء للفرد الواحد

معدل السرقة

معدل جرائم القتل

معدل معرفة القراءة والكتابة

صافي التسجيل في التعليم العالي

تعليم مرحلة الطفولة المبكرة

تغطية التطعيم

القضاء على وفيات األطفال دون
الخامسة

القضاء على وفيات األمهات

المساحات/األماكن العامة

السالمة واألمن

التعليم

توقعات الحياة عند الوالدة

0.0%

0.0%

8.1%

الخدمات الصحية

بلغ مؤشر العمر المتوقع عند الميالد  68عام وهو معدل متقارب مع مدن المملكة حيث بلغ  72.7عام في الرياض  ،وبلغ
 73.9عام في أبها  ،وبلغ  73.8عام في الدمام  ،ويقل عن المعدل العالمي األعلى البالغ  83عام ولكنه يقترب منه مما يدل
على االهتمام بفئة كبار السن مع االهتمام بباقي الفئات ،

محور االندماج االجتماعي

6

تشجع المدينة الشاملة الوصول العادل إلى الخدمات وتسمح لجميع السكان بالمشاركة والمسائلة.
حقق هذا المحور نسبة  %51.4ووفقا ً لمقياس االزدهار الدولي يمكن تصنيف المدينة على انها مندمجة اجتماعيا بمعدل
متوسط القوة ،حيث ان نسبة المرأة في قوة العمل تعد دون المتوسط بنسبة  %37.4لذا من الواجب رفعها لتحقيق ازدهار
اعلى للمدينة من خالل محور االندماج االجتماعي.

الجدول ( :)4مؤشر اإلندماج االجتماعي ()%66
المحور الفرعي
اإلندماج حسب الجنس
()%60.1

عدالة االلتحاق بالمدارس الثانوية
المرأة في االدارة المحلية

البيانات
االساسية
0.88
37.12

%

نسبة المرأة في قوة العمل

18.72

%

المؤشر
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الوحدة

مؤشر ازدهار
المدن CPI
88.3%
74.2%
37.4%

التعليقات
قوي جداً
قوي
دون
المتوسط

الشكل  :)7مؤشر اإلندماج االجتماعي
100.00%
88.30%

90.00%
80.00%

74.20%

70.00%
60.00%
50.00%
37.40%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

نسبة المرأة في قوة العمل

محور االستدامة البيئية

المرأة في االدارة المحلية

عدالة االلتحاق بالمدارس الثانوية

7

إن المدن المزدهرة يجب أن تضككككككمن أنه أثناء نموها وتطورها اقتصككككككاديا تبقي على بيئة المدينة سككككككليمة غير متدهورة،
وصككحية وصككالحة للعيش وتحافظ عليها من أجل رفاهية سكككانها .بلغ محور االسككتامة البيئية ما نسككبته  %91.6وحسككب
مقياس االزدهار العالمي يصكككنف ذلك على انه قوي جداً ،اال انه من المهم االشكككارة الى ان ما تم إنتاجه هو  %50فقط من
المؤشككرات المسككتهدفة في حزمة المؤشككرات البيئية حيث تم إنتاج  4مؤشككرات فقط من كامل المؤشككرات المطلوبة ،لذا قد ال
تعبر هذه النسبة عن واقع االستدامة البيئية.
هذا ولم يتم إنتاج مؤشكككرات حجم إنبعاثات ثاني أكسكككيد الكربون وهو مؤشكككر مهم جدا لقياس التلوث الكربوني ومؤشكككر نسكككبة
تركيز الملوثات ويرجع ذلك إلى :
 عدم وجود محطات الرصكككككككد البيئي الكافية بمنطقة الجوف حيث توجد محطة القريات وغير متوافر لها قراءات رصكككككككدخالل السنوات الماضية.
 عدم تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة فإننا أمام مدينة تعتمد بشكل كبير على الوقود الحفرى. -ال يوجد آلية لتدوير المخلفات داخل المدينة لمصانع التدوير التي يمكن لها استغالل تلك المخلفات إال بنسب قليلة.
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الجدول ( :)5مؤشر االستدامة البيئية ()%91.6
المحور الفرعي

المؤشر

البيانات
االساسية

الطاقة ()%0.0

حصة استهالك الطاقة المتجددة

-

إدارة النفايات ()%61.0

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

86.10
97.00

الوحدة
ميكروغرام/متر
مكعب
%
%
%

مؤشر ازدهار
المدن CPI

التعليقات

-

-

86.1%
97.0%

قوي جداً
قوي إلى حد ما

الشكل ( :)8مؤشرات اإلستدامة البيئية
97.00%

86.10%

جمع النفايات الصلبة

معالجة مياه الصرف الصحي
إدارة النفايات

التحليل الرباعي (لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات) بناء على مؤشر ازدهار المدن:
يحاول هذا القسم استخدام التحليل والنتائج التي توصل إليها مؤشر ازدهار المدن لتحديد مجاالت القوة والضعف أو
التحديات وفرص النمو والتحديات المحتملة التي قد تواجهها المدينة حتى يمكن أخذ التوصيات وخطط العمل المناسبة
بعين االعتبار.
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الجدول  :7تحليل  SWOTالقائم على مؤشر ازدهار المدن
القوة :قائمة مؤشرات قوية

الضعف :قائمة المؤشرات الضعيفة

محور اإلنتاجية:
• نصيب الفرد من الناتج المحلي
• نسبة اعالة كبار السن
• متوسط دخل األسرة
• العمالة غير الرسمية
محور تطوير البنية التحتية
• الوصول إلى الكهرباء
• الوصول إلى المأوى المحسن
• متوسط زمن الرحلة اليومي
• القدرة على تحمل تكاليف النقل
محور جودة الحياة
• مدة الحياة المتوقعه عند الوالدة
• تغطية التطعيم
• معدل معرفة القراءة والكتابة
• معدل جرائم القتل
• معدل السرقة
محور االندماج االجتماعي
• االلتحاق بالتعليم الثانوي العادل
• المرأة في االدارة المحلي
محور االستدامة البيئية
• معالجة مياه الصرف الصحي

محور اإلنتاجية:
• التوظيف الى نسبة السكان
• الكثافة االقتصادية
محور تطوير البنية التحتية
• الكثافة السكنية
• كثافة االطباء
• االتصال بشبكة الصرف الصحي
• االتصال بشبكة المياه
• توفير الكمبيوتر المنزلي
• خدمة اإلنترنت
• عدد المكتبات العامة
• السالمة على الطرق
• مساحة األراضي المخصصة للشوارع
• كثافة التقاطع
• كثافة الشوارع
محور جودة الحياة
• تعليم الطفولة المبكرة
• االلتحاق الصافي في التعليم العالي
• إمكانية الوصول إلى األماكن العامة المفتوحة
محور الندماج االجتماعي
• نسبة النساء في القوى العاملة

الفرص :المؤشرات التي تخلق فرصة

التهديدات :مؤشر يمكن أن يشكل تهديدًا لالزدهار

• نﺴﺒة اعالة كبار السن  -يﺸﺠع العﺐء الﻤﻨﺨفﺾ على الﺴﻜان • انخفاض معدل التوظيف إلى السكان  -ال يمكن للمدينة خلق
فرص عمل كافية.
الﻤﻨﺘﺠﻴﻦ للنمو.
• عدد قليل من المكتبات العامة  -خطر المدينة بوجود سكان
• السالمة واألمن الجيدان  -توفر المدينة بيئة مالئمة لكل من
بدون ثقافة القراءة.
االستثمار األجنبي المحلي والمباشر.
• كثافة االطباء  -إذا لم يتم التحقق من ذلك فهناك خطر
• النساء في القوى العاملة  -على الرغم من أن هذا هو
انخفاض جودة الرعاية الصحية مع زيادة عدد السكان.
الضعف ،فإنه يوفر فرصة لالستفادة من الموارد الضخمة
• التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  -تتعرض المدينة لخطر
للمرأة السعودية المتعلمة والماهرة.
وجود عدد كبير من الشباب  /األشخاص دون تعليم.
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نبذة عن 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 واالدارات 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.

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 ان شاء المر صد الح ضري لمدينة سكاكا عام  ،2014وقد انتج المر صد بدورته االولى  138مؤ شراً ح ضرياً ،وي شمل
نطاق عمل المرصكككد الحضكككري النطاقات العمرانية لحد التنمية باإلضكككافة إلى المخرجات األسكككاسكككية للمرصكككد الحضكككري
والمتمثلة في التقارير الدورية للمؤشككككرات المنتجة والتقارير التحليلية لمدينة سكككككاكا في دورته األولى لعام 1435هـكككككككككك،
ويمكن بلورة أهم إنجازات المرصد الحضري لمدينة سكاكا في اآلتي :
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-

اسكككككككتككككدامككككة إنتككككاج واعتمككككاد المؤشكككككككرات الحضكككككككريككككة العككككالميككككة الموصكككككككي بهككككا من موئككككل األمم المتحككككددة
( 51مؤشراً) مستقبالً ليدخل المرصد الحضري لمدينة سكاكا ضمن منظومة المراصد الحضرية العاملة على مستوى
المملكة في استدامة إنتاجه السنوي .
مساهمة المرصد الحضري في اإلدارة الحضرية حيث أصبح داعما ً أساسيا ً لمتخذي القرار بأمانة منطقة الجوف .
إنتاج وتطوير مجموعة من المؤشرات المحلية الخاصة بمدينة سكاكا كمؤشرات زراعة الزيتون والنخيل والمؤشرات
الخاصة بالسياحة والمهرجانات التي تتميز بها مدينة سكاكا خاصة ومنطقة الجوف عامة.
إنتاج سكككلسكككلة زمنية من المؤشكككرات الحضكككرية طوال فترة المشكككروع مما أعطى تصكككور كامل عن أوضكككاع التنمية
الحضرية بمدينة سكاكا.
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