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تعترب اململكة العربية السعودية واحدة من أكرث الدول منوا ً من الناحية العمرانية والحرضية يف العامل حيث
يعيش مثانية من كل عرشة أشخاص يف املناطق الحرضية وبالتايل فإن التنمية العمرانية والحرضية التي
يتم تخطيطها وإدارتها عىل نحو جيد ،ميكن أن تكون مبثابة قوة تحويلية دافعة ميكن االستفادة منها يف
التنمية املستدامة والشاملة للمدن يف اململكة العربية السعودية .وعىل مدى العقود الثالثة املاضية،
أدت التنمية العمرانية والحرضية الرسيعة ،ومنو وتطوير البنية التحتية ،والتحول يف املجتمع السعودي
إىل إحداث تحسن ملحوظ يف نوعية وجودة حياة املواطنني السعوديني ومع ذلك ،فإن التنمية العمرانية
والحرضية يف اململكة العربية السعودية تواجه العديد من التحديات وتعتمد إىل حد كبري عىل النفط كام إن هناك اختالالت إقليمية
بني املناطق ،مع وجود بعض املدن ،خاصة املدن الكربى يف وضع أفضل لالستفادة من الطبيعة اإليجابية للتنمية العمرانية والحرضية.
وملواجهة هذه التحديات وغريها من التحديات الحرضية ،متت موافقة الحكومة يف عام  2013عىل تنفيذ برنامج مستقبل املدن
السعودية من خالل وزارة الشؤون البلدية والقروية ( )MoMRAبالتعاون مع برنامج موئل األمم املتحدة والذي يهدف إىل تحقيق
التنمية الحرضية املستدامة يف املدن السعودية من خالل التخطيط واإلدارة الفاعلة ،مبا يف ذلك تعزيز ودعم املدن املنتجة
اقتصاديًا ،وتحسني الترشيعات الحرضية واألطر املؤسسية .كام إن هذا الربنامج يتامىش مع رؤية  2030للمملكة العربية السعودية
وبرنامج التحول البلدي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ،ويستجيب أيضاً لألجندة العاملية ألعامل التنمية الحرضية والتي إلتزمت

دول العامل ومنها اململكة بتنفيذها.
يوضح هذا التقرير ،باألدلة املعتمدة واملوثوق منها ،الحالة الراهنة للمدن السعودية ويستعرض أهم التحديات التي تواجه املناطق
الحرضية يف اململكة العربية السعودية ،فضال عن الفرص التي تتميز بها والتي ميكن أن تساهم يف التنمية الوطنية املستدامة،
كام تحتاج املدن السعودية ألن تكون أكرث تنو ًعا من الناحية االقتصادية ومنتجة؛ ومن املهم أيضاً تعزيز األطر املؤسسية والترشيعية
كأساس لتنفيذ عمليات تخطيط حرضية مبتكرة ومتجددة ميكن أن تستجيب للتحديات الحرضية الحالية والناشئة يف اململكة.

إن اململكة العربية السعودية عازمة عىل تحقيق قفزات نوعية وكمية يف هذا الصدد إىل جانب حشد كافة املوارد البرشية واملالية
االزم لذلك وهذا األمر يتطلب اتباع نهج شامل ترشك فيه كافة جوانب وقطاعات املجتمع ،مبا يف ذلك املجتمع املدين واملؤسسات
املجتمعية .ومن خالل العمل بشكل تعاوين ،سيكون من املمكن تنفيذ ودفع أجندة أعامل التنمية الوطنية نحو التنمية املستدامة.
إن تنفيذ األجندة الحرضية الجديدة واالستجابة املناسبة ألهداف التنمية املستدامة  -الهدف  11واألهداف الحرضية األخرى  -أمر بالغ
األهمية إلنشاء املدن والتجمعات السكانية يف اململكة بطريقة آمنة وشاملة ومرنة ومستدامة.
ولقد استفاد هذا التقرير من الجهود التي بذلها الباحثون واالقتصاديون وخرباء البيئة واملخططون املدنيون والخرباء القانونيون،
وجميعهم يعملون بشكل وثيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ،واملسؤولني الحكوميني وغريهم من املهنيني.
إنني أثني عىل هذه الجهود التي توفر قاعدة صلبة ميكن من خاللها إجراء التغيريات والتعديالت املؤسسية والقانونية الالزمة لضامن
تحقيق مستقبل أكرث ازدهارا ً للمدن السعودية.
كلمة الرئيس التنفيذي لربنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية
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يقدم هذا التقرير ملحة عامة عن التقدم الذي أحرزته اململكة العربية السعودية يف مجال التحول الحرضي والدروس املستفادة
واالسرتاتيجيات والسياسات املستقبلية الهادفة لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومدن مستدامة جاذبة للعيش والعمل.

والتحض السائدة فيها إىل البيانات التي تم
يستند التقرير يف رصده وتحليله الشامل للوضع الراهن لحالة املدن السعودية واتجاهات النمو
ّ

جمعها عىل مدار العامني املاضيني من عدد من املدن كجزء من مرشوع مستقبل املدن السعودية ،حيث يناقش التقرير الفرص والتحديات

أمام هذه املدن يف سياق النمو والتحول الحرضي الحايل الذي تشهده اململكة العربية السعودية .واليوم أكرث من أي وقت مىض تحتاج
قضايا التحرض إىل مراجعة منهج ّية شاملة من منظور البحث والتحليل واالبتكار يف سياسات التح ّول الحرضي للمساهمة يف تنفيذ رؤية

اململكة  2030واألجندة الحرضية الجديدة وإرساء خط أساس ملتابعة التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة خالل السنوات
الـعرش القادمة.

تم إعداد هذا التقرير بطريقة مبتكرة وتشاركية بالتعاون الوثيق بني وزارة الشئون البلدية والقروية وموئل األمم املتحدة شملت مجموعة
واسعة من املشاورات مع الرشكاء يف التنمية الحرضية مبا يف ذلك القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين وخرباء من مختلف

التخصصات من موئل األمم املتحدة  ،والفئات الشبابية الذين أثْ َرت آراؤهم محتوى هذا التقرير .لذلك يعد هذا التقرير نتاج جهود منسقة

وإسهامات طيف واسع من الخربات املتخصصة.

يحتوي تقرير حالة املدن السعودية لعام  2019عىل ستة فصول مع توصيات تتناول جودة الحياة والحوكمة الرشيدة واالقتصاد والتخطيط
الحرضي ودور املرأة واالستدامة البيئية واالندماج االجتامعي لتحسني ازدهار املدن السعودية.

يتناول الفصل األول ديناميكيات واتجاهات التحرض الناشئة يف اململكة ،ويسلط الضوء عىل االتجاهات السكانية والنمو الحرضي وكيفية

إدارة وترية التحرض املتسارعة من خالل مجموعة من االسرتاتيجيات والدراسات والربامج املتخصصة والسياسات التنفيذية.

الفصل الثاين يبحث يف الوضع الراهن لحالة النقل الحرضي يف املدن السعودية وأهم التحديات عىل املستوى البيئي واإلجتامعي
واإلقتصادي كام يضع خارطة طريق نحو نظام نقل حرضي مستدام وفعال ذو تأثري إيجايب عىل التنمية الحرضية يف املدن السعودية.

الفصل الثالث يبحث يف كيفية تحقيق االستدامة البيئية وتنمية املدن الخرضاء ،شاملة املفاهيم الجديدة لإلستدامة وماهو التقدم املحرز

نحو االستدامة البيئية يف املناطق الحرضية كام يستعرض الفصل أهم التحديات والفرص لتحقيق تنمية حرضية مستدامة بيئياً.

ويستعرض الفصل الرابع التنمية االقتصادية والتنوع يف املدن السعودية عىل صعيد االنتاجية االقتصادية ،مع الرتكيز عىل إمكاناتها كقوة

تحولية محركة للنمو االجتامعي واالقتصادي الشامل واملستدام ،وعىل التحديات التي تواجهها يف توفري الفرص املتساوية والبيئة
العمرانية الجاذبة للعيش والعمل واالستقرار وكيفية متويل التنمية الحرضية يف هذه املدن.

ويركز الفصل الخامس عىل أهمية الحوكمة الحرضية وإدارة التحول لتتوافق مع رؤية اململكة  2030وبرامج التحول البلدي كام يركز التقرير
عىل رضورة اإلهتامم باألطر الترشيعية وتأسيس نظام فعال للتخطيط العمراين يف املدن السعودية

الفصل السادس يبحث إسرتاتيجية تنفيذ األجندة الحرضية الجديدة وماهي أهم السياسات والربامج التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج والتي

تتامىش مع اهداف التنمية املستدامة ورؤية اململكة .2030

وقد تم انتاج مثل هذا التقرير للعديد من الدول املتقدمة مثل اسرتاليا وبعض دول االتحاد األورويب ،ويعترب األول من نوعه عىل مستوى

الدول العربية.

وختاماً نشكر جميع من شارك يف اعداد هذا التقرير من الجهات الحكومية املختلفة ومؤسسات املجتمع املدين والجامعات وبرنامج األمم

املتحدة للمستوطنات البرشية كام نشكر املختصني بوكالة تخطيط املدن عىل ما بذلوه من جهد يف اعداد هذا التقرير.

وزارة الشؤون البلدية والقروية
وكالة الوزارة لتخطيط املدن
ii
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نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

برنامج مستقبل املدن السعودية هو برنامج تعاون مشرتك بني وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية (املوئل) ،تم تنفيذه بالتعاون مع  17مدينة سعودية رئيسية ،تم إختيارها بنا ًء عىل أحجامها السكانية
املختلفة ،وتوزيعها الجغرايف ،إىل جانب مجموعة من املعايري املعتمدة عىل القدرات واإلمكانيات االقتصادية لخلق تنمية

حرضية أكرث توازناً بني مدن اململكة العربية السعودية ،وقد شملت الدراسة كل من مدينة :الرياض ،مكة املكرمة ،جدة،
الطائف ،املدينة املنورة ،تبوك ،الدمام ،القطيف ،األحساء ،أبها ،نجران ،جيزان ،حائل ،عرعر ،الباحة ،بريدة ،سكاكا.
سعى برنامج مستقبل املدن السعودية منذ البداية نحو تعزيز املشاركة الواسعة والنهج الشامل باعتباره أحد العوامل
األساسية املحركة والدافعة للربنامج وبناء عليه قامت العديد من الجهات والهيئات املعنية بتوفري املعلومات والبيانات
التي إعتمدت عليها عمليات التحليل وإعداد التوصيات .كام تم تنظيم منتديني حرضيني كمنصة للمشاركة والتفاعل،
خاصا ومحوريًا من خالل املبادرات وورش العمل والحمالت .ولقد عرض
وقد أوىل الربنامج للشباب من الجنسيني إهتام ًما ً
الربنامج يف العديد من الفعاليات واملؤمترات اإلقليمية والعاملية كتجربة وقصة نجاح وطنية.

وقد قام الربنامج بالعديد من املراجعات عىل مستوى املدن السبعة عرش ،مع تحليل تفصييل ومتعمق لخمس مدن
بإعتبارها متثل عينة منوذجية للمدن السعودية ،حيث نظرت هذه املراجعات يف الروابط بني التخطيط الحرضي والتخطيط
اإلقليمي عن طريق دراسة املدينة يف إطار منطقتها  ،ودراسة بعض القضايا املحددة عىل مستوى املجاورات السكنية،
ولقد تم استخدام بيانات هذه املراجعات ،عند الرجوع لتقارير مؤرشات ازدهار املدن وعمليات التحقق عرب ورش عمل
استديوهات التخطيط الرسيع ،الستقراء استنتاجات تستند عىل األدلة يعتمد عليها نظام التخطيط ككل .وعن طريق
البحوث التطبيقية ،التي ركزت عىل االستنتاجات املعتمدة عىل الجانب العميل ،تم استخدام األدلة التي تم جمعها لتحديد
نقاط القوة والتحديات يف نظام التخطيط ،ومامرسات التخطيط املحلية يف كل مدينة ،وتم إختبار التصاميم واملشاريع
االرشادية كطرق لتطبيق الحلول ،قبل االنتهاء إىل وضع التوصيات والسياسات ملستقبل عملية التخطيط يف تلك املدن.
ولقد طبق الربنامج العديد من أساليب بناء القدرات التي تستهدف :وزراة الشؤون البلدية والقروية واالمانات
والوزارات والهيئات الحكومية ذات العالقة وكذلك املؤسسات األكادميية واملؤسسات غري الربحية يف العديد من
املوضوعات،املتعلقة بإجراء عدد من اإلصالحات يف التخطيط لتحقيق األجندة الحرضية الجديدة والهدف  11من أهداف
التنمية املستدامة ،واألبعاد العمرانية والحرضية لكل من رؤية اململكة العربية السعودية  2030و برنامج التحول الوطني.
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كلمة الرئيس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
كلمة وكالة الوزارة لتخطيط املدن
نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية
املحتويات
قامئة األشكال والجداول

الفصل األول :اتجاهات التحرض الناشئة يف اململكة العربية السعودية
الجزء األول :اتجاهات التحرض يف اململكة العربية السعودية
 1-1االتجاهات الدميوغرافية
 1-1-1النمو السكاين الرسيع
 2-1-1تغري االتجاهات الدميوغرافية
 3-1-1الرتكز اإلقليمي للسكان
 2-1اململكة العربية السعودية :مملكة تشهد وترية تحرض متسارعة
 1-2-1الرتكز السكاين يف املدن الكبرية
 2-2-1الهيمنة الحرضية
الجزء الثاين :تحديات اتجاهات التحرض الناشئة يف اململكة العربية السعودية
 1-2تحديات التنمية غري املتوازنة
 1-1-2تراجع وصول وانتشار التنمية يف املناطق املستهدفة
 1-2-2تراجع دور االقتصاد الريفي يف الناتج املحيل اإلجاميل
 2-2الحاجة إىل مناطق حرضية "جديدة"
 3-2أمناط االستهالك غري املستدامة

 1-3-2االستهالك غري املستدام لألرايض الحرضية  -الزحف العمراين
 2-3-2تزايد منط االستهالك غري املستدام للمياه
 3-3-2تزايد منط االستهالك غري املستدام للطاقة
 4-3-2انبعاثات االحتباس الحراري الكربونية
امليس
 4-2توفري اإلسكان
ّ
 5-2تحديات إدارة النمو الحرضي
 1-5-2سياسة مراكز النمو :تحديات الرتكز السكاين والتباينات اإلقليمية
 2-5-2تحديد النطاق العمراين للمدن السعودية :تحديات الكتل العمرانية املتجاورة
 6-2تحديات الحوكمة الحرضية
الخالصة والتوصيات
التعليقات الختامية

الفصل الثاين :نحو نظام نقل مستدام يف املناطق الحرضية
 1-2نهج مستدام
 2-2الحالة الراهنة لنقل الركاب يف املناطق الحرضية
 2-2-2تغيري تفضيالت وسلوك املستهلك
 1-2-2النقل والتنمية االقتصادية
 3-2النقل الخاص
 1-3-2تأثريات النقل الخاص
 2-3-2االزدحام املروري
 3-3-2انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
 4-3-2تلوث الهواء
 5-3-2سالمة وأمن النقل
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 4-2النقل العام الرسمي
 1-4-2تأثري النقل العام الرسمي
 2-4-2قياس أداء النقل العام :مؤرش ازدهار املدن
 5-2مراجعة التنقل الحرضي :مالحظات ختامية
التعليقات الختامية
الفصل : 3االستدامة البيئية وتنمية املدن الخرضاء
 1-3فهم االستدامة
 2-3األدوار والتقدم املحرز نحو االستدامة البيئية يف املناطق الحرضية
 3-3االتفاقات البيئية العاملية
 4-3ندرة املياه يف اململكة العربية السعودية
 1-4-3التعامل مع ندرة املياه
 5-3إدارة النفايات
 6-3تلوث الهواء يف املناطق الحرضية
 1-6-3االتجاهات والتحديات يف تلوث هواء املدن
 2-6-3السياسات الوطنية التي تؤثر يف تلوث الهواء
 7-3تغري املناخ :نقاط الضعف والتأثري
 1-7-3إسرتاتيجيات التخفيف من حدة التغريات املناخية يف املناطق الحرضية
 2-7-3اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ يف املناطق الحرضية
 8-3التلوث البحري والتأثري البيئي
 1-8-3تدابري التكيف والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية من آثار التغري املناخي
 2-8-3السياسات املتعلقة بالتلوث البحري
 9-3الطاقة املتجددة
 1-9-3نحو سياسة مستدامة للكهرباء
 2-9-3التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء
 3-9-3كفاءة الطاقة
 4-9-3نحو طاقة متجددة
 5-9-3املدن الخرضاء والتحرض املستدام
 6-9-3استدامة نظم الطاقة املستقبلية
الخالصة والتوصيات
التعليقات الختامية
الفصل :4ديناميكيات االقتصاد الحرضي
 1-4املزايا النسبية للمدن الرئيسة
 2-4املدن كمحركات للنمو االقتصادي
 3-4التحديات املستمرة أمام االقتصاد الحرضي ورؤية اململكة العربية السعودية للتحول
 1-3-4تذبذب أسعار النفط العاملية
 2-3-4انخفاض املشاركة يف قوة العمل الوطنية
 3-3-4اإلسكان
 4-4تحقيق مدن مستدامة اقتصاديًا – نظرة مستقبلية
 1-4-4منظومة ذكية وطنية تدعم الدور االقتصادي للمدن الثانوية
 2-4-4االبتكار يف متويل البلديات
 3-4-4اإلسكان قوة مركزية يف التنمية االقتصادية
 4-3-4متويل النمو الحرضي :االعتامد عىل الحكومة
الخالصة العامة
التعليقات الختامية

vi

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

الفصل  :5إدارة التحول الحرضي يف اململكة العربية السعودية  :أهمية الحوكمة الحرضية
 1-5مقدمة
 2-5طبيعة حوكمة التنمية الحرضية
 3-5أدوات الرؤية والتوجيه للتنمية الوطنية
 1-3-5خطط التنمية الخمسية الوطنية
 2-3-5رؤية اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني 2020
 3-3-5االسرتاتيجية العمرانية الوطنية
 4-3-5برنامج مستقبل املدن السعودية
 4-5البنية املؤسسية والجهات الفاعلة واملسؤوليات يف الحوكمة
 5-5متويل التنمية الحرضية
 6-5تخطيط التنمية وأنشطة اإلدارة الحرضية
 7-5الكوادر املؤسسية البلدية واإلدارة املحلية
 1-7-5التخطيط البلدي ومسؤولية التنفيذ
 2-7-5التمويل البلدي
 3-7-5التحديات الرئيسة يف إدارة القطاع البلدي للتنمية العمرانية
 4-7-5الحالة  : ١منو وتحول أمانة املنطقة الرشقية
 5-7-5الحالة  :2منو وتحول أمانة محافظة جدة
 8-5املشاركة والشمولية
 9-5األطر الترشيعية
الخالصة والتوصيات
التعليقات الختامية
الفصل  :6تنفيذ أجندة التنمية الحرضية الجديدة يف اململكة العربية السعودية
 1-6السياسات والربامج التنفيذية مفتاح للنجاح
 2-6تنفيذ األجندة الحرضية الجديدة :القضايا واالتجاهات الناشئة
 1-2-6الحوكمة التشاركية واملبتكرة للمدن املنفتحة والشاملة للجميع
 2-2-6الجهود الوطنية لتقليل االنبعاثات الغازية والتكيف مع آثار التغري املناخي
 3-2-6السكن يف صميم األجندة الحرضية الجديدة
 4-2-6التحرض والتنمية :االستثامر يف القوة التحويلية للمدن
 3-6إطار عمل تنفيذ األجندة الحرضية الجديدة
 1-3-6تب ّني السياسات الحرضية الوطنية وتنفيذها
 2-3-6تعزيز الترشيعات الحرضية ونظم الحوكمة
 3-3-6تفعيل التخطيط املحيل والتصميم الحرضي
 4-3-6تعزيز التمويل البلدي واألنظمة املالية املحلية
 5 -3-6مرشوعات التوسع والتطوير العمراين
 4-6الخالصة  :التنفيذ الفعال لألجندة الحرضية الجديدة
التعليقات الختامية
امللحق اإلحصايئ
املراجع
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قامئة األشكال والجداول
اإلطارات
إطار  :1-1املدن السعودية يف رؤية اململكة 2030

إطار  :1-2الشباب والتوظيف يف اململكة العربية السعودية

إطار  :1-3املشاريع التنموية الكربى باململكة العربية السعودية

إطار  : 2-1االستثامرات األخرية يف إنشاء وتطوير مرافق النقل يف اململكة العربية السعودية

إطار  :2-2تطبيقات طلب الخدمة عرب االنرتنت :التطورات التكنولوجية يف اململكة العربية السعودية
إطار  :2-3السعودية تستثمر يف السالمة املرورية عىل الطرق

إطار  :2-4تحليل اتجاهات استخدام النقل العام بني أوساط الشباب السعودي
إطار  :3-1موارد املياه وإدارتها يف املدينة املنورة

إطار  :3-2الطاقة املستخدمة يف محطات التحلية  -من النفط إىل الطاقة الشمسية
إطار  :3-3ملوثات الهواء

إطار  :3-4الطاقة الحرارية املركزة يف اململكة العربية السعودية
إطار  :4-1دمج التحرض يف االقتصاد

إطار  :4-2دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية من خالل املدن االقتصادية واملشاريع
إطار  :4-3االتجاهات االقتصادية الحديثة

إطار  :4-4زيادة مشاركة املرأة يف االقتصاد
إطار  :4-5االعتامد عىل العاملة الوافدة
إطار  :4-6إعداد املوازنة

إطار  :5-1دروس مستفادة من جاكرتا :تسخري املجتمع من أجل حوكمة رشيدة
إطار  :6-1العنارص الرضورية للتنفيذ الناجح ألجندة التنمية الحرضية الجديدة
إطار  :6-2زيادة مشاركة املرأة يف التنمية املستدامة

إطار  :6-3إجاميل مخزون املوارد واألصول العامة ،و صايف املخزون بعد استبعاد استهالك إجاميل

املخزون وارتباط ذلك بقياس مدى التقدم املحرز يف تحقيق أجندة التنمية الحرضية املستدامة

األشكال
الشكل  :1-1النمو السكاين يف اململكة العربية السعودية1950-2050 ،

الشكل  :1-2النسبة املئوية للسكان يف فئة الشباب ( )15-24والفئة يف سن العمل واالنتاج ( )15-64من إجاميل سكان اململكة العربية السعودية1950-2100 ،
الشكل  :1-3التغري يف الوزن الدميوغرايف للمناطق السعودية 2017 - 1992 ،
الشكل  :1-4مستوى التحرض يف بعض مناطق اململكة العربية السعودية

الشكل  :1-5منو سكان الحرض والريف يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 1950-2050
الشكل  :1-6اململكة العربية السعودية :سكان املراكز الحرضية الكربى 2017 ،

الشكل  :1-7التغري يف نسبة السكان الحرض حسب مختلف فئات أحجام املدن يف اململكة العربية السعودية 1950-2035 ،
الشكل  :1-8التغري يف عدد السكان من فئات مختلفة لحجم املستوطنات 1950-2035 ،

الشكل  :1-9التغري يف عدد سكان املدن السعودية ألكرث من  300000نسمة 1950-2035 ،

الشكل  :1-10تدهور دور االقتصاد الريفي يف اململكة العربية السعودية 2015 - 1960 ،
الشكل  :1-11التوسع العمراين يف مدن مختارة

الشكل  :1-12الكثافة السكانية يف املناطق املبنية

الشكل  :1-13التوسع العمراين وانخفاض الكثافة السكانية اإلجاملية يف املدن الحرضية السعودية

الشكل  :1-14مكونات التوسع العمراين يف الرياض 2000-2013 ،

الشكل  :1-15مقارنة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون /فرد يف اململكة العربية السعودية وبلدان أخرى
الشكل  :1-16أمناط النمو الحرضي يف املدن السعودية

الشكل  :2-1السكان و ملكية السيارات يف الرياض2019 –1968 ،
الشكل  :2-2الربط بني املدن يف اململكة العربية السعودية
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الشكل  :2-3نظام النقل العام الجديد يف الرياض

الشكل  :2-4شبكة النقل املقرتحة للمدينة املنورة
الشكل  :2-5شبكة النقل يف الدمام

الشكل  :2-6شبكة النقل يف مكة املكرمة
الشكل  :2-7شبكة النقل يف جدة

الشكل  :2-8مؤرش ازدهار املدن لـ  17مدينة سعودية يف مجاالت التنقل الحرضي ،ترابطية شبكة الشوارع ،وجودة الهواء
الشكل  :2-9قطاع عريض لتصميم مقرتح يف مدينة الدمام

الشكل  :3-1إجاميل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،اململكة العربية السعودية

الشكل  :3-2مصادر انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف قطاع الطاقة (القطاعات الفرعية)
الشكل  :3-3مصدر إمدادات املياه يف املناطق اإلدارية يف اململكة العربية السعودية
الشكل  :3-4محطات التحلية واملدن املستفيدة

الشكل  :3-5إنتاج محطات التحلية والتقنيات املستخدمة يف تحلية املياه املالحة
الشكل  :3-6السدود الرئيسة يف اململكة العربية السعودية

الشكل  :3-7إدارة النفايات يف مدن مختارة ،اململكة العربية السعودية
الشكل  :3-8معدل جمع النفايات يف املدن السعودية

الشكل  :3-9درجة تركيز ملوثات الهواء الدقيقة (قطر أقل من  10مايكرومرت)  ،الرياض2011-2012 ،
الشكل  :3-10التباين يف تركيز ملوثات الهواء تبعاً لفصول السنة واملوقع والظروف الجوية
الشكل  :3-11نظام قاعدة بيانات جودة الهواء الوطنية

الشكل  :3-12متوسط درجة الحرارة السنوي ()2030-2080

الشكل  :3-13املناطق املعرضة لتأثري الجزر الحرارية الحرضية والعواصف الرملية ،الدمام
الشكل  :3-14املناطق املعرضة لخطر تأثري الجزر الحرضية الحرارية  ،بريدة

الشكل  :3.15أعنف الفيضانات التي تعرضت لها مدينة جدة 2009 ،و 2011
الشكل  :3-16املناطق املعرضة لخطر الفيضانات يف املدينة املنورة

الشكل  :-3-17املناطق الساحلية املعرضة ملخاطر تردي أوضاعها يف الدمام
الشكل  :3-18أنواع الوقود املستخدمة يف إنتاج الكهرباء

الشكل  :3-19الطاقة القصوى املمكنة التي ميكن الحصول عليها من الطاقات املتجددة
الشكل  :3-20اإلشعاع الشميس اليومي املبارش

الشكل  :3-21مقرتح لهيكلة تخطيط الطاقة املستدامة

الشكل  :4-1مؤرشات عنارص مبادرة التنمية البرشية يف اململكة العربية السعودية 1990-2014 ،

الشكل  :4-2مساهمة املناطق اإلدارية يف الناتج املحيل اإلجاميل (خارج قطاع النفط والغاز)2012 ،

الشكل  :4-3املساهمة االقتصادية للمناطق يف الناتج املحيل اإلجاميل (خارج قطاع النفط والغاز)2012 ،
الشكل  :4-4متوسط دخل األرسة (بالدوالر األمرييك)

الشكل  :4-5أهم املصانع اإلنتاجية يف  17مدينة سعودية

الشكل  :4-6التوظيف حسب القطاعات االقتصادية يف مدن ومناطق مختارة2016 ،
الشكل  :4-7التوظيف يف مدن ومناطق مختارة 2016 ،

الشكل  :4-8محاور التنمية وتصنيف املدن املقرتحة يف االسرتاتيجية العمرانية الوطنية ٢٠٣٠
الشكل  : 4-9محاور التنمية يف منطقة مكة املكرمة

الشكل  :4-10التمويل الحكومي للصناعات اإلنتاجية يف املناطق( 2015 ،مباليني الرياالت)
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االتجاهات الحرضية الناشئة
يف اململكة العربية السعودية
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اليــوم  ،يعيــش أكــر مــن نصــف البــر  3.5 -مليــار نســمة  -يف املــدن،
حيــث يتوقــع بحلــول عــام  2030أن يكــون  % 60تقريب ـاً مــن ســكان العــامل
مــن قاطنــي املــدن ،مــع تركــز  % 95مــن النمــو والتوســع الحــري يف
املســتقبل يف البلــدان الناميــة 1،ومثــل هــذا التحــر الرسيــع يطــرح
تحديــات بيئيــة واجتامعيــة واقتصاديــة ،ويؤثــر ســلباً يف التفاعــات
والروابــط الريــف -حرضيــة .ومــا تب ّنــي املجتمــع العاملــي ألهــداف وغايــات
التنميــة املســتدامة  -ال ســيام الهــدف  :11جعــل املــدن واملســتوطنات
البرشيــة شــاملة للجميــع وآمنــة ومنيعــة يف مواجهــة األزمــات والكــوارث
ومســتدامة  -ولألجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف أكتوبــر  2016ســوى مؤرش
واضــح عــى رضورة التصــدي للتحديــات الحرضيــة الحاليــة والناشــئة ،ووضــع
ـر يف طليعــة السياســة التنمويــة العامليــة.
عمليــة التحـ ّ
ـر عــى أنــه مجــرد ظاهــرة
وبذلــك يتــم تجــاوز النظــرة البســيطة إىل التحـ ّ
ســكانية ،إىل اعتبــاره أهــم االتجاهــات املفضيــة إىل التحــ ّول ومحــركاً
للنمــو العاملــي مبختلــف جوانبه.2ومــا املصادقــة عــى البعــد الحــري
ألهــداف التنميــة املســتدامة واعتــاد األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ســوى
تثمــن ألهميــة دور املــدن يف تحقيــق التنميــة املســتدامة .ففــي كثــر
مــن األحيــان  ،يتــم تذكرينــا بــأن املعركــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة
تجســد املدن إطــارا ً مرناً
ســوف نربحهــا أو قــد نخرسهــا يف املــدن ، 3حيث
ّ
وإبداعيــا وعملي ـا ً للتعامــل الــكايف مــع التحديــات اإلقليميــة والعامليــة4.
فاألجنــدة الحرضيــة الجديــدة التــي تــم اعتامدهــا
تحــدد معيــارا ً عامليــاً جديــدا ً للتنميــة الحرضيــة
املســتدامة ،وتوفــر خارطــة طريــق عمليــة إلدارة
التحــر املســتدام عــى مســتوى
وتوجيــه
ّ
العــامل خــال الســنوات العرشيــن القادمــة.

لقــد شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية منــوا ً
وتوســعا حرضيـاً ملحوظًــا
ّ
خــال الســنوات الخمســن املاضيــة تح ّولــت خاللــه مــن مجتمــع بــدوي
ريفــي إىل مجتمــع حــري .وحــدث النمــو والتوســع منــذ توحيــد اململكــة
يف عــام 1932مبعــدالت غــر مســبوقة مــن حيــث الحجــم والرسعــة ،إذ
تزايــد مســتوى التحــر يف البــاد مــن  % 21فقــط يف عــام  1950إىل
 % 83يف عــام  2015؛ ومــن املتوقــع أن يصــل إىل  % 90يف عــام .2050
وباملقابــل  ،زاد عــدد ســكان املناطــق الحرضيــة مــن  665000نســمة إىل
 26مليــون نســمة خــال نفــس الفــرة6.
ومــن خــال إدراكنــا للطبيعــة التحوليــة للتنميــة الحرضيــة املســتدامة
ومزاياهــا ،فقــد اشــتملت أهــداف رؤيــة اململكــة  2030عــى تصنيــف
ثــاث مــدن ســعودية لتكــون ضمــن أفضــل  100مدينــة يف العــامل 7.حيــث
يتــم تحقيــق ذلــك جزئيــا مــن خــال عــدة مــؤرشات تنمويــة تشــمل جــودة
الحيــاة ،وتطويــر املــدن ،وتحقيــق االســتدامة البيئيــة .ويقــدم اإلطــار
 1.1يف مــن التقريــر ملحــة عامــة عــن منظــور املــدن يف رؤيــة .2030
ويف مســعى لبنــاء وتطويــر القــدرات املؤسســية الالزمــة لتحقيــق هــذه
الرؤيــة وأهدافهــا االســراتيجية الطموحــة األخــرى ،تــم إطــاق برنامــج
التحــول الوطنــي  2020يف مرحلتــه األوىل عــى مســتوى  24جهــة
حكوميــة تعمــل يف القطاعــات االقتصاديــة والتنمويــة8.

ومتثــل األجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف العديــد
مــن النواحــي نقلــة نوعيــة 5مــن شــأنها أن:
 -1تعيد النظر يف الطريقة التي يتم بها
تخطيط املدن واملستوطنات البرشية
ومتويلها وتطويرها وتنظيمها وإدارتها،
واعتبار التنمية الحرضية واإلقليمية
املستدامة رضورية لتحقيق التنمية
املستدامة واالزدهار الشامل للجميع.

مستوى التحرض العمراين يف
اململكة العربية السعودية ارتفع من
 %21عام  1950إىل  % 83عام 2015

 -2وتعرتف بالدور الرائد للحكومات الوطنية
يف تحديد وتنفيذ سياسات وترشيعات حرضية شاملة وفعالة من
أجل التنمية الحرضية املستدامة ،وبالدور الهام عىل قدم
املساواة لإلدارات اإلقليمية واملحلية ،واملجتمع املدين وأصحاب
املصلحة ،بطريقة شفافة ومسؤولة.
 -3وتتب ّنى نُ ُهج مستدامة للتنمية الحرضية واإلقليمية مو ّجهة
لرفاه السكان ،ومراعي ًة للعمر ومتجاوب ًة مع قضايا املرأة عرب
تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات وبناء وتطوير القدرات عىل
جميع املستويات يف التنمية املستدامة
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يتقــى هــذا الفصــل طبيعــة االتجاهــات
ّ
الحرضيــة الناشــئة يف اململكــة العربيــة
الســعودية والتحديــات املرتبطــة بهــا .ويتكــون
مــن جزأيــن -األول يتنــاول االتجاهــات الحديثــة
يف التحــول الحــري يف اململكــة العربيــة
الســعودية  ،والجــزء الثــاين يتقــى التأثــرات
والتحديــات والفــرص التنمويــة لهــذه االتجاهــات
الحرضيــة.

الفـصـل 1

الجزء األول

اتجاهات التحرض يف اململكة العربية السعودية

وتغيات حرضية.
يف هذا القسم  ،جرى تصنيف االتجاهات الناشئة للتحول الحرضي إىل اتجاهات دميوغرافية
ّ
مع دراسة لطبيعة التأثريات املحتملة لهذه االتجاهات الناشئة.

 1.1االتجاهات الدميوغرافية
شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية خــال الخمســن ســنة املاضيــة
تغــرات دميوغرافيــة مهمــة كان لهــا تأثــر كبــر يف تطورهــا الحــري،
حيــث تــم تحديــد ثالثــة اتجاهــات دميوغرافيــة رئيســة متثلــت يف :منــو
ســكاين رسيــع ،وتقــدم يف الســن مصحوبــاً بارتفــاع نســبة الشــباب
والســكان املنتجــن ،و التوزيــع اإلقليمــي (الجغــرايف) غــر املتــوازن
للســكان عــى الحيــز الوطنــي.

 1-1-1النمو السكاين الرسيع

تعــد اململكــة العربيــة الســعودية مــن بــن البلــدان التــي تشــهد أعــى
معــدالت منــو ســكاين يف العــامل 9.إذ وصــل معــدل النمــو الســكاين
الســنوي يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل  % 2.5يف عــام .2015
وتضاعــف مجمــوع ســكانها خــال العقديــن ونصــف العقــد املاضيــن مــن
 16مليــون نســمة يف عــام  1990إىل مــا يقــارب  32مليــون (انظــر الشــكل
 ،.)1-1حيــث يتوقــع عنــد معــدل النمــو الحــايل أن يصــل عــدد الســكان إىل
 45مليــون نســمة بحلــول عــام  ، 2050مــا يعنــي زيــادة يف عــدد الســكان
بنحــو  13.5مليــون نســمة عــن مســتويات 10 .2015

الشكل  :1-1النمو السكاين يف اململكة العربية السعودية 2050 – 1950 ،
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مــن املتوقــع أن يصــل تعــداد ســكان اململكــة العربيــة الســعودية يف
عــام  2065إىل مــا يقــارب  46.2مليــون نســمة ،لكــن يتوقــع بعدهــا
أن ينخفــض إىل  44مليــون نســمة يف عــام  .112100ويعــزى النمــو
الســكاين يف اململكــة العربيــة الســعودية بالدرجــة األوىل إىل النمــو
ـر االســتثامرات الضخمــة
االقتصــادي الرسيــع مــن عائــدات النفــط  ،مــا يـ َّ
يف مجــاالت الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة وعـ ّزز الحصــول عــى مرافــق
صحيــة محســنة واالرتقــاء بجــودة الحيــاة مــا أدّى إىل انخفــاض معــدالت
الوفيــات مــن  20.3لــكل  1000نســمة يف عــام  1960إىل  3.5يف عــام
 ،2015وانخفــاض يف وفيــات الرضــع مــن  70.7لــكل  1000يف عــام 1980
إىل  11.4يف عــام  .2015وباملثــل  ،ارتفــع متوســط العمــر املتوقــع
مــن  45.6ســنة يف عــام  1960إىل  74.4ســنة يف عــام  122015وقــد
أدى النمــو االقتصــادي يف اململكــة اىل تدفــق هائــل للوافديــن مــن
بلــدان العــامل ،فارتفعــت أعدادهــم يف اململكــة العربيــة الســعودية

مــن  63300وافــدا ً يف عــام  131960إىل  12.14مليــون وافــدا ً يف عــام
 ، 2017مــا يعــادل  192ضعــف مســتواه يف عــام  14 .1960يكمــن التحــدي
الرئيــس للمملكــة يف وجــوب توفــر بنيــة تحتيــة كافيــة ،ووظائــف
وإســكان وخدمــات أساســية لنحــو نصــف ســكانها الحاليــن يف الســنوات
الـــ  35املقبلــة .وتتجــاوب رؤيــة  2030مــع هــذه التحديــات وغريهــا .فالرؤيــة
تعتمــد عــى محــاور ثالثــة تتكامــل وتتســق مــع بعضهــا ،وهــي :املجتمــع
الحيــوي واالقتصــاد املزدهــر والوطــن الطمــوح 15.فاملجتمــع الحيــوي
مهــم للغايــة لوضــع أســاس قــوي لالزدهــار االقتصــادي الــذي بــدوره يوفــر
الفــرص للجميــع عــن طريــق بنــاء منظومــة تعليميــة تتوافــق مخرجاتهــا مــع
احتياجــات الســوق وتوليــد فــرص اقتصاديــة للجميــع ،والثالــث يســتهدف
تحقيــق حكومــة فعالــة ،شــفافة ،ممكّنــة وعاليــة األداء .يشــار إىل توجهــات
الرؤيــة بالنســبة للمــدن الســعودية يف اإلطــار  .1-1ومتثــل االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة  2030أداة حاســمة لتحقيــق البعــد املــكاين
لرؤيــة اململكــة .2030

اإلطار  :1-1املدن السعودية يف رؤية اململكة 2030
شــــهدت مدننــــا ّ تطــــورا ً كبـــرا  ،حيــــث أنشــأنا بنيــــة تحتيــة متقدمــة ،وســنعمل عــىل اســتكامل املتطلبــات واالحتياجــات التي ستؤمن
ملواطنينــا بيئــة متكاملــة تشــمل خدمــات أساســية ذات جــودة عاليــة مــن ميــاه وكهربــاء ووســائل نقــل عامــة وطرقــات .وســنوفر العديــد
مــــن املســــاحات املفتوحــــة واملســطحات الخــراء يف مدننــا إلدراكنــا حاجــة كل فــرد وأرسة إىل أماكــن للتنــزه والرتفيــه ،وغايتنــا يف ذلــك أن
نرتقــي مبســتوى جــودة الحيــاة للجميــع .هدفنــا هــو أن تســاهم هــذه املــدن يف تنميــة االقتصــاد وجــذب االســتثامرات الجيــدة باإلضافــة
إىل املواهــب املحليــة والدوليــة  ،وكلهــا تتــاىش مــع أولوياتنــا الوطنيــة.
وسنشــارك مــع القطــاع الخــاص يف تطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات  ،وخاصــة النطــاق العريــض عــايل الرسعــة ،
وتوســيع نطــاق تغطيتــه وقدرتــه داخــل املــدن وحولهــا وتحســن جودتهــا .نســتهدف بذلــك تجــاوز تغطيــة  ٪90مــن الســكان يف املــدن ذات
الكثافــة الســكانية العاليــة و  ٪66يف املناطــق الحرضيــة األخــرى.
ننعم يف مدننا مبســــتوى ٍ عــــال من األمــــان ّ والتطــــور ،إذ ّ تعـــد مدننـــا مـــن أكـــر مـــدن العالـــم أمناً ، ،حيــــث ال يتجــــاوز مســــتوى الجرميــــة
الســنوي نســــبة  0.8لــكل  100.000نســمة  ،مقارنـــة ّ باملعـــدل العاملـــي ّ املقـــدر بـــ . 6.7وســـنعمل عـــى املحافظـــة عـــى هـــذا األمــان عــر
تعزيــز الجهــود القامئــة يف مكافحــة الجرميــة وســنتبنى إجــراءات إضافيــة لضــان الســـامة املروريـــة وتقليـــص حـــوادث الطرقـــات وآثارهــا.
املصدر :الرؤية السعودية 2030
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تغي االتجاهات الدميوغرافية
2-1-1
ّ

تواجــه اململكــة العربيــة الســعودية اتجاهــن دميوغرافيــن هامــن لهــا
تأثــرات حرضيــة كبــرة :النســبة املتســارعة للســكان املســنني +65
 ،مقرتنــة بانخفــاض نســبة األطفــال مــن ســن  ،14-0وانخفــاض نســبة
الشــباب مــن ســن  ،24-15والســكان املنتجــن  ،64-15وارتفــاع أعــداد
املســ ّنني مــن  % 2.6يف عــام  1985إىل  % 3.1يف عــام  ،2015ومــن
املتوقــع تزايدهــم مــن  %6.6يف  2030إىل  % 16.7يف  16 .2050مــا
يقتــي مــن املــدن الســعودية تلبيــة احتياجــات الكبــار يف مجــاالت
الصحــة والنقــل والرتويــح والرتفيــه.
وبرغــم االرتفــاع النســبي ملعــدالت الســكان الشــباب الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  15و  24ســنة مقارنــة مبثيالتهــا يف بعــض البلــدان
املتقدمــة ،نجدهــا ترتاجــع يف اململكــة العربيــة الســعودية :مــن % 18.4
يف عــام  1950إىل  % 15.5يف عــام  2015ويتوقــع أن تصــل إىل 11.7
 %بحلــول عــام  .172050مــع ذلــك ،ال يــزال الشــباب ميثــل نســبة كبــرة
مــن الســكان الســعوديني  ،مــا يضــع الحكومــة واملجتمــع املــدين أمــام
تحديــات تلبيــة وإشــباع حاجــات الشــباب مــن التعليــم والتدريــب والتوظيــف
والصحــة والرتويــح ، .،لكنهــا يف املقابــل  ،إذا أحســن إدارتهــا وتوجيههــا،
تشــكل فرصــا كامنــة إلدمــاج طاقــات وقــدرات الشــباب اإلبداعيــة وتعزيــز
مشــاركتهم يف عمليــات التنميــة الحرضيــة املســتدامة  ،18وهــو مــا يجــب
أن تتصــدّره اســراتيجيات وسياســات التنميــة الشــبابية يف اململكــة
العربيــة الســعودية( .انظــر اإلطــار 1-2حــول منظــور الشــباب والتوظــف
يف اململكــة العربيــة الســعودية)
لقــد كانــت هنــاك زيــادة يف نســبة الســكان يف ســن العمــل واإلنتــاج
( ، )64-15خاصــة خــال الطفــرة االقتصاديــة إبــان الســبعينيات امليالديــة

مــن القــرن املــايض -مــن  % 52يف عــام  1970إىل  % 71يف عــام .2015
ومــن املتوقــع أن ترتفــع النســبة إىل  % 72يف عــام  .19 2020مــع ذلــك ،
يتوقــع مــع مــرور الوقــت أن تنخفــض مســاهمة هــذه الفئــة يف إجــايل
القــوة العاملــة إىل  % 67بحلــول  2050وإىل  % 57بحلــول عــام 2100
(انظــر الشــكل  .)2-1مــا قــد يؤثــر ســلباً عــى النمــو واالســتدامة نظــرا ً
العتــاد اململكــة بشــكل متزايــد عــى العاملــة الوافــدة .حاليــا  ،يشــكل
الســعوديون ثلثــي مجمــوع الســكان  ،وأقــل مــن نصــف القــوة العاملــة.20
إن تدفــق العاملــة الوافــدة املتوقــع ملواجهــة انخفــاض القــوى العاملــة
الوطنيــة قــد يقــوض فــرص النجــاح يف مواجهــة التحديــات.
ويرجــع اتجــاه انخفــاض عــدد األطفــال والشــباب والســكان ممــن هــم يف
ســن العمــل واإلنتــاج يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل انخفــاض
معــدالت الخصوبــة الناجمــة عــن التغــرات والتحــوالت االجتامعيــة والثقافية
والحداثــة والتعليــم  ،ال ســيام فيــا يتعلــق بــدور املــرأة .ورمبــا أســهم
منــط الحيــاة وزيــادة فــرص الحصــول عــى التعليــم والوظائــف بعــد التحــول
مــن املجتمــع الريفــي إىل الحــري بشــكل أو بآخــر يف تخفيــض عــدد
األطفــال نتيجــة انخفــاض معــدالت الخصوبــة وتأخــر ســن الــزواج و اإلنجــاب
لــدى الفتيــات .وقــد شــهدت العقــود الثالثــة األخــرة زيــادة ملحوظــة يف
عــدد النســاء الســعوديات امللتحقــات بالتعليــم الجامعــي ،يف حــن
ارتفعــت نســبة اإلنــاث الســعوديات بنســبة  % 71مــن  8.11مليــون يف
عــام  1994إىل  13.84مليــون يف عــام  ، 2017وارتفــع عــدد النســاء ممــن
حصلــن عــى تعليــم جامعــي مــن  77100يف عــام  1994إىل 809 100
يف عــام  ، 2017أي بزيــادة وصلــت إىل 21 % 950

اإلطار  :2-1الشباب والتوظيف يف اململكة العربية السعودية
يدخــل مــا يقــارب  400000مــن الســعوديني ســوق العمــل كل عــام .ويف عــام  ، 2016بلــغ معــدل البطالــة يف اململكــة  % 12.9وبلــغ
معــدل البطالــة النســائية العاملــي  %22عــام  2015مقابــل  %33بالنســبة للنســاء الســعوديات؛ إذ بلغــت نســبة املشــاركات يف قــوة العمــل
االقتصاديــة  % 20فقــط مــن بــن  9ماليــن امــرأة ســعودية قــادرة عــى العمــل ،مقارنــة بـــ  % 78مــن الرجــال الســعوديني.
وأظهــر مســح مركــز امللــك ســلامن لــإدارة املحليــة عــر وســائل التواصــل االجتامعــي أن أكــر مــن  % 60مــن املســتجيبني يعتقــدون أنــه
مــن الصعــب  ،أو يتعــذر جــدا ،عــى النســاء العثــور عــى وظائــف .باإلضافــة إىل ذلــك  ،ذكــرت  % 13مــن النســاء أنهــن بحاجــة إىل نظــام نقــل
أفضــل لتحقيــق أهدافهــن املهنيــة .واعتــر أقــل مــن  % 40مــن الشــباب والنســاء أنفســهم راضيــن عــن وظائفهــم  ،وذكــر  % 60منهــم أن
مســتويات دخلهــم الحاليــة ال متكنهــم مــن تحقيــق املســتوى املعيــي الــذي يطمحــون إليــه.
وكشــف املســح عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،الــذي تنــاول عــى تويــر وجهــة نظــر املجتمــع عــن الحيــاة يف املــدن الســعودية
أن  ٪30مــن التغريــدات صــدرت مــن أشــخاص يبحثــون عــن عمــل  ،و ٪18اشــتكوا مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة ،و  ٪11مــن التغريــدات تناولــت
أســباب البطالــة.
عــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى التعليــم بــن الســعوديني  ،يواجــه الشــباب مــن الجنســن صعوبــات يف تحقيــق أهدافهــم املهنيــة.
ويعتــر تنويــع االقتصــاد ودمــج الشــباب الســعودي بفعاليــة يف أنشــطة القطــاع الخــاص مــن املتطلبــات الرئيســة للسياســات ملعالجــة
البطالــة الشــبابية .كــا ســيكون مــن املفيــد أيضً ــا تعزيــز السياســات اإليجابيــة التــي تفــرض حضــورا ً نســائياً (كوتــة نســائية) داخــل القــوى
العاملــة لتعزيــز املشــاركة النســائية فيهــا.
وكشــف تحليــل أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة أن نســبة عمــل املــرأة يف اململكــة عــام  1990كان  %14.1وارتفــع بنهايــة عــام  2018إىل
 ،%22.3وذلــك بارتفــاع قــدره  ،%8.2إذ متثــل هــذه النســبة النســاء الــايت تجــاوزن عمــر  15عامــا ،إن هــذا االرتفــاع يعــزز مــن رؤيــة اململكــة التــي
تحــاول أن ترفــع مــن نســبة النســاء يف ســوق العمــل إىل  %30بحلــول عــام  ،2030خصوصــا أن النســاء عنــر أســايس يف جهــود الســعودية
املســتمرة لتوطــن الوظائــف وذلــك الســتبدال املوظفــن األجانــب مبوظفــن ســعوديني.
املصدر :موئل األمم املتحدة 2010 ،
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الشكل  :2-1النسبة املئوية للسكان يف فئة الشباب ( )24-15والفئة يف سن العمل واإلنتاج ( )64-15من إجاميل سكان اململكة العربية السعودية2100-1950 ،
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 %ﻟـ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺎج )) (15-64ﺗﻘﺪﻳﺮات(

 %ﻟـ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب )) (15-24ﺗﻮﻗﻌﺎت(

 %ﻟـ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺎج )) (15-64ﺗﻮﻗﻌﺎت(

املصدر :إدارة األمم املتحدة للشئون االقتصادية واالجتامعية2017 ،

 3-1-1الرتكز اإلقليمي للسكان

مثّــل الرتكــز اإلقليمــي للســكان موضوع ـاً رئيس ـاً للسياســات الحكوميــة
طيلــة الســنوات األربعــن املاضيــة .حيــث أولــت الحكومــة اهتامم ـاً خاص ـاً
بالتنميــة اإلقليميــة املتكاملــة منــذ خطــة التنميــة الوطنيــة الخامســة
( ،)1990-1985كــا ســعت االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة إىل تعزيــز
منــط متــوازن للتوزيــع الجغــرايف للســكان عــى الحيــز الوطنــي .ويف
اآلونــة األخــرة  ،حــددت رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي
 2030التنميــة املســتدامة واملتكاملــة كأحــد أهدافهــا الرئيســة .22
ويتنــاول الفصــل يف معــرض تقصيــه للخلــل يف
التوزيــع املــكاين للســكان واألنشــطة والخدمات
يف مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية،
تطــور األهميــة الدميوغرافيــة للمناطــق خــال
الفــرة 2017 – 1992وتزايــد الرتكــز الســكاين
يف محــور التنميــة األوســط جــدة – الريــاض –
الدمــام.

الدميوغرافيــة
األهميــة
تطــور
للمناطــق خــال الفــرة 2017 – 1992
يبــن الجــدول  2-1والشــكل  3-1التطــور يف
منــو الســكان واملســاهمة الســكانية اإلقليميــة
يف اإلجــايل الوطنــي للســكان يف املناطــق
اإلداريــة الثالثــة عــرة يف اململكــة عــى
مــدى الســنوات الخمــس والعرشيــن األخــرة
( .)1977 - 1992وعــى الرغــم مــن الجهــود
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املبذولــة لتحقيــق تنميــة عمرانيــة أكــر توازنــا عــى الحيــز الوطنــي عــى
مــدى الســنوات الخمــس والعرشيــن املاضيــة ،ال يــزال الرتكــز الســكاين
اإلقليمــي قامئــا .ففــي عــام  ،1992وصــل الرتكــز الســكاين ملســتويات
عاليــة بلغــت  % 26مــن مجمــوع الســكان يف منطقــة مكــة املكرمــة  ،و
 %23يف منطقــة الريــاض  ،و  % 15يف املنطقــة الرشقيــة  -أي مــا ميثــل
 % 64مــن اإلجــايل الســكاين .ويف عــام  ، 2017شــكلت هــذه املناطــق
الثالثــة نســبة  % 66مــن ســكان اململكــة (  % 26يف مكــة املكرمــة  ،و %25
يف الريــاض  ،و  15يف املنطقــة الرشقيــة).

يف عام  2017أظهرت إحصائية أن %66
من سكان اململكة يرتكزون يف ثالث
مناطق رئيسية (  ٪٢٦مبنطقة مكة
املكرمة %25 ،مبنطقة الرياض%15 ،
باملنطقة الرشقية)

مــن املالحــظ أن معظــم الزيــادة يف حجــم
الســكان بــن عامــي  1992و  2017تركــزت يف
مناطــق الريــاض ومكــة املكرمــة والرشقيــة ،حيــث
يوضح الشــكل  4-1أن هذه املناطق لديها أرسع
تزايــد ســكاين يف اململكــة العربيــة الســعودية
يُعــزى بشــكل أســايس ملوجــات الهجــرة الريــف-
حرضيــة وتزايــد الوافديــن مــن الخــارج صــوب
املراكــز الحرضيــة الكــرى لوفــرة فــرص العمــل
والخدمــات والبنــى التحتيــة األفضــل فيهــا.

الشكل  :3-1تطور األهمية الدميوغرافية للمناطق يف اململكة العربية السعودية 2017 - 1992 ،
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املصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات2010 ،2004 ،1992 ،

بــن عامــي  1992و  ،2017شــهدت منطقــة الريــاض فقــط زيــادة يف
مســاهمتها اإلقليميــة مــن مجمــوع الســكان بواقــع  ، % 2.5وانخفضــت
املســاهمة يف اإلجــايل الســكاين لثــاين مناطــق ،مبــا فيهــا منطقــة
مكــة املكرمــة واملنطقــة الرشقيــة .وميكــن أن يعــزى ذلــك جزئيــاً إىل
الخطــط والربامــج اإلمنائيــة التــي وضعــت يف إطــار التوجــه الوطنــي لألخذ
باملبــدأ الشــمويل يف التنميــة لتحقيــق التنميــة العمرانيــة املتوازنــة
وتوفــر الخدمــات والبنــى األساســية يف املناطــق األقــل منــوا ً.
ينعكــس الخلــل يف التوزيــع املــكاين للســكان واألنشــطة والخدمــات
يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل واضــح يف تبايــن مســتويات
التحــر يف املناطــق املختلفــة كــا هــو موضــح يف الشــكل (.)4-1
تحــرا هــي جــدة والريــاض واملنطقــة الرشقيــة حيــث
فأكــر املناطــق
ّ
بلغــت مســتويات التحــر فيهــا  % 88و  % 91و  % 93عــى التــوايل .مــن
ناحيــة أخــرى  ،أمــا مســتوى التحــر يف مدينــة بريــدة "املركــز الحــري
يف منطقــة القصيــم" فبلــغ  % 73مــن مجمــوع ســكان املنطقــة .أمــا
املناطــق الحدوديــة يف تبــوك والجــوف واملنطقــة الشــالية فلديهــا
مســتويات تحــر تــراوح بــن  % 84و .% 86
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التحض يف معظم مناطق اململكة العربية السعودية
ّ
الشكل  :4-1مستوى
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املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية

محــور التنميــة األوســط جــدة – الريــاض – الدمــام  :تزايــد
تركــز الســكان الحــر

منــذ عــام  1950وحجــم الســكان الحــر يف تزايــد متواصــل عــى امتــداد
محــور التنميــة األوســط جــدة –الــر يــاض– الدمــام (الطريــق الرئيــس الــذي
يربــط رشق اململكــة بغربهــا عــر العاصمــة الريــاض ويشــمل مــدن جــدة
ومكــة املكرمــة والريــاض والدمــام) – مــن  400000نســمة يف عــام 1950
إىل أكــر مــن  13مليــون نســمة يف عــام (2015الجــدول  ،)1-1شــكلوا
 %12.7مــن مجمــوع الســكان اإلجــايل يف عــام  1950ارتفعــت إىل %42
يف عــام  ،2015مــا أدى لتضاعــف حجــم ســكانه ثــاث مــرات عــى مــدى
الســنوات الـــ  65املاضيــة .ويف املقابــل  ،انخفضــت مســاهمة املناطــق
األخــرى يف إجــايل الســكان الوطنــي مــن  % 87يف عــام  1950نــزوالً
إىل  % 58يف عــام 23 2015

وميكــن إرجــاع الرتكــز اإلقليمــي للســكان يف اململكــة العربيــة الســعودية
إىل عوامــل تاريخيــة واقتصاديــة متثلــت يف نشــأة وتطــور املنظومــة
الحرضيــة الوطنيــة ،ومركزيــة السياســات التنمويــة التــي تــم تبنيهــا خــال
املراحــل األوىل لخطــط التنميــة الحديثــة .فخــال الفــرة التــي ســبقت
توحيــد اململكــة ،كان معظــم الســكان مــن البــدو الرحــل ،حيــث نشــأت
معظــم املــدن الحاليــة مــن التجمعــات الســكانية األوىل التــي أنشــئت
عــى امتــداد طــرق التجــارة والحــج القدميــة  ،24مــع تركــز لجميــع جهــود
التنميــة تقريبــا قبــل عــام 1970يف املناطــق الوســطى والرشقيــة
والغربيــة .ويف عــام  ،1970بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية يف
اعتــاد خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة الخمســية ،ولكــن يظهــر
مــن طبيعــة خطتــي التنميــة األوىل والثانيــة افتقارهــا للبعــد اإلقليمي،
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انعكــس يف حصــول املناطــق الوســطى والرشقيــة والغربيــة عــى
غالبيــة االســتثامرات التنمويــة عــى حســاب بقيــة املناطــق .25
ميكــن الســتمرار الرتكــز اإلقليمــي للســكان أن يعيــق الجهــود الراميــة إىل
تحقيــق التنميــة اإلقليميــة املتوازنــة ،ألنــه يزيــد مــن فجــوة التبايــن يف
مســتويات التنميــة بــن املناطــق ،مــا يــؤدي إىل النــزوح املســتمر
للســكان مــن القــرى صــوب املناطــق الحرضيــة ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن
اختــال التــوازن يف املنظومــة الحرضيــة لصالــح املناطــق الحرضيــة عــى
حســاب األريــاف واملناطــق الحدوديــة.

 2-1اململكــة العربيــة الســعودية :مملكــة
تشــهد وتــرة تحــر رسيعــة
يعيــش نحــو  %83مــن ســكان اململكــة يف مناطــق حرضيــة ،مــا يضعهــا
يف مصــاف البلــدان األكــر تحــرا ً يف العــامل ،وهــذا املســتوى العــايل
مــن التحــر يف املــدن الحيويــة ،إذا أحســن اســتغالل إمكانياتــه ،يصبــح
دافعــاً قويــاً وتحويليــاً لتحقيــق األهــداف الحرضيــة املتمثلــة يف تلبيــة
احتياجــات الســكان فيــا يتعلــق بالحصــول الــكايف عــى خدمــات أفضــل،
وتوليــد الفــرص االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتحســن جــودة الحيــاة للجميــع.
ومــع أن التنميــة العمرانيــة يف اململكــة تجــري يف إطــار االســراتيجية

العمرانيــة الوطنيــة التــي تســعى إىل تحقيــق التنميــة املتكاملــة بــن
املناطــق ودعــم التوزيــع املتــوازن للســكان واألنشــطة والخدمــات عــى
الحيــز الوطنــي إال أن ديناميكيــات النمــو الحــري تحيــزت لصالــح عــدد
محــدود مــن املراكــز الحرضيــة التــي كانــت املســتفيد األكــر مــن االزدهــار
املتحقــق بفعــل العوائــد النفطيــة ومنــو االقتصــاد.
إن نتائــج تحليــل مســاهمة وحجــم الســكان الحرضيــن والريفيــن يف
اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام  1950وإســقاطاتها حتــى عــام
 2050لهــا تأثريهــا يف تحقيــق التحــر املســتدام .إذ كان عــدد ســكان

الريــف أعــى بكثــر مــن ســكان الحــر يف اململكــة العربيــة الســعودية
حتــى عــام  .1970ويف عــام  ، 1950كان ســكان الحــر ميثلــون خمــس
الســكان فقــط (انظــر الشــكل .) 5-1

جدول  :1-1اتجاهات التحرض يف اململكة العربية السعودية 2035-2015 ،
2015

السنة

مجموع السكان

السكان الحرض

2020

أكرب املراكز الحرضية الخمسة
الرياض

31577

34710

37290

83.2

84.3

85.4

8٦.5

87.5

جدة

29265

6218

7231

7953

1796

2042

2219

2379

2521

املدينة املنورة
مجموع سكان املراكز الحرضية الخمسة

4610

مجموع سكان املراكز الحرضية الخمسة كـ  %من مجموع سكان اململكة

5022

1489

1080

مجموع سكان املراكز الحرضية الخمسة كـ  %من مجموع سكان الحرض

٣٤١٤٣

8547

1299

حارضة الدمام

31843

٣٦،١٧٠

9058

4035

مكة املكرمة

2030

39480

26249

مستوى التحرض %

2025

2035

41317

5388

1625

1253

5710

1744

1376

1848
1566

1478

14428

16625

18195

19536

20703

45.72

47.90

48.79

49.48

50.12

54.97

57.14

56.82

57.24

57.22
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الجدول  2-1املناطق اإلدارية  :التغري يف حجم السكان واملساهمة يف إجاميل السكان2017 – 1992 ،
1992

2010

2004

2017–1992

2017

السكان

%

السكان

%

الرياض

3,360,031

14.82

السكان

املنطقة الرشقية

2,575,820

4.43

1,015,972

4.48

%

القصيم

750,979

الجوف*

268,228

6.4

1,512,724

440,009

1,777,933

6.55

1,215,858

4.48

4,105,780

15.13

3,834,986

22.63

5,458,273

1,340,168

7.91

1,687,939

7.44

411,284

2.43

1,187,587

5.24

مكة املكرمة

4,467,670

26.36

5,797,184

25.56

6,915,006

تبوك

486,134

2.87

691,716

3.05

791,535

2.92

اململكة العربية
السعودية

16,948,388

22,678,262

100

27,136,977

100

عسري
حائل

جازان
نجران

865,961
300,994

15.2

5.11
1.78
100

526,882

420,345

السكان

املدينة املنورة

1,084,947

1.58

361,738

1.6

6.67

1.62

528,400

%

الحدود الشاملية

229,060

1.35

279,971

1.23

320,524

1.18

383,100

1.16

1.6

2,154,100

6.54

1,464,800

4.45

4,977,500

15.11

24.07

6,777,146
1,913,392

7.05

1,365,110

5.03

1,636,600

25.48

8,479,400

25.73

946,300

2.87

100 32,949,700

2.32

1.85

597,144

505,652

الزيادة
السكانية

الباحة

332,157

1.96

377,900

1.67

411,888

1.52

491,900

1.49

حجم املساهمة
يف اإلجاميل
الوطني %

الـ13

159,743
154,040
260,172

1,069,153

713,821

1

0.96
6.68

0.14

1.63
4.46

24.97

2,288,500

6.95
4.97

4,011,730
460,166

2.88

16,001,312

100

2.2

1.86

607,100

0.470.19-

8,276,700

715,400

نسبة تغري
املساهمة يف
إجاميل السكان %

املناطق اإلدارية

0.02

0.02

25.12

4,441,714

27.76

2.49

948,332

5.93

0.96-

770,639

4.82

0.14-

25.07

0.630.470

2.17

1.84

2,401,680
304,116

306,106

15.01
1.9

1.91

0.090.26-

0.06

*شاملة القرى .السكان يف السنوات  2010 ،2004 ،1992طبقا للتعداد العام؛ ولسنة  2017فهي تقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات ملنتصف العام.
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يف عــام  ، 1970كان ســكان املناطــق الحرضيــة والريفيــة يف اململكــة
العربية الســعودية متســاوين تقريباً ،وكان هذا يشــر إىل بدايات التحول
الحــري ،و تغــر األوضــاع الســكانية التــي كانــت ســائدة يف عــام 1950
بوجــود  %83مــن مجمــوع الســكان يف املــدن
مقارنــة بـــ  %17يف األريــاف يف عــام.،2015وﻣﻦ
اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ هــذا اﻻﺗﺠﺎﻩ ليصبــح هنــاك
تســعة أفــراد مــن بــن كل عــرة يعيشــون يف
املــدن بحلــول عــام ( 2050اﻟﺸﻜﻞ .)1-5
بــن عامــي  1950و  ، 2015وصــل تعــداد الســكان
الحــر يف اململكــة العربيــة الســعودية
إىل 25.5مليــون نســمة  ،مــا يعــادل  40ضعــف
عــدد الســكان الحــر يف عــام  ،261950متوقــع
تزايدهــم بحلــول عــام  2050بنحــو  14.5مليــون
نســمة ،مــا ميثــل حــوايل نصــف ســكان الحــر
الحاليــن يف البــاد .لقــد أدى التحــول الحــري
للبــاد عــى مــدى الســنوات الثامنــن املاضيــة
إىل تزايــد عــدد املــدن مــن  58مدينــة يف عــام
 1936إىل  285يف عــام  .2015ومــا مل تحســن

إدارة وتوجيــه هــذا النمــو الســكاين  ،فســتفرض الزيــادة الرسيعــة يف
التوســع الحــري ضغوطًــا هائلــة عــى البيئــة الحرضيــة يف كافــة املــدن
وخاصــة الكــرى منهــا (انظــر الفصــل .)3

1950
2015
2050

بني عام  1950و  2015عدد سكان
املناطق الحرضية ارتفع بعدد
25,5مليون نسمة (  40ضعفاً)

إىل ذلــك ينبغــي أن يكــون هنــاك تحضــر
واســتعداد مســبق ملواجهــة مســتويات التحــر
العاليــة ،وهنــا يصبــح التخطيــط الحــري الفعــال
يف ســياق التحــر الرسيــع رضور ًة  ،27فالنمــو
الحــري الرسيــع يف غيــاب التخطيــط الــكايف
ميكــن أن يــؤدي إىل انتشــار العشــوائيات ،وعــدم
كفايــة إمــدادات امليــاه والطاقــة ،وتفاقــم أوضــاع
الفقــر ،وتدهــور البيئــة.

الشكل  :5-1منو سكان الحرض والريف يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 2050-1950
100

80

60

40

20

0

2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﴬ%
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ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى %

الشكل  :6-1اململكة العربية السعودية :سكان املراكز الحرضية الكربى2017 ،
ﺳﻮرﻳﺎ

إﻳﺮان

اﻟﻌﺮاق

اﻻردن
ﺗﺒﻮك

ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ
اﻟﺠﺒﻴﻞ

ﺣﺎﻳﻞ
ﺑﺮﻳﺪة

اﻟﺪﻣﺎم

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﻬﻔﻮف اﳌﱪز

ﻣﴫ

ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺒﺤﺮ

اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

ﺳﻜﺎن اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻜﱪى

ﺟﺪة

أﻗﻞ ﻣﻦ  300,000ﻧﺴﻤﺔ
500,000 - 300,000

اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﻋﺎﻤن

800,000 - 500,000
2,000,000 - 1,000,000
4,000,000 - 3,000,000

اﻟﺴﻮدان

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ
ﻧﺠﺮان

أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 5,000,000

اﻟﻴﻤﻦ

ارﻳﱰﻳﺎ

ﺟﻴﺒﻮﻲﺗ

0

540

 1‚080ﻛﻢ

اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﺎ
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1-2-1الرتكز السكاين يف املدن الكربى

هنــاك اتجــاه ســائد للتحــر يف اململكــة العربيــة الســعودية يتمثــل
يف تركــز الســكان يف تجمعــات حرضيــة كبــرة مثــل الريــاض وجــدة ومكــة
واملدينــة والدمــام (الشــكل  ، )6-1متثــل % 55مــن الســكان الحــر و 46
%مــن مجمــوع الســكان .وظهــور املــدن الكــرى بــدا واضح ـاً يف اململكــة
العربيــة الســعودية منــذ عــام  1970عندمــا بــدأ ســكان الحــر يتجــاوزون
ســكان املناطــق الريفيــة عــددا .ومــا زالــت النســبة األكــر مــن ســكان
الحــر يف اململكــة موجــودة يف مــدن يتجــاوز تعدادهــا املليــون
نســمة .يف عــام  ،1975مل يكــن يف اململكــة مــدن يتعــدى تعدادهــا
مليــون نســمة لكــن بحلــول عــام  2015كان أكــر مــن نصــف ســكان الحــر
يقيمــون يف هــذه املــدن.
وعــى عكــس ذلــك  ،حــدث انخفــاض كبــر يف نســبة الســكان الحــر
يف املــدن التــي يقــل تعدادهــا عــن  300 000نســمة .ففــي عــام 1965
كان الســكان الحــر مبجملهــم يعيشــون يف مــدن صغــرة الحجــم لكــن
الرقــم تراجــع بحلــول عــام  2015إىل واحــد فقــط مــن بــن كل أربعــة

ســكان حرضيــن يقطــن يف تلــك املــدن الصغــرة ،مشــرا ً إىل انحســار
دور املــدن الصغــرة يف عمليــة التنميــة العمرانيــة -وتصــور تزايــد هــذا
االنحســار ممثــا يف وجــود أقــل مــن خمــس الســكان الحــر يف تلــك
املــدن الصغــرة بحلــول عــام ( 2030انظــر الشــكل .)7-1
ومــن الســات األخــرى للتحــر يف اململكــة العربيــة الســعودية التوزيــع
الخطــي للمســتوطنات الحرضيــة عــى طــول ثالثــة محــاور تنمويــة ،وهــي
املحــور األوســط الدمــام مــرورا ً بالريــاض  -جــدة  ،ومحــوري التنميــة عــى
الســواحل الغربيــة والرشقيــة للمملكــة ،حيــث يعيــش % 90عــى األقــل
مــن الســكان الحــر يف اململكــة ضمــن هــذه املحــاور التنمويــة ،ومــا
تــزال أنشــطة التنميــة الحرضيــة يف اآلونــة األخــرة مســتمرة عــى طــول
هــذه املحــاور التنمويــة .مــا يؤخــذ عــى ذلــك أن تركــز الســكان الحرضيــن
ضمــن محــاور محــددة وتعاظــم أحجــام املــدن الكبــرة يف غيــاب التخطيــط
الــكايف ســيفرض ضغــوط كبــرة فيــا يتصــل بتوفــر املســاكن وامليــاه
والــرف الصحــي والنقــل والتجهيــزات األساســية األخــرى الالزمــة لتحقيــق
االنســيابية يف أداء املــدن لوظائفهــا.
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الشكل  :7-1التغري يف مساهمة املدن يف إجاميل السكان الحرض حسب الحجم والفئة ،اململكة العربية السعودية2035 – 1950 ،
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املصدر :إدارة األمم املتحدة للشؤون االقصادية واالجتامعية2018 ،

 2-2-1الهيمنة الحرضية

تعــد الهيمنــة الحرضيــة ســمة مــن ســات التحــر يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث يرتكــز معظــم الســكان الحــر يف العاصمــة الريــاض
تليهــا جــدة والدمــام واملدينتــان املقدســتان مكــة املكرمــة واملدينــة
املنــورة 28.وهــي مــؤرش عــى التنميــة غــر املتوازنــة تســهم يف طــرح
تحديــات تخطيطيــة معقــدة أبرزهــا ظواهــر زحــف العمــران واالزدحــام
وتدهــور البيئــة29.

نســبة التغــر يف ســكان املــدن حســب أحجامهــا-1950 ،
2035

يوضــح الشــكل  8 -1التغــر يف نســبة الســكان الحــر باختــاف أحجــام
املــدن يف الفــرة  .2015 - 1950ففــي عــام  ،1965كان تعــداد املدينــة
الواحــدة أقــل مــن  300.000نســمة بالنســبة لجميــع املــدن الســعودية؛
وبحلــول عــام  ،2015انخفضــت هــذه الفئــة من املــدن إىل  ،% 28مام يعني
أن العديــد مــن املــدن قــد تخطــت هــذا الحــد ،لكــن أي مــن املــدن يف عــام
 1975مل يكــن ليتخطــى تعدادهــا حاجــز املليــون نســمة  ،لكنــه ارتفــع إىل
 % 55يف عــام  .2015نتيجــة الزيــادة الســكانية والهجــرة والنمــو االقتصــادي
والسياســات الحكوميــة 30.وعــى الرغــم مــن أن املــدن املتوســطة التــي
يــراوح تعدادهــا بــن 300.000إىل مليــون نســمة) شــهدت زيــادة رسيعــة
بــن عامــي  1965و  ، 1975إال أن مســاهمتها يف إجــايل الســكان
الحــر انخفضــت مــن % 39يف عــام  1975إىل % 18يف عــام ،2015
مــا يشــر لتنامــي هيمنــة املــدن الكــرى عــى املناطــق الواقعــة يف
نطــاق تأثريهــا وانحســار دور املــدن الصغــرة واملتوســطة يف التنميــة.
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التغري السكاين تبعاً للفئات املختلفة من املدن

التغــر يف تعــداد الســكان الحــر حســب أحجــام املــدن يف اململكــة
العربيــة الســعودية بــن  1950و  2035كــا هــو موضــح يف الشــكل 8 -1
ميكــن تلخيصــه كآليت:
• تشــهد املــدن الكــرى التــي يزيــد تعدادهــا عــن مليــون نســمة زيــادة
ســكانية عاليــة بشــكل اســتثنايئ وصــل معهــا تعــداد الســكان الحــر
يف مــدى  40ســنة إىل مــا يقــارب  14.4مليــون نســمة يف عــام
 2015يتوقــع إضافــة  5.1مليــون نســمة إليهــم بحلــول عــام  2030يف
مــدن الريــاض وجــدة والدمــام التــي اســتفادت كثــرا مــن اإليــرادات
النفطيــة وعملــت عــى توفــر فــرص العمــل يف القطاعــن
االقتصاديــن الثــاين والثالــث ،حيــث شــكلت مراكــز جــذب لهجــرات
الســكان مــن األريــاف واملناطــق الحرضيــة األصغــر حجــا  ،وكذلــك مــن
الخــارج.
• تشــهد املــدن املتوســطة (التــي يــراوح عــدد ســكانها بــن 300.000
إىل مليــون نســمة) زيــادة يف عــدد ســكانها ،ولكــن مبعــدالت أقــل
بكثــر مــن املــدن الكبــرة ،ومــن املتوقــع بحلــول عــام  2030إضافــة
 3.4مليــون شــخص إضــايف إىل هــذه الفئــة مــن املــدن .حيــث
أكــدت االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  2030بوضــوح أهميــة املــدن
املتوســطة والصغــرة واملجمعــات القرويــة كقواعــد أساســية يف
التنميــة اإلقليميــة 31.وتشــمل هــذه الفئــة مــدن :الهفــوف  -املــرز
 ،الطائــف  ،تبــوك  ،وبريــدة .إذ يعــد ازدهارهــا مــن رضورات تقويــة
القاعــدة االقتصاديــة للمملكــة .كــا أشــارت االســراتيجية العمرانيــة

الوطنيــة  2030إىل أن عواصــم املناطــق واملــدن املتوســطة
ســتكون امل ُمكّــن الرئيــس والداعــم للتنميــة املحليــة.

نســبة اســتئثار املدينــة املهيمنــة مــن إجــايل الســكان
الحــر

هنــاك طريقــة أخــرى تتحــدد فيهــا الهيمنــة الحرضيــة للمدينــة املســيطرة
• مجموعــة املــدن الصغــرة (وهــي التــي يقــل حجمهــا الســكاين عــن
تتمثــل يف نســبة اســتئثارها مــن مجمــوع الســكان الحــر .ففــي
 300.000نســمة) تشــهد تراجعا يف حجمها الســكاين ﻣﻧذ ﻋﺎم ،2005
منطقــة الريــاض الحرضيــة ،وهــي األكــر يف اململكــة العربيــة الســعودية
حيــث يتوقــع ﺑﺣﻟول ﻋﺎم  2030أن ﺗﻔﻘد ھــذه اﻟﻣدن ﺣواﻲﻟ 642.000
 ،ارتفعــت نســبة اســتئثارها مــن الســكان الحــر مــن  % 12يف عــام 1960
نســمة ﻣن حجــم ﺳﮐﺎﻧﮭﺎ لعــام  .2015وتشــمل مــدن القنفــذة ،الــرس
إىل  % 24يف عــام  33 .2015ومــع تزايــد حجــم الريــاض الســكاين  ،يتســع
 ،القريــات ،رشورة ،وعنيــزة .ويك ال تتخلــف
الفــرق بــن ســكانها واملــدن الصغــرة أيضــا،
هــذه املــدن عــن ركــب التنميــة ،تســعى
كــا بلــغ الفــرق يف عــدد الســكان بــن الريــاض
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة 2030
وجــدة (املدينــة الثانيــة يف الحجــم الســكاين)
2030
إىل حشــد االســتثامرات ووضــع خطــط
 2.2مليــون نســمة يف عــام ( 2015الشــكل
تنميــة إقليميــة خاصــة يف املناطــق ذات
 .)9-1ومــن املتوقــع أن يرتفــع الفــارق إىل 3.2
2015
التجمعــات الكبــرة مــن املــدن والبلــدات
مليــون يف عــام  .2030وباملثــل  ،يتوقــع للفجــوة
الصغــرة كمنطقتــي القصيــم وعســر32.
الســكانية بــن جــدة ومكــة (املدينــة الثالثــة)
وســتكون خطــط التنميــة هــذه حاســمة
وكانــت  2.4مليــون نســمة يف  2015أن تتســع
االختالف بعدد السكان بني
يف تعزيــز التنــوع االقتصــادي والقــدرة
إىل  3ماليــن نســمة يف عــام .2030
الرياض وجدة ( املدينة الثانية عىل
التنافســية يف املــدن الصغــرة واملناطــق
مستوى اململكة) تم تقديره ب
الريفيــة.
 2,2مليون نسمة يف عام 2015
ويتوقع أن يصل إىل  3,2مليون
نسمة عام 2030

الشكل  :8-1التغري يف عدد السكان حسب أحجام املدن2035-1950 ،
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ويكــرس عــدم املســاواة وضعــف اســتقرار منظومــة التحــر الوطنيــة37.

تحقــق الهيمنــة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية مجموعــة
كبــرة مــن الوفــورات الخارجيــة اإليجابيــة مــن حيــث البنــى التحتيــة
واملرافــق األخــرى األفضــل التــي تــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة وزيــادة
فــرص العمــل وتحســن نوعيــة الحيــاة ،لكنهــا باملقابــل أدت إىل بــطء
النمــو يف املناطــق الحدوديــة وإبقاءهــا عاجــزة عــن اســتغالل مواردهــا
الطبيعيــة وفــرص تنميتهــا 34.وتعميــق فجــوة التبايــن بــن املناطــق جــراء
تركــز الســكان واملــوارد يف عــدد محــدود مــن املراكــز الحرضيــة الكــرى ،ال
ســيام يف الريــاض وجــدة ،واســتمرار تيــارات الهجــرة مــن األريــاف صــوب
الحــوارض الكــرى ،وذلــك عــى حســاب املناطــق واملــدن الحدوديــة35.

وتــرز الهيمنــة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية نتيجــة عــدة
عوامــل منهــا تزايــد أعــداد الســكان الحــر وتركّزهــم يف عــدد محــدود مــن
املــدن ،والنمــو االقتصــادي ،وسياســة توجيــه االســتثامرات الضخمــة نحــو
عــدد محــدود مــن املناطــق الحرضيــة عــى حســاب املــدن املتوســطة
والصغــرة واملناطــق الحدوديــة ،والهجــرات (الريــف -حرضيــة) والوافــدة
مــن الخــارج.
مــا ســبق يتضــح أن املــدن الكبــرة يف اململكــة العربية الســعودية تنمو
بشــكل أكــر و وتــرة أرسع .مــا يبعــث عــى أهميــة النظــر يف تأثــرات
هــذا النمــو غــر املســتدام ،خاصــة يف ســياق مــن التخطيــط الحــري
غــر الفاعــل .ومــن بــن هــذه التأثــرات الخلــل يف تــدرج املنظومــة
الحرضيــة اإلقليميــة والوطنيــة الــذي يعيــق الجهــود الراميــة نحــو تحقيــق
التنميــة الشــاملة واملتكاملــة .وينجــم عــن تنامــي أحجــام املــدن الكــرى
نشــوء الضواحــي منخفضــة الكثافــة ،جــراء االعتــاد عــى التنقــل الحــري
باســتخدام الســيارة الخاصــة (انظــر الفصــل الثــاين) كثيفــة الطاقــة مــا
يســهم يف تغــر املنــاخ  38وتلــوث وإجهــاد البيئــة (انظــر الفصــل الثالــث).
عــاوة عــى أن إدارة املــدن الكــرى غال ًبــا مــا تتجــاوز قــدرة اإلدارات املحليــة
(الفصــل الخامــس).

يــأيت اســتقطاب الريــاض للســكان واألنشــطة كونهــا العاصمــة ،ولذلــك
تلقــت فيضــا هائــا مــن االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة املبــارشة،
وبنيــة تحتيــة ،وتخطيــط وتطويــر حــري عــايل الجــودة  ،وتدفــق العاملــة
األجنبيــة .وقــد ســاهمت جميــع هــذه العوامــل يف تعزيــز هيمنــة الريــاض
يف املنظومــة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية (انظــر الجــدول
 ، )3-1مــا يجعلهــا خامــس أكــر مدينــة يف الــرق األوســط مــن ناحيــة
املســاحة36.
يشــار إىل أن تزايــد مســتويات الهيمنــة الحرضيــة يضاعــف مــن تهميــش
املــدن املتوســطة والصغــرة الحجــم يف عمليــة التنميــة الوطنيــة ،
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الفـصـل 1

الجزء الثاين
		

تحديات اتجاهات التحرض الناشئة يف
اململكة العربية السعودية

يناقــش هــذا القســم التحديــات الناشــئة عــن االتجاهــات الحرضيــة التــي تــم تحديدهــا ســابقاً والتــي ميكــن
تصنيفهــا إىل أربــع مجموعــات :التنميــة غــر املتوازنــة ؛ أمنــاط االســتهالك غــر املســتدامة ؛ اإلدارة املحليــة للنمــو
الحــري والحوكمــة الرشــيدة للتنميــة الحرضيــة .وعــى الرغــم مــن مناقشــتها بشــكل فــردي  ،إال أنهــا غالب ـاً مــا
تكــون مرتابطــة فيــا بينهــا .وســيتم تنــاول حجــم وتأثــر هــذه التحديــات يف املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة
واملحليــة وتقديــم التوصيــات ملواجهــة التحديــات الناشــئة.

 1-3تحديات التنمية غري املتوازنة
تنبثــق التحديــات التنمويــة التــي نناقشــها هنــا بشــكل رئيــس مــن التوزيــع
املــكاين غــر املتــوازن للســكان واألنشــطة الخدميــة الحرضيــة .وتشــمل
تراجــع وصــول التنميــة بأنشــطتها وخدماتهــا إىل املناطــق املســتهدفة
وانحســار دور االقتصــاد الريفــي يف التنميــة العمرانيــة.

 1-3-1تراجــع وصــول وانتشــار التنميــة يف املناطــق
ا ملســتهد فة

يعنــي وصــول التنميــة وانتشــارها مــدى توافــر األنشــطة الحرضيــة
والخدمــات يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة أو يف املناطــق
املســتهدفة .فنــر التنميــة عــى كامــل الحيــز الوطنــي هــو الهــدف
الرئيــس للمملكــة العربيــة الســعودية ،ومــع ذلــك  ،فــإن معــدل تحقيــق
التنميــة يف املناطــق الداخليــة النائيــة قــد انخفــض حتــى مــع ارتفــاع
معــدل النمــو الســكاين خــال الخمســن ســنة املاضيــة.
وتقــاس درجــة نقــل وانتشــار التنميــة إىل املناطــق مبســتوى نصيــب
الفــرد فيهــا مــن املرافــق والخدمــات يف إجــايل املســاحة املشــمولة
بالتنميــة .ويعــزى تناقــص مســتوى انتشــار التنميــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية إىل انخفــاض عــدد ســكان األريــاف وتركــز الســكان الحــر
يف عــدد محــدود مــن املــدن الكبــرة .حيــث تناقــص نصيــب الفــرد مــن
املســاحة اإلجامليــة املســتغلة ألغــراض التنميــة يف املــدن واألريــاف مــن
 11.9هكتــار يف عــام  1990إىل  7.1هكتــار يف عــام  - 2010أي برتاجــع
يزيــد عــن  % 40عــا كان عليــه يف عــام 38 1990
ويف مــا يتعلــق بتناقــص مســتوى انتشــار التنميــة إىل املناطــق نتيجــة
للرتكــز املتزايــد للســكان الحــر يف عــدد محــدود مــن املــدن الكبــرة ،
حيــث يرتكــز أكــر مــن نصــف الســكان الحــر يف اململكــة ( 14.4مليــون
نســمة) يف عــام  2015يف خمــس مــدن فقــط يتخطــى تعــداد الواحــدة
منهــا املليــون نســمة  -يشــار لهــا يف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة
كمراكــز للنمــو( 39انظــر الجــدول )1-1والتــي مل يثبــت جدواهــا نتيجــة
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للتقــارب بــن التصنيــف الوظيفي واإلداري للمدن  .40ويف هذا الســياق،
تكــون املــدن الصغــرة أكــر فعاليــة مــن املــدن الكبــرة يف نــر التنميــة
عــى مناطــق أوســع يف األريــاف املحيطــة ويف التقليــل مــن الفــوارق
والتباينــات اإلقليميــة ،حيــث تــرى االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة 2030
يف املــدن الصغــرة "ممكّنــات" لحفــز التنميــة املحليــة41.

 2-٣-١تراجع دور االقتصاد الريفي

يعــزى التحــر الرسيــع إىل اســتمرار تيــارات الهجــرة الريفيــة صــوب املراكــز
الحرضيــة .ولهــذا انخفضــت مســاهمة االقتصــاد الريفــي بدرجــة كبــرة
يف االقتصــاد الوطنــي .ونجــم عــن ذلــك العديــد مــن اآلثــار الســلبية
كانخفــاض نصيــب الفــرد مــن املســاحة الزراعيــة وانخفــاض مســاهمة
القطــاع الزراعــي يف الناتــج املحــي اإلجــايل الســعودي  ،حيــث انخفــض
نصيــب الفــرد مــن املســاحة الزراعيــة مــن  0.18كــم 2يف عــام  1965إىل
 0.063كــم 2يف عــام  .2010وعــى الرغــم مــن الزيــادة الرسيعــة يف
مســاهمة الزراعــة يف االقتصــاد الوطنــي بــن عامــي  1985و  2000إال
أنهــا شــهدت انخفاضـاً حــادا ً مــن  % 5.9يف عــام  2000إىل  % 2.6يف عــام
( .2015الشــكل  )10-1مــع انحســار األرايض الصالحــة للزراعــة بنحــو % 15
بــن عامــي  2003و  :2013حيــث تراجعــت مــن  3.6مليــون إىل  3ماليــن
هكتــار ،وباتــت األرايض الصالحــة للزراعــة يف عــام  2012ال متثــل ســوى
 % 1.5فقــط مــن إجــايل مســاحة اململكــة العربيــة الســعودية42.
ومــن الســلبيات األخــرى لرتاجــع دور االقتصــاد الريفــي انخفــاض اإلنتــاج
الفــردي مــن الحبــوب وصيــد األســاك .فربغــم تزايــد إنتاجهــا اإلجــايل
يف خــال الســنوات الخمســن املاضيــة  ،إال أن مســتوى نصيــب الفــرد
منهــا يف اآلونــة األخــرة قــد انخفــض .لقــد زاد نصيــب الفــرد مــن إنتــاج
الحبــوب مــن  27.3كغــم يف عــام  1980إىل  253.4كغــم يف عــام 1990
لكنــه انخفــض بشــكل حــاد إىل  57.1كغــم يف عــام  ٤٣ .2010وعــى الرغــم
مــن طــول ســواحل اململكــة الــذي يبلــغ  2640كــم عــى الخليــج العــريب
والبحــر األحمــر  ،فــإن نصيــب الفــرد مــن اإلنتــاج الســميك يف اململكــة
العربيــة الســعودية انخفــض مــن  3.8كغــم يف عــام  1965إىل  3.1كغــم
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يف عــام  .442015وبذلــك يســهم تراجــع دور االقتصــاد الريفــي يف
توســيع الفجــوة التنمويــة بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة ويضاعــف مــن
حــدة الرتكــز الحــري.

 1-4الحاجة إىل مناطق حرضية "جديدة"

نســبة األرايض الفضــاء  ،مــا بــن  % 46إىل  %60مــن جملــة تقســيامت
قطــع األرايض( 45 .انظــر الفصــل الرابــع) .غالبيتهــا أرايض بيضــاء مخدومــة
ومجهــزة مبرافــق الطــرق وامليــاه والشــوارع املنــارة لكــن أصحابهــا يعزفــون
عــن تنميتهــا ألغــراض املضاربــة العقاريــة46.

هنــاك تســاؤل هــام حــول ماهيــة وكيفيــة اعتــزام الجهات املعنيــة التعامل
مــع التزايــد املتوقــع لوتــرة التحــر يف خضــم املســاحات الشاســعة مــن
مــن املتوقــع أن يصــل تعــداد ســكان املناطــق الحرضيــة يف اململكــة
األرايض الفضــاء غــر املنــاة يف املــدن الســعودية .هنــاك رؤى وأفــكار
العربيــة الســعودية إىل  ٤٥مليــون نســمة بحلــول عــام  .2050وملواجهــة
قيمــة تقدمهــا نتائــج تحليــل مالمــح املــدن الســعودية يف هــذا الصــدد،
هــذه الزيــادة عــى نحــو مســتدام  ،ينبغــي إعطــاء األولويــة لنهــج التكثيــف
فعــى ســبيل املثــال  ،يبــن تحليــل مســاحة الحــدود البلديــة ملدينــة حائــل
الحــري عــر تنميــة األرايض البيضــاء داخــل حــدود املــدن عوضــا عــن
أن تطويــر أراضيهــا الفضــاء غــر املنــاة مبــا يتــاىش مــع معايــر الكثافــة
التوســع واالمتــداد العمــراين ،ورضورة تب ّنــي حلــول مبتكــرة للتخطيــط
شــخصا للهكتــار
املعمــول بهــا يف موئــل األمــم املتحــدة والبالغــة 150
الحــري تتمثــل يف زيــادة كثافــة التنميــة داخــل الحــدود البلديــة للمدينــة
ً
الواحــد ســيمكّن املدينــة مــن اســتيعاب  682.800نســمة إضافية 47.ويف
والتوجــه للتنميــة املدمجــة نظــرا ً لوجــود مســاحات شاســعة مــن األرايض
حالــة مدينــة الدمــام  ،مــع وجــود  % 46مــن األرايض
البيضــاء غــر املنــاة يف العديــد مــن املــدن.
الفضــاء ،ومعــدل منــو  ، % 3سيســتغرق األمــر
لقــد مثــل التوســع واالمتــداد العمــراين االتجــاه
أكــر مــن  60ســنة ملــلء الحــدود الحرضيــة حســب
املتبــع تقريبــا يف تخطيــط املــدن الســعودية
الكثافــة املــوىص بهــا والبالغــة  150نســمة /
الكــرى ،أفــرز أعــدادا ً كبــرة مــن الكتــل العمرانيــة
هكتــار .كذلــك يف حالــة مدينــة بريــدة حيــث تبلــغ
املتجــاورة تعوزهــا االســتدامة الحرضيــة يف
نســبة األرايض الفضــاء غــر املنــاة فيهــا 81
را
العديــد مــن النواحــي وتشــكل تحديًــا كبــ ً
 %مــن إجــايل مســاحتها البلديــة ،يبــن تحليــل
للتخطيــط الحــري.
مالمــح املدينــة أن األمــر سيســتغرق املدينــة
مــا يزيــد عــن  100عــام مللئهــا مبعــدل منوهــا
يبــن الجــدول  4-1تفــاوت نســبة األرايض
الحــايل البالــغ  % 3.4وباســتخدام معايــر الكثافــة
الفضــاء داخــل حــدود أمانــات وبلديــات املــدن
حسب األجندة الحرضية الجديدة
التــي يــويص بهــا موئــل األمــم املتحــدة48.
الســعودية تــراوح بــن  % 46يف الدمــام إىل
توفر املدينة املخططة جيدا برامج
 % 90يف حائــل .ويف حالــة الريــاض  ،تــراوح
التكثيف والدمج الحرضي الفعال
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الجدول  :4-1األرايض الفضاء غري املنامة يف مدن سعودية مختارة

ﺿﻤﻦ ﺣﺪود
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

٦٥

٣١

٦٨

٣٧

٤٦

٤٨

٩٠

٥٥

٦١
٤١

باإلضافــة إىل املشــاكل العديــدة لظاهــرة الزحــف العمــراين  ،يعــد
اســتهالك األرايض الحرضيــة يف هيئــة زحــف عمراين من أكرث املشــاكل
شــيوعاً وحــ ّد ًة يف جميــع املناطــق الحرضيــة الســعودية .وعــى الرغــم
مــن معــدل النمــو الســكاين الرسيــع يف هــذه املــدن  ،إال أن الكتلــة
العمرانيــة يف املناطــق الحرضيــة تتوســع مبعــدل أرسع  ،مــا يعنــي
االســتهالك الرسيــع لــأرايض الحرضيــة واملحيطــة.
يبــن الجــدول  5-1املــؤرش ملــدى التوســع العمــراين للمــدن الســعودية
يف فــرات مختلفــة.

١٢

٦٤
٧١

 1 -5-1االســتهالك غــر املســتدام لــأرايض الحرضيــة –
ظاهــرة الزحــف العمــراين

٣٦

املصدر :الوضع الراهن للمدن السعودية

مــا ســبق  ،تتضــح إيجابيــة تبنــي التطويــر املخطــط واملــدروس لــأرايض
الفضــاء الــذي تركــز عليــه أجنــدة التنميــة الحرضيــة الجديــدة كأداة ناجحــة
لتنفيــذ برامــج التكثيــف الحــري لتحقيق االســتفادة املثىل واملســتدامة
لــأرايض الفضــاء يف املــدن الســعودية (انظــر الفصــل الســادس)،
خاصــة يف غيــاب سياســات تخطيطيــة واضحــة مواكبــة ملتطلبــات النمــو
الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية51
ميكــن لسياســة تنميــة األرايض الفضــاء يف املــدن التجــاوب مــع
متطلبــات النمــو الحــري يف املســتقبل بطريقــة منظمــة ؛ وإذا مل
يتحقــق ذلــك  ،فستســتمر املــدن يف التوســع والزحــف العمــراين عــر
ٍ
كاف لــأرايض وطــول مســافات التنقــل داخــل
أمنــاط اســتخدام غــر
املناطــق الحرضيــة وزيــادة يف اســتهالكات الطاقــة؛ فتنميــة األرايض
الفضــاء داخــل املــدن مــن شــأنها أن تحــد مــن البنــاء خــارج العمــران وتجــاوز
حــدود املخططــات العمرانيــة وكبــح ظاهــرة املضاربــات العقاريــة يف حالــة
األرايض البيضــاء يف املــدن الســعودية (انظــر الفصــل الرابــع) ،وكذلــك
عــاج الجيــوب العمرانيــة الشــاغرة داخــل النســيج الحــري للمــدن .أيضــا
يجــدي هــذا األســلوب يف حالــة املــدن ذات الكثافــة املنخفضــة والرتابــط
الســيئ واالســتخدام غــر الفعــال للبنيــة التحتيــة القامئــة.
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١٫٩x

املصدر :تقديرات تحليل الوضع الراهن للمدن السعودية * تشري أرقام الرياض إىل الكتلة
العمرانية وهي مشتقة من قاعدة بيانات التوسع الحرضي ملوئل األمم املتحدة
مثال :عرعر ،الكتلة العمرانية للمدينة زادت مبقدرا  1.9يقابلها زيادة سكانية مقدارها 1.5

 1-5أمنــاط غــر مســتدامة مــن االســتهالك
الحــري
أدى التحــر الرسيــع يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،وخاصــة يف
ســياق القصــور الــذي يشــوب التخطيــط الحــري ،إىل نشــوء تحديــات
كثــرة أمــام اإلدارات الحكوميــة الوطنيــة واملحليــة .تتمثــل يف املســتوى
املحــي بظاهــرة الزحــف العمــراين واالســتغالل غــر املســتدام للمــوارد
الطبيعيــة وتزايــد يف الطلــب عــى البنــى التحتيــة والخدمــات.

٢٫٢x

التوسع العمراين الرسيع يعني
زيادة يف االستهالك للخدمات
وأيضا زيادة يف الزحف عىل املناطق
املحيطة باملدينة

الشكل  :11-1التوسع العمراين يف مدن مختارة

الدمام
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٢٠٠٤
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٢٥,٩٢٩ﻫﻜﺘﺎر

مكة املكرمة

١٩٧٣
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ١,٧٠٠ﻫﻜﺘﺎر

١٩٨٩
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ١٠,٠٠٠ﻫﻜﺘﺎر

٢٠٠٣
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٢٠,٨٠٠ﻫﻜﺘﺎر

٢٠١٧
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٣٣,٣٥٤ﻫﻜﺘﺎر

2017
املساحة  33354هكتار

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻘﺪﺳﺔ
2017

ﻗﺒﻞ
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املدينة املنورة

١٩٢٨
 ٨٣٧٫٨ﻫﻜﺘﺎر

١٩٦٥
 ١٩٩٧٫٧٦ﻫﻜﺘﺎر

١٩٨٩
 ١١٥٥٩٫٥٥ﻫﻜﺘﺎر

٢٠٠٢
 ١٩٤١٩٫٧٣ﻫﻜﺘﺎر

٢٠١٥
 ٢٨٣٩٤٫٩ﻫﻜﺘﺎر

2015

1928

الرياض

١٩٤٠
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٤١٦ﻫﻜﺘﺎر

١٩٥٠
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ١١٢٢ﻫﻜﺘﺎر

١٩٧٠
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٧٥٩٠ﻫﻜﺘﺎر

١٩٨٠
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٢٤٧٠١ﻫﻜﺘﺎر

١٩٩٦
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٦١٩٦٥ﻫﻜﺘﺎر

٢٠١٦
اﳌﺴﺎﺣﺔ ١٣١٠٢١ﻫﻜﺘﺎر

٢٠١٦
املساحة 131.021

2016
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حائل

١٩٨٤
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٣٢٤٢ﻫﻜﺘﺎر

٢٠٠٤
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٤٧٩٢ﻫﻜﺘﺎر

٢٠٠٩
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ٦٦٠٢ﻫﻜﺘﺎر

٢٠١٤
اﳌﺴﺎﺣﺔ  ١٧٥٢٦ﻫﻜﺘﺎر
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وأبــرز هــذه األمثلــة حالــة الدمــام  ،التــي تظهــر تضاعــف منــو املدينــة
مبقــدار أربــع مــرات عــى مــدار  13عا ًمــا خــال الفــرة  ، ، 2017 -2004يف
حــن منــا عــدد ســكانها أقــل مــن مرتــن .ويف حالــة الريــاض  ،بــن 1990
و  ، 2014تضاعــف عمــران املدينــة بأكــر مــن ثــاث مــرات ،ومنــا ســكانها
مبقــدار مرتــن ونصــف .وخــال الفــرة  ، 2014 - 1990منــت املنطقــة
الســكنية يف الريــاض مبعــدل  % 9.4ســنوياً ،مــن  30305هكتــار إىل
 95.861هكتــار 52.وبــن الفرتتــن  2000-1990و 2013 -2000ازدادت
مســاحة الكتلــة املبنيــة للمدينــة بنســبة  % 5.0و  % 8.5عــى التــوايل53 .
مــا يشــر بوضــوح إىل الوتــرة الرسيعــة للتوســع واالمتــداد العمــراين
ملدينــة الريــاض.
وتنطبــق ظاهــرة الزحــف العمــراين أيضً ــا عــى املــدن املتوســطة
والصغــرة ،فعــى ســبيل املثــال  ،مدينــة حائــل التــي يقــل حجــم ســكانها
عــن  400000نســمة  ،منــت كتلتهــا العمرانيــة مبقــدار ثــاث مــرات ونصــف
خــال العــر ســنوات مــن بدايــة .2004
تجــدر اإلشــارة هنــا إىل االرتبــاط الوثيــق لنمــط التنميــة منخفضــة الكثافــة
مــع الوتــرة الرسيعــة لنمــو املــدن الســعودية ،حيــث يالحــظ انخفــاض
اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت الســكانية ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻲﻓ اﻤﻟﺪن الرئيســة (اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ ،)13-1
إذ تشــر أحــدث اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل الكثافــات الســكانية للمــدن الســعودية

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ

2017

ﻗﺒﻞ

1517

الرئيســة إىل التــايل:
 54.6نســمة/هكتار ﻲﻓ ﺟﺪة 70.0 ،نســمة/هكتار يف الدمــام47.7 ،
نســمة/هكتار يف الريــاض 45.9 ،نســمة/هكتار يف مكــة  ،و 25.0
نســمة/هكتار يف املدينــة املنــورة .وهــذه كثافــات منخفضــة جــدا ً
مقارنــة مبــا يــويص بــه موئــل األمــم املتحــدة (كثافــة ســكانية ال تقــل عــن
 150نســمة/هكتار) 54.يف مكــة انخفضــت الكثافــة الســكانية بنســبة 50
 %بــن عامــي  1983و  ، 2010ويف املدينــة املنــورة انخفضــت الكثافــة
بنســبة  % 38بــن عامــي  2002و  ، 2012ويف الريــاض كان االنخفــاض
بنســبة  % 13بــن عامــي  1970و  ، 2015ويف الدمــام بنســبة  % 26بــن
عامــي  1972و .2014
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الشكل  :١٢-١الكثافة السكانية يف املناطق املبنية

الرياض

جدة

 1-50ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 51-100ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 101-150ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 151-200ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 201-250ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر

 251-300ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 301-350ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 351-400ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 401-450ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر

 1-28ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 29-43ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 44-70ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 71-100ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر

 101-131ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 132-191ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 192-313ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر
 314-427ﻧﺴﻤﺔ /ﻫﻜﺘﺎر

الشكل  :13-1الزحف العمراين وانخفاض الكثافة السكانية اإلجاملية يف املدن السعودية
325

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺟﺎﻤﻟﻴﺔ
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مالحظة :يتم حساب املساحات الحرضية بنا ًء عىل مخططات املدن املقدمة من مديريات التخطيط الحرضي
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اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

شاســعة مــن املناطــق الحرضيــة يف الخليــج العــريب مــن خــال ردم
يف الريــاض  ،تتوســع الكتلــة العمرانيــة بأســاليب االمتــداد العمــراين
الســواحل 57.كــا أدى ضعــف التخطيــط واألطــر املؤسســية إىل انتشــار
املخطــط لــه ،وأعــال التطويــر والتجديــد الحــري وتنميــة األرايض
وزحــف العمــران عــى أطــراف املــدن مــع انعــدام الرتابطيــة بــن اســتخدام
الفضــاء ،أو بالدمــج للقــرى الريفيــة أو التجمعــات الســكانية خــارج حــدود
58
األرايض والنقــل ،وهــذا بــدوره يفــرض ضغوطــا ومعوقــات بالغــة الشــدة
منطقــة الريــاض الحرضيــة .وبالنســبة لالمتــداد الــذي ينطــوي عــى منــو
مــن حيــث التكلفــة والوقــت والطاقــة والتنقــل ,ناهيــك عــن ارتفــاع ملكيــة
الكتــل العمرانيــة املتجــاورة عــى أطــراف املدينــة ،فيشــكل  % 66مــن
يسهــا إىل حــد كبــر الرخــاء االقتصــادي ورخــص
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الخاص
ـيارات
ـ
الس
مســاحة املنطقــة املبنيــة البالغــة  50،365هكتــارا التــي أضيفــت للمجــال
ّ
الوقــود (انظــر الفصــل الثــاين) مــا عــزز أيضــاً
الحــري ملدينــة الريــاض خــال الفــرة -2000
مــن ظاهــرة الزحــف العمــراين منخفــض الكثافــة.
( 2013انظــر الجــدول  .)6-1وتعتــر أعــال التطوير
والنخفــاض الكثافــة تداعيــات عميقــة عــى
والتجديــد العمــراين وتنميــة األرايض الفضــاء
االســتدامة البيئيــة عــى املســتويني املحــي
(البيضــاء) غــر املنــاة يف مدينــة الريــاض النهــج
واإلقليمــي .إن التوســع العمــراين املفــرط
الثــاين يف مجــال التطويــر والتحســن الحــري،
وانخفــاض الكثافــة يزيــدان مــن الطلــب عــى
حيــث ميثــل ذلــك  % 36و  % 25عــى التــوايل
التنقــل واســتهالك الطاقــة؛ تســهم يف
مــن املســاحة املبنيــة املضافــة إىل منطقــة
التدهــور البيئــي .زيــادة تكلفــة توفــر الخدمــات
الريــاض الحرضيــة خــال الفرتتــن  2000-1990و
األساســية وإدارة املســاحة العامــة والبنيــة
 .2013-2000وباإلضافــة إىل ذلــك  ،شــكل دمــج
الطلب عىل املياه من قبل األرس
التحتيــة؛ تقليــل اقتصــادات التكتــل وتخفيــض
تجمعــات قــرى ريفيــة أو تجمعــات ســكانية خــارج
ينمو بنسبة  ٪ 7.5سنوياً ،أو
اإلنتاجيــة الحرضيــة .يســاهم التمــدد العمــراين
منطقــة الريــاض الحرضيــة ،ثــم إعــادة تصنيفهــا
ثالثة أضعاف معدل منو السكان
يف زيــادة كــرى ألعــداد الســيارات ،واملســافات
كمناطــق حرضيــة  % 21و  % 9عــى التــوايل مــن
السعوديني
املقطوعــة ،وطــول الطــرق ،واســتهالك
التوســع الحــري خــال الفرتتــن املذكورتــن
الوقــود ،وزحــف املناطــق الحرضيــة إىل الريــف،
(انظــر الجــدول  .)6-1وكانــت الريــاض يف الفــرة
كــا يشــكل تهديــدا ً كبــرا ً عــى البيئــة الطبيعيــة،
 2013 -1990قــد شــهدت تراجعــاً يف أعــال
لــذا يجــب تبنــي سياســات إدارة النمــو الحــري
التطويــر والتجديــد الحــري وتنميــة األرايض
املســتدام.
الفضــاء داخــل املدينــة قابلــه تزايــد يف العمــران
املتجــاور عــى أطــراف املدينــة يف صــورة زحــف عمــراين متزايــد يتســم
 1 -5-1زيادة غري مستدامة يف استهالك املياه
بانخفــاض الكثافــة وهــدر للمــوارد وقلــة الكفايــة والفاعليــة واالســتخدام
يعــد الوصــول الشــامل إىل ميــاه الــرب اآلمنــة مــن أهــم التحديــات التــي
غــر املســتدام لــأرايض.
تواجــه اململكــة العربيــة الســعودية .وذلــك ألن النســبة األكــر مــن امليــاه
املســتهلكة تــأيت مــن مصــادر مائيــة غــر متجــددة .وتتفاقــم حــدة الوضــع
جدول  :6-1مكونات املساحة املضافة يف الرياض
يف ظــل اضطــراد وتــرة النمــو الســكاين املتســارعة .فعــى الرغــم مــن
 ٪ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﴬي
٢٠١٣ - ٢٠٠٠
٢٠٠٠ - ١٩٩٠
نــدرة امليــاه الســائدة يف اململكــة  ،يســتهلك الســعوديون كميــات كبرية
مــن امليــاه ،إذ بلــغ املتوســط الوطنــي الســتهالك امليــاه يف عــام 2013
٦٦
٤٣
اﻣﺘﺪاد
أﻋﺎﻤل ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﴬي وﺗﻨﻤﻴﺔ
 265لــرا  /لــكل فــرد  /يــوم ،مــا يــوازي ضعفــي املعــدل العاملــي .ويــزداد
٢٥
٣٦
اراﴈ ﺑﻴﻀﺎء
الطلــب األرسي عــى امليــاه بنســبة  % 7.5ســنويا ،أو ثالثــة أضعــاف
٩
٢١
دﻣﺞ ﻗﺮى  ،ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺣﴬﻳﺔ
معــدل منــو الســكان الســعوديني 59.كــا أن اســتهالك امليــاه عــال جــدا
ﺑﻨﺎء ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﺮان وﺗﺠﺎوز ﺣﺪود
٠
٠
اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
بصــورة اســتثنائية يف املناطــق الحرضيــة ؛ ففــي منطقــة الريــاض
الحرضيــة زاد متوســط اســتهالك امليــاه  2.5مــرة بــن عامــي  1987و
املصدر :قاعدة بيانات التوسع الحرضي ملوئل األمم املتحدة
 ، 2014ليصــل إىل  370لــرا ً يف اليــوم للفــرد 60.نظــرا ً للزيــادة الســكانية ،
هنــاك عــدة عوامــل ســاهمت يف زحــف العمــران والتنميــة منخفضــة
وتحســن مســتويات املعيشــة  ،وتعرفــة امليــاه الحكوميــة املدعومــة إىل
الكثافــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مــن بينهــا نظــم تحديــد
حــد كبــر  ،حيــث تدفــع األرس أقــل مــن  % 5مــن تكلفــة إنتــاج امليــاه 61.وقــد
املناطــق التــي انرصفــت ملجــاراة معــدالت التوســع مــن خــال الزحــف
تــم وصــف التعرفــة الحاليــة بأنهــا غــر مســتدامة وغــر قــادرة عــى دعــم
العمــراين والتنميــة منخفضــة الكثافــة 55.عــى ســبيل املثــال  ،غالب ـاً مــا
الحفــاظ عــى امليــاه.
تحــدث أعــال التنميــة الســكنية الجديــدة يف أطــراف املدينــة بــدالً مــن
التطويــر والتجديــد الحــري داخــل األحيــاء القامئــة .وباملثــل  ،ســاهمت
الــركات العقاريــة يف ظاهــرة الزحــف العمــراين بتحديدهــا ملشــاريع
اإلســكان يف املواقــع الطرفيــة 56.ومــن األمثلــة الجيــدة عــى ذلــك
منطقــة الدمــام الحرضيــة حيــث نجــح املطــورون يف توســيع مســاحات
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الشكل  :14-1مظاهر التوسع العمراين يف الرياض2013-2000 ،

املساحة املبنية عام 1990

أعامل تطوير وتجديد حرضي

وتنمية أرايض فضاء

امتداد عمراين مخطط له

بناء خارج العمران وتجاوز حدود

املخططات العمرانية

دمج قرى وتجمعات سكانية
خارج املناطق الحرضية

املصدر www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Riyadh :

وقــد أدى تزايــد الطلــب عــى امليــاه إىل الحاجــة إىل محطــات لتحليــة
ميــاه البحــر ،التــي متثــل  % 30مــن امليــاه الصالحــة للــرب يف اململكــة
العربيــة الســعودية 62.لكنهــا عمليــة مكلفــة يف رأس املــال والطاقــة،
وغــر مســتدامة ،إذ يكلــف إنتــاج  1م 3مــن ميــاه التحليــة حــوايل  1دوالر
أمريــي ويســتهلك مثانيــة أضعــاف الطاقــة املســتخدمة يف مشــاريع
امليــاه الجوفيــة .حاليــاً  ،تعتــر اململكــة العربيــة الســعودية أكــر منتــج
للميــاه املحــاة يف العــامل ،وتخطــط لبنــاء تســعة محطــات أخــرى عــى
ســاحل البحــر األحمــر بتكلفــة تبلــغ حــوايل  2مليــار ريــال ســعودي (530
مليــون دوالر أمريــي)63.
يــراوح معــدل اســتهالك محطــات تحليــة امليــاه مــن الطاقــة مــن 10
إىل  % 20مــن إجــايل الطاقــة املســتهلكة يف اململكــة العربيــة
الســعودية 64،وملثــل هــذا االســتهالك تأثــرات بيئيــة ضــارة (انظــر الفصــل
الثالــث) .وتصبــح الصــورة أكــر قتامـ ًة إذا علمنــا أن  % 60تقريبـاً مــن امليــاه
التــي تســتهلكها األرس تــأيت مــن محطــات تحليــة امليــاه ،مــا يســتدعي
رضورة اتبــاع نهــج أكــر اســتدامة إلدارة امليــاه  ،كتنويــع مصــادر امليــاه،
وأولويــات توزيــع امليــاه بــن األنشــطة اإلمنائيــة ،والحفــاظ عــى امليــاه
وإعــادة تدويرهــا لتــايف املزيــد مــن اإلجهــاد البيئــي
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 3-5-1تزايد االستهالك غري املستدام للطاقة

تشــهد اململكــة العربيــة الســعودية تزايــدا ً مضطــردا ً يف معــدالت
اســتهالك الطاقــة ،فمنــذ عــام  ، 1990ازداد الطلــب عــى الكهربــاء
مبعــدل % 6ســنوياً 65،وباملقارنــة مــع عــام  ، 2008مــن املتوقــع أن يرتفــع
اســتهالك الطاقــة األوليــة بنســبة  % 50يف عــام  2020،66حيــث يبلــغ
االســتهالك الحــايل  9.444كيلــو واط ســاعة للفــرد 67 .و تعــزى الزيــادة
يف اســتهالك الكهربــاء إىل  :ارتفــاع الدخــل والوفــرة املاليــة مــا يتيــح
رشاء العديــد مــن األجهــزة كثيفــة االســتهالك للطاقــة وأجهــزة التكييــف
املنزليــة ،زيــادة مســتويات التحــر والنمــو الســكاين واألنشــطة
االقتصاديــة ،وزيــادة أعــداد املســاكن  ،وغريهــا.
يكشــف هــذا النمــط مــن االســتهالك املرتفــع للطاقــة الكهربائيــة بعديــن
لعــدم االســتدامة :األول هــو أ ّن القطــاع الســكني هــو املســتهلك األكــر
حيــث ميثــل  % 52مــن اإلجــايل الوطنــي الســتهالك الطاقــة الكهربائيــة،
بينــا متثــل قطاعــات الصناعــة والزراعــة  % 18و  % 3عــى التــوايل68،
مــع توقــع تضاعــف طلــب القطــاع الســكني عــى الكهربــاء بحلــول.2025
 69والبعــد الثــاين لعــدم االســتدامة أ ّن مــا يقــرب مــن  % 60مــن الكهربــاء
يتــم اســتهالكه يف فصــل الصيــف نظــرا ً الســتخدام أجهــزة تكييــف الهــواء

املنــزيل 70 ،حيــث شــكّل االســتخدام الكثيــف للطاقــة ألغــراض تكييــف
الهــواء  % 35مــن الزيــادة يف اســتهالك الكهربــاء عــى مــدى العقديــن
املاضيــن71.

أضعــاف رسعــة النمــو الســكاين؛ وال يقتــر األمــر هنــا عــى الحــد مــن
ظاهــرة الزحــف العمــراين ،والحفــاظ عــى األرايض ،بــل ينبغــي أيضــا
تشــجيع التنميــة الســكنية عاليــة الكثافــة للتقليــل مــن اســتهالكات الطاقة
يف أغــراض التنقــل.

ومــن األبعــاد األخــرى لالســتخدام غــر املســتدام للطاقــة اســتهالك
النفــط يف النقــل الــذي ازداد برسعــة مــن  30000برميــل يومي ـاً يف عــام
 1971إىل  1.3مليــون برميــل يوميــاً يف عــام  72، 2013مــا يــوازي عــر

 4-5-1انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري يف املناطــق
الحرضيــة

تتزايــد االنبعاثــات الغازيــة املتســببة يف االحتبــاس الحــراري برسعــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية .ويوضــح الشــكل  15-1أن كميــة انبعاثــات
ثــاين أكســيد الكربــون للفــرد الواحــد ارتفعــت مــن  0.7طــن مــري فقــط
يف عــام  1960إىل حــوايل  19ط ًنــا مرتيًــا يف عــام  ، 2015أي بزيــادة
 .%2.786وهــذه االنبعاثــات الغازيــة مرتفعــة بشــكل الفــت إذا مــا قورنــت
بالزيــادة الفرديــة  % 9فقــط يف الواليــات املتحــدة  ،و  % 27.6يف االتحــاد
األورويب ،وانخفاضهــا يف اململكــة املتحــدة بنســبة  . 73.% 30و تزايدهــا
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ال ســيام يف املناطــق الحرضيــة،
مرتبــط بزيــادة مســتويات الدخــل  ،وبإنتــاج الطاقــة واســتهالكها  ،وارتفــاع
ملكيــة الســيارات الخاصــة  ،وتزايــد األنشــطة االقتصاديــة  ،والوتــرة
الرسيعــة للتحــر .وهــذا املســتوى العــايل مــن االنبعاثــات الكربونيــة
وتأثرياتهــا الســلبية يف البيئــة مرتكــز يف املناطــق الحرضيــة.

يبلغ استهالك الكهرباء  9,444كيلو
واط ساعة لكل فرد

الشكل  :15-1مقارنة االنبعاثات الكربونية للفرد الواحد يف اململكة العربية السعودية وبلدان أخرى
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يعتمــد النقــل بشــكل كبــر عــى الوقــود األحفــوري  ،حيــث تســتهلك
املركبــات مــا نســبته  % 41مــن إجــايل اســتهالك النفــط 74.إذ ارتفعــت
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون مــن النقــل مــن  3.3مليــون طــن مــري
يف عــام  0.55( 1971طــن مــري للفــرد) إىل  123مليــون طــن مــري (4.1
طــن مــري /فــرد) يف عــام  .2013ويف خضــم ذلــك زادت مســتويات
التلــوث خاصــة يف املناطــق الحرضيــة الرئيســة.
ميثــل االزدحــام املــروري يف مــدن الريــاض وجــدة والدمــام مشــكلة كبــرة
نتيجــة ارتفــاع ملكيــة املركبــات الخاصــة ،فقــد تجــاوزت ملكيــة املركبــات يف
اململكــة العربيــة الســعودية  219لــكل 1000نســمة75،حيث تعــد اململكــة
العربيــة الســعودية أكــر مســتورد للســيارات يف الــرق األوســط،
باســتحواذها عــى  % 40مــن جميــع الســيارات املباعــة يف املنطقــة76.
كــا تســهم أســعار الوقــود املدعومــة  ،وضعــف اإلقبــال عــى اســتخدام
وســائط نقــل عامــة ،أو عــدم توافــر نظــم نقــل عــام فعالــة يف زيــادة
مســتويات اســتهالك الطاقــة واالزدحامــات املروريــة ،مــا يفاقــم
رر
مــن مشــاكل تلــوث الهــواء (انظــر الفصلــن الثــاين و الثالــث) ويــ ّ
الدعــوات العتــاد العمــل العاجــل بسياســات النقــل املســتدام  .ويف
هــذا الصــدد  ،يــوىص بشــدة بتوســيع نطــاق نظــم النقــل الجامعــي يف
املــدن الســعودية كمــروع مــرو جــدة الهــادف للتقليــل مــن حركــة ســر
املركبــات بنســبة 77.% 30

امليس
1-6توفري اإلسكان
ّ
ترتبــط املشــكلة اإلســكانية يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل
امليــر لــأرس محــدودة
أســايس بالنقــص الحاصــل يف اإلســكان
ّ
ومتوســطة الدخــل 78،يقابلــه فائــض إســكاين عــايل اإليجــار يف معظــم
املــدن ،لذلــك هنــاك حاجــة ماســة لرسعــة توفــر اإلســكان امليــر مبــا
يتوافــق مــع الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة للســكان الســعوديني،
ومــع مبــادئ االســتدامة الســكنية ،ورؤيــة اململكــة  2030التــي تســتهدف
زيــادة معــدل متلــك املســاكن مــن  % 47يف عــام  2016إىل % 52
بحلــول عــام  .2020وبالنســبة لألهميــة االقتصاديــة لإلســكان ،فســتتم
مناقشــتها يف الفصــل الرابــع مــن تقريــر حالــة املــدن الســعودية.
يف منطقــة الدمــام الحرضيــة ،تشــرط لوائــح البنــاء عــى أن يكــون منــط
الفيــات شــبه املتالصقــة واملكونــة مــن دوريــن وثالثة هو النمط الســائد
للســكن يف املناطــق املبنيــة واملناطــق الســكنية الشــاغرة .لكــن هــذا
النمــط مــن املســاكن والــذي ميثــل أكــر مــن  % 88مــن املســاكن القامئــة
يف املناطــق الســكنية املبنيــة والشــاغرة ،ال يتناســب مــع الخصائــص
االجتامعيــة واالقتصاديــة لــأرس 79.فاملتوســط اإليجــاري لهــذا النمــط
الســكني يصــل إىل  10000ريــال ســعودي (حــوايل  2700دوالر أمريــي)
تســتطيع تحملــه  ٪29فقــط مــن األرس 80،فبنــد اإلنفــاق عــى اإلســكان
واملرافــق العامــة لــدى األرس الســعودية يشــكل يف املتوســط % 22
مــن دخلهــا ،وميكــن أن يصــل إىل  % 50لــدى أرس الدخــل املحــدود81 .
وال تتوافــق املســاكن يف منطقــة الدمــام الحرضيــة مــع مبدأ االســتدامة
الســكنية باملقارنــة مــع املبــادئ التوجيهيــة الخمســة املــوىص التــي
يــويص بهــا موئــل األمــم املتحــدة يف تخطيــط وتصميــم األحيــاء
الســكنية املســتدامة والتــي يقــي أحدهــا بتحقيــق كثافــة ســكانية
عاليــة تبلــغ  150نســمة/هكتار 82،وهــو مــا مل يتحقــق يف أحيــاء منطقــة
الدمــام الحرضيــة التــي تبلــغ كثافتهــا الســكانية الحاليــة  70نســمة/هكتار،
26
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وذلــك لعــدة أســباب ،أولهــا :تركيــز مطــوري العقــار يف كثــر مــن األحيــان
عــى بنــاء املســاكن يف أطــراف املدينــة ،وبذلــك يســهمون يف زحــف
العمــران يف املــدن الرئيســة 83.وكنــا قــد أوضحنــا ســابقا اآلثــار غــر
املســتدامة للتنميــة الســكنية منخفضــة الكثافــة؛ وثانيهــا :عــدم توافــق
املســاكن مــع مبــدأ الدمــج املالئــم لكافــة فئــات الدخــل املتفــاوت يف
األحيــاء واملجــاورات الســكنية مــن حيــث توفــر مســاكن تناســب يف
أســعارها وأحجامهــا ومتلكهــا جميــع الفئــات االقتصاديــة يف املجتمــع
إذ أن كافــة املســاكن يف األحيــاء واملجــاورات الســكنية هــي مــن منــط
مســاكن األرسة الواحــدة .و ثالثهــا ، :مل تحقــق هــذه األمنــاط الســكنية
الزيــادة املســتهدفة يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  2030مــن
حيــث رفــع نســبة متلــك املواطنــن ملســاكنهم مــن  ٪47يف عــام 2016
إىل  ٪52بحلــول عــام 84 .2020
لهــذا ،ينبغــي مراجعــة أنظمــة ولوائــح التخطيــط الحــري واشــراطات
البنــاء للمناطــق الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يك تتــواءم
مــع الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة للســكان ،ومبــادئ االســتدامة،
واســتهداف رؤيــة اململكــة  2030رفــع نســبة متلــك املواطنــن
امليــر للجميــع.
ملســاكنهم ،وإتاحــة الوصــول لإلســكان
ّ

 1-7تحديات إدارة النمو الحرضي
تتمثــل تحديــات إدارة النمــو الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية
يف ثالثــة مســتويات؛ فعــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي  ،أدى
العمــل بسياســة دعــم مراكــز النمــو إىل زيــادة تركــز الســكان وظهــور
الفــوارق والتباينــات اإلقليميــة يف مســتويات التنميــة؛ وعىل املســتوى
املحــي  ،أســفر تحديــد النطــاق العمــراين للمــدن عــن توســع وانتشــار
عمــراين غــر مســتدام للمــدن الســعودية.

 1-7-1سياســة مراكــز النمــو :تحديــات الرتكــز الســكاين
والتباينــات اإلقليميــة يف مســتويات التنميــة

يعتــر دعــم تحقيــق التنميــة العمرانيــة املتكاملــة عــى الحيــز الوطنــي
أحــد األهــداف الرئيســة لالســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة.
مــي ســبعة عــر عامــاً مــن العمــل بسياســات
ومــع ذلــك ،وبعــد
ّ
مراكــز وأقطــاب النمــو ،مــا يــزال هــذا الهــدف يحتــاج وقــت أطــول ،برغــم
نجــاح هــذه السياســات يف تطويــر هــذه املــدن  ،إال أنهــا أفــرزت الحقــاً
توزيع ـاً غــر متــوازن وتركيــزا ً للســكان واألنشــطة اإلنتاجيــة والخدميــة يف
املناطــق الحرضيــة واملــدن الكــرى ،و زادت مــن حــدة الفــوارق والتباينــات
يف مســتويات التنميــة بــن املناطــق الحرضيــة وأريافهــا الداخليــة وبــن
املــدن الكبــرة والصغــرة85.
وتتمثــل الفكــرة الرئيســة لنهــج مراكــز النمــو يف تحقيــق تنميــة أكــر توازنـاً
مــن خــال توجيــه النمــو يف املناطــق األقــل منــوا ً نحــو مناطــق تنميــة
جديــدة قــادرة عــى اجتــذاب الســكان والنمــو االقتصــادي بعيــدا ً عــن
املناطــق الريفيــة أو الحرضيــة املزدحمــة واألكــر تطــورا ً .مل يكــن هــذا هــو
الحــال يف اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث اختــرت املراكــز الحرضيــة
الكــرى واألكــر تطــورا ً (الحــارضات الخمســة الرئيســة يف اململكــة)
لتكــون هــي أقطــاب النمــو الوطنيــة .وألنهــا األكــر تطــورا ً مــن املناطــق
املحيطــة بهــا يف ذلــك الوقــت  ،فقــد شــهدت وتــرة منــو اتســمت
بالرسعــة ،وذلــك عــى حســاب مناطقهــا الداخليــة واملــدن الصغــرة
األخــرى املحــددة كمراكــز للنمــو.

وملواجهــة هــذه التحديــات وضــان تحقيــق تنميــة أكــر توازنــاً وتكامــاً
عــى مجمــل الحيــز الوطنــي ،اقرتحــت االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة
املحدثــة  2030هيــكالً اســتيطانياً مالمئــاً لظــروف اململكــة يشــمل
محــاور تنميــة وبوابات(مــدن) عــى العــامل ومناطــق حرضيــة وعواصــم
مناطــق وتجمعــات ســكانية (كــا هــو موضــح يف الفصــل الرابــع) .والهدف
مــن العمــل بسياســة محــاور التنميــة دعــم املــدن املتوســطة والصغــرة
والقــرى باعتبارهــا القواعــد األساســية لنــر التنميــة يف مناطقهــا.

 2-7-1سياسة تحديد النطاق العمراين للمدن السعودية

تــم تبنــي سياســة تحديــد النطــاق العمــراين كأســلوب يتبــع يف إدارة
النمــو الحــري للمــدن الســعودية  ،خاصــة يف املناطــق الحرضيــة الكبرية،
مــن خــال توســيع حــدود النطــاق العمــراين .إال أنهــا أغفلــت أســاليب
أخــرى تتبــع يف إدارة النمــو الحــري كسياســات التكثيــف الحــري
واملــدن التوابــع واملــدن الجديــدة .وجــرى التنويــه ســابقاً مــن أن مــا نســبته

 % 66مــن الزيــادة يف مســاحة الريــاض املبنيــة بــن عامــي  2000و 2013
ت ُعــزى إىل توســعة حــدود النطــاق العمــراين للمدينــة  ،يف حــن متثــل
أعــال التطويــر والتجديــد الحــري وتنميــة األرايض الفضــاء أو التكثيفــات
الحرضيــة ( % 25انظــر الجــدول  ،)6-1وانتهــى املطــاف بتوســعة حــدود
النطــاق العمــراين للمــدن إىل نشــوء كتــل عمرانيــة كبــرة متجــاورة عــى
أطــراف املدينــة املنــورة والريــاض وجــدة .وامتــدادات عمرانيــة طويلة يف
مكــة عــى غــر متامســكة؛ وتنميــات متناثــرة جــدا مجــزأة مــع زحــف عمــراين
يف منطقــة الدمــام الحرضيــة (انظــر الشــكل  ،)16.1شــكلت مبجملهــا
تحديــات رئيســة إلدارة النمــو الحــري عــى املســتوى املحــي .عــاوة
عــى ذلــك  ،وبالنظــر إىل طبيعــة انتشــار املــدن ،ومنــط النمــو الحــري
الغــر متامســك  ،يجــد الســكان أنفســهم ملزمــن بالقيــام برحــات مرورية
طويلــة أثنــاء تنقلهــم مــن الضواحــي متجهــن إىل وســط املدينــة ،ومــا
يرتبــط بذلــك مــن مشــاكل يف الحركــة املروريــة وتوفــر الخدمــات .

الشكل  :16.1أمناط النمو الحرضي يف الحارضات الكربى86

ا .منط النمو الحرضي املتجاور
الرياض( )2010 – 1915

مرحلة 1915-1
مرحلة ١٩٤١-2
مرحلة 1951 -3
مرحلة 196. -4
مرحلة 197. -5
مرحلة 1980 -6
مرحلة 1990 -7
مرحلة 2... -8
مرحلة 2010 -9

الدمام () 2014 - 1923

مرحلة 1933 -1
مرحلة 1957 -2
مرحلة 1962 -3
مرحلة 1972 -4
مرحلة 1982 -5
مرحلة 2002 -6
مرحلة 2014 -7

املدينة املنورة ( )2012-874

مرحلة 874-1
مرحلة 1815-2
مرحلة 1928 -3
مرحلة 1965-4
مرحلة 1978 -5
مرحلة 1990 -6
مرحلة 2003 -7
مرحلة 2012 -8

جدة ()2014 – 1940

مرحلة 1940 -1
مرحلة 1949 -2
مرحلة 1959 -3
مرحلة 1968 -4
مرحلة 1987 -5
مرحلة 2001 -6
مرحلة 2014 -7
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ب .منط املحاور الحرضية

فعاليــة ضبــط الترشيعــات املحليــة واإلدارة الحرضيــة لألبعــاد األخــرى
لالزدهــار لتحقيــق املعايــر واملامرســات املجتمعيــة املرغوبــة .وقــد
متــت معاينــة هــذا البعــد وأبعــاد اإلزدهــار األخــرى ألكــر ســبع عــرة مدينة
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تشــر النتائــج إىل أن القيــم
الخاصــة مبعايــر الحوكمــة الحرضيــة ملختلــف املــدن ســجلت أدىن القيــم،
مــا يؤكــد مــن جديــد أن حوكمــة املــدن ال تــزال تشــكل تحديًــا رئيسـاً يف
اململكــة العربيــة الســعودية.
وفيــا يــي إيجــاز لنتائــج معيــار الحوكمــة والترشيعــات الحرضيــة ملختلــف
املــدن الســعودية عــى النحــو التــايل:
• ســجلت املدن الســعودية الرئيســة أداء ضعيفا عىل صعيد املشــاركة
املجتمعيــة مقارنــة بحالــة املــدن الكــرى التــي متيــل إىل تســجيل
مســتويات أعــى يف مجــال مشــاركة املواطنــن يف رفــع جــودة
الحيــاة العامــة.

تتطلــب هــذه التحديــات سياســات أكــر مالءمــة إلدارة النمــو الحــري
يف اململكــة العربيــة الســعودية (انظــر الفصــل الخامــس) .وســتعمل
اإلســراتيجية عــى تأســيس قاعــدة بيانــات حديثــة ومــؤرشات أداء عمرانية
اقتصاديــة واجتامعيــة تســتخدم لقيــاس أداء اإلســراتيجية خــال التنفيــذ .
وتعــد اإلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة خارطــة طريــق لتعزيــز
دور اململكــة التنافــي عــى مســتوى العــامل ،اســتنادا إىل منجــزات
إلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة الســابقة واملعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء
عــام  2000م  ،وســركز الــوزارة يف تحديثهــا عــى إيجــاد منظومــة عمرانيــة
مســتدامة تحقــق النمــو االقتصــادي املزدهــر ملــدن اململكــة وتضمــن
اســتدامتها .وينبغــي لهــذه السياســات أن تتعامــل بفعاليــة مــع الزيــادة
املتوقعــة يف ســكان الحــر ،ومشــاكل الرتكيــز اإلقليمــي للســكان،
وتقليــل الفــوارق اإلقليميــة مــن خــال التنميــة املتكاملــة.

 1-8تحديات حوكمة املدن
عــى الرغــم مــن الجهــود املبذولــة لنقــل مزيــد مــن الصالحيــات إىل
البلديــات مــا تــزال املركزيــة هــي الســمة الغالبة يف تخطيــط وإدارة املدن
يف اململكــة العربيــة الســعودية .فالجهــات املركزيــة لديها ســيطرة كبرية
عــى اإلدارة املحليــة ،مبــا يف ذلــك الحــق يف تقييــد اإلدارة املحليــة،
وإعفــاء أعضــاء املجالــس املحليــة وتحديــد قيمــة الرســوم املحليــة87.
ويناقــش الفصــل الخامــس إدارة املــدن مبزيــد مــن التفاصيــل حيــث
را ال يذكــر ملشــاركة الجهــات الفاعلــة غــر
يظهــر أن هنــاك هامشــا صغــ ً
الحكوميــة يف أنشــطة إدارة املــدن ،ولــو عــى مســتوى إبــداء املرئيــات
واملقرتحــات .ومــا يــزال انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة أمــرا ً جديــدا ً
نســبياً يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وكذلــك مشــاركة املواطنــن
يف الشــؤون العامــة تشــكل تحدي ـاً .وينــوه الفصــل الخامــس كذلــك إىل
أن الهيــكل اإلداري الحــايل أدى يف بعــض الحــاالت إىل تعــدد الجهــات
الحكوميــة يف إدارة شــئون النمــو والتنميــة يف املــدن الســعودية.
وقد اﺳﺗﺧدم ﺗﻘرﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدن اﻟﺳﻌودﯾﺔ  2016ﺑُﻌد اﻟﺣوﮐﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻲﻓ مــؤرش ازدهــار املــدن لتقويــم ﮐﻔﺎيــة إدارة املــدن ﻲﻓ
اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،حيــث يهــدف بعــد االزدهــار هــذا إىل ضــان

28

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

• ســجلت املــدن املقدســة مســتويات عاليــة مــن الكفايــة يف مجــال
القــدرة املؤسســية مقارنــة باملــدن الكــرى واملتوســطة األخــرى.
• تســجل املــدن الصغــرة أفضــل أداء يتســم باملســاءلة والشــفافية،
مــا يعكــس وجــود عالقــة أوثــق بــن صانعــي السياســات والقــرار.
ومــع ذلــك  ،تبقــى القيــم املســجلة طبقــا للمــؤرش العاملــي الزدهــار
املــدن متدنيــة.
• ويف عنــارص املشــاركة واملســاءلة والشــفافية كانــت القيــم
املســجلة وفــق املــؤرش العاملــي متدنيــة .لكــن مــع اســتحداث نظــام
املجالــس البلديــة الــذي بــدأ العمــل بــه يف عــام  2005تحســنت عمليــة
مشــاركة املواطنــن بشــكل كبــر .وارتفــع عــدد املجالــس البلديــة يف
مجلســا نش ـطًا ،و وصــل إجــايل األعضــاء 1212
عــام  2015إىل 285
ً
ثلثينهــم أتــو عــن طريــق االنتخابــات البلديــة88.
وتجاوبــاً مــع ذلــك  ،تشــر رؤيــة اململكــة  2030إىل أن بنــاء "قنــوات
اتصــال" أعمــق بــن الجهــات الحكوميــة مــن ناحيــة واملواطنــن والقطــاع
الخــاص مــن ناحيــة أخــرى يشــكل تحديــا رئيســا للحوكمــة الرشــيدة للمــدن.
ولهــذا  ،تدعــم رؤيــة اململكــة  2030قيــام الحكومــة بتســهيل قنــوات
التواصــل بــن األجهــزة الحكوميــة مــن جهــة وبــن املواطــن والقطــاع
الخــاص مــن جهــة أخــرى ،وتيســر ســبل التفاعــل بوســائل ذكيــة واالســتامع
إىل مرئيــات ومقرتحــات الجميــع وتشــجيع األجهــزة الحكوميــة عــى تلبيــة
احتياجــات املواطنــن وتعزيــز جــودة الخدمــات املقدمــة ،مــع قيــام الجميــع
بالتفاعــل واملبــادرة عــر املشــاركة بــاآلراء واملقرتحــات يك يتســنى
للحكومــة تحقيــق تطلعــات وآمــال الجميــع89.
واســتجابة لذلــك ،صــدرت موافقــة املقــام الســامي رقــم  28119بتاريــخ
1434/07/22هـ عىل أن تتوىل وزارة الشــؤون البلدية والقروية ،بالتعاون
مــع موئــل األمــم املتحــدة ،تنفيــذ برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية
والرتكيــز عــى أوجــه القصــور املرتبطــة بــاألداء املؤســي يف املناطــق
الحرضيــة ،بهــدف تعزيــز قــدرة املــدن الســعودية ومؤسســاتها ودعــم
سياســاتها التنمويــة وبنــاء وتطويــر قدراتهــا اإلداريــة والفنيــة واإلداريــة
لتوجيــه عمليــة التحــر املســتدام يف اململكــة90.
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الخالصة والتوصيات
حــدد هــذا الفصــل العديــد مــن االتجاهــات الدميوغرافيــة والحرضيــة
الســائدة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مــن حيــث منــو الســكان
الحــر وتزايدهــم ونســبتهم يف اإلجــايل الوطنــي؛ وتركزهــم
اإلقليمــي؛ وهيمنــة املــدن الكــرى عــى املناطــق الواقعــة يف نطــاق
تأثريهــا "الهيمنــة الحرضيــة"؛ وتراجــع دور املــدن املتوســطة والصغــرة
يف التنميــة ؛ والتبايــن يف مســتويات التنميــة بــن املــدن وتنامــي
أحجــام املــدن الكــرى.
وتشــمل التحديــات الرئيســة املرتبطــة بهــذه االتجاهــات :الخلــل يف
التوزيــع املــكاين للســكان واألنشــطة واملتمثــل يف تفــاوت التنميــة
بــن املناطــق ،وتراجــع دور االقتصــاد الريفــي؛ تطويــر "مناطــق جديــدة"
داخــل املــدن ؛ أمنــاط االســتهالك غــر املســتدامة ،توفــر الســكن
امليــر؛ إدارة النمــو الحــري ؛ وضعــف حوكمــة املــدن.
ّ
ميكــن تســليط الضــوء عــى بعــض التوصيــات ملواجهــة هــذه التحديــات
عــى ثالثــة مســتويات:
عــى املســتوى الوطنــي :أهميــة تصحيــح الخلــل يف توزيــع الســكان
واألنشــطة اإلنتاجيــة والخدميــة عــى الحيــز الوطنــي  ،وتعزيــز ســبل
وصــول التنميــة وانتشــارها ،ودعــم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﻔﻲ  ،وتقليــل الزيــادة
املرتفعــة املتوقعــة ﻲﻓ الســكان الحــر .مــع التوصيــة بتوجيــه خطــط
التنميــة املســتقبلية وتوزيــع األنشــطة التنمويــة خاصــة يف مجــاالت
التعديــن والســياحة ،يف املناطــق الريفيــة والحدوديــة التــي تحــوز عــى
مقومــات منــو وتطويــر عاليــة .لذلــك ال بــد مــن مراجعــة خطــط التنميــة

الوطنيــة واالســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة للحــد مــن الفــوارق والتباينــات
اإلقليميــة ،ورضورة ربــط االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة 2030
مبنظومــة التخطيــط الوطنيــة91.
يف ضــوء ذلــك ،أعلنــت اململكــة يف عــام  2017عــن إطالقهــا العديــد
مــن املشــاريع العمالقــة لنــر التنميــة االقتصاديــة واإلقليميــة املتوازنــة
عــى كامــل الحيــز الوطنــي باعتبــار ذلــك أحــد األهــداف االســراتيجية
لرؤيــة اململكــة ،2030حيــث يتوقــع أن تســهم هــذه املشــاريع يف تنويــع
اقتصــاد اململكــة مــن خــال حفــز وجــذب االســتثامرات يف قطاعــي
الســياحة والصناعــة ،وتوقــع زيــادة حجــم االســتثامرات الســياحية مبقــدار
 171.5مليــار ريــال ســعودي ( 54.7بليــون دوالر أمريــي) وتوليــد 1.2
مليــون فرصــة عمــل يف الســياحة والــراث الوطنــي ،والحــد مــن الهجــرة
الريــف -حرضيــة.
ومــن أهــم هــذه املشــاريع التنمويــة :مدينــة املســتقبل الجديــد
"نيــوم" ،البحــر األحمــر ،العــا  ،الدرعيــة ،القديّــة ،وســط مدينــة جــدة،
مــروع الفيصليــة ،والطائــف الجديــد ،وأضخمهــا مدينــة املســتقبل
الجديــد "نيــوم ،والبحــر األحمــر ،والقديّــة – مــع إيــراد نبــذة عنهــا يف
اإلطــار  .3-1ومــن املتوقــع أن تعمــل هــذه املشــاريع العمالقــة عــى
إعــادة توجيــه الرتكــزات الســكانية وتقليــص تيــارات الهجــرة التقليديــة نحــو
الحــارضات الكــرى  ..هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن املشــاريع بهــذا الحجــم
يف املناطــق الشــالية والجنوبيــة.
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اإلطــار  :3-1املشــاريع التنمويــة الكــرى باململكــة
العربيــة الســعودية
مدينــة املســتقبل "نيــوم"  :يقــع املــروع شــال
غــرب اململكــة ،وســيوفر العديــد مــن فــرص التطويــر
مبســاحة إجامليــة تصــل إىل 26500كــم 2ويركــز املــروع
عــى قطاعــات اســتثامرية متخصصــة وهــي مســتقبل
الطاقــة ،والتنقــل ،والتقنيــات الحيويــة ،والغــذاء والعلــوم
التقنيــة والرقميــة والتصنيــع املتطــور ،واإلعــام واإلنتــاج
اإلعالمــي والرتفيــه واملعيشــة .تبلــغ التكلفــة املتوقعــة
للمــروع حــوايل  500مليــار دوالر أمريــي  ،وســيتم
دعمــه مــن صنــدوق االســتثامرات العامــة.
مــروع البحــر األحمــر :مــروع منتجعــات ســياحية
فاخــرة عامليــة عــى مــدار العــام عــى أكــر مــن  50جزيــرة
طبيعيــة بطــول  200كيلومــر غــرب اململكــة عــى شــاطيء
البحــر األحمــر بــن مدينتــي أملــج والوجه .وســيكون ملرشوع
البحــر األحمــر تأثــر قــوي يف االرتقــاء مبكانــة اململكــة
باعتبارهــا قــوة اســتثامرية عامليــة وتنميــة املناطــق النائيــة
عــى املســتوى الوطنــي.
مــروع القديّــة  :مــروع ترفيهــي واســع النطــاق ميتد
عــى مســاحة  334كــم  2جنــوب غــرب الريــاض  ،وعــى بعــد
 40كــم فقــط مــن وســطها .تتضمــن نشــاطات املــروع
مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة الرتفيهيــة .ومــن املتوقــع
أن يقــوم املــروع بنــر التنميــة االقتصاديــة يف
املناطــق الريفيــة املجــاورة ،وستســهم هــذه املشــاريع
العمالقــة الثالثــة يف وضــع اململكــة العربيــة الســعودية
عــى خريطــة العــامل الســياحية.

املصــدر :ســعودي جازيــت ( )2017؛ صنــدوق االســتثامرات العامــة ()2017
؛ الورقــة الخــراء الخاصــة باالســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة 2030

عــي املســتوى اإلقليمــي :أهميــة تقليــص الرتكــز الســكاين داﺧل
اﻟﻣﻧﺎطــق ،والحــ ّد مــن هيمنــة املــدن الكــرى ﻣن ﺧﻼل دعــم تنميــة
اﻟﻣدن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة والتجمعــات القرويــة ﮐﻣﺎ ھــو ﻣوﺿﺢ ﻲﻓ
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة .2030
وجعلهــا أكــر جاذبيــة لالســتثامر مــن خــال تطويــر وســائل النقــل وعنــارص
البنيــة التحتيــة األخــرى وتحســن جــودة الحيــاة فيهــا ،وتعزيــز اإلدارة املحليــة
عــر تفعيــل الالمركزيــة ودعــم مؤسســات املجتمــع املــدين ،حيــث يعــد
دعــم وتعزيــز القاعــدة االقتصاديــة للمناطــق الريفيــة أمــرا ً حاســاً يف
جعلهــا أكــر جاذبيــة لالســتثامر وتعزيــز روابطهــا وتكاملهــا مــع املناطــق
الحرضيــة.
عــى املســتوى املحــي :بالنســبة للمراكــز الحرضيــة الكــرى ،ينبغــي
احتــواء الزيــادة الســكانية يف املســتقبل ضمــن حــدود النطــاق العمــراين
لهــذه املراكــز عــن طريــق التكثيــف الحــري وأعــال التطويــر والتجديــد
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الحــري وتنميــة األرايض الفضــاء داخــل املــدن ،دون اللجــوء إىل مزيــد
مــن التوســع الحــري .ولهــذا ،ينبغــي أن يكــون التكثيــف الحــري ،عــى
مــدى الســنوات العرشيــن إىل الثالثــن املقبلــة ،النهــج األكــر مالمئــ ًة
إلدارة النمــو الحــري يف املراكــز الحرضيــة الكــرى مــا يتيــح إمكانيــة
االســتخدام الفاعــل للبنيــة التحتيــة والخدمــات القامئــة .أمــا بالنســبة
للمــدن املتوســطة والصغــرة ،فيمكــن اســتيعاب الزيــادة الســكانية
املتوقعــة مــن خــال التكثيــف الحــري أو أعــال التطويــر والتجديــد
العمــراين وتنميــة األرايض البيضــاء داخــل املــدن و برامــج التوســع
الحــري املخطــط لهــا.
وللحــد مــن أمنــاط االســتهالك الحاليــة غــر املســتدامة ،ينبغــي
للمملكــة أن تتبنــى سياســة فعالــة للتنميــة الحرضيــة املســتدامة تدعــم
االســتخدام األمثــل واملســتدام لــأرايض الحرضيــة وامليــاه والطاقــة
والحــد مــن ظاهــرة الزحــف العمــراين مــن خــال التكثيــف الحــري ألهميــة
ذلــك كلــه يف تحقيــق التنميــة الحرضيــة املســتدامة .ومــن أجــل الحفــاظ
عــى امليــاه ،ينصــح بتفعيــل اإلدارة املتكاملــة للميــاه مــن حيــث تنويــع
مصادرهــا ،وتحديــد أولويــات توزيعهــا بــن األنشــطة التنمويــة ،وإعــادة
تدويــر امليــاه العادمــة .كــا يــوىص باســتخدام وســائل النقــل العامــة
املســتدامة التــي تعتــر آمنــة وفعالــة ومريحــة ومتاحــة للجميــع  ،للحــد
مــن اســتهالك الوقــود وانبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون واالزدحامــات
املروريــة يف املــدن الكــرى.
وللتغلــب عــى تحديــات إدارة النمــو الحــري ،والحــد مــن الرتكــز اإلقليمــي
للســكان الحــر ،والهيمنــة الحرضيــة  ،تختلــف سياســات إدارة النمــو
الحــري املقرتحــة فيــا يتعلــق باحتياجــات التنميــة الحاليــة واملســتقبلية.
و بــن اآلن والســنوات العرشيــن إىل الثالثــن املقبلــة  ،يعتــر التكثيــف
الحــري أفضــل نهــج إلدارة النمو الحرضي يســهم يف تحقيق االســتخدام
الفعــال للبنيــة التحتيــة والخدمــات القامئــة.
ـر يف املناطــق
وملواجهــة التحــدي املتمثــل يف توفــر الســكن امليـ ّ
الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،ينبغــي تعديــل لوائــح البنــاء
لتتوافــق مــع الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة للســكان ؛ ومبــادئ
االســتدامة والرؤيــة الســعودية  2030التــي تســتهدف رفــع نســبة متلــك
املواطنــن ملســاكنهم مــن  47يف املائــة إىل  52يف املائــة بحلــول
عــام .2020
وبالنســبة لتحــدي حوكمــة التنميــة الحرضيــة ،فيمكــن مواجهتــه جزئيــاً
مــن خــال زيــادة املشــاركة املجتمعيــة واملســاءلة والشــفافية  ،وتعزيــز
القــدرة املؤسســية للمــدن الســعودية .وعنــد القيــام بذلــك  ،يــوىص
بــأن تقــوم املراصــد الحرضيــة التــي أنشــئت يف جميــع عواصــم املناطــق
الســعودية تقريبــاً بتشــجيع مشــاركة املواطنــن يف عمليــة التخطيــط
الحــري .هــذا مهــم يف التعــرف عــى احتياجــات املواطنــن و صياغــة
األهــداف التنمويــة وتحديــد املســارات والخطــط البديلــة للعمــل.
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موئل األمم املتحدة2012 ،
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موئل األمم املتحدة 2016 ،ب
االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املحدّثة 2030
منظمة األغذية والزراعة "فاو"2017 ،
البنك الدويل2017 ،
البنك الدويل 2017
موئل األمم املتحدة2016 ،أ
أخبار الخليج ، 2015 ،أجرام 2016
أرقام وتحليالت،
موئل األمم املتحدة  ،مدينة حائل ،برنامج مستقبل املدن السعودية ،استوديو التخطيط
الحرضي
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موئل األمم املتحدة  ،مدينة بريدة ،برنامج مستقبل املدن السعودية ،استوديو التخطيط
الحرضي
تقديرات استنادا لقاعدة بيانات التوسع العمراين التابعة ملوئل األمم املتحدة
تقديرات استنادا لقاعدة بيانات التوسع العمراين التابعة ملوئل األمم املتحدة
موئل األمم املتحدة2014 ،
أبو بكر وعاينة2016 ،
أبو بكر وعاينة2016 ،
أبو قورين2011 ،
أبو بكر وعاينة2016 ،
الووشيق2013 ،
العمران2016 ،
عودة2013 ،؛ أبو بكر و عاينا2016 ،
أبو بكر و عاينا2016 ،
بوابة األعامل2017 ،
عودة2013 ،
وزارة املياه والكهرباء2009 ،
اليوسف و أبو عيد2012 ،؛ الراشد وآصف2014 ،
البنك الدويل2017 ،
الراشد و آصف2014 ،
عبيد و مفتي2008 ،
خري الدين1990 ،
وزارة املياه والكهرباء2009 ،
الخثالن و جاويد 2015
منذ العام  1975قلت انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون للفرد الواحد يف الواليات املتحدة،
واململكة املتحدة وبلدان االتحاد األورويب
الخثالن وجاويد2015 ،
يتيل وآخرون2013 ،
ج
اكسبورت دوت جف2017 ،
أراب نيوز2015 ،
موئل األمم املتحدة 2016ج ..العشوائيات ليست بالنمط السائد يف املدن السعودية،
وبيانات موئل األمم املتحدة توضح بأن  18%فقط من سكان املدن يف اململة العربية
السعودية يقطنون يف مناطق عشوائية
اإلدارة العامة للتخطيط العمراين ،املنطقة الرشقية ،اململكة العربية السعودية2010 ،
مرصد الدمام الحرضي ،اململكة العربية السعودية2013 ،
موئل األمم املتحدة2016 ،ج
موئل األمم املتحدة2014 ،
أبو بكر و عاينا2016 ،
مجلس الشئون االقتصادية والتنمية2016 ،أ
تشوجويل2008 ،
حدود النطاق العمراين حددت بعد الورشة  – 1التنمية املحلية (أرور ،2016-2017 ،)616
قسم التخطيط االقليمي والحرضي ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل طبقا ملخططات
املدينة من إدارات التخطيط العمراين.
موئل األمم املتحدة2016 ،ج
موئل األمم املتحدة2015 ،
رؤية اململكة العربية السعودية 2016 ،2030
موئل األمم املتحدة2015 ،
استعراض موئل األمم املتحدة لالسرتاتيجية العمرانية الوطنية2016VVV ،
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إعــادة النظــر يف قطــاع النقــل والتنقــل يف اململكــة العربيــة الســعودية
أمــر أســايس ملــا يوفــره ذلــك مــن بيئــة مهمــة لدعــم أهــداف التنميــة
املســتدامة  1التــي تجســد مفاهيــم النفــاذ الشــامل واإلتاحــة لنظــم
نقــل آمنــة ،ميســورة التكلفــة ،ســهلة املنــال ،مســتدامة ومالمئــة لجميــع
املســتخدمني ،خاصــة للنســاء واألطفــال وذوي اإلعاقــة وكبــار الســن؛
وتحســن الســامة عــى الطــرق مــن خــال التوســع يف نطــاق النقــل
العــام ،وتخفيــض معــدالت الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث
املــرور عــى الطــرق يف العــامل2.
وتــدرك اململكــة أهميــة املتابعــة الحثيثــة ملــدى التقــدم املحــرز يف
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،ليــس لتحقيــق املســتهدفات
املرتبطــة بالنقــل فحســب ،بــل أيضــا لضــان املســاهمة األشــمل لقطــاع
النقــل يف اململكــة يف خفــض االنبعاثــات الكربونيــة والتخفيــف مــن
حــدة التغــرات املناخيــة (انظــر الفصــل  3.)3إن مــن شــأن إعــادة النظــر
يف طريقــة تخطيــط املــدن وتصميمهــا بحيــث تكــون مدمجــة ومرتابطــة
ومتضمنــة وســائط نقــل عــام منخفضــة الكربــون التوفــر مــن نفقــات
البنيــة التحتيــة الحرضيــة عــى مــدار الخمســة عــر عا ًمــا القادمــة 4.إىل
ذلــك تدعــو الرؤيــة املشــركة لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة إىل " تشــجيع
التخطيــط واالســتثامر دون متييــز عــى أســاس العمــر والجنــس والقــدرة
البدنيــة أو املســتويات االقتصاديــة مــن أجــل تيســر التنقــل الحــري
اآلمــن للجميــع ،وتحقيــق الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد املخصصــة
لنظــم نقــل املســافرين والبضائــع ،مبــا يوفــر ســبل الوصــول إىل األماكــن
والســلع والخدمــات واملرافــق والفــرص االقتصاديــة5" .
وكــا هــو موضــح يف الفصــل األول ،يقطــن حــوايل  83يف املائــة مــن
ســكان اململكــة يف املناطــق الحرضيــة .وهــذا ،مبفــرده  ،يفــرض تحديــات
ومتطلبــات ضخمــة عــى نظــم النقــل فيهــا ،ناهيــك عــن ماليــن الحجــاج
واملعتمريــن والزائريــن الذيــن يؤ ّمــون املــدن املقدســة يف اململكــة
– مكــة الكرمــة واملدينــة املنــورة 6،يف مواســم الحــج والعمــرة  ،ومــا
يقتضيــه األمــر مــن جهــود مضنيــة لتحســن التنقــل الجامعــي وإدارة
تدفقــات الــذروة .وبالنظــر لحداثــة العمــل بنظــم النقــل العــام نســبيا ً7،

حيــث تعتمــد الغالبيــة الســكانية عــى الســيارة كوســيلة للتنقــل داخــل
املناطــق الحرضيــة ،تواجــه مــدن اململكــة العربيــة الســعودية وصانعــو
السياســات عــى نحــو متزايــد ضغوطـاً هائلــة لجهــة تلبيــة الطلــب املتزايــد
عــى التنقــل واالســتثامر يف نقــل الــركاب والبضائــع.
ويحــدد التنقــل الحــري الفعــال حصــول ســكان املــدن عــى حيــاة ورفــاه
أفضــل 8.فعندمــا تفتقــر املــدن للتنقــل املالئــم  ،تتعطــل تجارتهــا
وانتاجيتهــا االقتصاديــة ،وتتــدىن تنافســيتها ،وترتاجــع أنســنتها 9.ومــن
أجــل ضــان اســتدامة التنميــة وشــموليتها ،يكــون التحــدي يف معالجــة
االزدحــام  -وهــو عامــل خارجــي ســلبي يرتبــط بزيــادة مســتويات تلــوث
الهــواء وانبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون والوفيــات عىل الطرق .والســبب
الرئيــس لهــذه املشــاكل يعــود إىل االعتــاد الــكيل عــى الســيارة الخاصــة
يف رحــات التنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة (الشــكل  ، )1-2مــا ســهل
مــن انتشــار وزحــف العمــران ومــا يصاحــب ذلــك مــن آثــار بيئيــة واجتامعيــة
واقتصاديــة.
تســتدعي الكثافــات العاليــة يف املناطــق الحرضيــة التــي تــم تناولهــا
يف الفصــل األول واالزدحــام املــروري  ،إىل جانــب عجــز وســائل النقــل
العــام عــن تلبيــة تنقــات الســكان  ،إنشــاء منظومــة نقــل جامعــي
كافيــة ومتكاملــة ،وهــو مــا ســعت إليــه يف الســنوات األخــرة مدينتــا
جــدة والريــاض مــن توفــر وســائط نقــل عــام بديلــة بســبب زيــادة
ملكيــة الســيارات الخاصــة وظاهــرة االزدحامــات املروريــة ،خاصــة بعــد
الســاح للنســاء بقيــادة الســيارة .ولهــذا تعتــر تلبيــة احتياجــات الســكان
املســتقبلية مــن النقــل مطلبــاً حيويــاً للمــدن الســعودية.

الشكل  :1-2السكان و ملكية السيارات يف الرياض 2019–1968 ،
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1968

1971

1980

1986

1989

1995

2001

2004

2010

اﻟﺴﻜﺎن
املصدر :الدلبحي و ووكر2016 ،

34

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

2013

2016

2019

ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت

 1-2نهج مستدام
أدى النمــو الســكاين الهائــل يف اململكــة العربيــة الســعودية والنمــو
االقتصــادي يف أواخــر القــرن العرشيــن إىل زيــادة حركــة التنقــل التــي
اســتوجبت بنــاء مزيــد مــن الطــرق الرشيانيــة والطــرق الرسيعــة .ومــع
ذلــك  ،ال يــزال الطلــب عــى التنقــل يتجــاوز اســتيعاب الطــرق ،و يشــكل
إىل جانــب االرتفــاع املتواصــل يف ملكيــة الســيارات الخاصــة تحديًــا رئيســا
باســتخدامه املزيــد مــن األرايض لتلبيــة متطلبــات نظــم النقــل .ففــي
الريــاض  ،متثــل الطــرق نســبة  40يف املائــة مــن تكاليــف البنــاء والتشــييد
يف املدينــة10 ،وحيــث ال تقــوى مناطــق وســط املدينــة عــى اســتيعاب
املزيــد مــن التوســع يف البنــى التحتيــة للطــرق
الرسيعــة ،يســتوجب الوضــع رضورة توفــر
منظومــة وطنيــة مناســبة للنقــل العــام.

يف ضــوء تأثــرات النقــل الواســعة مــن حيــث اســتهالك الطاقــة وانبعاثــات
الكربــون  ،تــدرك اململكــة أن أنظمــة النقــل املســتدامة ســتكون عنــرا ً
أساســياً يف تحقيــق ازدهــار ورخــاء املــدن .ويجســد الفصــل  3مفهــوم
االســتدامة يف ارتباطــه مبجموعــة مــن العوامــل االجتامعيــة والبيئيــة
واالقتصاديــة واملؤسســية 15 .إذ تراعــي حلــول النقــل املســتدام جميــع
هــذه العوامــل واملكاســب االجتامعيــة ،عــى ســبيل املثــال  ،يعتــر الحــد
مــن اإلصابــات الناجمــة عــن حركــة املــرور عــى الطــرق ،مــن بــن أهــداف
التنميــة االقتصاديــة طويلــة األمــد.
ووفقًــا ملعهــد سياســات النقــل والتنميــة ،
فــإن النقــل الحــري املســتدام "يوفــر وصــولً
فعــال للســلع والخدمــات وأســواق العمــل
ً
واالتصــال االجتامعيــة مــع الحــد مــن اآلثــار الضــارة
قصــرة وطويلــة األمــد عــى الخدمــات والنظــم
البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة" 16.والهــدف
األســمى لنظــم التنقــل الحرضيــة هــو تعزيــز
ســهولة الوصــول إىل الوجهــات املقصــودة
واألنشــطة والخدمــات والســلع 17،وعمــل
اســراتيجية طويلــة األجــل للنمــو االقتصــادي
وحاميــة البيئــة 18.وقــد تــم تطويــر األطــر
والترشيعــات املؤسســية التاليــة لضبــط وتوجيــه
أعــال التحــول الحــري فيــا يختــص بالتنقــل
داخــل املناطــق الحرضيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية:

يعتــر قطــاع النقــل ثالــث أكــر قطــاع مســتهلك
للطاقــة حيــث يســتهلك  21يف املائــة مــن
النقل املستدام يف املناطق
إجــايل اســتهالك الطاقــة املحــي  90 ،يف
الحرضية "يوفر الوصول الفعال إىل
املائــة منهــا يذهــب للنقــل الــري .11ويف هــذا
السلع والخدمات وأسواق وفرص
الصــدد  ،يوفــر اتفــاق باريــس بشــأن تغــرات
املنــاخ مجــاال رحبــاً لقطــاع النقــل للتخفيــف
العمل وتعزيز الصالت االجتامعية
مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون .ومــن
إىل جانب الحد من التأثريات
الــرورات الحتميــة للتحــر املســتدام تصميــم
السلبية القصرية والطويلة األجل
املــدن الســعودية وإعــادة تأهيلهــا للتقليــل
مــن اســتخدام الســيارات الخاصــة والتحــول
عىل السالسل واألنظمة البيئية
إىل النقــل الجامعــي وإىل وســائل التنقــل
واالجتامعية واالقتصادية"
النظيفــة والحلــول الفعالــة لتوفــر الطاقــة .ومــن
شــأن توفــر منظومــة تنقــل حــري فعالــة أن
تحســن مــن أداء املــدن بالنســبة لكافــة أصحــاب
• االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  :تعتــر
املصلحــة (مبــا يف ذلــك جميــع مســتويات
النقــل مــن مســتلزمات تطويــر محــاور التنميــة
الحكومــة ومقدمــي خدمــات النقــل واملشــغلني
كونــه يتيــح حركــة التنقــل يف املناطــق الحرضيــة
12
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والقطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين ومسـ
ويربــط مــا بــن النــاس والســلع والخدمــات  ،والتــي تعتــر رضوريــة
13
لتكامــل وتطــور املــدن الســعودية19.
اغتنــام الفــرص االقتصاديــة دون املســاس بالبيئــة  .وعــى واضعــي
السياســات ضــان تلبيــة االحتياجــات الحــارضة للمواطنــن دون املســاس
باحتياجــات األجيــال القادمــة ؛ فسياســاتهم وقراراتهــم هــي التــي
سرتســم املســتقبل الحــري للمملكــة14.
• برنامــج التحــول الوطنــي  :2020تــم إطالقــه للمســاهمة يف تحقيــق
رؤيــة اململكــة  ، 2030ويشــمل جــزء مــن أهدافــه تقليــل معــدالت
يقــدم هــذا الفصــل تقومي ـاً شــامالً لحالــة النقــل الحــري يف اململكــة
الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور ؛ تحســن البيئــة الترشيعيــة
العربيــة الســعودية ،مــع الرتكيــز عــى النقــل الخــاص ،وكذلــك النقــل
لقطــاع النقــل الحــري ؛ تحســن كفــاءة البنيــة التحتيــة للنقــل ؛ زيــادة
العــام .كــا يتنــاول الفصــل األساســيات التــي شــكلت شــبكة النقــل
اســتخدام النقــل العــام ؛ وزيــادة االعتــاد عــى التمويــل الــذايت
لــوزارة النقــل20.
ويناقــش تأثــر النقــل الرسيــع باملركبــات يف األداء االقتصــادي والعدالــة
االجتامعيــة يف املــدن الســعودية .وهــو يحــدد اتجاهــات وأحــوال النقــل،
ويســتعرض مجموعــة مــن السياســات العالجيــة ملواجهــة تحديــات النقــل
• اســراتيجية النقــل الوطنيــة :تركــز االســراتيجية عــى عــدة مجــاالت:
الحــري كجــزء مــن الحــل والتنفيــذ الالحــق ألجنــدة التنميــة الحرضيــة
 )1تحســن كفــاءة وفعاليــة قطــاع النقــل  )2تعزيــز النقــل لخدمــة الحجــاج
الجديــدة .ويخلــص الفصــل إىل مجموعــة توصيــات حــول كيفيــة قيــام
 )3تعزيــز األمــن الوطنــي أثنــاء الكــوارث الطبيعيــة والصناعيــة؛  )4حاميــة
الحكومــة املركزيــة واإلدارات املحليــة وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن بتطويــر
البيئــة مــن حركــة املركبــات ورفــع الوعــي البيئــي  )5تعزيــز الســامة
مســتقبل حــري أكــر اســتدامة مــن خــال التخطيــط الســليم والتصميم
عــى الطــرق لتقليــل الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور  )6دعــم
الجيــد ملنظومــة النقــل الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية.
النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة بتوفــر منظومــة نقــل عــام
متكاملــة وشــاملة للجميــع21.
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 2.2الحالــة الراهنــة لنقــل الــركاب يف
املناطــق الحرضيــة
املكرمــة ،فــإىل جانــب الزيــادة الناجمــة عــن التحــر ،فــإن ماليــن الحجــاج
واملعتمريــن والزائريــن الذيــن يؤمــون املدينــة مــن جميــع أنحــاء العــامل
يضاعــف ســكان املدينــة ثــاث مــرات كل عــام .24ومــن املتوقــع بحلــول
عــام  2029أن يصــل تعــداد ســكان املدينــة إىل  2.2مليــون نســمة ؛
والحجــاج  6،5مليــون واملعتمريــن  10.8مليــون  ،25مــا يتطلــب مــن وزارة
الحــج والعمــرة رضورة االهتــام بتطويــر عمليــة إدارة الحشــود وتحســن
إجــراءات ســامة الحجــاج واملعتمريــن ضمــن املواقيــت واملســاحات
املحــددة يف املشــاعر املقدســة26.

تُظهــر الحالــة الراهنــة لرتابــط مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية  ،كــا
يف الشــكل  ، 2-2روابــط قويــة جــدا بــن املناطــق الحرضيــة الرئيســة
عــى صعيــد النقــل الــري والجــوي والبحــري عاكسـاً بذلــك حجــم االســتثامر
الضخــم يف مرافــق النقــل طيلــة العقــود القليلــة املاضيــة  ،وكذلــك
أهميــة مــدن الريــاض وجــدة كقــوى اقتصاديــة  ،وكذلــك مكــة املكرمــة
واملدينــة املنــورة كمــدن مقدســة .ومــع ذلــك  ،قــد ال يكــون املســتوى
الحــايل للبنيــة التحتيــة قــادرا ً عــى تلبيــة متطلبــات التوســع العمــراين
املتواصــل والرسيــع يف اململكــة الــذي يعــاين بالفعــل مــن مســتويات
قياســية مــن االزدحــام املــروري وحــاالت تأخــر متكــررة يف الرحــات
الجويــة22.

عندمــا تعجــز املــدن عــن توفــر مســاحات آمنــة للمــي وركــوب الدراجــات،
يتحــول ســكان املــدن بشــكل متزايــد إىل اســتخدام املركبــات 27 ،وهــي
أكــر وســائل النقــل اســتهالكًا للطاقــة .ومــع دخــول املزيــد مــن النســاء
إىل ســوق العمــل يــزداد الطلــب عــى النقــل العــام والخــاص .ويف
ســعيها لتوفــر بنيــة تحتيــة مســتدامة وفعالــة وآمنــة للنقــل  ،تســاهم
يف توجيــه التنميــة العمرانيــة ،قامــت اململكــة بضــخ اســتثامرات ضخمــة
يف مجــال النقــل  ،أبرزهــا مــروع امللــك عبــد العزيــز للنقــل العــام
املبــن يف إطــار 28 1-2

ويف الريــاض  ،كــا هــو الحــال مــع املــدن الســعودية األخــرى  ،يعنــي
غيــاب نظــام نقــل جامعــي قابــل للتطويــر أن البنيــة التحتيــة للطــرق
القامئــة ال ميكنهــا اســتيعاب الزيــادة املتوقعــة يف حركــة مــرور املركبــات
التــي يحتمــل أن تصاحــب التحــر الرسيــع ،فاالكتفــاء بتوســعة القــدرة
الحاليــة أو بنــاء طــرق جديــدة لــن يكــون كافيــا  ، 23ويف مدينــة مكــة

الشكل  :2-2الربط بني املدن يف اململكة العربية السعودية
اﳌﻄﺎرات :

0.22M

اﻟﺪﻣﺎم :ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ) ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 9.567.000ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ(
ﺟﺪة :ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﱄ ) ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 30.000.000ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ(
اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﱄ ) ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 22.300.000ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ(
اﳌﺪﻳﻨﺔ :ﻣﻄﺎر اﻷﻣﺮﻴ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﱄ ) ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  6.500.000ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ(
ﺑﺮﻳﺪة :ﻣﻄﺎر اﻷﻣﺮﻴ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺪوﱄ ) ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  550.000ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ(

ﻋﺮﻋﺮ

Km2
86.7% 69.9
1.5% / year

ﺳﻜﺎﻛﺎ

84.5%
0.6M
58.7 Km2
3% / yearﻗﺎﻃﻴﻒ
اﻟﺪﻣﺎم
2.2M
1056.3 Km2
3% / year 93.2%
 1.2Mاﻟﻬﻔﻮف
287.1 Km2
3% / year
 6.5Mاﻟﺮﻳﺎض
1311.8 Km2
90.9% 4% / year

ﺑﺮﻳﺪة
0.78M
867.3 Km2
73.0% 3.40% / year

0.19M
111.8 Km2
3.4% / year
0.69M
153.6 Km2
2.15% / year

ﺣﺎﺋﻞ
0.34M
234.4 Km2
3.6% / year

ﺗﺒﻮك

85.9%

ﻣﻮاﻰﻧء اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﻲﺑ:
ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺪﻣﺎم
ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑـ اﻟﺠﺒﻴﻞ
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺠﺒﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﻴﻨﺎء رأس اﻟﺨﺮﻴ
ﻣﻴﻨﺎء رأس ﺗﻨﻮرة

ﻣﻮاﻲﻧء اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ :
ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪة اﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑـ ﻳﻨﺒﻊ
ﻣﻴﻨﺎء ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺧﻄﻮط ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ(
ﺧﻂ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺪﻣﺎم -اﺑﻘﻴﻖ -اﻟﻬﻔﻮف -اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻘﺼﻴﻢ -اﳌﺠﻤﻌﺔ – اﻟﺮﻳﺎض

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

1.4M
448.2 Km2
2.9% / year
2.0M
333.5 Km2

87.6% 3.2% / year
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻒ
0.11M
27.2 Km2
1.74% / year
اﻟﺒﺎﺣﺔ
2.2M
440 Km2
0.4M
3.0% / year 195
Km2
 2.0% / yearأﺑﻬﺎ

0.38M
104.8 Km2
1.5% / year
0.18M
16 Km2
ﻧﺠﺮان
 1.5% / yearﺟﺎزان
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ﺟﺪة
4M
846.7 Km2
3.2% / year

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺠﺎﻤﻋﻲ
ﺗﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﺎﻤﻋﻲ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ
وﺗﺮﺑﻂ ﺑﻦﻴ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﺮﻴة واﻟﻘﺮى

إطار  1-2االستثامرات األخرية يف إنشاء وتطوير مرافق النقل يف اململكة العربية السعودية

تحــرص اململكــة العربيــة الســعودية عــى تطويــر وتحديــث بنيتهــا التحتيــة ونظــام النقــل لديهــا  ،حيــث تــم تخصيــص مــا يزيــد عــن 14.4
مليــار دوالر ( 54مليــار ريــال ســعودي) لهــذا الغــرض يف ميزانيــة الدولــة لعــام  .2018وعــى مــدى العقــد املــايض  ،تــم إنفــاق مــا يزيــد عــن
 106مليــار دوالر ( 400مليــار ريــال ســعودي) عــى مرافــق النقــل إلنشــاء وتطويــر شــبكة نقــل متطــورة تغطــي كافــة أنحــاء اململكــة.
يجــري العمــل حاليـاً عــى إنشــاء طــرق رسيعــة بطــول يزيــد عــن  14000كــم  ،بتكلفــة إجامليــة تبلــغ حــوايل  12.27مليــار دوالر ( 46مليــار
ريــال ســعودي) ( .)2017ويعــد مــروع امللــك عبــد العزيــز للنقــل العــام يف مدينــة الريــاض املقــرر اكتاملــه عــام  ،2020مــن أكرب مشــاريع
البنيــة التحتيــة يف العــامل .ويهــدف املــروع  ،الــذي تــم تصميمــه بســعة قصــوى تبلــغ  4.5مليــون مســافر يف اليــوم  ،إىل إنشــاء ســتة
خطــوط لقطــار الريــاض شــبكة مــن القطــارات بطــول إجــايل  179كيلومــرا ً  ،وشــبكة حافــات نقــل رسيــع مكونــة مــن  22خطــا بطــول
إجــايل يبلــغ  1900كيلومــر.

ﻣﴩوع ﺑﺎﺻﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﴪﻳﻊ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

١,٨٠٠

ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎﺻﺎت

٣,٠٠٠

ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎﺻﺎت

٧

٢٢
ﺧﻂ

١,٩٠٠
١,٠٨٣

٩٠٠,٠٠٠

ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺎدﻳﺔ

٨٥

ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄﺎر

ﻣﺤﻄﺎت ﻗﻄﺎر رﺋﻴﺴﻴﺔ

٩٠٦

ﻛﻢ

ﻣﴩوع ﻣﱰو اﻟﺮﻳﺎض

٥

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
اﳌﻨﺠﺰة

٪٦٨

ﺑﺎص

راﻛﺐ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
)اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى)

٦

ﺧﻄﻮط

٧

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
وﺻﻴﺎﻧﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻴﺎﻧﺔ
وﻣﻮاﻗﻒ

٢٥٠

١٧٦

ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ

٣,٦٠٠,٠٠٠

راﻛﺐ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
)اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى)

ﺳـــﻮف ﻳﺘﻐـــﺮﻴ اﻟﻮﺿـــﻊ إﻳﺠﺎﺑـــﺎً
ﺑﻌـــﺪ اﻛﺘﺎﻤل إﻧﺸـــﺎء وﺗﺸـــﻐﻴﻞ
ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺤـــﴬي
اﻟﻌـــﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤـــﺔ اﻟﺮﻳـــﺎض
واﻟﺘﻲ ﺗﻌـــﺪ اﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ،
وﺗﺸـــﻤﻞ ﻗﻄـــﺎرات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ
وﺣﺎﻓـــﻼت ﺗﺮددﻳـــﺔ ﺗﻐﻄـــﻲ
اﳌﺠـــﺎورات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳـــﺔ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.

ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ

٤٧٠

ﻣﻘﻄﻮرة

عــى املســتوى الوطنــي  ،تــم ضــخ اســتثامرات كبــرة لتحســن التنقــل بــن املــدن  ،حيــث ترتبــط املــدن الكــرى اآلن بشــبكة نقــل بــري
وجــوي وفــق املعايــر الدوليــة .ويف اآلونــة األخــرة ،تــم منــح األولويــة ملرشوعــات اســتكامل وتوســعة شــبكة الخطــوط الحديديــة بــن مــدن
اململكــة ،مــن بينهــا مــروع الجــر الــري بطــول  946كيلومــر لربــط غــرب اململكــة (مينــاء جــدة) عــى ســاحل البحــر األحمــر برشقهــا (مينــاء
الدمــام) عــى ســاحل الخليــج العــريب عــر العاصمــة الريــاض وســط البــاد  ،ومــروع قطــار الحرمــن الرسيــع بــن مكــة املكرمــة واملدينــة
املنــورة مــرورا ً مبدينــة جــدة ملواجهــة تنامــي أعــداد الحجــاج واملعتمريــن مــن الداخــل والخــارج ،وكذلــك مــروع الخــط الحديــدي بــن مدينــة
الجبيــل الصناعيــة  -الدمــام يف املنطقــة الرشقيــة( .التقريــر الفنــي :حالــة املــدن الســعودية )2016
املصدر :اململكة العربية السعودية ( )2018؛ موئل األمم املتحدة ( )2016؛ وزارة النقل ()2017

يف الوقــت الحــايل  ،تقتــر وســائل النقــل العــام يف مــدن اململكــة
عــى شــبكات حافــات النقــل الجامعــي  ،باســتثناء جزء مــن الخط الحديدي
الــذي تــم االنتهــاء منــه مؤخـ ًرا يف مكــة املكرمــة ، .وتبلــغ كثافــة الخطــوط
الحديديــة يف اململكــة  0.05كيلومــر لــكل  1000نســمة مقارنــة بـــ 0.72
كيلومــر لــكل  1000نســمة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .29تحتــاج
الســكك الحديديــة  ،بتكلفتهــا الرأســالية العاليــة املتوقعــة ووفــورات
الحجــم الناجمــة عــن اســتثامرات كهــذه  ،إىل تحقيــق كثافــة رحــات بحــد
أدىن تقــل تكلفتهــا فيــه عــن تكلفــة القيــام بنفــس الرحلــة بواســطة
الســيارة أو الحافلــة30.

 1-2-2النقل والتنمية االقتصادية

لقــد بــرز قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت يف اململكــة العربيــة
الســعودية كقــوة دافعــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة 31.فمنــذ عــام
 ، 2010متكــن القطــاع مــن ضــخ مــا يزيــد عــن  100مليــار ريــال ســعودي
( 26.7مليــار دوالر أمريــي) يف إجــايل االقتصــاد الوطنــي ،32وبلغــت
مســاهمته حــوايل  6.3يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 33يف
عــام  .2015وبنــاء عليــه  ،كان لنمــو مســتويات دخــل الفــرد تأثــر إيجــايب
يف ملكيــة واســتخدام املركبــات الخاصــة  ،واالعتــاد عليهــا لتلبيــة الطلــب
عــى التنقــل يف املــدن .كــا انــه ال يوجــد نظــام نقــل عــام فعــال كبديــل
عــن اســتخدام املركبــات الخاصــة.

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩
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الجدول  :1-2بعض الطرق الرسيعة الرئيسة بني املدن يف اململكة العربية السعودية

اﻟﻄﻮل )ﻛﻢ(
٢٥٧
١٧٥
٤٢١
٣٨٣
٣١٧
٤٧٠
٧٥٠
٦٨٠
٧٢٥
٧٠

ﻃﺮﻳﻖ ﴎﻳﻊ
اﻟﺪﻣﺎم – اﺑﻮﺣﺪرﻳّﺔ – رأس ﺗﻨﻮرة
ﺧﻴﱪ -اﻟﻌﻼ
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
اﻟﺮﻳﺎض -اﻟﺪﻣﺎم
اﻟﺮﻳﺎض -ﺳﺪﻳﺮ -اﻟﻘﺼﻴﻢ
اﻟﺮﻳﺎض -اﻟﻄﺎﺋﻒ
اﻟﻄﺎﺋﻒ -أﺑﻬﺎ – ﺟﺎزان
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة -ﺗﺒﻮك
ﺟﺪة – اﻟﻠﻴﺚ – ﺟﺎزان
ﺟﺪة – ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
املصدر :غرفة تجارة الرياض ()2005

هنــاك دور كبــر لحركــة النقــل العــام بــن املراكــز الحرضيــة يف تحفيــز
النمــو االقتصــادي ،وإذا مــا أحســن اســتغالل اإلمكانيــات ،ســتكون
التأثــرات إيجابيــة مــن حيــث :زيــادة اإلنتاجيــة االقتصاديــة  ،ومصــادر إيــرادات
جديــدة  ،و خفــض ملمــوس يف تكاليــف الرعايــة الصحيــة34.

إىل تلــك املناطــق التــي كان متعــذرا ً يف الســابق الوصــول إليهــا؛ عــى
ســبيل املثــال أول نفــق يف العــامل تتــم إنارتــه بالطاقــة الشمســية يف
عقبــات أبهــا الجبليــة يف منطقــة عســر 42بهــدف ربــط جميــع القــرى
والتجمعــات الســكانية باملناطــق الحرضيــة الرئيســة ،وتســهيل توفــر
الخدمــات الحيويــة للجميــع 43.ومــا يســتوجبه ذلــك مــن التعــاون والتنســيق
الوثيــق بــن وزارة النقــل ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة44.

لقــد ســهلت اإليــرادات النفطيــة ضــخ اســتثامرات ضخمــة يف مرشوعــات
إنشــاء وتطويــر شــبكات الطــرق الواســعة ،شــملت طــرق رسيعــة
وكجــزء مــن رؤيتهــا  2030و برنامــج التحــول الوطنــي  2020املنبثــق
ورشيانيــة دائريــة بســعات عاليــة يف الدمــام واملدينــة املنــورة وجــدة
عــن الرؤيــة ،تخطــط اململكــة العربيــة الســعودية لالســتفادة مــن
ومكــة املكرمــة والريــاض (انظــر الفصــل  35.)4وبنهايــة  ،2017بلــغ الطــول
موقعهــا الجغــرايف االســراتيجي لتكــون محــورا ً لربــط القــارات الثالثــة
اإلجــايل للطــرق املعبــدة  68.525كــم (منهــا 49.713كــم طــرق مفــردة،
آســيا وأوروبــا وأفريقيــا 45.ومــع ذلــك  ،شــجع ضعــف الرتابطيــة بــن
13.155كــم طــرق مزدوجــة5.393 ،كــم طــرق رسيعــة ،و 246كــم عقبات)،36
اســتخدامات األرايض وتخطيــط النقــل االتجــاه
كــا تــم يف مطلــع  2018إنجــاز مــا نســبته 45
نحــو زيــادة حجــم االســتثامر يف مرافــق النقــل
باملائــة مــن مــروع الـــ 5000كــم مــن الطــرق
(كالطــرق واملوانــئ والخطــوط الحديديــة)46.
املســتهدف 37خــال الفــرة . 2020 -2016
ولهــذا بــات لزامــاً عــى الحكومــة البحــث عــن
ويوجــز الجــدول  1-2شــبكة الطــرق الرسيعــة
آليــات مبتكــرة لتمويــل البنيــة التحتيــة للنقــل
بــن املــدن التــي تــراوح مســاراتها بــن مثانيــة
املســتدام وعمليــات التشــغيل والصيانــة ،مــن
مســارات إىل مســارين .38مــع ذلــك  ،فــإن
بينهــا عــى ســبيل املثــال فــرض رســوم عــى
طابــع هــذه البنيــة التحتيــة وتأمينهــا يحتاجــان
مواقــف الســيارات 47ومســتخدمي الطــرق
إىل موامئــة مــع طبيعــة وكثافــة املرشوعــات
وتســعريالوقود48 .
التنمويــة املخطــط لهــا واملتوقعــة.39
يف نهاية عام  ،2017بلغ إجاميل طول
الطرق املعبدة  68,525كم (الطرق

ومــن األهميــة بالنســبة للمــدن املتوســطة
والصغــرة االســتخدام األمثــل للبنيــة التحتيــة
 13,155كلم؛ الطرق الرسيعة5,393 :
للنقــل مــن اجــل هيكلــة النمــو الحــري ،كــا
يشــكل املنــاخ والتضاريــس تحديــاً إلنشــاءات
كم؛ الطرق عرب العقبات 264 :كم)
الطــرق .إىل ذلــك ،ركــزت خطــط التنميــة (مبــا
فيهــا اإلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة ورؤيــة
اململكــة  )2030عــى تحســن البنيــة التحتيــة
للنقــل يف اململكــة ،41بحيــث أمكــن الوصــول مــن خــال الطــرق الجديــدة

املفردة 49,713 :كم؛ الطرق املزدوجة:
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واألهــم مــن ذلــك ،التوصــل لحلــول أفضــل
حــول كيفيــة التحــول مــن االتجاهــات الحاليــة غــر
املســتدامة يف التخطيــط الحــري والنقــل
نحــو مســتقبل أكــر اســتدامة وإنصافــاً للمــدن
الســعودية 49.ومــع ذلــك  ،مــا يــزال إعــداد برامــج
متويــل موثوقــة ومنصفــة للبنيــة التحتيــة تكفــل
تحقيــق نظــام نقــل فعــال ومســتدام مهمــة
عســرة .50وبالتــايل  ،يجــري الســعي لبنــاء

الجدول  :2-2مشاريع الطرق والسكك الحديدية الكربى يف اململكة العربية السعودية

ﻣﺴﻤﻰ اﳌﴩوع
ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻦﻴ
ﻗﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ٢ ،١
ﻗﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺨﻔﻴﻒ – اﳌﺮاﺣﻞ ٦ ،٥ ،٤
اﻟﺠﴪ اﻟﱪي

ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ -ﺟﻨﻮب ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء
ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء
ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء

اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ

ﴍﻛﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﻋﺎﻤر

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﴩوع )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
١٣٧٤٣
٩٠٠٠
٧٨٢٠
٢٩٨٠
١٧٨٦٫٦

املصدر :مشاريع قطاع النقل يف دول مجلس التعاون الخليجي -مرور الخليج2017 ,

رشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص لتمويــل عــدة خطــط رئيســة،
والتوجــه لخصخصــة كاملــة 51لعــدد مــن املرافــق العامــة التــي تديرهــا
الدولــة كاملطــارات  ،وهــذا يســتلزم تفويــض اإلدارة اإلقليميــة واملحليــة
بالصالحيــات التــي متكّنهــا مــن إدارة شــئون أســواق أراضيهــا الشــائكة
واملعقــدة  ،ذلــك ألن األرض تشــكل عامــاً رئيســاً يف بنــاء الــراكات
مــع القطــاع الخــاص 52.ويضــاف إىل ذلــك أن اتفاقيــات الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام والخــاص معقــدة ،خاصــة يف قطــاع الخطــوط الحديديــة
يف الســعودية بســبب املخاطــر الكبــرة والشــكوك إزاء حجــم ســوق
الطلــب53 .
ومــع ذلــك  ،ونظــرا ً لقدرتهــا عــى إعــادة تشــكيل األعصــاب التجاريــة
وتحســن بيئــة النقــل العــام بشــكل كبــر يف املــدن  ،فــإن مشــاريع
الخطــوط الحديديــة واملــرو متثــل أولويــة متناميــة للحكومــة الســعودية
لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة وتنويع القاعــدة االقتصادية ،كام ورد يف
الفصــل الرابــع .ففــي عــام  2016عــن مجلــس الــوزراء املؤسســة العامــة
للخطــوط الحديديــة الســعودية كاملــك ملشــاريع البنيــة التحتيــة للخطــوط
الحديديــة التــي تربــط املــدن الكــرى واملناطــق االقتصاديــة الهامــة مــع
موانــئ الحاويــات يف اململكــة54.و تغطــي شــبكة الخطــوط الحديديــة
التــي تديرهــا املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة الســعودية  1380كــم
 55متتــد مــن مينــاء امللــك عبــد العزيــز يف الدمــام ومدينــة الدمــام إىل
الريــاض  ،ومتــر بالقــرب مــن إبقيــق  ،الهفــوف  ،حـ َرض  ،والخــرج 56وتشــمل
الخطــوط الحديديــة خــط ركاب الدمــام -الريــاض بطــول 499كــم مــن الخليــج
العــريب إىل الريــاض مــع محطــات توقــف يف الهفــوف ،و أبقيــق؛ وخــط
آخــر بطــول 556كــم ألغــراض الشــحن مــرورا ً بحــرض عــى أطــراف الربــع
الخــايل57.
ولتوفــر أنظمــة نقــل حرضيــة موســعة وأكــر فاعليــة وأمان ـاً ،تــم تكليــف
وزارة النقــل بتحقيــق تســعة أهــداف إســراتيجية يف إطــار برنامــج التحــول
الوطنــي  ،2020لــكل منهــا مــؤرشات مرحليــة لقيــاس األداء ومتابعتــه مــن
خــال  16مبــادرة ســيتم االنتهــاء منهــا بحلــول عــام  .2020وســيتم إنفــاق
 141مليــار دوالر أمريــي عــى البنيــة التحتيــة للخطــوط الحديديــة والنقــل
العــام فقــط  ،مــع تخصيــص مــا يقــرب مــن  90مليــار دوالر أمريــي لإلنفــاق
الرأســايل و  51مليــار دوالر لنفقــات التشــغيل والصيانــة 59.وتشــمل
بعــض املبــادرات الرئيســة نظــام النقــل بالســكك الحديديــة الخفيفــة يف
الريــاض ؛ مشــاريع النقــل العــام يف إطــار مخطــط جــدة االســراتيجي،
وقطــار الحرمــن الرسيــع بطــول  450كــم بــن مكــة املكرمــة واملدينــة
املنــورة وجــدة ومدينــة امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة (انظــر الجــدول ، 2-2
الشــكل  6-2والشــكل  60.)7-2هــذا التوســع املخطــط لــه ســيكمل محــاور
النقــل الحاليــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وعــر كامــل املنطقــة.

وإىل جانــب تطويــر الســكك الحديديــة الخفيفــة والثقيلــة  ،ينبغــي إيــاء
أهميــة بالغــة للتكامــل وتعزيــز جوانــب الربــط بــن مختلــف خدمــات ومرافــق
وســائط النقــل البحــري وشــبكة الحافــات والســكة الحديــد والنقــل الجــوي.
الحكومــة ماضيــة قدمــا يف تنفيــذ مشــاريع عمالقــة ،كمــروع قطــار
الريــاض قيــد التنفيــذ بقيمــة  22,5مليــار دوالر (انظــر الشــكل ،61)3-2
والــذي يتوقــع أن يخــدم يف مرحلــة التشــغيل األويل مليــون متنقــاً
يوميــا ،مــع توفــره نحــو  15000فرصــة عمــل يف املســتقبل القريــب62،
ً
وحفــزه لصناعــات خفيفــة ومشــاريع عقاريــة جديــدة و فــرص اســتثامرية
مجديــة جاذبــة يف محيــط املســارات واملحطــات63.و يحــدد برنامــج التحــول
الوطنــي 1.5مليــار دوالر أمريــي ملبــادرات النقــل عــى مــدار الســنوات
األربــع القادمــة  ،مســتهدفاً زيــادة عــدد املــدن املســتفيدة مــن مشــاريع
النقــل العــام مــن  11إىل  16مدينــة 64بحلــول عــام  .2020وحيــث تســهم
املــدن املدمجــة والكثيفــة يف تعزيــز كفــاءة أنظمــة النقــل العــام  ،ميكــن
مــن خــال سياســات ســليمة الســتعامالت األرايض التقليــل مــن أحجــام
البنيــة التحتيــة الالزمــة للنقــل  ،وتحســن الوصــول إىل الفــرص والخدمــات
واملرافــق يف مــدن اململكــة العربيــة الســعودية65.
تؤكــد رؤيــة  2030عــى أهميــة التعــاون مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي
إلنشــاء ســوق خليجيــة مشــركة ،واتحــاد جمــريك مــع قوانــن وسياســات
اقتصاديــة مشــركة ،وشــبكات طــرق وخطــوط حديديــة مشــركة66.
ويجــري حاليــا دراســة إنشــاء جــر بطــول  21كــم بقيمــة  4مليــارات دوالر
يربــط بــن الســعودية ومــر67.
تجــدر اإلشــارة إىل أن اإلنجــازات الكبــرة التــي جــرى اســتعراضها يف هــذا
الفصــل هــي نتــاج دراســات وبرامــج وجهــود نفــذت بالتعــاون والتنســيق
مــع العديــد مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة  ،فيــا يتعلــق بالحاجــة للطــرق
يف املنطقــة 68 .وتبــن التجربــة أن وجــود اإلدارة الداعمــة واملعــززة،
والهيــاكل املؤسســية والتنظيميــة الســليمة  ،أمــر رضوري لرتجمــة
الــرؤى والخطــط إىل واقــع ملمــوس عــى صعيــد تحقيــق تنقــل مالئــم
ومســتدام يف املناطــق الحرضيــة69.
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الشكل  :3-2نظام النقل العام الجديد يف الرياض

تشهد مدينة الرياض حالياً توسع رسيعاً يف مجال
النقل العام ،حيث يجري العمل املتزامن يف
إنشاء شبكة قطار الرياض مكونة من ستة خطوط
رئيسة.

20KM

شبكة حافالت املسار املخصص مع ثالثة
خطوط باإلضافة إىل شبكة حافالت تم تجديدها
وتنظيمها.

10KM

5KM

اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﻮط اﳌﱰو
ﻣﺤﻄﺎت اﳌﱰو
اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﳌﻘﱰح

املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية

الشكل  :4-2شبكة النقل املقرتحة للمدينة املنورة

إنشاء نظام نقل جامعي
ذيك بحلول  2021بطول
إجاميل 92كم ،منها 25
كم أنفاق و 48كم جسور
معلقة

15k
m

مكونات املرشوع املقرتح:
 3خطوط قطار
 2مسار مخصصة لحافالت نقل رسيع
 4مسارات حافالت
 7وصالت حافالت مغذية

10k
m

5km

ﺧﻂ ﻗﻄﺎر أزرق
ﺧﻂ ﻗﻄﺎر أﺣﻤﺮ
ﺧﻂ ﻗﻄﺎر أﺧﴬ
ﺧﻂ ﻗﻄﺎر ﴎﻳﻊ
وﺻﻼت ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻐﺬﻳﺔ
ﻣﺴﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت

ﺣﺎﻓﻼت ﴎﻳﻌﺔ

املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية
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الشكل  :5-2شبكة النقل يف الدمام

 -1مرشوع قطار عايل الرسعة رابط بني دول
مجلس التعاون الخليجي

50k
m

إﱃ اﻟﺠﺒﻴﻞ

 -2محطة قطار
25k
m

 -3قطار خفيف لربط املطار بوسط املدينة
 -4شبكة حافالت رسيعة عىل مسارات مخصصة
وخطوط قطار خفيف مغذية (شامل-جنوب)

1

4
3

 -5القاعدة العسكرية الحالية بني الدمام والخرب

5
TOBAHRAIN

ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄﺎر

ﻃﺮق رﺋﻴﺴﺔ

ﻣﻴﻨﺎء ﺑﺤﺮي

ﻧﻘﻞ ﻋﺎم

ﻣﻄﺎر

إﱃ اﻟﺮﻳﺎض

2

ﺧﻂ ﺣﺪﻳﺪي ﻗﺎﺋﻢ

إﱃ اﻟﻬﻔﻮف

ﺧﻂ ﺣﺪﻳﺪي ﻣﻘﱰح

املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية

الشكل  :6-2شبكة النقل يف مكة املكرمة
19.2%

ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪﻳﻨﺔ – ﻣﻜﺔ

36.3%

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﴩاﺋﻊ

Al-Sai’i Road

ﻃﺮق رﺋﻴﺴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ

1.1%

ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪة –
ﻣﻜﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ

ﻃﺮق داﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ
ﻃﺮق داﺋﺮﻳﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ
ﺧﻄﻮط ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻄﻮط ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ

5.8 %

36.3%

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ -اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ – ﺟﺪة

ﻃﺮق ﻟﻐﺮﻴ اﳌﺴﻠﻤﻦﻴ
ﻃﺮق وﺟﺴﻮر ﻣﺸﺎة
ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻣﻘﺪﺳﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻦﻴ

%

ﻧﺴﺒﺔ ) (%ﺣﺠﺎج اﻟﱪ اﻟﻘﺎدﻣﻦﻴ إﱃ ﻣﻜﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮق

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻴﺚ

8.9%

ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب

املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية
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الشكل  :7-2شبكة النقل يف جدة

إطــار  :2-2تطبيقــات طلــب الخدمــة عــر اإلنرتنــت:
التطــورات التكنولوجيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية
أوبــر و كريــم هــا مثــاالن عــى تطبيقــات الهواتــف
الذكيــة لربــط مســتخدمي الهاتــف الــذيك بســائقي مركبــات
األجــرة .ومــن املتوقــع يف العامــن املقبلــن أن توفــر
هــذه الــركات فــرص عمــل لنحــو  200000مواطــن دعــاً
لخطــة اإلصــاح االقتصــادي يف رؤيــة اململكــة .2030
معظــم مســتخدمي أوبــر يف اململكــة مــن النســاء حيــث
أنــه يف عــام  2016بلــغ نســبتهن  %80مــن املســتخدمني
أمــا يف تطبيــق كريــم فقــد بلغــت النســبة  %70ولكــن يف
عــام  2018ســمحت الحكومــة الســعودية للنســاء بالقيــادة
مــا أدى إىل انخفــاض نســبتهن بصــورة كبــرة ،إذ تعــد هــذه
التطبيقــات الرشيــان الرئيــس للتنقــل بالنســبة للنســاء
حيــث توفــر لهــن بديــاً عــن الســائقني أو األقــارب الذكــور
أو ســيارات األجــرة التقليديــة .هنــاك حاليــاً مــا ال يقــل عــن
 800ألــف ســائق للعائــات الســعودية  ،معظمهــم مــن دول
جنــوب آســيا.
يشــكل االنتظــار الطويــل لســيارات األجــرة  ،وارتفــاع
التســعرية  ،وقــدم املركبــات غــر املريحــة واملخــاوف
املتعلقــة بالســامة  ،ســلبيات وعيــوب يف نظــام ســيارات
األجــرة التقليديــة  ،مــا يعطــي أفضليــة الســتخدام
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة يف طلــب الخدمــة عــى
اإلنرتنــت.

ﻃﺮق رﺋﻴﺴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻂ ﺣﺪﻳﺪي ﺣﺎﱄ
ﻗﻄﺎر ﺧﻔﻴﻒ وﻣﺴﺎر ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺤﺎﻓﻼت
ﻧﻘﻞ ﻋﺎم ﴎﻳﻊ ﺗﺮددي )ﻣﻘﱰح(
ﺧﻄﻮط ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎر اﻟﻀﻮاﺣﻲ
ﺧﻂ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺠﴪ اﻟﱪي )ﻣﻘﱰح(
ﻃﺮق داﺋﺮﻳﺔ )ﻣﻘﱰﺣﺔ(

وأطلقــت رشكــة كريــم سلســل ًة مــن الــدورات التدريبيــة
يف الســعودية لســائقات يخضعــن إىل دورات مــن ِ
قبَــل
املوظفــات الســعوديات الحاليــات مــن كريــم (يعملــن
يف األدوار اإلداريــة ،وليســت كســائقات) ،ويحصلــن عــى
جلســات تثقيفيــة حــول قوانني الطــرق الســعودية ،وتقنيات
خدمــة العمــاء ،وكيفيــة اســتخدام منصــة التطبيــق.

ﺧﻂ ﻗﻄﺎر ﺳﻴﺎﺣﻲ )ﻣﻘﱰح(
ﻣﺤﻄﺎت ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻦﻴ
ﺧﺪﻣﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

 2-2-2تغيري تفضيالت وسلوك املستهلك

إىل جانــب التحــر ،هنــاك اتجاهــات أخــرى لهــا تأثــر يف تشــكيل نظــام
النقــل يف اململكــة العربيــة الســعودية تتمثــل يف التغــرات يف
تفضيــات املســتهلك وســلوكه .هنــاك الكثــر مــن األمــل يف أن تــؤدي
التطبيقــات الرقميــة إىل تحويــل التنقــل إىل خدمــة تــزود املســافر
مبعلومــات لحظيــة عــن أفضــل الطــرق إلنجــاز تنقالتــه  ،شــاملة التخطيــط
والدفــع 70.وبالتــايل  ،مــن املمكــن أن يقــوم الســعوديون  ،وخاصة النســاء
وجيــل الشــباب  ،بخفــض رحــات الســيارات الخاصــة لصالــح خدمــات معينــة
كتقاســم الســيارات وطلــب ســيارة أجــرة باســتخدام تطبيقــات الهواتــف
الذكيــة (إطــار .)2-2
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واالقتصــاد املشــاركة (اقتصــاد الوظائــف املرنــة أو اقتصــاد تحــت الطلــب)
أثــر كبــر يف تحســن جــودة الحيــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية
ومــن املتوقــع أن يتنامــى أكــر يف ظــل جملــة مــن الظــروف املواتيــة
فتــي  ،ومســتويات تحــر
املتمثلــة يف قــوة عاملــة جاهــزة  ،ومجتمــع
ّ
عاليــة  ،واســتخدام عــايل للتكنولوجيــا  ،وخطــط التحــول الرقمــي ،وتوافــر
رأس املــال االســتثامري 71.وبنــاء عــى ذلــك  ،حــدد برنامــج التحــول
الوطنــي  2020يف اململكــة العربيــة الســعودية  29مبــادرة داعمــة
للتحــول الرقمــي يف القطاعــات الرئيســة ،مبــا يف ذلــك التشــاركية يف
متويــل األصــول الوطنيــة .72ولهــذه الغايــة ،اســتثمر صندوق االســتثامرات

العامــة الســعودي  3.5مليــار دوالر أمريــي يف أوبــر يف عــام  ، 2016مــن
أجــل تنويــع محفظتــه االســتثامرية.
وعــى العكــس  ،تؤكــد األدلــة أن املجتمعــات الريفيــة يف اململكــة تعاين
حالــة مــن ضعــف التواصــل الرقمــي  ،وبالتــايل ،ال ميكنهــا االســتفادة مــن
العديــد مــن التقنيــات الرقميــة يف مجــال النقــل 74.هنــاك معيقــات أخــرى
أمــام تحقيــق اقتصــاد تشــاريك مزدهــر تتمثــل يف محدوديــة الحاجــة
ونقــص ثقافــة املشــاركة 75.ومــع ذلــك  ،فــإن املكاســب املحتملــة مــن
التحــول الرقمــي كبــرة  ،واســتطاعت اململكــة جنــي مثــار بعضهــا.
تتمتــع اململكــة مبعدالت انتشــار للهواتــف الذكية تزيد عن  70يف املائة،
حيــث يتــم إنجــاز أكــر مــن  50يف املائــة مــن نشــاط التجــارة اإللكرتونيــة
عــر تلــك األجهــزة 76.وتظهــر التجربــة أن معــدالت التكنولوجيــا العاليــة تعــزز
اســتخدام منصــات التطبيقــات الخاصــة باقتصــاد املشــاركة نتيجــة توافــر
الهواتــف الذكيــة منخفضــة التكلفــة 77.فأكــر مــن نصــف الســكان هــم دون
ســن  25ســنة 78،ميثلــون  73يف املائــة مــن املشــركني يف الهواتــف
الذكيــة يف اململكــة .وقــد أدى هــذا إىل زيــادة ملحوظــة يف اســتخدام
تطبيقــات خدمــة طلــب ســيارة األجــرة عــى اإلنرتنــت ،حيــث أعلنــت رشكــة
أوبــر املحليــة عــن زيــادة بنســبة  50يف املائــة يف عــدد الرحــات املنجــزة
يف عــام 79 .2016

وقطــع غيــار الســيارات يف الــرق األوســط  ،حيــث تســتحوذ عــى نحــو
 40يف املائــة مــن إجــايل مبيعــات املركبــات يف املنطقــة 85.ويف
مجــال الرتكيــز عــى اســراتيجية تنويــع القاعــدة االقتصاديــة ،هنــاك
خطــط لتطويــر صناعــة الســيارات محلي ـاً 86،نتيجــة منــو التدفقــات التجاريــة
وارتفــاع مســتويات الدخــل الفــردي ،واقــران امتــاك الســيارة باملكانــة
االجتامعيــة 87.يضــاف إىل ذلــك عــدم وجــود تدابــر رضيبيــة مثــل رســوم
اســتخدام الطريــق ورضيبــة املركبــات .وبحلــول نهايــة عــام  ، 2017كانــت
معــدالت ملكيــة املركبــات بواقــع .مركبــة لــكل 1000مــن الســكان  88،ومــع
تصنيــف أكــر مــن  60يف املائــة مــن القاعــدة الســكانية يف اململكــة
ضمــن فئــة العــال متوســطي الدخــل وذوي الياقــات الزرقــاء (وجلّهــم من
املغرتبــن) 89،وتقــادم أســطول املركبــات ،فمــن املرجــح أن يــزداد الطلب
عــى قطــع غيــار الســيارات وخدماتهــا 90.يلخــص االســتعراض التــايل آثــار
زيــادة االعتــاد عــى النقــل الخــاص يف اململكــة العربيــة الســعودية.

 1-3-2تأثريات النقل الخاص

العامــل الرئيــس املؤثــر يف منــو النقــل الخــاص هــو أســعار الوقــود
املدعومــة بشــكل كبــر ،وتنامــي قــدرة العديــد مــن الســكان الســعوديني
عــى تحمــل نفقــات التأمــن والصيانــة .ففــي عــام  ، 2013اســتوردت
اململكــة العربيــة الســعودية أكــر مــن مليــون مركبــة للمــرة األوىل
بزيــادة  2.5يف املائــة عــن العــدد املســتورد يف
العــام الســابق 91،كــا تــم تســجيل حــوايل 6.6
جديــر بالذكــر أن حلــول التنقل التشــاركية الجديدة
مليــون مركبــة بحلــول أوائــل عــام  92 .2015حاليــاً
مــن املحتمــل أن تغــر مــن أمنــاط الســفر خاصــة
يبلــغ ســعر لــر البنزيــن يف اململكــة العربيــة
يف املــدن الكــرى ،كــا ستســهم التطــورات
الســعودية حــوايل  0.54دوالر أمريــي ،مقارنــة
التقنيــة املتالحقــة يف التقليــل مــن انبعاثــات
باملعــدل العاملــي  1.16دوالر أمريــي للــر
ثــاين أكســيد الكربــون الناجمــة عــن أنشــطة
الواحــد 93.ولهــذا فوائــد اقتصاديــة عديــدة تشــمل
النقــل بشــكل كبــر وتحســن أإلتاحــة والنفــاذ
العاملــة املبــارشة يف التصنيــع ،والعاملــة
تعترب اململكة املستورد الرئييس
الشــامل واملنصــف 80 .ويعتــر برنامــج العمــل
غــر املبــارشة يف البنيــة التحتيــة والخدمــات،
للسيارات وقطع غيارها يف الرشق
عــن بعــد الــذي أطلقتــه وزارة العمــل والتنميــة
واالســتثامرات الرئيســة يف املناطــق الحرضيــة،
األوسط ،مبا ميثل حوايل ٪ 40
االجتامعيــة أحــد املبــادرات الوطنيــة الهامــة
لكــن يف مقابــل ذلــك هنــاك مجموعــة كبــرة
من إجاميل مبيعات السيارات يف
بهــدف تجســر الفجــوة بــن أصحــاب العمــل
مــن الســلبيات ناجمــة عــن تزايــد اســتخدامات
املنطقة.
والباحثــن عــن فــرص العمــل وتلبية رغبــات فئتني
النقــل الخــاص يف املــدن الســعودية ،مــا يقلــل
أساســيتني مــن القــوى العاملــة الوطنيــة مــن
مــن املنافــع االقتصاديــة واالجتامعيــة املحتملــة
االلتحــاق بســوق العمــل وهــا النســاء  ،وذوي
للنقــل يف الوقــت الحــارض (عــى ســبيل املثــال
اإلعاقــة مــن خــال تقديــم فــرص وظيفيــة مرنــة
مــن حيــث تحســن اإلنتاجيــة وتعزيــز أســاليب
يتــم أداؤهــا يف املنــزل دون الحاجــة للحضــور
الحيــاة الصحيــة).
إىل مــكان العمــل التقليــدي .81ومــع تنامــي اقتصــادات املنطقــة ،تتحــول
رشكات التجــارة الرقميــة إىل أربــاب عمــل رئيســن وتوفــر فــرص عمــل
فمــع ارتفــاع درجــات الحــرارة يف الريــاض صيفـاً إىل  ٤٨درجــة مئويــة ،يتعــذر
يبحــث عنهــا الشــباب82.
القيــام بالرحــات ســرا ً عــى األقــدام أو ركــوب الدراجــات 94.عــاوة عــى
تســبب األرصفــة ســيئة الصيانــة واألســطح غــر املســتوية يف إجبــار
كــا ميكــن لالقتصــاد التشــاريك توفــر قــدرة إضافيــة عــى النقــل
املشــاة أن يســروا عــى جنبــات الطــرق ،مــا يعرضهــم لحــوادث املــرور.
واإلقامــة عنــد الحاجــة ،ويف ســياق تطويــر قطــاع الســياحة  ،ميكــن أن
هــذا ينطبــق بشــكل خــاص يف املناطــق الحرضيــة ذات الحركــة املروريــة
يســاعد هــذا يف اســتيعاب تدفــق الــزوار خــال العطــات أو املناســبات
العاليــة .وباملثــل  ،فــإن طــرق الدراجــات ،وهــي قليلــة ومتفرقــة ،ومعزولــة
الكــرى مثــل الحــج83.و ميكــن القــول هنــا إن عــى السياســة والتخطيــط
ونــادرا ً مــا تتصــل ببعضهــا البعــض ،وقــد يعــود ذلــك لصعوبــة وتكلفــة
٨٤
أن يحتاطــا لهــذه التطــورات لتجنــب إقامــة بنيــة تحتيــة باهظــة التكاليــف.
توفريهــا ألنهــا ليســت مدرجــة يف األصــل ضمــن أعــال تخطيــط وإدارة
الطــرق 95.كــا ان قلــة التشــجري والتصميــم العمــراين املالئــم للمنــاخ
الحــار يجعــل معظــم الســكان يفضلــون التنقــل باملركبــات الخاصــة.

 2.3النقل الخاص

برغــم اإلرادة السياســية والتقــدم التكنولوجــي ،ال يــزال الطلــب عــى
النقــل يف اململكــة العربيــة الســعودية يســتجيب إىل حــد كبــر
العتبــارات البيئــة االقتصاديــة .فاململكــة هــي أكــر مســتورد للمركبــات

تعتمــد اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل كبــر عــى النفــط ،وتعــاين
مــن تحديــات اقتصاديــة كبــرة مرتبطــة باالزدحــام املــروري ،والحــوادث
وتلــوث الهــواء ،كــا أن التغــرات املناخيــة تعــد مــن العوامل الســلبية عىل
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املــدن ،حيــث أن االســتخدام املفــرط للســيارات يزيــد مــن نســبة ارتفــاع
االحتبــاس الحــراري ،كــا أن التوســع الحــري وســوء تنظيــم اســتخدامات
األرايض أدت إىل تنميــة موجهــة للســيارة أنتجــت مدنـاً مرتاميــة األطــراف
ومنفصلــة وظيفيــا يف احزمــة حــول املــدن والبلــدات ،مــا أدى يف زيــادة
تدفــق الحركــة املروريــة التــي أدت إىل ارتفــاع نســبة التلوث ,وبــدون وجود
برنامــج عمــل ومتويــل طمــوح  ،ســتزداد هــذه الخســائر واالختــاالت يف
ظــل تنامــي ســوق الســيارات يف البــاد  ،وتوســع املناطــق الحرضيــة،
وعــدم كفــاءة تنظيــم اســتخدامات األرايض 96.لقــد أنتجــت التنميــة
امل ّوجهــه للســيارة مجتمعــات عمرانيــة متناثــرة مكان ًيــا ومنفصلــة وظيف ًيــا
يف أحزمــة حــول املــدن والبلــدات ،مــا يتســبب يف زيــادة تدفــق الحركــة
املروريــة وإجهــاد للبيئــة97 .

يبــدو ،تتناقــص رسعــات رحــات التنقــل وتتدهــور بيئــة حركــة وتنقــات
املشــاة 103.لهــذا ،قامــت وزارة النقــل بالتوســع يف إنشــاءات الطــرق
وتطويــر البنيــة التحتيــة لزيــادة الطاقــة االســتيعابية وتحســن الســامة
املروريــة عــى الطــرق ،كــا تح َّقــق يف تطويــر طريــق امللــك عبــد اللــه
يف مدينــة الريــاض مــن زيــادة الطاقــة االســتيعابية مــن  190،000إىل
 520،000مركبــة يف اليــوم ،وذلــك برفــع مســتواه مــن طريــق رشيــاين
إىل طريــق رسيــع حــر الحركــة وزيــادة مســاراته عنــد التقاطعــات واملداخــل
واملخــارج منــه وإليــه104.

يعــد االزدحــام املــروري منتجــاً ثانويــاً غــر مرغــوب فيــه وأبــرز همــوم
الطــرق أثنــاء التنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،
وهــو معيــق رئيــس لســهولة الوصــول يف املــدن 98.ويتمثــل تزايــد عــدد
املركبــات بوجــود  12مليــون ســيارة عــى الطــرق الســعودية  ،تســتهلك
مــا معدلــه يف اليــوم مــن وقــود البنزيــن والديــزل 811ألــف برميــا99،
ـر جزئي ـاً زيــادة اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات غــازات االحتبــاس
وهــذا يفـ ِّ
الحــراري يف املــدن الســعودية كــا هــو موضــح يف الفصــل  .3وعــاوة
عــى ذلــك  ،أدى االرتفــاع الكبــر يف عــدد املركبــات إىل طــول زمــن
الرحــات املروريــة 100إذ قــى ســائقو الســيارات يف اململكــة العربيــة
الســعودية يف عــام  2016حــوايل  39ســاعة ســنوياً يف حركــة املــرور
خــال ســاعات الــذروة  ،مــع معــدل ازدحــام بنســبة  16يف املائــة101.

يرجــع تزايــد املركبــات عــى الطــرق لعــدة عوامــل منهــا سياســات دعــم
الوقــود ،وانخفــاض رســوم تســجيل الســيارات ،ومامرســات التخطيــط
التــي تشــجع الكثافــات املنخفضــة للتنميــة يف املناطــق الحرضيــة105.
عــى ســبيل املثــال  ،شــهدت الريــاض التــي تصــل حيــازة األرسة للمركبــات
فيهــا إىل 1.7مركبــة زيــادة يف عــدد الرحــات املروريــة مــن مليــون رحلــة
يوميــة يف عــام  1987إىل  5ماليــن رحلــة يوميــة يف عــام  2006ارتفعــت
إىل  6ماليــن يف عــام  .2007يف مقابــل انخفــاض رحــات النقــل العــام
اليوميــة يف جــدة مــن  19يف املائــة يف عــام  1970إىل  2.3يف املائــة
يف عــام 106 ،2007بســبب ضعــف تغطيــة خدمــات النقــل العــام وتــدين
مســتواها 107.كذلــك كان هنــاك انخفــاض يف مســاهمة الرحــات
املقطوعــة بركــوب الدراجــات واملــي الصحــي مــن  31يف املائــة
يف عــام  1970إىل  4.6يف املائــة يف عــام  108 .2007مــن الواضــح أن
هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن الخيــارات مــن أجــل وســائل موثوقــة وفعالــة
وميســورة التكلفــة للوصــول إىل أماكــن العمــل يف الضواحــي  ،خاصــ ًة
تلــك التــي ال تغطيهــا وســائل النقــل العــام.

ومــا يضاعــف الوضــع ســوءا ،وجــود إشــارات مروريــة ســيئة التزامــن
يف مدينــة الريــاض مثــاً 102.ويف العمــوم ،يعتــر االزدحــام املــروري
هــو املســؤول عــن التكلفــة االجتامعيــة واالقتصاديــة واإلنتاجيــة للراكــب
والناقــل عــى الســواء يف مختلــف مناطــق اململكــة .وعــى مــا

األمــر قــد ال يكــون مدهشـاً إذا أدركنــا أن توافــر مواقــف املركبات يزيد من
عــدد الرحــات املروريــة ويشــجع حيــازة املركبــات .ففــي مدينــة الريــاض،
يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الطــرق  2.1مــر  ،مــع ١،٨٨٣موقــف
انتظــار لــكل 1000شــخص يف منطقــة األعــال املركزيــة 109.ويفــرض

 2-3-2االزدحام املروري
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البحــث أن التحكــم يف املواقــف املتاحــة وتكلفــة االنتظــار ميكــن أن
يحــد مــن امليــل الســتخدام املركبــة الخاصــة ،رشيطــة تضمــن ذلــك
يف اســراتيجية النقــل الوطنيــة الشــاملة 110 .وقــد يحتــاج األمــر للعمــل
باإلجــراءات التنفيذيــة املناســبة لضــان أال يكــون هنــاك نشــاط تجــاري غــر
رســمي للمركبــات111.

 ٣-3-٢انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

ينجــم عــن ازدحامــات الحركــة املروريــة عــى شــبكات الطــرق يف كافــة
أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية انخفــاض كبــر يف مــؤرش جــودة البيئــة
نتيجــة تلــوث الهــواء  ،وتغــر املنــاخ  ،والضوضــاء  ،والتأثــرات يف الطبيعــة،
والضبــاب الدخــاين واألمطــار الحمضيــة 112.وتطــرح اململكــة العربيــة
الســعودية  535مليــون طــن مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون ســنوياً،
منهــا  131.3مليــون طــن يطرحهــا قطــاع النقــل يف عــام 113 .2014
معظمهــا مــن نقــل الــركاب ،والباقــي مــن نقــل البضائــع ،كانــت اململكــة
العربيــة الســعودية انطالقــا مــن إدراكهــا لتحديــات إدارة االنبعاثــات
الغازيــة والتكيــف مــع تأثــرات التغــر املناخــي وفقـاً التفاقيــة باريــس قــد
تعهــدت بتخفيــض ســنوي مبقــدار  130مليــون طــن مــن انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون بحلــول عــام  114 .2030و ال يقــرن تحقيــق هــذا الهــدف
بدعــم مــايل دويل ،وإمنــا يف االســتمرار قدمــا يف مســرة النمــو
االقتصــادي و "املســاهمة القويــة مــن العائــدات النفطيــة يف االقتصــاد
الوطنــي115".
ومــن بعــد آخــر ،يتوقــع أن تصــل تكلفــة اســتهالك قطــاع النقــل مــن الطاقة
النفطيــة إىل  371.8مليــار ريــال ســعودي ( 99.3مليــار دوالر) بحلــول عــام
 ، 2030أي مــا يعــادل  10.4يف املائــة مــن اإليــرادات الحكوميــة و  4.8يف
املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل116 .ونظــرا ً لتنامــي الطلــب عــى
التنقــل يف املناطــق الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،فهنــاك
حاجــة ماســة للعمــل بتكنولوجيــات ومامرســات التخفيــف مــن االنبعاثــات
الغازيــة عــى املســتوى الوطنــي 117.يشــار هنــا إىل أن التأثــر األكرث رضرا
لقطــاع النقــل يف اململكــة ينجــم عــن رحــات التنقــل اليومــي باملركبــات
داخــل املناطــق الحرضيــة ،حيــث يزيــد عمــر غالبيــة املركبــات التــي تجــوب
الطــرق والشــوارع عــن  15ســنة وال تتــم صيانتهــا بصفــة منتظمــة118 .
وأن تطبيــق معايــر ولوائــح بيئيــة مقــرن بتبنــي سياســات ســليمة إلدارة
الحركــة املروريــة ،فــكل مــا يتصــل بذلــك يقتــر عــى ترخيــص إدارة املــرور
التابعــة لــوزارة الداخليــة للمركبــات مبوجــب الفحــص الــدوري للمركبــة119.

يتنــاول الفصــل  3بتفصيــل أكــر التخطيــط ملرونــة املــدن ورفــع جاهزيتهــا
للتعامــل مــع تأثــرات التغــر املناخــي يف اململكــة .وهــذا أمــر مهــم
لضــان قــدرة مرافــق نقــل الــركاب والشــحن والخدمــات والعمليــات عــى
التكيــف بشــكل جيــد مــع تلــك التأثــرات املناخيــة .ولحاميــة البنيــة التحتيــة
القامئــة مــن آثــار تغــر املنــاخ  ،وضعــت الحكومــة املبــادئ التوجيهيــة
للتخطيــط املســتدام للنمــو الحــري بحيــث ال تتــم التنميــة يف املناطــق
املعرضــة لخطــر الفيضانــات أو النشــاط الزلــزايل أو التلــوث البيئــي123.
وقــد تكــون هنــاك حاجــة الســتثامرات إضافيــة يف شــبكات ترصيــف ميــاه
األمطــار والســيول ومنــع انجرافــات الرتبــة وإنشــاء الهيــاكل الهندســية
الواقيــة 124 .إن وجــود نظــام نقــل متنــوع ميكــن أن يســاعد أيض ـاً املــدن
الســعودية يف تعزيــز مرونتهــا ورفــع جاهزيتهــا للتعامــل مــع املخاطــر
املحتملــة.

 4-3-2تلوث الهواء

يعــ ّد قطــاع النقــل مســتهلكاً رئيســاً للطاقــة يف املنطقــة ومســاهم
أويل يف انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون بنســبة  23يف املائــة ،منهــا
مــا نســبته  85يف املائــة مردّهــا النقــل الداخــي 125.وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ
غــاز ﺛﺎﻲﻧ أوكســيد اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﺮﻴه ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري،
يشــكل قطــاع النقــل أيضـاً مصــدرا ً رئيسـاً النبعاثــات أول أوكســيد اﻟﻜﺮﺑﻮن
واملركبــات العضويــة اﻤﻟﺘﻄﺎﻳﺮة .تؤكــد الشــواهد أن نصيــب الفــرد مــن
إنتــاج ثــاين أكســيد الكربــون يف اململكــة العربيــة الســعودية بلــغ 19.4
طــن /للفــرد حســب إحصائيــات البنــك الــدويل يف عــام  ،٢٠١١يف حــن
بلــغ إجــايل االنبعاثــات لهــذا الغــاز يف اململكــة حــوايل  601الــف كيلــو
طــن حســب إحصائيــات البنــك الــدويل مــري يف نفــس العــام 126.وتشــر
األبحــاث إىل أن تطويــر النقــل بطريقــة تخفــف مــن هــذه االنبعاثــات أمــر
ممكــن وميكــن أن يحــدث فرق ـا ً هائ ـاً يف منــاخ األرض127.

يفــرض البحــث أن اســتخدام الحافــات بــدالً مــن الســيارات الخاصــة يقلــل
مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون وأكاســيد النيرتوجــن وأول أكســيد
الكربــون والهيدروكربــوين مبقــدار  3.6و  3.0و  19.2و  10.2مــرة عــى
التــوايل 120 .كذلــك اللجــوء للنقــل بالســكك الحديديــة أو الســفن بــدالً مــن
الشــاحنات يعــزز مــن هــذه الفوائــد .وكجــزء مــن إســراتيجيتها العمرانيــة
الوطنيــة ،٢٠٣٠تهــدف اململكــة إىل حاميــة البيئــة  ،والحــد مــن أعــال
الزحــف العمــراين وتعزيــز التنميــة املتوازنــة عــى كامــل الحيــز الوطنــي،
وهنــاك هــدف رئيــس آخــر أال وهــو تشــجيع اســتخدام النقــل العــام
املتكامــل يف املــدن الكــرى121 ،كــا طبقــت الحكومــة الســعودية،
بتوجيــه الهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس والجــودة ،معيــار
كفــاءة الوقــود للمركبــات الخفيفــة 122،لكــن التدابــر لدعــم التحــول إىل
املركبــات منخفضــة الكربــون مــا زالــت قليلــة .وكذلــك تشــجيع العمــل
باألســاليب غــر اآلليــة يف املرشوعــات املحليــة يســهم يف خفــض
انبعاثــات تلــك املشــاريع.
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الجدول  :3-2معايري جودة الهواء املعمول بها
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مالحظات )1( :عدم تجاوز املعيار أكرث من  2مرة  /شهر ()2عدم تجاوزه أكرث من مرة واحدة  /سنة ( )3عدم تجاوز املعيار أكرث من  2مرة  /شهر
( )4دالة مئوية  99ألقىص تركيز يومي  /ساعة ،طيلة  3سنوات ( )5عدم تجاوزه أكرث من مرة واحدة  /سنة ( )6عدم تجاوزه أكرث من مرة  /سنة ،طيلة  3سنوات

وبالتــوازي مــع هــذا االتجــاه  ،تنــال ملوثــات الهــواء الناجمــة عــن أنشــطة
النقــل اهتاممــا ً متزايــدا ً مــن الســكان واالدارات املحليــة128.
وتقــدر أعبــاء التكلفــة االقتصاديــة لتــدين جــودة الهــواء املحيــط بــن 6.4
مليــار ريــال ( 1.7مليــار دوالر) و  16.8مليــار ريــال ســعودي ( 4.5مليــار دوالر
أمريــي) 129.ومــن الواضــح أن تأثــرات ملوثــات الهــواء الناجمــة عــن النقــل
تؤثــر ســلباً يف جــودة حيــاة الســكان الحــر ،ويف حيــاة الفقــراء واألطفــال
وكبــار الســن وص ّحتهــم أكــر مــن غريهــم .واملفارقــة هنــا أن الفئــات
االجتامعيــة األكــر تــررا ً ليســت هــي يف الغالــب املس ـبب للتلــوث130.
ِّ
ويوضــح الفصــل  3املجموعــات الرئيســة للملوثــات الناجمــة عــن النقــل،
مبــا فيهــا أكاســيد النيرتوجــن  ،املركبــات العضويــة املتطايــرة ،أول
أكســيد الكربــون ،وملوثــات الهــواء املعلقــة و امللوثــات األخــرى.
يعتــر تلــوث الهــواء بــا شــك مشــكلة عامليــة  ،إال أن أعــى تركيــز
لواحــدة مــن أكــر امللوثــات الضــارة  ،أال وهــي الجســيامت املعلقــة يف
الهــواء كالغبــار بقطــر  2.5ميكروميــر موجــود يف املنطقة،وقــادرة
عــى اخــراق الرئتــن والتســبب يف أمــراض قاتلــة كالرسطــان وأمــراض
القلب131.وألنهــا مدرجــة ضمــن العرشيــن مدينــة األكــر كثافــة يف
االنبعاثــات الغازيــة التــي تطلــق يف الغــاف الجــوي يف العــامل ،فقــد
ســجلت الريــاض تلــوث الهــواء بالجســيامت املعلقــة بقطــر 10ميكروميــر،
بنســبة  368ميكروغــرام  /م 3عــى مقيــاس يعتــر فيــه تســجيل 300
ميكروميــر وضع ـاً محفوف ـاً باملخاطــر .وتــويص منظمــة الصحــة العامليــة
بــأال يزيــد املســتوى اليومــي عــن  20ميكروغــرام  /م  132 .3كــا تــم
اإلبــاغ عــن مســتويات مرتفعــة مامثلــة مــن أكاســيد النيرتوجــن وثــاين
أكســيد الكربــون وثــاين أكســيد الكربيــت يف الظهــران وجــدة والريــاض،
والتــي يجــب تقليصهــا مــن خــال الخطــط واملبــادرات واالســراتيجيات
مــا يبــر مبســتقبل واعــد لتنقيــة أجــواء املــدن133.
وللتصــدي ملشــكلة ملوثــات الهــواء يف اململكــة ،عمــدت الهيئــة العامــة
لألرصــاد ،بالتعــاون مــع مراكــز األبحــاث العلميــة إىل تنفيــذ مجموعــة مــن
التدابــر لتحديــد أنــواع امللوثــات ومســتويات تركزهــا يف الهــواء املحيــط
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باملناطــق املأهولــة لتقليــل تأثرياتهــا الضــارة عــى صحــة اإلنســان والبيئــة
(الجــدول .)3-2ومــن املتوقــع أن يكــون للتدابــر التاليــة أثــر إيجــايب يف
الحيلولــة دون تلــوث الهــواء املحيــط  :توفــر شــوارع واســعة؛ تدفقــات
مروريــة معقولــة ،خطــط لحركــة متطــورة والتحكــم اآليل بحركــة املــرور ؛
واســتخدام الوقــود الخــايل مــن الرصــاص عــى الحــد مــن تأثــر التلــوث
الناجــم عــن النقــل134.

 5-3-2سالمة وأمن النقل

معايــر ســامة وأمــن النقــل غــر مســتوفاة يف املــدن الســعودية،
ولهــذا لــه تبعاتــه وخســائره املاديــة .فاململكــة العربيــة الســعودية مــن
بــن الــدول العــرة األوائــل التــي تشــهد أعــى معــدالت وفــاة يف
العــامل نتيجــة الحــوادث املروريــة عــى الطــرق ،حيــث تكلــف حــوادث
الطــرق قرابــة  6يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل الوطنــي138.
وتؤكــد الشــواهد بلــوغ متوســط معــدل الوفيــات يف عــام 2015عــى
الطــرق إىل  27.4حالــة وفــاة لــكل  100.000نســمة  ،متجــاوزا ً بذلــك معــدل
الوفيــات يف أوروبــا ( 5وفيــات لــكل  100.000نســمة) والواليــات املتحــدة
( 10وفيــات لــكل  100.000نســمة) 139.ففــي عــام  ،2016بلغــت الوفيــات
 9031حالــة نتيجــة حــوادث الطــرق  ،ربعهــا يف منطقــة مكــة املكرمــة140 .
وتشــر التقديــرات الحاليــة إىل معــدل وفيــات يصــل إىل  20حالــة وفــاة
مروريــة يف اليــوم عــى الطــرق يف اململكــة العربيــة الســعودية141 .
تعــد اإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور املســبب األكــر للوفيــات
وحــاالت العجــز عــى املــدى الطويــل بــن الســكان الســعوديني الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  16و  30ســنة  ،وهــو ســن العمــل واإلنتــاج142 .
وميكــن القــول إن تخفيــض عــدد اإلصابــات قــد يــؤدي إىل منــو الدخــل
الوطنــي عــى املــدى الطويــل مقاســا ً بالناتــج املحــي اإلجــايل143.
واألطفــال املشــاة هــم أكــر مســتخدمي الطــرق تعرضً ــا للخطــر ،حيــث
ميثلــون مــا يقــرب مــن نصــف مجمــل اإلصابــات املروريــة عــى الطــرق ،
خاصــا يف السياســات املتعلقــة
ولذلــك ينبغــي إعطاؤهــم اهتام ًمــا
ً
باألمــن والســامة املروريــة عــى الطــرق ،ملــا لذلــك مــن أهميــة يف

إطار  :3-2السعودية تستثمر يف السالمة املرورية عىل الطرق

بتكليــف مــن وزارة النقــل الســعودية ،أكملــت رشكــة  Telventمؤخــرا أول نظــام نقــل ذيك عــى امتــداد  6كــم مــن طريــق امللــك عبــد
اللــه يف الريــاض .يتحكــم النظــام بــإدارة أربعــة أنفــاق عــى طــول الطريــق الرسيــع يف املناطــق الحرضيــة  ،ومنــذ تشــغيله  ،ســجلت حــوادث
الطــرق انخفاضـاً ملحوظـاً  ،شــمل أيضـاً خفضـاً يف اســتهالك الوقــود وزمــن الحــات املروريــة املقطوعــة داخــل املدينــة .ويف وقــت الحــق
،انخفضــت انبعاثــات امللوثــات مــن الســيارات  ،مــا يحســن بــدوره مــن جــودة الهــواء والبيئــة املحيطــة للمواطنــن الســعوديني.
وللحصــول عــى مزايــا تقنيــات إدارة حركــة املــرور الذكيــة  ،تحتــاج أنظمــة النقــل الذكيــة إىل مســتويات عاليــة مــن التكامل لخدمــة معلومات
النقــل واملواصــات ملســتخدمي شــبكة النقــل بالكامــل .مــا يســمح باســتجابة أرسع للحــوادث  ،ويتيــح للســائقني اختيــار املســارات
املناســبة الخاليــة مــن املــرور .باإلضافــة إىل ذلــك  ،تــم إدخــال نظــام آيل للتحكــم يف حركــة املــرور عــر اململكــة  ،لــردع الســائقني املتهوريــن
وتســجيل غرامــات بحقهــم جــراء رسعتهــم الزائــدة أو قطعهــم اإلشــارة الحمــراء .كــا يتضمــن نظا ًمــا يســتند إىل الويــب يعمــل عــى تحديــد
املوقــع الجغــرايف الســتئجار الســيارات ويحــدد الســيارات التــي تتــم قيادتهــا بتهــور..
وتتعــاون رشكــة "تلفينــت" مــع الهيئــة امللكيــة ملدينــة الريــاض  ،ووزارة النقــل ،وأمانــة الريــاض يف تطويــر وتصميــم وتنفيــذ تطبيقــات
( ITSانظمــه النقــل الــذيك )عــى البنيــة التحتيــة للطــرق .ويدعــو العديــد مــن الجهــات املعنيــة بالتنميــة لتنســيق الجهــود التنمويــة التــي
تبذلهــا مختلــف الــوكاالت لتفــادي تبعــر الجهــود  ،و النظــام يخــدم ســكان الريــاض ضمــن النطــاق اإلرشايف لألمانــة.
املصدر :ووف ( ، )2018تلفينت الواليات املتحدة األمريكية2012 ،

أجنــدة التنميــة الحرضيــة للمملكــة يك تكــون املــدن لإلنســان وليســت
للســيارات145 .
و تعــزى غالبيــة حــوادث الطــرق إىل عــدم التقيــد بالرسعــات املحــددة ،أو
أخطــاء الســائقني ومخالفــة اإلشــارات املروريــة عنــد التقاطعــات  ،أو تتابــع
املركبــات 146.إذ تكلــف حــوادث املــرور عــى الطــرق مــا يقــرب مــن  21مليار
ريــال ســعودي ( 5.6مليــار دوالر أمريــي) ســنوياً ،وهــذا يكشــف مــدى
التحيــز يف تخطيــط وتصميــم املــدن لحركــة الســيارات وليــس للتنقــل
والحركــة اآلمنــة للنــاس داخــل املــدن147 .
بالنظــر إىل ارتفــاع معــدالت حــوادث املــرور يف املــدن الســعودية،
يجــب تعزيــز الســامة املروريــة عــى الطــرق باســتمرار 148وزيــادة
املخصصــات املاليــة لذلــك .لهــذا خصصــت الحكومــة يف إطــار برنامــج
التحــول الوطنــي  2020مبلــغ  800مليــون دوالر أمريــي ألغــراض تحســن
الســامة املروريــة عــى الطــرق ،علــاً بــأن جــزءا ً كبــرا ً مــن هــذا املبلــغ
تــم تخصيصــه لتحقيــق إدارة متطــورة لحركــة املــرور وتطبيــق تقنيــات
نظــم النقــل الذكيــة لتحســن تدفــق حركــة املــرور واألمــان ملســتخدمي
الطــرق( ،أنظــر إطــار 149 .)3-2يشــار هنــا إىل أن تحقيــق الســامة املروريــة
مســئولية مشــركة بــن اإلدارة العامــة للمــرور بــوزارة الداخليــة؛ إىل جانــب
وزاريت النقــل ،والشــؤون البلديــة والقرويــة املعنيتــان بإنشــاء وتشــغيل
وصيانــة شــبكات الطــرق والشــوارع وتجهيزاتهــا الهندســية 150.وقــد قامــت
وزارة الداخليــة بتطويــر نظــام آيل إلدارة الحركــة املروريــة ( ســاهر) ،وقــد

ســاهم هــذا النظــام برفــع مســتوى الســامة املروريــة عــى الطــرق
الرئيســية والفرعيــة ،حيــث حــدت املخالفــات املروريــة مــن الرسعــة العاليــة
والتــي تعتــر الســبب الرئيــي للحــوادث يف اململكــة وقــد ســاهم
هــذا النظــام بتقليــل وفيــات الحــوادث املروريــة بنســبة .% 38

 4-2النقل العام الرسمي
تعــد أنظمــة النقــل الجامعــي عامــاً مســاهامً ها ًمــا يف تحقيــق
االســتدامة الحرضيــة ،حيــث تســاعد شــبكات النقــل الفعالــة التــي
تتضمــن نق ـاً عام ـاً يف خفــض حجــم البصمــة الكربونيــة للمــدن ،وجعلهــا
أكــر مالمئــة للعيــش عــر تســهيلها لعمليــات التنقــل داخــل املناطــق
الحرضيــة 151،ففــي ظــل مســتويات عاليــة مــن التحــر يف اململكــة
وثقافــة االعتــاد عــى الســيارات الخاصــة ،ســيكون العمــل بنظــم
نقــل عــام كفــؤه تركــز عــى النقــل الجامعــي حاســاً يف تعزيــز أمنــاط
مســتدامة للتنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة؛ وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن
النقــل العــام أكــر مــن مجــرد توفــر حافــات ومــد خطــوط حديديــة ..فحتــى
تكتمــل الصــورة ،ال بــد لنظــم النقــل املصممــة جيـدًا واملتكاملــة أن متتــاز
بســهولة الوصــول إليهــا ،وأن تكــون متاحــة للجميــع ،آمنــة  ،موثوقــة ،قليلــة
الكربــون ،مريحــة ،كافيــة ومالمئــة لجميــع املســتخدمني  -خاصــة للنســاء
والشــباب واألشــخاص ذوي االعاقــة.
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هنــاك مــؤرشات متزايــدة عــى أن إنشــاء حلــول للنقــل الحديــدي
املخصــص يف املراكــز الحرضيــة
ولحافــات النقــل الرسيــع ذات املســار
َّ
الكــرى مــن شــأنه إحــداث تغيــرات وتحــوالت مهمــة يف اســتخدامات
األرايض واضطــراد يف النمــو الحــري وارتفــاع يف املداخيــل وذلــك يف
ظــل وجــود تخطيــط داعــم و اشــراطات ولوائــح للبنــاء ،وعقــود رشاكــة
مــع القطــاع العــام مرتكــزة عــى مبــدأ تقاســم وتوزيــع املخاطــر ،وااللتــزام
بــإدارة فعالــة للطلــب عــى النقــل لتقليــل عــدد مســتخدمي املركبــات
الخاصــة ،والقــدرة عــى إدارة التحــوالت يف اســتخدامات األرايض التــي
تنتــج مــن خــال االســتثامرات يف البنيــة التحتيــة للنقــل 152،كــا ينبغــي
عــى املخططــن الســعوديني النظــر يف كيفيــة تنقــل األشــخاص
والبضائــع مــا بــن محطــات النقــل ووجهاتهــم النهائيــة ،والتــي يطلــق
عليهــا "منبــع ومقصــد الرحــات املروريــة"153 .
يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،تتــوىل الرشكــة الســعودية للنقــل
سســت يف عــام  1979تشــغيل خدمــة النقــل
الجامعــي (ســابتكو) التــي أُ ِّ
الجامعــي ،وهنــاك أيضــا حافــات أهليــة تقــدم الخدمــة لكنهــا تفتقــر إىل
التنظيــم .وتوفــر شــبكة النقــل الجامعــي بــن املــدن خدمــات منتظمــة
بــن املحافظــات واملــدن والقــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية
تشــمل أكــر مــن  ٢٨٢مدينــة وقريــة .كــا توفــر الرشكــة خدمــات النقــل
الجامعــي داخــل املــدن الرئيســة :مكــة املكرمة واملدينة املنــورة والرياض
وجــدة والدمــام 154.وكذلــك خدمــات النقــل ملاليــن الحجــاج واملعتمريــن
بــن مــدن جــده ،ومكــة املكرمــة ،واملدينــة املنــورة ،كــا تقــدم خدمــات
النقــل داخــل املشــاعر املقدســة كل عــام ،وكذلــك أطلقــت خدمــات
الشــحن 155.وتوفــر خدمــة النقــل الــدويل ( 800رحلــة يوميــا) الربــط بــن

اململكــة والــدول العربيــة املجــاورة .156وتخــدم ســابتكو أكــر مــن  6مليــون
راكــب ســنوياً حســب التقريــر الســنوي لرشكــة ســابتكو مــن خــال 4500
مركبــة.
يف الســنوات األخــرة  ،شــهد قطــاع النقــل العــام بالحافــات انخفاضــاً
حــادا ً يف مســتوى اإلركاب ومســتوى الخدمــة  ،نتيجــة انخفــاض حمولــة
الحافلــة ومحدوديــة الوصــول إىل مواقــع خدمــات الحافــات يف املناطــق
الحرضيــة 158.وليــس مبســتغرب أن يُنظــر إىل التنقــل بالســيارة عــى أنــه
الخيــار األرسع واألكــر راحــة  ،نظــرا ً لعــدم تكامــل الخدمــة الحالية مع وســائل
النقــل 159.ولكــن عــى الرغــم مــن احتكارهــا لخدمــات النقــل الجامعــي
داخــل املــدن الســعودية وفيــا بينهــا  ،فــإن مــوارد رشكــة ســابتكو
الســعودية للنقــل الجامعــي الفنيــة واآلليــة غــر مســتغلة بالكامــل ،حيــث
تواجــه منافســة غــر خاضعــة للرقابــة مــن خدمــات حافــات غــر منظمــة
وغــر مرخصــة تعمــل عــى الطــرق الرئيســة 160.ومــع ذلــك ،فــإن اســتخدام
وســائل النقــل غــر الرســمية يف اململكــة العربيــة الســعودية أقــل مــا
هــو حاصــل يف بلــدان املنطقــة  ،فخدمــات ســيارات األجــرة الخاصــة
منظمــة عــى الصعيــد الوطنــي  ،وهنــاك عقوبــات صارمــة ملــن يقــدم
الخدمــة بشــكل غــر نظامــي161.
تشــر األدلــة أن النســاء يشــكلن أقــل مــن  9يف املائــة مــن مســتوى
اإلركاب يف حافــات النقــل الجامعــي 162بســبب ضعــف تغطيــة الخدمــة
وعــدم مراعــاة الخصوصيــة 163.لكــن الوضــع ســيختلف مــع تشــغيل مــرو
الريــاض الــذي ستســتفيد منــه غالبيــة رشائــح املجتمــع باختــاف طبقاتهــا ،
حيــث يخصــص عربــات للنســاء والعائــات 164مراعــاة للثقافــة الســائدة يف
املجتمــع املحــي.

اإلطار  :4-2تحليل اتجاهات استخدام النقل العام بني أوساط الشباب السعودي

أجــرى مركــز امللــك ســلامن لــإدارة املحليــة تحليــاً لوســائل التواصــل االجتامعــي عــى تويــر للخطــاب العــام حــول نوعيــة الحيــاة
يف املــدن الســعودية ،تنــاول فيــه مســألة االســتدامة يف النقــل الحــري مــن منظــور الشــباب ،حيــث ركــزت ٪24تقريب ـاً مــن التغريــدات
عــى ظاهــرة االزدحــام املــروري املزمنــة وضعــف البنيــة التحتيــة للطــرق ورأت أنهــا تحــد مــن ســهولة تنقــل الشــباب داخــل املــدن وســهولة
وصولهــم إىل الفــرص والخدمــات والســلع واملرافــق  .ويــرى  ٢٠ﻲﻓ املائــة مــن املغرديــن أن تصميــم الطــرق يحــد مــن عمليــة التنقــل  ،ﻲﻓ
ﺤﻴﻥ غــرد  12ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺎﺌﺔ بــأن حظــر املــرأة مــن قيــادة الســارة يحــد مــن عمليــة تنقلهــا وســهولة وصولهــا إىل مقاصدهــا داخــل املــدن.
وأســفرت النتائــج التــي خلــص إليهــا اســتطالع شــبايب  ،أن  95يف املائــة مــن الشــباب الذكــور البالغــن يقــودون ســياراتهم الخاصــة.
وإن  36يف املائــة مــن الشــابات الســعوديات لديهــن ســائق خــاص ،و  36يف املائــة يعتمــدن عــى أقاربهــم مــن الســائقني إلنجــاز رحالتهــن
يف املدينــة ؛ 19و يف املائــة يســتخدمون تطبيقــات الهواتــف الذكيــة يف طلــب ســيارة أجــرة ،و  7يف املائــة يســتخدمون ســيارات األجــرة
العاديــة .يعكــس ذلــك الحاجــة امللحــة للتحــول إىل منــط النقــل العــام ألغــراض التنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة .ومــع قلــة الخــرة العمليــة
والتعليــم ومــا يرتبــط بهــا مــن انخفــاض الدخــل عــن كبــار الســن  ،فــإن املتنقلــن الشــباب سيســتفيدون مــن شــبكات الطــرق والســكك
الحديديــة التــي توفــر لهــم وســائل نقــل فعالــة مــن حيــث التكلفــة وســهولة الوصــول إليهــا للتنقــل داخــل املــدن الســعودية .ويبــدو أن 81
يف املائــة مــن الشــباب الذكــور و  78يف املائــة مــن النســاء الشــابات يفضِّ لــون اســتخدام وســائل النقــل العــام يف حــال إتاحتهــا ووضعهــا
يف الخدمــة الفعليــة.
وبغــض النظــر عــن التكلفــة امليــرة للنقــل العــام  ،قــد يــرى الشــباب الســعودي منافــع شــخصية ومجتمعيــة أخــرى الســتخدام وســائل
النقــل العــام  ،مبــا يف ذلــك القــدرة عــى التواصــل رقمي ـاً أثنــاء رحــات النقــل الجامعــي  ،والعمــل يف الطريــق  ،والحــد مــن األثــر البيئــي
لتنقالتهــم .وهــو مــا ال تأخــذ بــه سياســات النقــل الحــري (يف الطــرق أو وســائل النقــل العــام)يف تخطيــط البنيــة التحتيــة أو الطــرق أو
مســتويات الخدمــة أو هيــاكل األســعار ،أو إدمــاج األطفــال والشــباب يف التخطيــط.
ويتمثــل املــؤرش العــام لهــذا اإلغفــال واإلهــال يف االفتقــار للبيانــات مــن املناطــق الحرضيــة حــول ســلوك األطفــال والشــباب حســب
وســيلة التنقــل  ،والغــرض مــن الرحلــة  ،والعمــر والجنــس .والفرصــة مواتيــة اآلن أمــام اململكــة العربيــة الســعودية لتشــكيل الجيــل القــادم
مــن مســتخدمي النقــل الحــري مــن خــال جمــع البيانــات وتطويــر السياســات والخطــط األكــر شــمولي ًة لدعــم ســلوكيات التنقــل اآلمــن
فرصــا للعمــل والتعليــم واملســاواة ؛ وتحــد مــن النزاعــات
واملســتدام داخــل املناطــق الحرضيــة ،وتوفــر بنيــة تحتيــة متنوعــة للنقــل توفــر
ً
وتع ـ ّزز مــن صحــة ورفــاه الســكان ؛ والعوملــة والتخطيــط التشــاريك.
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هنــاك هــدف تســعى اململكــة لتحقيقــه بحلــول عــام  2025يتمثــل يف
" تقليــل مســتوى التنقــل باســتخدام الســيارات الخاصــة وتعزيــز النقــل
العــام بغــض النظــر عــن العمــر والجنــس والدخــل والقــدرة" 165.لكــن مــن
امللفــت للنظــر أن املجتمــع يحتــاج إىل تهيئــة الســتقبال مــروع النقــل
العــام (إطــار .)4-2بالنســبة للشــباب ،توفــر وســائل النقــل العــام وســيلة
اقتصاديــة فعالــة للتنقــل املســتقل  ،وتقلــص الحاجــة الســتخدام الســيارة
الخاصــة 166.لذلــك ،ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــود يك يكــون النقــل العــام
أكــر كفــاءة وجذابـا ً ومتاحـا ً للجميــع  ،مــا يــؤدي إىل زيــادة الطلــب عليه167.
يف عــام  ، 2012أنشــأت الحكومــة هيئــة النقــل العــام وخصصــت 200
مليــار ريــال ســعودي ( 53.3مليــار دوالر أمريــي) ملشــاريع النقــل العــام
بهــدف تنظيــم خدمــات النقــل العــام داخــل املــدن وفيــا بينهــا واإلرشاف
عليهــا وتوفريهــا باملســتوى الجيــد 168.ولدعــم سياســة التحــول نحــو
النقــل العــام  ،أعــادت ســابتكو تحديــد غاياتهــا وأهدافهــا .169ويف إطــار
اســراتيجيتها الجديــدة  ،ركــزت الرشكــة عــى أهميــة التكامــل الشــمويل
لوســائل النقــل العــام املتعــددة لتســهيل تنقــات الســكان و وصولهــم
إىل مقاصدهــم يف املــدن الســعودية .وميكــن للتخطيــط الحــري
وسياســات اســتخدام األرايض  ،جنبــا إىل جنــب مــع تنامــي الطلــب عــى
النقــل ،والتدابــر املاليــة أن يشــجع ذلــك مبجموعــه عــى إحــداث تحــول
لصالــح وســائل النقــل العــام وتقليــص االعتــاد
عــى الســيارة الخاصــة يف التنقــل الحــري170.

للمــدن املســتدامة 176 .فالتنقــل الســلس بــن املــدن الســعودية
والتنقــل داخلهــا مــن خــال أنظمــة نقــل جامعــي فعالــة أمــر رضوري لــأداء
الجيــد للمــدن وازدهارهــا177 .ومــن التأثــرات البيئيــة اإليجابيــة الهامــة
انخفــاض االنبعاثــات الغازيــة امللوثــة ألجــواء املــدن.
ميكــن لنظــام النقــل العــام املتكامــل أن يعــزز أيضــا مــن الكفايــة
االقتصاديــة  ،مــع توفــر فــرص العمــل وجلــب األعــال إىل املجتمعــات
التــي ال تتلقــى خدمــات كافيــة ، 178.إن إنشــاء ســتة خطــوط مــرو يف
جميــع أنحــاء الريــاض تســاندها شــبكة مــن حافــات النقــل الرسيــع ذات
املســار املخصــص بطــول  1150كيلومــر ســيولد مــا يقــدر بـــ 15000
فرصــة عمــل للعاملــة املاهــرة وغــر املاهــرة  .179وتهــدف "ســعودة"
القــوى العاملــة إىل جــذب وتدريــب املهندســن والفنيــن الســعوديني
وغريهــم مــن الكــوادر والطاقــات املاهــرة إلدارة وصيانــة البنيــة التحتيــة
للطــرق والســكك الحديديــة 180.كــا ذلــك  ،يتوقــع أن تدعــم تنميــة النقــل
العــام بشــكل غــر مبــارش التصنيــع واملشــاريع العقاريــة الجديــدة وغريهــا
مــن األنشــطة االقتصاديــة يف محيــط محطــات ومســارات الســكك
الحديديــة181.

غالبــاً مــا يواجــه النقــل العــام تحديــات ماليــة ضاغطــة ،خاصــة مــع بدايــة
االســتثامرات ،ثــم مــع التمويــل املســتدام
عــى املــدى الطويــل .يف األوىل  ،وهــي
بدايــات االســتثامر ،تعــد امليزانيــة ويخصــص
التمويــل للنقــل العــام لدفــع تكاليفــه وتكلفــة
البنيــة التحتيــة ألمنــاط التنقــل النظيــف (أرصفــة
املشــاة  ،مســارات الدراجــات الهوائيــة  ،حظائــر
لتخزيــن الدراجــات  ،وغريهــا) .ويف الثانيــة يكمــن
 ،التحــدي املتمثــل يف متويــل تشــغيل وصيانــة
البنيــة التحتيــة للنقــل العــام .وبنــاء عــى ذلــك
إن تطوير ستة خطوط مرتو يف جميع
 ،شــجعت خطــة التنميــة التاســعة عــى فــرض
أنحاء الرياض مدعومة بشبكة طولها 1150
رســوم متواضعــة للخدمــات البلديــة لدعــم
كيلومرت من خطو ط الباصات الرسيعة
إيراداتهــا املحليــة182 .عــى هــذا النحــو  ،يتــم
سيولد ما يقدر بـ  15000وظيفة.
توليــد إيــرادات قطــاع الطــرق يف الدولــة إىل حــد
كبــر مــن رســوم مســتخدم الطريــق وتســجيل
املركبــات والرتاخيــص  ،مبــا يف ذلــك رســوم
االســترياد عــى املركبــات وقطــع الغيــار183.

وعــى الرغــم مــن أن القطــاع الخــاص يلعــب دورا ً
هام ـاً يف االقتصــاد  ،إال أنــه يســاهم بأقــل مــن
 40يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل171.
ولجعــل نظــام النقــل العــام مســتداماً ،ال بــد
مــن تطويــر منــوذج أعــال جديــد لتمويــل النقــل
العــام 172.إىل ذلــك ،تعكــف الرشكــة الســعودية
للنقــل الجامعــي "ســابتكو" عــى استكشــاف
مصــادر جديــدة للتمويــل طويــل األجــل ملشــاريع
النقــل الحــري الحاليــة واملســتقبلية بتكلفــة
أقــل  ،173عــى أن تشــمل خيــارات التمويــل
البديلــة واملســتدامة خفــض التكاليــف مــن خــال
إعــادة تحديــد أولويــات شــبكات النقــل ،و االختيــار
األمثــل لوســائط النقــل املناســبة ،وتحســن
الرسعــة التشــغيلية للمركبــات العاملــة عــى
الطــرق .ولزيــادة اإليــرادات ،تســاهم برتســيخ ثقافــة النقــل العــام مــن
خــال حمــات التوعيــة اإلعالميــة واملجتمعيــة 174.ومــن بــن املــؤرشات
املهمــة لزيــادة مســتوى اإلركاب توفــر خدمــات نقــل عاليــة الجــودة ،
والرتابــط والتنســيق بــن عنــارص شــبكة النقــل  ،مبــا يف ذلــك املرونــة
وتدويــن خــط ســر الرحــات اليوميــة  ،خاصــة للنســاء175.
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تشـكِّل أنظمــة النقــل العــام إىل حــد كبــر األســاس االقتصــادي والبيئــي
واالجتامعــي للحيــاة الحرضيــة بطــرق إيجابيــة ،وذلــك كمســتلزم أســايس

تشــر التقديــرات إىل أن إجــايل اإليــرادات املرتبطــة بالطــرق ال يتجــاوز
 300مليــون ريــال ســعودي ( 80مليــون دوالر أمريــي) ســنوياً .وهــذا
غــر كاف عــى اإلطــاق مقارنــة بامليزانيــة الحكوميــة الســنوية البالغــة
 1.5إىل  2.0مليــار ريــال ســعودي ( 400مليــون دوالر إىل  533مليــون
دوالر أمريــي) ،املخصصــة لتوســيع وصيانــة شــبكات الطــرق 184.ونظــرا ً
ملحدوديــة منــو اإلنفــاق الحكومــي لتمويــل النقــل العــام ،يتوجــب عــى
الجهــات املعنيــة أن تبتكــر وتتبنــى بعــض أدوات التمويــل الناجحــة يف
مــدن أخــرى مــن العــامل ،مثــل رســوم تحســن القيمــة  ،والتطويــر يف
محيــط محطــات ومســارات النقــل العــام ،ورســوم االزدحــام ورضائــب
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الوقــود .ميكــن أن يصبــح نظــام النقــل العــام مســتداماً مــن الناحيــة
العمليــة عــى املــدى الطويــل حينــا يتــم توظيــف اســتثامرات كافيــة
يف النظــام بحيــث تغطــي اإليــرادات النفقــات ،ومــن الجديــر بالذكــر أن
التكاليــف التــي يتحملهــا املجتمــع جــراء قلــة االســتثامر يف قطــاع النقــل
الحــري ،وبالتحديــد النقــل العــام ،ســتكون عاليــة ألن جــودة نظــام النقــل
مرتبــط مبــدى قــوة االســتثامر فيــه185.
وحيــث يجــب أن تبقــى خدمــة النقــل العــام دامئــاً متاحــة لجميــع فئــات
املجتمــع ،تجــد الرشكــة الســعودية للنقــل الجامعــي "ســابتكو" بــأن
مســتوى األســعار املنخفضــة املحــددة لهــا ال تغطــي التكلفــة الفعليــة.
ومــع امليزانيــات البلديــة القليلــة ،ال يتــم يف الغالــب تعويــض الرشكــة
عــن العجــز املايل،مــا يــرك املجــال ضيقــاً ألعــال الصيانــة والتحســن
ملرافــق وآليــات الرشكــة .وبتوفــر اإلعانــة الحكوميــة األوليــة  ،يتــم تشــجيع
مشــغيل النقــل العــام عــى االســتثامر يف مرشوعــات نقــل عــام
مرتفعــة رأس املــال وعاليــة الخطــورة ،187فاإلعانــة هنــا لــن تغطــي فقــط
جــزءا مــن التكاليــف فحســب ،بــل ستســهم يف اإلبقــاء عــى مســتوى
األســعار منخفض ـا ً مــا يجعــل خدمــة التنقــل اليومــي ميــرة للجميــع188.
ّ
يحتــاج إنشــاء أنظمــة تنقــل مالمئــة يف املناطــق الحرضيــة وصيانتهــا
ملؤسســات فاعلــة ومســتويات عاليــة مــن الدعــم الحكومي189،ذلــك
ألن عمليــة صنــع القــرار يف قطــاع النقــل موزعــة بــن وزارات الداخليــة،
والشــؤون البلديــة والقرويــة ،والنقــل ،والتجــارة والصناعــة؛ وهــذا يرجع إىل
تداخــل املســؤوليات املؤسســية ..هنــاك فقــط بعــض مــن مــدن دول
مجلــس التعــاون الخليجــي لديهــا نظــام نقــل عــام ،إال أنهــا تفتقــر لسياســة
نقــل عــام مالمئــة ومنســقة 190.وللتعامــل مــع الجوانــب املؤسســية
والتنظيميــة والتنســيقية التــي تؤثــر يف النقــل الحــري ،ينبغــي تحديــد
املنســق يف
جهــة رســمية واحــدة تتــوىل شــئون التوجيــه االســراتيجي
َّ
اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالنقــل الحــري191.
مــن املهــم أن يشــارك جميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن بالنقــل الحــري
يف اإلطــار املؤســي الــذي يعملــون مــن خاللــه نظــرا ألهميــة وجــود
مؤسســات تعمــل بصــورة جيــدة إلنشــاء أنظمــة تنقــل يف املــدن

الســعودية 192.ويشــمل أصحــاب املصلحــة جميــع املســتويات الحكوميــة
ومــزودي خدمــات النقــل واملشــغلني والقطــاع الخــاص واملجتمــع
املــدين .وكحــد أدىن  ،ميكــن للحكومــة أن تضــع وتنفــذ رؤيــة دامئــة
ملعنــى االســتدامة والتنقــل الحــري 193.بحيــث يســفر ذلــك عــن نتائــج
عامــة مرغوبــة محــددة مثــل الحــد مــن انبعاثــات الكربــون ،والحــد مــن تحويــل
األرايض الطبيعيــة ،وخفــض معــدالت ملكيــة الســيارات ،ومنــع تلــوث
الهــواء؛ فبــدون رؤيــة واضحــة  ،يبقــى التنفيــذ غــر متّســق وخــا ٍل مــن
التوجيــه ومكلــف اقتصاديــا194.

 2-4-2قياس أداء النقل العام :مؤرش ازدهار املدن

تــم الرتكيــز يف االســتعراض الســابق عــى تطويــر البنيــة التحتيــة الجديــدة
واملكلفــة لســد الفجــوات يف توفــر خدمــة النقــل العــام يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،ويف املقابــل أغفلــت جوانــب متعلقــة بفعاليــة
التكاليــف مثــل تحســن جــودة الخدمــة وســهولة الوصــول إىل املــدن
واســتبيان رضــا الــركاب عــن خدمــات النقــل العام195بهــدف تقييــم وســائل
النقــل املتاحــة والتأكــد مــن أنهــا تــؤدي الــدور املأمــول منهــا وتفــي
مبعايــر اســتدامة البيئــة والســامة واإلنصــاف والراحــة.196
وحيــث تتمثــل جاذبيــة النقــل العــام يف تزايــد مســتوى اإلركاب  ،لــذا يجــب
الرتكيــز عــى عنــر الجــودة يف التخطيــط لهــا ويف تشــغيلها ويف
التســويق لها197،وكذلــك قياســها ومراقبتهــا بصفــة مســتمرة .ووجــوب
تضافــر كافــة جهــود الجهــات الفاعلــة املتعــددة ،إلنشــاء أنظمــة نقــل
حــري مســتدامة بيئ ًيــا ومال ًيــا 198،يعــزز حاميــة املــوارد الطبيعيــة ويحســن
الصحــة العامــة ويدعــم أمــن الطاقــة ويوســع االقتصــاد ويتيــح التنقــل
للفئــات الضعيفــة يف املجتمــع.
وكــا أشــر مــن قبــل  ،أعطــى صانعــو السياســة يف اململكــة العربيــة
الســعودية أولويــة عــى الــدوام لالســتثامرات املوجهــة نحــو البنيــة
التحتيــة للنقــل واملواصــات ،باعتبارهــا عنــر رئيــس الزدهــار ورخــاء
املــدن ،وتنطــوي عــى النجــاح والثقــة يف املســتقبل وإتاحــة الفــرص
للجميــع .فاملــدن املزدهــرة تقــدم وفــرة مــن الســلع العامــة ،مــا يســمح
بالوصــول العــادل إىل "مــوارد املجتمــع املشــركة " ووضــع السياســات
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الجدول  :5-2األبعاد األساسية ملؤرش ازدهار املدن ،واألبعاد الفرعية  :التنقل الحرضي ،درجة ترابط شبكة الشوارع ،وجودة الهواء ،ومؤرشاتها تقوميها
اﳌﺆﴍات اﻟﺘﻘﻮﻤﻳﻴﺔ

ﻣﺆﴍ إزدﻫﺎر اﳌﺪن )اﻷﺑﻌﺎد أﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ

 ٠٢اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﻦ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﺎﻤﻋﻲ
إﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﺮاﺑﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﻮارع

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺸﻮارع
اﻻراﴈ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻮارع

 ٠٥اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﺴﻴﺎﻤت ﺑﻘﻄﺮ  ١٠ﻣﻴﻜﺮوﻣﻴﱰ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻬﻮاء
إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻲﻧ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
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املســتدامة 199.ويدخــل النقــل الحــري  ،ألنــه يســهل الوصــول والنفــاذ،
يف عــداد املصالــح العامــة املشــركة200.
ولــي يكــون مــؤرش ازدهــار املــدن املوجــه لرفــاه النــاس شــمولياً ،عمــد
موئــل األمــم املتحــدة إىل إدمــاج ســتة أبعــاد أساســية وهــي :اإلنتاجيــة،
البنيــة التحتيــة ،جــودة الحيــاة ،اإلنصــاف االجتامعــي ،االســتدامة البيئيــة،
والحوكمــة الرشــيدة والترشيعــات الحرضيــة) يف " عجلــة " االزدهــار201.
واســتنادا ً إىل البيانــات عــى مســتوى املدينــة  ،يحــدد املــؤرش املطبّــق
يف اململكــة العربيــة الســعودية القضايــا املتعلقــة بالتنقــل الحــري،
ودرجــة ترابــط شــبكة الشــوارع ،وجــودة الهــواء يف  17مدينــة ســعودية،
وهــي الريــاض ،مكــة املكرمــة ،جــدة ،الطائــف ،املدينــة املنــورة ،تبــوك،
الدمــام ،القطيــف ،األحســاء ،أبهــا ،نجــران ،جــازان ،حائــل ،عرعــر ،الباحــة،
بريــدة ،و ســكاكا) .وقــد تــم توضيــح املــؤرشات املســتخدمة يف الحالــة
الســعودية يف الجــدول .5-2
بنــاء املــؤرش هنــا يتــم بشــكل تدريجــي ،ويحــاول التجــاوب مــع االحتياجــات
املحليــة للمــدن ،والتكيــف بطريقــة مبتكــرة مــع التحديــات التــي تواجههــا
مقياســا لحالــة ازدهــار املدينــة اســتنادًا إىل
والفــرص املتاحــة 202.ويوفــر
ً
قــوة أو ضعــف نتائــج األبعاد األساســية ،والفرعية ،ومؤرشاتهــا التقوميية.
يــراوح مــدى املقيــاس مــن صفــر إىل  100نقطــة  ،وينقســم إىل ســبع
مجموعــات (انظــر الشــكل  8-2والجــدول  ، )6-2بــد ًءا مــن الضعيــف جــدًا
إىل القــوي ج ـدًا  ،مــع تحديــد نــوع التدخــل املــوىص بــه يف كل حالــة203.
تــم تحديــد أربــع فئــات للمــدن املختــارة تتفــاوت يف الحجــم واملوقــع

الجغــرايف :فئــة املــدن املقدســة وهــا مدينتــا مكــة املكرمــة واملدينــة
املنــورة؛ وفئــة املــدن الرئيســة ،وتشــمل الريــاض  ،جــدة  ،الدمــام ،
األحســاء والطائــف؛ وفئــة املــدن املتوســطة وتشــمل بريــدة ،تبــوك و
حائــل؛ وفئــة املــدن الصغــرة وتشــمل القطيــف ،أبهــا ،نجــران ،ســكاكا،
عرعــر ،جــازان ،و الباحــة204 .ويلخــص الشــكل  8-2مــؤرش ازدهــار املــدن لـــ
 17مدينــة مختــارة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مجــاالت التنقــل
يف املناطــق الحرضيــة  ،ودرجــة ترابــط شــبكة الشــوارع  ،وجــودة الهــواء
ومــؤرشات تقوميهــا.
املؤرش التقوميي للتنقل الحرضي
ســجلت جميــع املــدن املختــارة قيــم متدنيــة يف مجــال التنقــل الحــري،
مــا يشــر إىل أبتعادهــا عــن تحقيــق أنظمــة نقــل حــري مســتدامة ،مــا
مل تبــذل جهــودا مكثفــة بهــذا الصــدد .كذلــك ســجلت املــدن الرئيســية -
الريــاض وجــدة والدمــام واألحســاء والطائــف قيـاً متدنيــة  ،حيــث ســجلت
 % 49.6يف مــؤرشات ازدهــار املــدن عــى هــذا الصــدد ،مــا يعكــس
ضعــف توافــر وســائل النقــل الجامعــي ،عــى األرجح بســبب البنــى التحتية
التــي مل تواكــب النمــو الحــري .ومــع ذلــك  ،ال بــد مــن التنويــه مــن أن
تطويــر نظــام نقــل مســتدام يبــدأ بتنظيــم وتكامــل الحيــز الحــري بهــدف
التقليــل مــن الحاجــة للتنقــل عــن طريــق خفــض عــدد الرحــات املروريــة
وطــول مســافاتها مــا يحقــق كثافــة حرضيــة مثــى ويعــزز أداء املــدن205.
لقــد أدى ضعــف العالقــة بــن اســتخدام األرايض والتنقــل إىل انتشــار
ظاهــرة الزحــف العمــراين يف املــدن الســعودية ،مــا جعلهــا تســجل
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انخفاضــا كبــرا للغايــة عــى مــؤرش اســتخدام وســائل النقــل العــام بواقــع
 %1.5يف مــؤرشات ازدهــار املــدن ،مــا يؤكــد أن خدمــة النقــل العــام
غــر مســتغلة بالكامــل (الجــدول  .)6-2وتســتوجب لذلــك بــذل املزيــد مــن
الجهــود لجهــة إنشــاء نظــم تقويــم أداء جيــدة للنقــل العــام يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،فمــع تزايــد الطلــب عــى التنقــل يف املــدن ،تتطــور
احتياجــات التنقــل باســتمرار.

األقــدام أوركــوب الدراجــات الهوائيــة دون الحاجــة الســتخدام الســيارة،
مــا يحســن مــن جــودة الحيــاة يف املــدن .ويتضــح ذلــك مــن خــال األداء
القــوي ملــؤرش كثافــة التقاطعــات ،حيــث ســجلت  %88.5يف مــؤرشات
ازدهــار املــدن كــا موضــح يف الجــدول  .6-2وتشــمل االعتبــارات الرئيســة
للتنقــل الحــري املســتدام منــط إدارة الشــوارع ،طــول بلــوكات املبــاين
وعالقــة املبــاين باملســارات واملحطــات واألماكــن املركزيــة209.

وبينــا ال يــزال معظــم ســكان املــدن مــن الســعوديني يعتمــدون عــى
الســيارات الخاصــة ،إال أن هنــاك تحــوال مســتمرا يف عــادات التنقــل لصالــح
وســائل النقــل العــام ،يواكبــه طلــب عــى تعزيــز وســائل الراحــة واألمــان
أثنــاء الرحــات وخفــض تكلفــة اإلركاب ورسعــة وموثوقيــة الخدمــة .ويبــدو
أن هنــاك حاجــة إىل تزويــد اإلدارات املحليــة بالحوافــز وأدوات اإلدارة
لتنفيــذ سياســات النقــل املســتدامة وتشــجيع التحــول نحــو ثقافــة
التنقــل الحــري املســتدام ،ال ســيام يف املــدن الثانويــة التــي ســجلت
أدىن النتائــج عــى مــؤرش التنقــل الحــري .ويعتــر التعــاون املنظــم
واملــدروس بــن جميــع أصحــاب العالقــة املعنيــن بشــؤون التنقــل
الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية أمــرا ً حيويــاً لتطويــر منــاذج
أعــال مبتكــرة ومتكاملــة206.

مؤرش جودة الهواء
يف مجــال مراقبــة جــودة الهــواء ،شــهدت املــدن الســعودية زيــادة كبــرة
يف أعــداد املركبــات  ،مســجلة  %45.1يف مــؤرشات ازدهــار املــدن،
كــا هــو موضــح يف الجــدول  .6-2وحصلــت املدينــة املنــورة ومكــة
املكرمــة عــى أدىن النتائــج يف مجــال جــودة الهــواء  ،حيــث ســ ّجلتا 8.1
نقــاط عــى مــؤرش جــودة الهــواء ،نتيجــة الرتكيــزات العاليــة للجســيامت
الغباريــة املعلقــة يف الهــواء بقطــر 10ميكروميــر ،والنبعاثــات غــاز ثــاين
أكســيد الكربــون التــي تؤثــر ســل ًبا يف صحــة الســكان 210 .ومــا يؤســف
لــه أن النقــص يف البيانــات يؤثــر ســلباً يف فعاليــة السياســات والتدابــر
الخاصــة مبراقبــة جــودة هــواء املــدن 211.ويوضــح الجــدول  6-2قيــاس أداء
مــؤرشات التنقــل يف املناطــق الحرضيــة ،ومســتوى ترابطيــة شــبكة
الشــوارع وجــودة الهــواء.

مؤرش درجة ترابط شبكة الشوارع
يعــد ترابــط شــبكة الشــوارع عنــرا ً أساســياً يف النقــل الحــري ،حيــث
يعيــد توزيــع حركــة املــرور عــى طــول شــبكة الشــوارع بالكامــل 207.ومتثــل
نســبة األرايض الحرضيــة املخصصــة للشــوارع عام ـاً آخــرا ً يؤثــر يف درجــة
الرتابــط بــن املناطــق الحرضيــة .ويالحــظ أن املــدن املقدســة قــد ســجلت
أعــى النقــاط  ،حيــث بلغــت  %78.4يف مــؤرشات ازدهــار املــدن عــى
مــؤرش درجــة ترابطيــة الشــوارع بســبب مشــاريع البنيــة التحتيــة لضــان
التنقــل اآلمــن واملريــح للحجــاج يف الوقــت املناســب .فوجــود درجــة ترابط
عاليــة يف شــبكة الشــوارع يشــجع كثــرا ً عــى التنقــل الص ّحــي ســرا عــى
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ســجل مــؤرش الوفيــات الناجمــة عــن إصابــات حــوادث املــرور قيمــة متدنيــة
بلغــت 53.7يف مــؤرشات ازدهــار املــدن ،وللحــد مــن ارتفــاع معــدالت
الوفيــات الناجمــة عــن الحــوادث املروريــة عــى الطــرق  ،اعتمــدت البــاد
مجموعــة مــن االســراتيجيات الوطنيــة للســامة عــى الطــرق والتدابــر
واإلجــراءات شــملت ترشيعــات صارمــة عــى رسعــة املركبــات والدراجــات
الناريــة واســتخدام أحزمــة األمــان212 ،وتركيــب كامــرات املراقبــة يف جميع
قطاعــات الطــرق الرئيســة213.

 5-2مراجعــة التنقــل الحــري :مالحظــات
ختاميــة
النقــل املســتدام مطلــب أســايس للتقــدم واالزدهار ،فهــو يدعم النمو
الشــمويل ويســهم يف توليــد فــرص العمــل ،والوصــول إىل األســواق،
ومتكــن املــرأة ،ورفــاه ذوي اإلعاقــة والفئــات الضعيفــة األخــرى يف
املجتمــع .وهــو رضوري ألي جهــود جــادة يف التصــدي للتغــرات املناخيــة
ومعالجــة تلــوث الهــواء والتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية عــى البيئــة وتعزيــز
الســامة املروريــة عــى الطــرق 214.ومــع ذلــك  ،وبرغــم التنميــة العمرانيــة
الناجحــة نســبياً  ،يبــن هــذا الفصــل أن أمنــاط االســتيطان والبنيــة التحتيــة
الحرضيــة والتنظيــم االجتامعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية عرضــة
لتأثــرات التحــر الرسيــع ،والتغــر الدميوغــرايف ،وتناقــص املــوارد،
وتغــر املنــاخ ،وتزايــد تواتــر الظواهــر الجويــة القاســية .وعــى هــذه
الخلفيــة ،تحــدي يف الوصوليــة لألنشــطة االقتصاديــة رغــم البنيــة التحتيــة
املتاحــة للتنقــل الحــري ،بســبب غيــاب النقــل العــام.
ويف ظــل تزايــد ملكيــة الســيارات الخاصــة يف املــدن  ،تبقــى خيــارات
التنقــل محــدودة ..يضاعــف مــن ذلــك عــدم الرضــا إزاء عــدم كفايــة وســائل
النقــل الجامعــي .إىل جانــب ذلــك  ،تعتــر حــوادث املــرور عــى الطــرق
مــن بــن األســباب الرئيســة للوفيــات املبكــرة يف اململكــة .وباملثــل ،
فــإن اآلثــار الصحيــة لتلــوث الهــواء الناجــم عــن النقــل الحــري املعتمــد
عــى املركبــات تشــكل باعثــاً عــى القلــق .ولــي يتســنى إدارة منــو
الســكان الحــر والحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي  ،يجــب أن يكــون منــوذج
النقــل الجديــد يف اململكــة مســتداماً موفــرا ً لخيــارات متعــددة لســهولة
الوصــول للمــدن ،وليــس مجــرد تســهيل زيــادة تدفــق حركــة املــرور كــا
يف منــوذج تخطيــط النقــل املعتــاد الــذي يركــز عــى توســيع ســعة
الطريــق وزيــادة املســافات والرسعــة ،مــا يحفــز عــى التنقــل باملركبــات
والزحــف العمــراين  ،لكنــه يعجــز عــن تلبيــة متطلبــات البنيــة التحتيــة للنقــل
واالحتيــاج مــن الخدمــات يف املناطــق الريفيــة.

عــى الرغــم مــن أن بنــاء املزيــد مــن الطــرق أمــر بالــغ األهميــة لتهيئــة
الظــروف املالمئــة لتصميــم أنظمــة نقــل فعالــة  ،فــإن التخطيــط
والتصميــم الحــري الجيــد للمــدن الســعودية رضورة الزمــة لتقليــل
املســافات وزيــادة إمكانيــة الوصــول لتعزيــز حلــول النقــل الحــري
املســتدام .يحــدد هــذا الفصــل أن بإمــكان ســكان املدينــة تحقيــق
الوصــول مــن خــال العمــل عــن بعــد ومشــاركة الســيارات ،أو القيــام
برحــات ملســافات قصــرة  ،مــا يذلــل بعــض التحديــات التــي يفرضهــا
النقــل الحــري حاليًــا.
ميكــن الســراتيجية مرتكــزة إىل ثالثــة أبعــاد أن تســاعد يف ضــان تحقيــق
منــوذج مســتدام للتنقــل الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تنطــوي األولويــة األوىل عــى تفــادي التنقــل كثيــف الكربــون باملركبــات
الخاصــة ،وذلــك مــن خــال التخطيــط املدمــج للمــدن ،واســتخدام األرايض
املختلطــة والتطويــر الحــري يف محيــط محطــات ومســارات النقــل
العــام 215.وعــى املســتوى املحــي ،هنــاك فرصــة ملخططــي النقــل
وصانعــي السياســات لبنــاء مــدن اســتنادا ً ملفهــوم "الشــوارع الكاملــة"
 ،وبالتــايل تعزيــز املجتمعــات العمرانيــة الحيويــة 216.ومــن أمثلــة ذلــك
الطــرق متعــددة االتجاهــات املزدانــة باألشــجار الخــراء التــي توفــر
مســاحات ومســارات للســيارات والحافــات واملشــاة (وحتــى الــرام يف
بعــض األحيــان) بحزمــة مــن التصاميــم الجيــدة تــرز جامليــات وحيويــة وأمــن
املــكان 217،رشيطــة مراعــاة الواقــع الثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي
ومتطلبــات الســكان وأمنــاط ســلوك املتنقلــن218 .
أمــا األولويــة الثانيــة ،فتتمثــل يف االنتقــال إىل وســائط نقــل أكرث صديقة
للبيئــة ،مثــل وســائل النقــل العــام وأمنــاط النقــل النظيــف (املــي
وركــوب الدراجــات) ،واألولويــة الثالثــة هــي يف اختيــار وســائل النقــل
وتكنولوجيــا الســيارات املوفــرة للطاقــة 219.وهــذا النهــج االســراتيجي
يعــزز األداء مــن خــال اســتهداف العــرض والطلــب عــى النقــل ،إذ
يتيــح للمــدن االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة القامئــة ويوفــر لهــا مزيــد

الجدول  :6-2مؤرشات قياس األداء للتنقل الحرضي  ،وترابطية شبكة الشوارع  ،وجودة الهواء

اﳌﺆﴍات

ﻣﺆﴍات ١٧
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺆﴍات ١٧
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

اﳌﺆﴍات

ﻣﺆﴍات ١٧
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

١٫٥

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت

٨٨٫٥

ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﳌﺮاﻗﺒﺔ

٦٠٫٣

ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

١٠٠

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺸﻮارع

٣٧٫٧

ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

٠٫٠

اﻻراﴈ اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺸﻮارع

ﺗﺮﻛﻴﺰات اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت )اﻟﻐﺒﺎر(
اﳌﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻬﻮاء
ﻗﻄﺮ  ١٠ﻣﻴﻜﺮوﻣﻴﱰ

١٨٫٨

٧٤٫٢

وﻓﻴﺎت ﺣﻮادث اﳌﺮور

٥٣٫٧

اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻴﴪ

٨٦٫٩

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ

٤٨٫٩

اﳌﺆﴍات

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ

٤٨٫٩

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻲﻧ
أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

١٫٤

٥٥
٤٥٫١

* ( )1ضعيف للغاية ( )9-0؛ ( )2ضعيف جدا ( )39-10؛ ( )3ضعيف ( )49-40؛ ( )4ضعف متوسط ( )59-50؛ ( )5قوي إىل حد ما ( )69-60؛ ( )6قوي ( )79-70؛ و ( )7قوي جدا ()100-80
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ﺔ

رﺻﻴﻒ ﻣﻔﺘﻮح

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

٣٩

اﻟ

ﺼ
ﻴﻒ

ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

درﺟﺔ

اﻟ

ﺸﺘﺎ

ء ٫٩

٨٤

درﺟﺔ

ﻣ
ﺌﻮﻳ

ﻣﺌ

رﺻﻴﻒ ﻣﻔﺘﻮح

ﻣﺴﺎران ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﻣﻠﻌﺐ

ﺷﺎرع اﻟﻤﺸﺎة

ﻮﻳﺔ

الشكل  :9-2قطاع عريض لتصميم مقرتح لشارع يف مدينة الدمام

املصدر :تقرير حالة مدينة الدمام ،برنامج مستقبل املدن السعودية

مــن خيــارات التنقــل لــدى اختيــار التقنيــة التــي ســيتم االســتثامر فيهــا.
رشيطــة تضافــر الجهــود املنســقة عــى جميــع املســتويات الحكوميــة،
مبــا فيهــا القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين واألكادمييــن مــن جميــع
املحليــات واملناطــق.
ويجمــع تخطيــط النقــل الفعــال بــن الحاجــة ملرشوعــات ومكاســب يف
املــدى القصــر يف إطــار رؤيــة اســراتيجية طويلــة األجــل 220.عىل ســبيل
املثــال ،حفــزت الزيــادة املســتمرة يف اســتهالك الطاقــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية الباحثــن الســعوديني عــى استكشــاف أنــواع مــن
الوقــود البديــل ومحــركات دفــع جديــدة للمركبــات ،ونقــل البيانــات برسعات
عاليــة  ،ومستشــعرات رقميــة وتحليــل البيانــات .وباملثــل  ،هنــاك فــرص
إيجابيــة هائلــة يقدمهــا النقــل املســتدام  ،مثــل إنقــاذ آالف األرواح ســنوياً
مــن خــال تعزيــز الســامة املروريــة عــى الطــرق وخفــض تلــوث الهــواء،
رشيطــة أن يكــون تطويــر السياســات ذكيـاً مبــا يضمــن االســتفادة منهــا.
يــويص هــذا الفصــل باالســراتيجيات التاليــة لتحقيــق منــط تنقــل حــري
مســتدام قائــم عــى إتاحــة وســائل نقــل آمنــة توفــر ســهولة يف
الوصــول إىل الفــرص والخدمــات والســلع واملرافــق ،والتحــول إىل النمــط
الجديــد لتخطيــط النقــل يتطلــب فقــط إعــادة توجيــه دون زيــادة كبــرة
يف البنيــة التحتيــة 221،واعتــاد ســهولة الوصــول العــادل كمبــدأ إرشــادي
يف تخطيــط وسياســة النقــل ،واالســتثامر يف البنيــة التحتيــة  ،ودعــم
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الروابــط بــن اســتخدام األرايض والنقــل بالطــرق التاليــة:
• التأكــد مــن أن مرونــة املــدن يف مواجهــة تحديــات التغــر املناخــي
ركيــزة أساســية للتخطيــط وإنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة للنقــل وكذلــك
تطويــر شــبكات النقــل.
• تبنــي املســاواة كمعيــار للتخطيــط والتصميــم يف إعــداد وتنفيــذ
مبــادرات النقــل.
• وجــوب تحســن شــبكات النقــل لتعزيــز مســتوى ترابــط شــبكات
الشــوارع والتنقــل عــى طــول محــاور التنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة،
مــن خــال إتاحــة مجموعــة أكــر مــن خيــارات النقــل.
• إحيــاء تصاميــم التخطيــط الحــري وهندســة النقــل .إذ ميكــن
تحســن الكثافــة مــن خــال نظــم ولوائــح تحديــد املناطــق وتطبيــق
الحوافــز املحليــة عــن طريــق االســتثامر يف البنيــة التحتيــة  ،ومــن
خــال التدخــات يف املجــال الحــري عــر تخطيــط وتصميــم أحيــاء
ومجــاورات ســكنية بالتنــوع واالســتعامل املختلــط مبــا يعــزز التنقــل
وتشــجيع املــي النظيــف نتيجــة التقــارب وتقليــص الحاجــة للرحــات
املروريــة.

• دعــم اســتخدام وســائل النقــل الجامعــي املتوافقــة مــع الظــروف
املحليــة والثقافيــة والجغرافيــة واملناخيــة .وتعزيــز متطلبــات
الصحــة والســامة واألمــن  ،مــع الرتكيــز عــى رضــا الــركاب وســهولة
االســتخدام.
• تشــجيع مصــادر التمويــل املتنوعــة واألطــر املالية املتســقة للنهوض
بنظم ومبادرات ومشــاريع النقل املســتدامة.
• تعزيــز الجهــود الراميــة للحــد مــن حــاالت الوفــاة واإلصابــات الناجمــة عــن
حــوادث املــرور.

• التنويــع نحــو وقــود وتكنولوجيــا نقــل أكــر اســتدامة ،عــى ســبيل
املثــال ،املركبــات التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة مــن مــوارد
متجــددة ،وبالتقنيــات الهجينــة والغــاز الطبيعــي.
• اعتــاد نظــم نقــل ذكيــة ،كنظــام دفــع أجــرة اإلركاب بالبطاقــة
اإللكرتونيــة ورســوم اســتخدام الطــرق ،ومراكــز التحكــم يف النقــل،
ومعلومــات املســتخدم اللحظيــة ،عنــد االقتضــاء.
• جعل املجتمع رشيكاً أساسياً ﻲﻓ تطوير حلول النقل املستدام.

• تعزيــز رصــد ومتابعــة اآلثــار الصحيــة النبعاثــات النقــل والضوضــاء يف
املــدن الرئيســة ذات الكثافــة املروريــة العاليــة ،وبنــاء القــدرات الفنيــة
للتعامــل مــع البيانــات واإلحصــاءات.

© Shutterstock
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اليــوم ،تعــد التحديــات البيئيــة كتغــر املنــاخ مــن أكــر املخاطــر التــي
تهــدد ازدهــار العديــد مــن املــدن  ،مبــا فيهــا املــدن الســعودية .ولتحقيــق
االلتــزام العاملــي املتعلــق مببــدأ "أالّ يتخلــف أحــد عــن الركــب" فيــا
يتصــل بالبيئــة كــا هــو موضــح يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام
( 2030خطــة عــام  ، )2030ســتحتاج اململكــة إىل تطبيــق العديــد مــن
االســراتيجيات ،مــن بينهــا االهتــام باالحتياجــات البيئيــة الخاصــة بالفئــات
الضعيفــة مــن املجتمــع وإرشاكهــم يف اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر يف
حياتهــم .ويســتند تعامــل اململكــة مــع التحديــات البيئيــة ومشــاركتها يف
النقاشــات العامليــة حــول قضايــا البيئــة التــي تواجــه مدنهــا إىل العديــد
مــن االتفاقــات اإلطاريــة العامليــة واملحليــة املتكاملــة بدرجــة كبــرة مــع
رؤيتهــا  2030واســراتيجياتها وبرامجهــا اإلمنائيــة.
ويف ضــوء ضخامــة االحتياطــي الخــام الهيدروكربــوين يف اململكــة
العربيــة الســعودية  ،يــرز االهتــام بــرورة تحقيــق منــو صديــق للبيئــة
ومســتدام ،وهــذا واضــح يف العديــد مــن املبــادرات االســتثامرية يف
مجــال تنميــة املــدن الخــراء .وبالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف مو ّحــد
للمــدن الخــراء ،إال أن اململكــة العربيــة الســعودية تســعى مــن خــال
العديــد مــن توجهاتهــا إىل تشــكيل املفهــوم عــر تقليــل االعتــاد عــى
مصــادر الطاقــة غــر املتجــددة ،وتطويــر نظــم نقــل مســتدامة ومنخفضــة
الكربــون ،وإقامــة بنيــة تحتيــة خــراء ومرنــة ،وتقليــل النفايــات وإدارتهــا،
وزيــادة الرقعــة الخــراء ،وتدويــر امليــاه العادمــة (الرماديــة)  ،وتحســن
مناهــج التخطيــط وإدارة التنميــة الحرضيــة املســتدامة لتكــون شــاملة
وتشــاركية )1(.ويتطــرق نظــام التخطيــط العمــراين الوطنــي املقــرح
إىل املبــادرات يف هــذه املجــاالت ،حيــث ســيكون هــذا النظــام قاس ـاً
مشــركا بــن كافــة األجهــزة الحكوميــة يف تنفيــذ رؤيــة اململكــة ،2030
وممكّنــاً رئيســاً للتنســيق والتكامــل الالزمــن لتنفيــذ برنامــج التحــول
الوطنــي يف املجــاالت العمرانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن التغيــرات التنظيميــة والحاجــة املاســة إىل
تعزيــز الكفايــة الصناعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية قــد أدت أيضً ــا
إىل زيــادة الطلــب عــى حلــول األعــال الخــراء والصديقــة للبيئــة يف
مختلــف قطاعــات التنميــة ،مدفوعـاً ذلــك باملعاهــدات العامليــة املرتبطــة
باتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغــر املناخــي  ،ومؤخــرا
بأهــداف التنميــة املســتدامة  ، 2030واألجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،وكذلــك
بالتوجهــات الرســمية العامــة يف نظــام التخطيــط العمــراين الوطنــي
الجديــد ،وبسلســلة مــن خطــط التنميــة الوطنيــة الخمســية املتعاقبــة
التــي اســتهدفت الحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري ،وتحســن
إدارة املــوارد املائيــة  ،وتعزيــز االســتخدام املســتدام للمــوارد ،وتيســر
إيجــاد فــرص العمــل ،وتعزيــز التقــدم التكنولوجــي  ،وزيــادة نفقــات
القطاعــن العــام والخــاص.
كام هو مذكور يف الفصل األول ،تشمل أجندة  2030سبعة عرش هدفاً
اســراتيجياً للتنميــة املســتدامة و  169غايــة يجــب تحقيقهــا بحلــول عــام
 .2030ومل تكــن املــدن مشــمولة بأهــداف األلفيــة بشــكل مبــارش ،إال أن
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الهــدف  11يف أجنــدة  2030ركــز عــى رضورة تحقيــق املــدن واملجتمعــات
املســتدامة .وهــذا اعــراف ضمنــي بالقــوة التحويليــة الكامنــة يف عمليــة
التحــر لتحقيــق االســتدامة البيئيــة وفــق أجنــدات مــا بعــد  2015التنمويــة.
( )2هنــاك  10مســتهدفات ضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة  11تغطــي
مجموعــة واســعة مــن التحديــات الحرضيــة العامليــة ،منهــا مــا هــو متعلــق
باالســتدامة البيئيــة ،إذ تشــمل العنــارص األساســية للهــدف  11املرتبطــة
باالســتدامة البيئيــة تلبيــة االحتياجــات اإلســكانية بطريقــة صديقــة للبيئــة
تشــمل :اســتخدام مــواد اإلنشــاء املحليــة ،بنــاء أنظمــة نقــل ذكيــة
وفعالــة يســهل الوصــول إليهــا ومتاحــة للجميــع بأســعار معقولــة ،إدارة
النفايــات الصلبــة يف املــدن؛ تطويــر ومتويــل اســراتيجيات الحــد مــن
مخاطــر الكــوارث ،إدارة ومعالجــة املســتويات املتزايــدة واملقلقــة لتلــوث
الهــواء يف املــدن ،إنشــاء وحاميــة الفضــاءات الحرضيــة العامــة املفتوحــة؛
واألهــم مــن ذلــك كلــه ،تضمــن كل ذلــك يف خطــط وسياســات وبرامــج
التنميــة الوطنيــة واإلقليميــة.
قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بــدور فاعــل يف إطــاق التنميــة
املســتدامة يف إطــار رؤيــة اململكــة ، 2030مبــا يف ذلــك األهــداف
االســراتيجية املرتبطــة بهــا واملوضحــة يف االســراتيجية العمرانيــة
الوطنيــة املحدثــة )3(.وتجــدر اإلشــارة إىل أن اململكــة أحــرزت تقدمـاً كبــرا ً
يف العديــد مــن املجــاالت ،شــاملة التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة،
واملســاواة بــن الجنســن ،والصحــة والتعليــم  ،ووضــع الترشيعــات البيئية
وتحديثهــا ،وكلهــا تتــاىش مــع الطموحــات الــواردة يف االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة وتســاند امليثــاق الداعــم للركائــز األساســية
لرؤيــة اململكــة .2030
تشــمل بعــض املجــاالت املحتملــة التــي ميكــن لربامــج البحــث والتطويــر
أن تســهم إيجابـاً يف اإلدارة البيئيــة لهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية
 :إدارة جــودة الهــواء ،التخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ ،الطاقــة املتجــددة،
التخطيــط للمــوارد املائيــة املســتدامة ،وإدارة النفايــات )4(.ويتطلــب
الحفــاظ عــى هــذا الزخــم جهــودا ً واســتثامرات جوهريــة  ،مــن خــال
السياســة والتقــدم العلمــي ،وتعزيــز قــدرات األجهــزة الوطنيــة واملحليــة
 ،إضاف ـ ًة لتوفــر إطــار عمــل متقــن ملنظومــة تخطيطيــة وفــق املنشــود
يف نظــام التخطيــط العمــراين الجديــد.
وتغطــي إىل حــد كبــر املجــاالت ذات األولويــة املحددة يف مســتهدفات
الهــدف  11مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .وتــأيت هــذه الجهــود دع ـاً
لتبنــي نهــج منســق لجميــع جهــود التنميــة الحرضيــة املســتدامة بــن كافــة
األجهــزة الحكوميــة عــى اختــاف مســتوياتها والــركاء يف التنميــة)5( .

ُخصــص االســتثامرات لبنــاء مرشوعــات
ومــن خــال هــذا النهــج املنســق  ،ت ّ
إعــادة التدويــر ،ودعــم اإلدارة الفعالــة للنفايــات  ،واالســتخدام األمثــل
ملــوارد امليــاه  ،وتوســيع نطــاق االســراتيجيات للحــد مــن أنــواع التلــوث

املختلفــة يف العديــد مــن املــدن الســعودية ،والتــي تتســق مــع
األهــداف البيئيــة الــواردة يف رؤيــة اململكــة  .2030إن فهــم الجمهــور
ومعرفتــه بشــأن االســتدامة وتطبيقهــا أمــر بالــغ األهميــة لضــان التنفيــذ
الناجــح .وبهــدف تحســن مســتوى معيشــة الســكان وجــودة حياتهــم
يف املــدن اآلخــذة يف التوســع  ،تؤكــد وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة
عــى اعتــاد نُهــج تخطيطيــة قامئــة عــى البعــد اإلنســاين لحاميــة بيئــة
اململكــة العربيــة الســعودية والتنميــة املســتدامة  ،اللتــن تأتيــان يف
مقدمــة رؤيتهــا االســراتيجية الوطنيــة)7( .

املســتقبل الحرضيــة يف إطــار مــن التواصــل والتكامــل والتــوازن البيئــي
واالجتامعــي واالقتصــادي.
واملوازنــة بــن األهــداف املذكــورة أعــاه ال تحــد مــن نطــاق االســتدامة ،بل
تؤكــد عــى أهميــة املســاواة بــن األجيــال ،وهــذا هــو مفهــوم الحفــاظ
عــى املــوارد لصالــح ألجيــال القادمــة ،كذلــك تســعى املوازنــة أيضــا إىل
رضورة تحمــل تبعــات وتداعيــات التدهــور البيئــي .ومــن ثــم ،فــإن الهــدف
الشــامل للتنميــة املســتدامة هــو االســتقرار الطويــل األجــل لالقتصــاد
والبيئــة؛ وال ميكــن تحقيــق ذلــك إال مــن خــال التكامــل واالعــراف بأهميــة
األبعــاد االقتصاديــة والبيئيــة واالجتامعيــة يف جميــع مراحــل عمليــة صنــع
القــرار .فالتنميــة املســتدامة تــدور حــول تقليــل التأثــرات الســلبية مــع
تحســن البيئــة لضــان حيــاة أفضــل لألجيــال الحاليــة واملســتقبلية .ويف
الســياق الوطنــي هنــا ،تنطــوي هــذه التعريفــات عىل رضورة إحــداث نقلة
نوعيــة يف نهــج اســتخدام املــوارد الطبيعيــة غــر املتجــددة كاإلبطــاء يف
معــدالت اســتغاللها لحــن إيجــاد بدائــل جديــدة.

يتنــاول هــذا الفصــل مفهــوم االســتدامة للمــدن يف اململكــة
العربيــة الســعودية  ،مــع الرتكيــز عــى األمــن املــايئ ،وإدارة النفايــات،
وجــودة الهــواء ،والتخفيــف مــن آثــار التغــر املناخــي والتكيــف معهــا،
واســتهالك الطاقــة ،إىل جانــب املدينــة املرتاصــة منظمــة التشــكيل
ويتقــى إمكانيــة نجــاح جميــع املشــاريع
العمــراين املوفــرة للطاقــة،
ّ
والخطــط االســراتيجية التــي تــم تحديدهــا عــى صعيــد اســراتيجية
مــن خــال رؤيــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي املســتمر ،لخصــت
التنميــة املســتدامة واملتكاملــة للمملكــة .ويوضــح هــذا الفصــل
الحكومــة األهــداف التنمويــة للعقديــن التاليــن؛
التحديــات البيئيــة يف اململكــة ،وفــرص التنميــة
شــاملة تحقيــق التنميــة املســتدامة واملثــل
املســتدامة التــي ميكــن تحقيقهــا عــر تكامــل
()8
األعــى لالســتدامة البيئيــة ،مــع التأكيــد عــى
األبعــاد البيئيــة واالقتصاديــة واملجتمعيــة،
يــي ذلــك اســتعراض للتقــدم املحــرز مؤخــرا ً
رضورة التنســيق والتعــاون والتكامــل بــن كافــة
الربامــج التنفيذيــة وتضافــر األهــداف لتحقيــق
فيــا يتعلــق بضــان االســتدامة البيئيــة يف
النمــو املســتدام .ويتوقــف هــذا عــى تطويــر
املناطــق الحرضيــة .كــا يســتعرض الفصــل أدوار
أدوات لقيــاس التقــدم الــذي يتطلــب تركيــز
األجهــزة الرســمية املعنيــة والجهــات الفاعلــة
األبحــاث يف جوانــب متعــددة ،وسياســات
غــر الحكوميــة يف دعــم االســتدامة البيئيــة
ســليمة ،وقيــادة سياســية ،وبيئــة تنظيميــة
وترتيــب أولوياتهــا .ويختتــم الفصــل ببيــان التدابــر
ممك ّنــة لتنفيــذ سياســات واســراتيجيات
واإلجــراءات التــي متكّــن اململكــة العربيــة
تهدف التنمية املستدامة إىل الحد
صديقــة للبيئــة .مــع رضورة أن تقــرن هــذه
الســعودية مــن ترسيــع تحقيــق األهــداف البيئيــة
من التأثريات السلبية مع تحسني
األدوات مــع مبــادرات االقتصــاد األخــر،
وأهــداف النمــو األخــر.
وتوافــر إطــار سياســات ذيك ومــرن ومنســق
البيئة لضامن نوعية حياة أفضل
ومتكامــل إلعــداد الخطــط االســتباقية يف
لألجيال الحالية واملستقبلية.
إطــار مــن التنســيق والتعــاون والجهــد الحكومــي
املشــرك بكافــة أجهزتــه وقطاعاتــه ومســتوياته
متــت مناقشــة مفهــوم االســتدامة للمــدن
اإلقليميــة واملحليــة.
وارتباطهــا بالتنميــة املســتدامة منــذ مطلــع
تســعينات القــرن املــايض )9(.وتعـ ّرف االســتدامة
بأنهــا تلبيــة احتياجــات الحــارض دون املســاس
باحتياجــات األجيــال القادمــة )10( .ويف ســياق
التحــر ،يُعنــى مفهــوم التحــر املســتدام أو التنميــة املســتدامة
ببســاطة بالتنميــة الحرضيــة التــي تراعــي وتضمــن احتياجــات ومتطلبــات

 1-3فهم االستدامة
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 2-3األدوار والتقــدم املحــرز نحــو االســتدامة
البيئيــة يف املناطــق الحرضيــة
يف العقــد األخــر ،رشعــت اململكــة يف الحفــاظ عــى مواردهــا الطبيعية
والرتكيــز عــى االســتخدام املســتدام لهــا كخيــار اســراتيجي لتحقيــق
االزدهــار وتحســن مســتوى معيشــة الســكان وجــودة حياتهــم .ومــن أجــل
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة  ،تقــوم الحكومــة بعــدة اســتثامرات
وجهــود لتحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة  2030التــي تدعــو إىل "تعظيــم
القيمــة املضافــة للمــوارد الطبيعيــة يف االقتصــاد الوطنــي وتنويــع
مصادرهــا وضــان اســتدامتها وحاميــة البيئــة الطبيعيــة واملحافظــة عــى
الحيــاة الفطريــة " ( )12عــن طريــق تعزيــز آليــات حاميــة األرايض مــن التصحــر
والتلــوث ،وتحســن مســتوى إدارة النفايــات ،وحاميــة وتعزيــز التنــوع
اإلحيــايئ.
ويرتبــط العديــد مــن األهــداف الوطنيــة بتشــجيع التوســع يف إعــادة
اســتعامل امليــاه املعالجــة  ،وتدابــر الحفــاظ عــى املــوارد املائيــة غــر
املتجــددة ،وااللتــزام بتطويــر مصــادر الطاقــة املتجــددة ألغــراض إنتــاج

الكهربــاء وتحليــة امليــاه املالحــة .ويف نظــام التخطيــط العمــراين
الوطنــي الجديــد ،تــم أيضً ــا إدراج أهــداف إضافيــة لدعــم تبنــي مبــادئ
االقتصــاد األخــر لتعزيــز االســتدامة البيئيــة.
ويف هــذا الســياق ،تــم ســن عــدة لوائــح وتنفيــذ مجموعــة مــن التدابــر
مــن قبــل األجهــزة الرســمية املشــاركة يف األجنــدة البيئيــة لــوزارة البيئــة
وامليــاه والزراعــة (،الجــدول  )1-3لتحســن وتطويــر اإلدارة البيئيــة .عــاوة
عــى ذلــك  ،هنــاك عــدد مــن املؤسســات الســعودية التزمــت بخفــض
أثرهــا البيئــي مــن خــال حمــات الحفــاظ عــى املــوارد واملامرســات
الصديقــة للبيئــة .عــى ســبيل املثــال  ،يســاهم مركــز امللــك عبداللــه
للدراســات والبحــوث البرتوليــة يف بنــاء منصــة املعرفــة املتعلقــة
بتغــر املنــاخ  ،واالســتثامر يف البحــث والتطويــر إليجــاد أفضــل الحلــول
التــي تتميــز بتطويــر الكفايــة واإلنتــاج يف مجــال الطاقــة مــن أجــل صالــح
املجتمعــات املحليــة والعامليــة)13(.

الجدول  :1-3األجهزة الرسمية واملؤسسات املرتبطة بتحسني وتطوير اإلدارة البيئية
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﳌﻬﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد وﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻬﻮاء )ﻣﺜﻞ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت( وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﴬﻳﺔ ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺮور ،وﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺪن وﻋﺎﻤرة اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺒﻨﺎء  ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ

إدارة واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ  ،وﻧﻈﺎم اﻟﺮي واﻟﴫف اﻟﴫف وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
اﳌﺮاﻋﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺮﺜوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﻤك  ،وإﻧﺸﺎء ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت وﻃﻨﻴﺔ.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ

ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ،وﻋﲆ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻨﻮع اﻹﺣﻴﺎﻲﺋ  ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ وداﻋﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﺜوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .وإدارة اﳌﺮور ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ووﺿﻊ
ﺣﺪود ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻌﺎدم اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء.

وزارة اﻟﺼﺤﺔ
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺠﻮدة
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻦﻴ اﻷﻓﺮاد وﺟﻌﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺑﻼ ﺗﻠﻮث
ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻻﻫﺘﺎﻤﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(

ﻣﺒﺎدرات ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية ( ، )2018و اليامي و برايس ()2006
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الشكل  :1-3إجاميل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،اململكة العربية السعودية
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إﺟﺎﻤﱄ ﻏﺎز ﺛﺎﻲﻧ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)ﻃﻦ ﻣﱰي(

إﺟﺎﻤﱄ ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن
)ﻃﻦ ﻣﱰي(

إﺟﺎﻤﱄ ﺛﺎﻲﻧ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوﺟﻦﻴ
)ﻃﻦ ﻣﱰي(

إﺟﺎﻤﱄ ﻏﺎز اﻟﻔﻠﻮرﻳﻦ
)ﻃﻦ ﻣﱰي ﻏﺎز ﻛﺮﺑﻮن ﻣﻜﺎﰲء(

املصدر :معهد املوارد العاملية  ، CAIT ،مستكشف البيانات املناخية 2017 ،

ومنــذ اعتــاد أجنــدة القــرن  21يف قمــة األرض عــام  1992يف ريــو،
تــم إنجــاز العديــد مــن األهــداف البيئيــة مثــل مكافحــة التصحــر ،وإنشــاء
شــبكة معلومــات بيئيــة  ،واعتــاد خطــة إدارة الســواحل البحريــة،
والحفــاظ عــى الحيــاة الفطريــة الوطنيــة .ومــع ذلــك  ،وكــا هــو الحــال
مــع العديــد مــن البلــدان التــي شــكلت فيهــا الصناعــة النفطيــة املحــرك
لنموهــا االقتصــادي ،ازداد التلــوث البيئــي بالتزامــن مــع الرخــاء االقتصــادي
املتزايــد .عــى ســبيل املثــال  ،تشــر الدراســات إىل أن التلــوث البيئــي
الناتــج عــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري ومخلفــات املنتجــات الثانوية
يف اململكــة العربيــة الســعودية قــد ازداد مبــرور الســنني مــع دخــل الفــرد
وإنتــاج الطاقــة واســتهالكها )14(.وهــذا يعنــي أنــه مــا مل يتــم وضــع
التدابــر املناســبة للتصــدي للتدهــور البيئــي املرتبــط بأمنــاط اإلنتــاج
واالســتهالك يف اململكــة ،فستســتمر اململكــة العربيــة الســعودية

يف مواجهــة التحديــات البيئيــة ذات اآلثــار الســلبية يف ازدهــار ورفــاه
األجيــال القادمــة.
تشــر البيانــات إىل أن إجــايل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري مــن
غــازات مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون ارتفــع مــن  188مليــون طــن مــري
يف عــام 1990إىل  583مليــون طــن يف عــام ( 2014الشــكل .)1-3
وشــكلت انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون  % 91منهــا (أو  535مليــون
طــن) يف عــام  .2014وكان حــوايل  % 88مــن االنبعاثــات (أو  516طــن
مــن مــكاىفء ثــاين أكســيد الكربــون) ناجــاً عــن قطــاع الطاقــة .ففــي
ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ  ،شــكل ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ الكهربائيــة ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﻧﺻف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻘطﺎﻋﺎت  ،ﺗﻟﯾﮭﺎ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﻘل ثــم ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺷﯾﯾد (اﻟﺷﮐل
.)2-3

الشكل  :2-3مصادر انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف قطاع الطاقة (القطاعات الفرعية)
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺤﻄﺎت ﺣﺮارﻳﺔ )ﻃﻦ ﻣﱰي ﺛﺎ اوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(
اﻟﻨﻘﻞ )ﻃﻦ ﻣﱰي ﺛﺎ اوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ وﺑﱰوﻛﻴوﻳﺎت وﺗﴪﻳﺐ ﻏﺎزات ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ
)ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻜﺎﰱء ﺛﺎ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(

اﺣﱰاق وﻗﻮد )ﻃﻦ ﻣﱰي ﺛﺎ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺤﻄﺎت ﺣﺮارﻳﺔ( ﰲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ )(%

املصدر :معهد املوارد العاملية  ، CAIT ،مستكشف البيانات املناخية 2017 ،
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 3-3االتفاقات البيئية العاملية
صادقــت اململكــة العربيــة الســعودية عــى العديــد مــن املعاهــدات
والربوتوكــوالت التــي تغطــي االســتدامة واإلدارة البيئيــة .ففــي عــام
 ،1994صادقــت اململكــة العربيــة الســعودية عــى اتفاقيــة األمــم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ مــن أجــل تثبيــت تركيــزات غــازات
الدفيئــة يف الغــاف الجــوي عنــد مســتوى تحكــم يحــول دون تدخــل
خطــر مــن جانــب اإلنســان يف النظــام املناخــي )15(.كــا انضمــت إىل
بروتوكــول كيوتــو يف  31ينايــر  2005وصادقــت عــى اتفاقيــة باريــس
يف  3نوفمــر  .2016هــذه االتفاقــات التــي تهــدف إىل تعزيــز االســتجابة
العامليــة الشــاملة لخطــر تغــر املنــاخ وتلــزم أطرافهــا بتحديــد أهــداف
ملزمــة لخفــض االنبعاثــات دوليًــا .وتقــوم الهيئــة العامــة لألرصــاد وحاميــة
البيئــة بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة بتنفيــذ ومتابعــة بعــض االتفاقــات
البيئيــة الدوليــة واإلقليميــة وااللتزامــات املرتبطــة بهــا )16(.وتشــمل)17( :

وتتمثــل مصــادر امليــاه غــر املتجــددة يف اململكــة العربيــة الســعودية
يف تكوينــات رســوبية وصخريــة عميقــة حاملــة للميــاه الجوفيــة ،تغطــي
مســاحات شاســعة مــن اململكــة ،تســع منهــا رئيســة تقــدر احتياطياتهــا
بـــنحو  500مليــار م 3وهــي تكوينــات الســاق ،الوجيــد ،تبــوك ،املنجــور،
البيــاض ،الوســيع ،أم رضمــة ،الدمــام ،و نيوجــن )19( .واألخــرى ثانويــة
أهمهــا تكوينــات الجــوف ،الخــف ،الجلــح  ،رضمــاء ،ســكاكا ،العرمــة،
الجــورايس األعــى ،الطباشــري األســفل ،والح ـ ّرات البازلتيــة الربكانيــة،
والطبقــات املائيــة يف الرواســب الوديانيــة )20(.وحيــث يتجــاوز معــدل
ضــخ امليــاه الجوفيــة غــر املتجــددة معــدل اســتعاضتها ،تفــرض دراســات
املــوارد املائيــة أن نظــام طبقــات امليــاه الجوفيــة آخــذ يف النضــوب ()21
مــا يثــر التســاؤالت عــن مــدى دميومــة اســتخدام امليــاه عــى املــدى
البعيــد مــن املخــزون الجــويف غــر املتجــدد  .. ،هــذه الدميومــة تقدرهــا
الدراســات بـــ  120ســنة يف ضــوء معــدالت االســتهالك الحاليــة)22(.

• اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
عرب الحدود.

وحيــث أن نســبة كبــرة نســبيا مــن امليــاه املســتهلكة يف اململكــة
( )% 59تــأيت مــن مــوارد مائيــة غــر متجــددة  ،يتطلــب الوضــع املــايئ
زيــادة العــرض مــن املصــادر املتجــددة ألغــراض التحــر املســتدام)23(.
ويف ظــل ﻋـﺩﻡ وجــود انهــار ﻭﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺎﻥ يف أرض اململكــة،
فــإن مصــادر امليــاه املتجــددة يتــم تجميعهــا إىل حــد كبــر أثنــاء هطــول
األمطــار املوســمية ومتثــل حــوايل  %34مــن امليــاه املســتهلكة .لكــن
الدراســات تشــر إىل تراجــع يف متوســط هطــول األمطــار ،خاصــة يف
الجــزء الشــايل مــن اململكــة ،حيــث يتوقــع انخفاضهــا مبعــدل  10ملــم
ســنوياً .كــا يتوقــع أن يحــ ّد تغــر املنــاخ و تزايــد معــدالت التبخــر مــن
كميــات ميــاه األمطــار الســطحية ،مــع تبايــن يف فــرات هطــول األمطــار
حيــث تكــون قصــرة وفجائيــة وغزيــرة ،مــا يتســبب يف حــدوث فيضانــات
يف بعــض األحيــان وخســائر نتيجــة حملهــا امللوثــات إىل خزانــات امليــاه
الحاليــة ،وتهديدهــا لجــودة وســامة الغــذاء )24(،ويفــرض بالتــايل تحديــات
صحيــة ،خاصــة مــع تحــول اململكــة العربيــة الســعودية لسياســة اســتغالل
ميــاه الــرف املعالجــة ألغــراض الــري الزراعــي ومتطلبــات عــارة البيئــة
وأنشــطة التصنيــع)25(.

• اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون يف مجال حامية البيئة البحرية
من التلوث.
• اتفاقية مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
(بروتوكول التفاقية فيينا لحامية طبقة األوزون).
• االتفاقية الدولية املتعلقة بالتدخل يف أعايل البحار يف حاالت
التلوث النفطي.
• االتفاقية الدولية لعام  1971بشأن إنشاء صندوق دويل للتعويض
عن األرضار الناجمة عن التلوث النفطي (اتفاقية الصندوق).
• بروتوكول الكويت لعام  1989املتعلق بالتلوث البحري الناجم عن
استكشاف واستغالل الجرف القاري.
• بروتوكول الكويت لعام  1990بشأن حامية البيئة البحرية من مصادر
التلوث الربية (الخليج العريب) ؛ و
• اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات الربية املهاجرة.

 4-3نــدرة امليــاه يف اململكــة العربيــة
ا لســعو د ية
متثــل نــدرة امليــاه أحــدى التحديــات الرئيســة التــي تعيــق جــودة الحيــاة
والتقــدم العــام نحــو تحقيــق التنميــة املســتدامة يف اململكــة العربيــة
الســعودية .كــا يســهم تغــر املنــاخ يف نــدرة امليــاه مــن خــال تزايــد
درجــة الحــرارة وموجــات الجفــاف الطويلــة  ،مــا يجهــد املــوارد املائيــة
الحاليــة ويفاقــم الوضــع ســو ًءا .ويتزايــد الطلــب عــى امليــاه يف اململكــة
(مثلــا تــم إبــرازه يف الفصــل األول) جــراء التحــر والنمــو الســكاين،
حيــث تتــم تلبيــة الطلــب عــى امليــاه يف اململكــة مــن خــال املــوارد
املائيــة الجوفيــة األحفوريــة غــر املتجــددة واملتجــددة  :امليــاه الجوفيــة؛
وميــاه البحــر املحــاة وميــاه الــرف الصحــي املعالجــة.
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وبرغــم انخفــاض الطلــب الزراعــي عــى امليــاه منــذ التخــي عــن دعــم إنتــاج
القمــح املحــي  -والــذي كان يســتنفد  % 35مــن مــوارد امليــاه – والتوجــه
لالســتثامر يف الزراعــة خــارج اململكــة يف البلــدان التــي لديهــا إمكانــات
زراعيــة كالســودان والربازيــل واألرجنتــن والهنــد وبنغالديــش  ،إال أن
متطلبــات االمتــداد والتوســع العمــراين املتزايــد فاقــت هــذا االنخفــاض
(اإلطــار  .)1-3وقــد بلــغ اســتهالك القطــاع الصناعــي  %4أما القطــاع البلدي
فقــد بلــغ  %12وبالنســبة للقطــاع الزراعــي فقــد بلــغ اســتهالك امليــاه %84
يســتهلك القطــاع الزراعــي حاليــا ( % 85حــوايل  16.7مليــار مــر مكعب) من
امليــاه الســنوية ،منهــا  % 10فقــط مــن مــوارد مائيــة متجــددة  ،والباقــي
يضــخ بإفــراط مــن طبقــات امليــاه الجوفيــة العميقــة غــر املتجــددة يف
مناطــق الخــرج ،وادي الــدوارس ،جــازان ،مكــة املكرمــة ،األحســاء ،القصيــم
وحائــل ،مــا أدى إىل انخفــاض مســتمر يف املســتويات املائيــة
للمخــزون الجــويف)26(.
لقــد أدى االســتهالك الوفــر للميــاه  ،واإلدارة غــر الفاعلــة لهــا ،واألغذيــة
كثيفــة اســتهالك امليــاه  ،إىل مامرســات عاليــة يف اســتهالك امليــاه.
وبرغــم انخفــاض تعرفــة امليــاه يف اململكــة ( 0.03دوالر لــكل مــر

مكعــب) إال أنهــا عجــزت عــن ترشــيد اســتهالك امليــاه .ويتزايــد الطلــب
املحــي عــى امليــاه واســتهالكها مبعــدل منــو ســنوي يصــل إىل ، %9
ومــن املتوقــع أن ينمــو الطلــب الصناعــي عــى امليــاه بنســبة  % 50يف
غضــون الســنوات الـ15املقبلــة )27(.ويف ضــوء تنامــي الطلــب عــى
امليــاه يف ظــل عــدم توافــر إمــداد مســتدام لهــا يخــى أن تــردى أوضــاع
قطاعــات عديــدة مــن االقتصــاد الريفــي بســبب نقــص امليــاه )28(.يف
حــن ترتبــط نســبة كبــرة مــن األرس يف اململكــة ( )% 74بشــبكة امليــاه
البلديــة إال أن الوضــع ليــس كذلــك يف عســر ونجــران حيــث يتــم توفــر
امليــاه لثلثــي املســاكن بواســطة صهاريــج (وايتــات) نقــل امليــاه (الشــكل
.)3-3
الشكل  :3-3مصدر إمدادات املياه يف املناطق اإلدارية يف اململكة العربية السعودية
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املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح املساكن 2017 ،

اإلطار  :1-3موارد املياه وإدارتها يف املدينة املنورة

تشــغل منطقــة املدينــة املنــورة مســاحة جغرافيــة واســعة تبلــغ حــوايل  153.8ألــف كــم ،2أي حــوايل  ٪6.72مــن املســاحة اإلجامليــة

للمملكــة .وهــي منطقــة زراعيــة يف اململكــة ،تشــتهر بزراعــة القمــح و التمــور .ويتذبــذب فيهــا هطــول األمطــار ،مبتوســط ســنوي يــراوح
بــن  110-40ملــم .وتشــمل مصــادر امليــاه الرئيســة يف املنطقــة مــا يــي:

• اﻤﻟﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ :ﻣﻦ حقول أﺑﻴﺎر اﻤﻟﺎﻲﺷ  ،والعوايل  ،وبرئ ﻋﺜﺎﻤن  ،واﻟﺨﻠﻴﻞ  ،و ﺑﺮﺌ قباء اﻤﻟﻬﺠﻮر .و معظم املياه الجوفية املستخرجة
تستخدم بشكل رئيس لألغراض الزراعية.

• الجريان السطحي واألودية :وتشمل وادي العقيق ،و وادي العاقول (املعروف بوادي قناة أو سيل سيدنا حمزة) ،وادي بطحان،
وادي مهزور  ،و وادي الرانون.

• مياه الرصف املعالجة :محطة معالجة مياه الرصف الصحي تقع يف منطقة الخليل يف الجزء الشاميل الغريب من املدينة.

• املياه املحالة :أدى تزايد الطلب عىل املياه يف مدينة املدينة املنورة إىل االعتامد عىل املياه التي توفرها محطة تحلية ينبع.

إلدارة الطلــب عــى امليــاه وإمداداتهــا ،قامــت أمانــة املدينــة املنــورة مؤخــرا ً بزيــادة عــدد مراكــز خدمــات امليــاه بهــا (آبــار املــايش،

املليليلــح والفريــش) التــي يتوقــع منهــا أن تعــزز الكفايــة يف تقديــم خدمــات إمــداد امليــاه وتوزيعهــا.
املصادر :قطب 2013 ،؛ االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املحدثة؛ رشكة املياه الوطنية2017 ،
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وتؤكــد أطــر التحــول الوطنيــة عــى اســتخدام الــري بالتنقيــط ألغــراض
ـاً ونوعـاً ،والتــي تعتــر مــن
الزراعــة يف ضــوء األوضــاع املتقلبــة للميــاه كـ ّ
الشــواغل الرئيســة لــوزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة ،حيــث متثلت اســتجابتها
يف إصــاح تعريفــة امليــاه و رعايــة الربامــج التثقيفيــة ( )29حــول الحفــاظ
عــى امليــاه ،و توزيــع أجهــزة توفــر امليــاه للحــد مــن حجــم الطلــب)30(.

 1-4-3التعامل مع ندرة املياه
تحلية املياه

االعتــاد الكبــر عــى تحليــة امليــاه املالحــة جعــل اململكــة أكــر منتــج لهــا
يف العــامل ،ومــع قــدرة تحليــة يوميــة تصــل إىل حــوايل  5ماليــن مــر
مكعــب )31(،تشــكل اململكــة العربيــة الســعودية أكــر ســوق تحليــة يف
العــامل .واملؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة مؤسســة حكوميــة
مســؤولة عــن حــوايل  %60مــن إمــدادات امليــاه البلديــة )32(،وهــي أيضــا
ثــاين أكــر مــو ّرد للكهربــاء يف اململكــة .ويف عــام  ،2011بلــغ حجــم
امليــاه التــي توفرهــا محطــات التحليــة البالــغ عددهــا  27محطــة يف 17
موقــع  3.3مليــون مــر مكعــب يف اليــوم ( 1.2مليــار مــر مكعــب يف
الســنة) .ارتفــع إىل خمســة ماليــن مــر مكعــب يف اليــوم يف مطلــع
عــام  )33(.2018وتقــع ســت محطــات تحليــة عــى الســاحل الرشقــي و
 21محطــة عــى ســاحل البحــر األحمــر )34(،وتســتحوذ تقنيــة التقطــر
الومــي املتعــدد املراحــل عــى  %64مــن طاقــة التحليــة ،بينــا تســتحوذ
تقنيــة التناضــح العكــي عــى %20مــن القــدرة اإلجامليــة للتحليــة  ،ويتــم
إنتــاج  %16باســتخدام تقنيــة التبخــر الحــراري متعــدد املراحــل )35(.ويوضــح
الشــكل  4-3والشــكل  5-3محطــات التحليــة الرئيســة يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،واملــدن املســتفيدة  ،واملخرجــات وعمليــات التحليــة.

الشكل  :4-3محطات التحلية واملدن املستفيدة

وترتبــط محطــات التحليــة باملراكــز الحرضيــة مــن خــال  5684كــم مــن
خطــوط األنابيــب )36(،ويف كثــر مــن األحيــان  ،يتعــرض نقــل امليــاه املحالة
لترسيبــات عــى طــول خطــوط األنابيــب ،مبعــدالت ترسيــب تــراوح بــن
 %20و  )37(.%35وانســجاماً مــع رؤيــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي ،2020
تســعى اململكــة العربيــة الســعودية إىل تعزيــز االســتخدام األمثــل
ملــوارد امليــاه ،وكذلــك تحســن جــودة الخدمــة ومراقبــة شــبكة أنابيــب
امليــاه للحــد مــن الترسبــات ،حيــث يؤمــل يف تخفيــض مســتويات الفاقــد
مــن امليــاه أثنــاء عمليــات التوزيــع مــن  %25إىل  %15بحلــول عــام )38(.2020
تتطلــب صناعــة تحليــة ميــاه البحــر تقنيــات تســتهلك طاقــة وتكلفــة ماليــة
عاليــة إلنشــاء وتشــغيل محطــات التحليــة وإنشــاء خطــوط نقــل امليــاه
املحــاة إىل املــدن .ففــي كثــر مــن األحيــان ،تؤثــر مخلفــات عمليــة
التحليــة بشــكل ســلبي يف الحيــاة البحريــة ،والتنــوع اإلحيــايئ ،والنظــم
البيئيــة ،وتكــرس لالســتخدام غــر املســتدام للمــوارد الطبيعيــة ،مــا
يقلــل مــن القيمــة املضافــة للمملكــة .لهــذا ينبغــي االســتمرار يف
الدعــم املتواصــل للمعهــد البحثــي التخصــي التابــع للمؤسســة العامــة
لتحليــة امليــاه املالحــة يف مجــاالت البحــث والتطويــر والتطبيــق لصناعــة
تحليــة ميــاه البحــر مــن أجــل خفــض تكلفــة اإلنتــاج ،والتخفيــف مــن اآلثــار
البيئيــة الضــارة لتحليــة ميــاه البحــر.

الشكل  :5-3إنتاج محطات التحلية والتقنيات املستخدمة يف تحلية املياه املالحة
800.000م/3ﻳﻮم
500.000م/3ﻳﻮم
200.000م/3ﻳﻮم
50.000م/3ﻳﻮم
10.000م/3ﻳﻮم

Khai 1
Ras Al-Khair11
Jubail 1,2, R01
& Jubail Water
Power Co.
Khobar 2,3

Haql 2
Duba 3
Al Wajh 3
Umlij 2,3
Yanbu 1,2,R01
Marafiq
Rabigh 2
Yanbu
Azizia 1
Rabigh
Arabian WEC2
Jeddah 4
RO 1,2,3

Shoaiba 1,2
Al Laith 1
Shoaiba
Al Qunifutha 1
Expansion
Shuqaiq 2
Shuqaiq

Shoaiba WEC

Farasan 2

WEC
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﴘ
اﻟﺘﻘﻄ اﻟﻮﻣﴤ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﺒﺨ اﻟﺤﺮاري ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺮاﺣﻞ
SWCC Plant Other Plants

املصدر :املؤسة العامة لتحلية املياه املالحة 2015 ،
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املصدر :منتدى االستثامر املايئ 2016 ،

اإلطار  :2-3الطاقة املستخدمة يف محطات التحلية  -من النفط إىل الطاقة الشمسية

برغــم تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية يف مجــال تكنولوجيــا إدارة امليــاه وحفظهــا ،إال أن هنــاك حاجــة إىل إيجــاد بدائــل جديــدة يف
مجــال صناعــة تحليــة ميــاه البحــر أقــل اســتهالكا للطاقــة وأكــر فاعليــة وصداقــة للبيئــة .فالكهربــاء املســتخدمة يف تشــغيل محطــات تحليــة
امليــاه يف اململكــة العربيــة الســعودية تعتمــد بشــكل كبــر عــى النفــط ،ومــع ذلــك توجــد إمكانــات كبــرة للتحــول إىل بدائــل الطاقــة
املتجــددة.
يعـ ّد اســتخدام الطاقــة املتجــددة كالطاقــة الشمســية يف صناعــة تحليــة ميــاه البحــر خيــارا ً مالمئـاً ،فاململكــة بحاجــة إىل أن تتخــى عــن
اســتخدام النفــط يف تشــغيل محطــات التحليــة والتحــول عوضــا عــن ذلــك إىل خيــار الطاقــة الشمســية املتجــددة .وقــد يكــون األمــر مكل ًفــا
عــى املــدى القصــر ،إال أن الفوائــد البيئيــة املتحققــة يف األجــل الطويــل واالرتفــاع املحتمــل يف الدخــل مــن الوقــود األحفــوري للمملكــة
يجعــل التحــول للطاقــة الشمســية خيــا ًرا أرخــص .متثلــت باكــورة التحــول يف اعتــزام اململكــة العربيــة الســعودية مؤخــرا ً بنــاء محطــة تحليــة
تعمــل كليّــة بالطاقــة الشمســية بطاقــة إنتــاج 60.000مــر مكعــب مــن امليــاه املحــاة يوميـاً.
املصادر 2014 ، Tlili :؛ سعودي جازيت .2018 ،

تدوير املياه العادمة وإعادة استخدامها

يــراوح حجــم االســتخدام الحــايل مــن ميــاه الــرف املعالجــة مــا بــن -30
 ، %40وهنــاك اســتثامرات ضخمــة يف البنيــة التحتيــة ملعالجــة ميــاه الرصف
بهــدف رفــع حجــم االســتخدام إىل أكــر مــن  %65بحلــول عــام  ،2020وتجاوز
 %90بحلــول عــام  .2040واملســتهدف تحقيــق تجميــع ومعالجــة وإعــادة
اســتخدام مليــاه الــرف الصحــي بنســبة  %100يف املــدن التــي يتخطــى
تعــداد ســكانها  5000نســمة بحلــول  )39(.2025و إىل جانــب خطــط زيــادة
تجمــع ميــاه الــرف الصحــي  ،أنشــأت رشكــة امليــاه الوطنيــة (وهــي الجهــة
املعنيــة مبرافــق معالجــة ميــاه الــرف الصحــي) وحــدة األعــال الخاصــة
مبعالجــة ميــاه الــرف الصحــي لتحديــد اســتخدامات ميــاه الــرف الصحــي
املعالجــة والتســويق التجــاري لهــا .ويف إطــار اســراتيجية تخصيــص
األعــال ،أبرمــت رشكــة امليــاه الوطنيــة عقــدا ً مــع ائتــاف رشكات لتطويــر
ثالثــة مشــاريع رياديــة ملعالجــة ميــاه الــرف الصحــي وتوزيعهــا يف كل
مــن جــدة والدمــام ومنطقــة الحــدود الشــالية)40(.

تكتســب امليــاه املســتصلحة أو املعــاد تدويرهــا أهميــة كــرى يف
اململكــة العربيــة الســعودية كطريقــة فعالــة لتحقيــق التــوازن بــن الحفــاظ
عــى املــوارد املائيــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ .ويف هــذا الســياق،
اعتمــدت اململكــة سياســة وطنيــة تفــرض بشــكل صــارم إعــادة اســتخدام
ميــاه الــرف املعالجــة  ،لألغــراض الزراعيــة .وتؤكــد الشــواهد العمليــة أن
كميــات ميــاه الــرف املعالجــة زادت مبعــدل  %4.6ســنوياً خــال الفــرة
 ..2009 – 2004مــن  260مليــون م 3إىل  325مليــون م )41(.3ومــع ذلــك،
يتــم تفريــغ كميــات مــن ميــاه الــرف غــر املعالجــة يف الخليــج العــريب
والبحــر األحمــر والكثبــان الرمليــة وبطــون األوديــة ،مام يهدد الحيــاة البحرية
والبرشيــة بســبب التعــرض املبــارش أو غــر املبــارش للملوثــات ( )43لهــذا
ينبغــي اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة للتخفيــف مــن املخاطــر الصحيــة عــى
املزارعــن واملســتهلكني )44(.وقــد اعتمــدت الهيئــة امللكيــة للجبيــل
وينبــع مواصفــات ومعايــر الجــودة الصارمــة يف معالجــة ميــاه الــرف
الصحــي ومراقبتهــا لضــان مطابقتهــا ملواصفــات ميــاه الــري)45(.
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل االجتامعيــة والدينيــة والثقافيــة
واالقتصاديــة تؤثــر يف مــدى التقبّــل االجتامعــي إلعــادة اســتخدام
ميــاه الــرف املعالجــة .يف ســبعينات القــرن املــايض ،ش ـ ّجعت فتــوى
ســعودية ( والفتــوى اصطالحــا تعنــي قيــام العالِــم بالــرع باإلخبــار
بالحكــم الرشعــي يف موضــوع شــائك يحمــل بعــدا ً ديني ـاً ) عــى قبــول
إعــادة اســتخدام ميــاه الــرف املعالجــة ألغــراض الــرب )46(.وإىل ذلــك ،

يتــم إعــادة تدويــر ميــاه الوضــوء مــن أجــل دفــع الفضــات يف ســيفونات
دورات امليــاه الخاصــة باملســجد الحــرام يف مكــة املكرمــة واملســجد
النبــوي يف املدينــة املنــورة  ،ويف ذلــك حفــاظ عــى ميــاه التحليــة
املكلفــة )47(.ومــع ذلــك  ،تشــر األدلــة املتوفــرة إىل أن خدمــات الــرف
الصحــي املجانيــة يف اململكــة وتناقــص ســعر الوحــدة مــن امليــاه مــع
تزايــد االســتهالك يحــوالن دون تقبــل املجتمــع إلعــادة اســتخدام ميــاه
الــرف املعالجــة .،أضــف إىل ذلــك األزمــات املاليــة الناتجــة عــن التقلبــات
يف أســعار النفــط الخــام وتأثريهــا الســالب يف القــدرة عــى تخصيــص
األمــوال الالزمــة لخدمــات الــرف الصحــي)48(.
إن الــدور املحتمــل للميــاه العادمــة املعالجــة كمصــدر بديــل إلمــدادات
امليــاه أصبــح اآلن معرتفــا بــه بشــكل جيــد ومدمــج يف إطار االســراتيجيات
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ،متاشــياً مــع الهــدف  6ضمــن أهــداف
التنميــة املســتدامة الخــاص بضــان توافــر امليــاه وخدمــات الــرف
الصحــي للجميــع ،وخفــض نســبة ميــاه الــرف غــر املعالجــة وزيــادة
إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام اآلمــن بنســبة كبــرة عــى الصعيــد
العاملــي بحلــول عــام  )49(.2030ويف تنفيذهــا لرؤيــة  2030و برنامــج
التحــول الوطنــي  ،2020أكــدت اململكــة العربيــة الســعودية عــى رضورة
ترشــيد اســتخدام امليــاه العذبــة املتاحــة و تدويــر امليــاه العادمــة وإعــادة
االســتخدام اآلمــن لهــا)50(.
وبرغــم االعــراف باملنافــع البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ملياه الرصف
املعالجــة ،يلــزم إجــراء املزيــد مــن االســتقصاءات واالختبــارات امليدانيــة،
عــى أن يشــمل ذلــك تقويــم طيــف واســع مــن التحديــات التقنيــة
والصحيــة مــن خــال مشــاريع تجريبيــة )51(.فكثــرا ً مــا يــؤدي التحليــل غــر
الكامــل مليــاه الــرف املعالجــة إىل اإلحجــام عــن إعــادة اســتخدامها يف
أنحــاء كثــرة مــن العــامل .فالتلــوث الجرثومــي مصــدر قلــق رئيــس ،وخاصــة
بالنســبة للــري الزراعــي .لهــذا ،ينبغــي أن يكــون هنــاك تكامــل يف
منهجيــة تقويــم املخاطــر الصحيــة للتلــوث الجرثومــي ،مبــا يضمــن مــن
ناحيــة تقويــم اآلثــار االقتصاديــة والتقنيــة إلعــادة اســتخدام ميــاه الــرف
املعالجــة  ،ومــن الناحيــة األخــرى حاميــة البيئــة وصحــة اإلنســان.
توفــر ميــاه الــرف املعالجــة العديــد مــن املزايــا للبلــدان الواقعــة يف
النطــاق الجــاف .إذ تعمــد وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة يف اململكــة
الســتخدام امليــاه املســتصلحة لغــر غايــات الــرب ،ولتغذيــة طبقــات

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

67

امليــاه الجوفيــة ،وري الحدائــق العامــة واملســطحات الخــراء يف مــدن
الظهــران وجــدة والجبيــل والريــاض والطائــف )52(.ومــن املبــادرات األخــرى
للمحافظــة عــى البيئــة التــي تنفذهــا الــركات العمالقــة يف قطــاع
البرتوكيامويــات مثــل الرشكــة الســعودية للصناعــات األساسية(ســابك)
معالجــة ميــاه الــرف الصناعــي مــن الشــوائب العالقــة واملــواد الذائبــة
فيهــا ،ليتــم اســتخدامها مــرة أخــرى مــن قبــل املصانــع )53(.وميكــن
للبلديــات أن تقــدم حوافــز اقتصاديــة مقابــل االســتخدام األمثــل للمــوارد
وتقليــل النفايــات املطروحــة كبديــل لفــرض الرســوم البيئيــة أو "الخرضاء"
القامئــة عــى مبــدأ "امللــوث يدفــع")54(.
ِّ
كــا ينبغــي وضــع مبــادئ توجيهيــة ملنظومــة مركزيــة لبنيــة تحتيــة وإعــادة
اســتخدام مليــاه الــرف املعالجــة مــع تقويــم للمخاطــر .ويف الوقــت
الراهــن ،ال يوجــد ســوى  22مــن  106مناطــق بلديــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية لديهــا بنيــة تحتيــة للــرف الصحــي ،ثلثهــا فقــط يطبــق
املعالجــة الثالثيــة املطلوبــة إلعــادة اســتخدام ميــاه الــرف املعالجــة)56( .
وبالتــايل فــإن تحقيــق الهــدف املذكــور أعــاه ســيكون صعبـاً إذا مل تتمكن
الجهــود الرســمية يف التغلــب عــى العقبــات االجتامعيــة والتقنيــة ،فضـاً
عــن املعوقــات املؤسســية.
وميكــن تصميــم تقنيــات لتغذيــة طبقــات امليــاه الجوفيــة الوديانيــة
بالكامــل ملواجهــة الطلــب الــذروي عــى امليــاه يف جميــع املــدن
الـــ 17املشــمولة بربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية ،حيــث شــددت

التوصيــات عــى رضورة إدراج الطبقــات املائيــة الوديانيــة كبنيــة أساســية
طبيعيــة لتعظيــم مســاهمتها يف إدارة مــوارد امليــاه ،ال ســيام يف
حالــة املــدن املتوســطة والصغــرة مثــل الطائــف وعرعــر اللتــن يخــرق
نســيجهام العمــراين عــدد مــن الشــعاب واألوديــة الكبــرة ،والتــي غالب ـاً
مــا يتــم إهاملهــا واســتخدامها كمقالــب للنفايــات واملخلفــات يف الوقــت
الــذي ميكــن أن تســاهم فيــه بشــكل كبــر يف إدارة االحتياجــات املائيــة،
وتوفــر مســاحات خــراء وترويحيــة تقلــل مــن مخاطــر الفيضانــات وتزيــد
مــن القــدرة عــى االحتفــاظ بامليــاه عــن طريــق حصــاد ميــاه األمطــار.

حصاد مياه األمطار

لتلبيــة االســتهالك املتزايــد ،ودعـاً ملحطــات تحليــة ميــاه البحــر ،اهتمــت
اململكــة بإنشــاء الســدود للمحافظــة عــى ميــاه األمطــار واالســتفادة
منهــا خاصــة مــع كــرة هطــول الســيول املوســمية عــى أرايض اململكــة.
يف الوقــت الحــايل ،يتوافــر يف اململكــة العربيــة الســعودية  302ســدا ً
بأحجــام مختلفــة ،تخــزن حــوايل  1.4مليــار م 3مــن ميــاه األمطار(الشــكل
 .)6-3وأكــر ســدود اململكــة مــن حيــث الســعة التخزينيــة ســد امللــك
فهــد يف بيشــة  ،ســد وادي حــى يف منطقــة مكــة املكرمــة ،ســد
وادي رابــغ يف منطقــة مكــة املكرمــة ،ســد وادي بيــش يف منطقــة
جــازان ،ســد الليــث يف منطقــة مكــة املكرمــة ،ســد املضيــق يف
منطقــة نجــران .بعــض هــذه الســدود متعــدد األغــراض لضــان إمــدادات
ميــاه الــرب والــري الزراعــي وإعــادة تغذيــة امليــاه الجوفيــة والتحكــم يف
الفيضانــات()58

الشكل  :6-3السدود الرئيسة يف اململكة العربية السعودية

عكاظ©

خريطة السدود من تقرير وزارة الزراعة

68

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

سد امللك فهد يف بيشة

حاليــاً ،هنــاك تدابــر تــم وضعهــا لتعزيــز توفــر واســتخدام مــوارد مائيــة
مســتدامة .وتشــمل هــذه التدابــر حاميــة مناطــق امليــاه الجوفيــة
ومســتجمعات ميــاه املطــار ،وتحديــد مجــاري األوديــة التــي تحتــاج لتهذيــب
وإعــادة تأهيــل بيئــي ،مــع تدابــر إضافيــة لتوفــر امليــاه ألغــراض التنميــة
الحرضيــة والصناعيــة ()59
ســتؤدي التغــرات املناخيــة إىل مزيــد مــن التبايــن يف هطــول
األمطــار مــع فــرات جفــاف طويلــة وأمطــار شــديدة تتســبب يف حــدوث
الفيضانــات .ويك يتســنى تلبيــة الطلــب عــى امليــاه والتخفيــف مــن
حــدة نــدرة امليــاه  ،هنــاك حاجــة أكــر لبنــاء املزيــد مــن الســدود لحصــاد ميــاه
األمطــار والســيول  .وســيكون تطويــر نظــام لحصــاد ميــاه األمطــار بســعة
أكــر خيــارا ً للمملكــة العربيــة الســعودية  ،خاصــة يف املنطقــة الجنوبيــة
الغربيــة حيــث يشــتد فيهــا هطــول األمطــار املوســمية ( %60مــن إجــايل
األمطــار عــى أرايض اململكــة).

الحفــاظ عــى مــورد امليــاه وزيــادة مشــاركة أصحــاب املصلحــة التــي يــؤدي
عــدم االكــراث لهــا إىل الضعــف يف إدارة املــوارد املائيــة عــى نحــو
مســتدام )63(.وقــد يكــون مــن املجــدي واملالئــم لألمانــات والبلديــات
ومخططــي املــدن( )64اتبــاع نهــج صناعــة القــرار القائــم عــى اختيــار أفضــل
البدائــل اســتنادا ً ملجموعــة مــن املعايــر والبدائــل ،والتكامــل بــن مختلــف
املعلومــات التقنيــة وقيــم أصحــاب املصلحــة ،حيــث تعــد هــذه املنهجيــة
إطــا ًرا تكامل ًيــا فعــالً بشــكل خــاص يســتخدم يف تقويــم اســتدامة امليــاه
يف املناطــق الحرضيــة ،يركــز عــى االســتفادة مــن مشــاركة العديــد
مــن أصحــاب املصلحــة مثــل األجهــزة البلديــة والخــراء واملجتمــع املــدين
واملجتمعــات املتأثــرة أو األطــراف املســتفيدة )65(.فعنــد دمجهــا مــع
أدوات التخطيــط األخــرى  ،يســهل عــى اإلدارة املحليــة تذليــل الصعوبــات
يف احتــواء مختلــف اآلراء و وجهــات النظــر واملقرتحــات ،ومعالجــة قــدر
كبــر مــن املشــاكل املعقــدة املتعلقــة بــإدارة مــوارد امليــاه يف اململكــة
العربيــة الســعودية)66(.

هنــاك تقنيــة أخــرى متبعــة يف إدارة املــوارد املائيــة تتمثــل يف التغذيــة
ويف ختــام الحديــث عــن مشــكلة نــدرة امليــاه ،تقــدم اململكــة العربيــة
املقصــودة لطبقــات امليــاه الجوفيــة الناضبــة بامليــاه الســطحية الزائــدة
الســعودية مثــاالً ملــدى التأثــر املــؤرق الــذي ميكــن أن يحدثــه شـ ّـح امليــاه
وميــاه التحليــة وميــاه الــرف املعالجــة ، )60(.حيــث ميكــن اســتخدام هــذه
الشــديد عليهــا ،وكذلــك طــرق مواجهــة هــذا التحــدي .ويف هــذا الســياق،
التقنيــة لضــان أمــن إمــدادات ميــاه الــرب حيــث تخضــع امليــاه املخزنــة
ميكــن للمملكــة أن تكــون مثــاال يحتــذى يف
جوفيــا بهــذه التقنيــة ملعالجــة طبيعيــة تزيــل منها
التعامــل مــع مشــكلة شــح امليــاه ،مبــا لديهــا
املــواد غــر املرغوبــة .و نظــ ًرا ملعــدالت التبخــر
مــن إمكانــات ماديــة وقــدرات تجهيزيــة لتطويــر
املرتفعــة يف اململكــة ،يعــد التخزيــن الجــويف
محطــات تحليــة تعمــل بالطاقــة الشمســية،
للميــاه بديــاً جيــدا ً للمملكــة ألن هــذه التقنيــة
والتقليــل مــن اســتخدام الوقــود األحفــوري ،
تزيــد مــن رطوبــة الرتبــة وتقلــل مــن انجرافهــا،
والتوســع يف عمليــات تدويــر امليــاه العادمــة
وبالتــايل تحســن الفــرص الزراعيــة ،خاصــ ًة وأن
متكنهــا مــن ضــان توفــر مــوارد امليــاه املحليــة
طــرق الــري التقليديــة تســتهلك كميــات هائلــة
لســكانها .لكــن قــد تواجــه هــذه االســراتيجيات
مــن إمــدادات امليــاه ســنويا.
سوف يكون تطوير نظام أكرب لحصاد
بعــض التحديــات ،عــى ســبيل املثــال  ،اآلثــار
املرتتبــة عــى الصحــة العامــة إذا مل تتــم صيانــة
النهج املتكامل إلدارة املياه
مياه األمطار بقدرة أكرب خيا ًرا أفضل
محطــات التحليــة بشــكل صحيــح ،أو معالجــة
ـة
ـ
املائي
ـوارد
ـ
للم
يلعــب تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة
للمملكة العربية السعودية ،خاصة يف
ميــاه األمطــار املحصــودة بالشــكل املالئــم.
دورا ً هامـاً يف اململكــة العربيــة الســعودية حيث
املنطقة الجنوبية الغربية حيث تتلقى
فحاميــة صحــة اإلنســان أولويــة دامئــة للمملكــة
نــدرة املــوارد املائيــة وحيــث تتســبب التغــرات
األمطار.
هطول
كمية
من
٪60
عنــد النظــر يف اســراتيجيات التكيــف ،وضــان
املناخيــة يف حــدوث تغيــرات كبــرة يف توافــر
امليــاه والرضــا بجودتهــا والطلــب عليهــا)62(.
توافــر املرافــق الصحيــة املناســبة وميــاه الــرب
املأمونــة للجميــع.
يف الواقــع ،ال يوجــد هنــاك حــل واحــد ملعادلــة
امليــاه .لهــذا ال بــد مــن اتبــاع نهــج متعــدد األوجــه
ومــن املحتمــل أن تعالــج التحــوالت يف السياســة التنمويــة الحاليــة هــذا
ينطــوي عــى تعــاون وتنســيق وجهــود مشــرك ًة عــى مســتوى اإلدارات
التحــدي .فــإذا مــا تــم متكــن اإلدارة املحليــة عــى نحــو ٍ
كاف  ،ميكــن عندئــذ
الوطنيــة واملحليــة واملؤسســات التعليميــة واملجتمــع املــدين .ونجــاح
لــإدارات املحليــة أن تحقــق االســتدامة مــن خــال أســاليب الحوكمــة
ذلــك يتطلــب وجــود حوكمــة رشــيدة  ،وتســعري ذيك ،وتكنولوجيــا ذكيــة
املتنوعــة ،كالخدمــات املحســنة واللوائــح املناســبة ،وعقــد الــراكات
 ،وتشــجيع الحفــاظ عــى البيئــة مــن قبــل األجهــزة الرســمية ،وتطبيــق
()67
الداعمــة الســتثامرات املجتمــع املــدين أو القطــاع الخــاص .و كــا هــو
أســاليب جديــدة وأفضــل يف مجــال الزراعــة .بالتــايل ،تحتــاج اململكــة
موضــح يف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة  ، 2030ســتقوم
العربيــة الســعودية إىل تحــدي نفســها باســتمرار مــن أجــل االســتغالل
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة مــن خــال مكتــب االســراتيجية العمرانيــة
األمثــل للميــاه يف منازلهــا ومدنهــا ،ســعيا لتحقيــق قصــة نجــاح يف مجــال
الوطنيــة بدعــم الــوزارات التنفيذيــة املعنيــة يف توطــن سياســاتها
إدارة مــوارد امليــاه.
القطاعيــة فيــا يتصــل مبوضــوع امليــاه وبقيــة القطاعــات الرئيســة
إن الوعــي املــايئ أمــر مهــم ومطلــوب ..هنــاك حاجــة إىل إطــاق حمــات
األخــرى (معظمهــا تــم تســليط الضــوء عليــه يف هــذا التقريــر).
توعيــة وإرشــاد لزيــادة الوعــي املــايئ العــام باتبــاع تعاليــم اإلســام يف
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 5-3إدارة النفايات
أدى التوســع الحــري الرسيــع وارتفــاع مســتوى املعيشــة إىل زيــادة
كميــات النفايــات الصلبــة يف املــدن .وبحجــم ســكاين يصــل إىل 33
مليــون نســمة ،تطــرح اململكــة العربيــة الســعودية مــا ال يقــل عــن 15
مليــون طــن مــن النفايــات الصلبــة كل عــام ،يتــم طمــر ودفــن معظمهــا
دومنــا معالجــة )68(.يف مــرادم النفايــات .ويف الدمــام وجــدة والريــاض
تتجــاوز كميــة النفايــات  6ماليــن طــن ســنوياً (. )69

لهــذا ينبغــي أن تقــوم الجهــات البيئيــة بحــثِّ األمانــات والبلديــات املحليــة
عــى تحفيــز مامرســات إعــادة اســتعامل وتدويــر النفايــات .هنــاك حاجــة
ماســة لسياســات تشــجيع عــدم طمــر النفايــات القابلــة للتدويــر يف
مــرادم النفايــات لتخفيــف الضغــط املتزايــد عليهــا .وميكــن تحقيــق هــذا
الجهــد مــن خــال التعــاون مــع رشكاء املدينــة  ،وفــرض ترشيعــات صارمــة ،
وزيــادة الوعــي العــام بــرورة حاميــة البيئــة والحفــاظ عليهــا.

معظــم النفايــات الصلبــة التــي يتــم طمرهــا ودفنهــا يف مــرادم
النفايــات تشــكل خطــرا محدقــا بصحــة املجتمــع والبيئــة ،وتلحــق الــرر
بامليــاه الجوفيــة نتيجــة العصــارات التــي تتــرب يف الرتبــة وتلوثهــا،
فضــا عــن نشــوب الحرائــق التلقائيــة وانبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.
إضافــة إىل أن تكديــس النفايــات الصلبــة ينطــوي عــى كارثــة بيئيــة
نتيجــة للــردم الخاطــىء لتلــك النفايــات .ويبلــغ معــدل النفايــات التــي
ينتجهــا الفــرد  1.5إىل  1.8كغــم يف اليــوم ،معظمهــا مــن البالســتيك
واملــواد الغذائيــة )70(.ومــع الطــرح الهائــل للنفايــات ،يتوقــع أن تســتويف
املــرادم الحاليــة املفتوحــة القــدرة االســتيعابية لهــا يف العقــد املقبــل.
( )71وحيــث تتســبب مــرادم النفايــات يف انبعــاث مــا نســبته %76مــن
انبعاثــات امليثــان يف اململكــة ،ســعت رؤيــة اململكــة 2030إىل وضــع
اســراتيجيات وسياســات لتحســن إدارة النفايــات لتفــادي إرضارهــا بالبيئــة
والصحــة العامــة ،و زيــادة كفــاءة إدارة النفايــات مــن خــال إنشــاء مشــاريع
إعــادة تدويــر شــاملة والحــد مــن التلــوث الناجــم
عــن النفايــات ،خاصــ ًة املنتجــات البالســتيكية.

اململكــة بحاجــة إىل تشــجيع وتحفيــز التغيــر يف ســلوكيات األرس
تجــاه إدارة النفايــات املنزليــة وتدبريهــا عــن طريــق تقليــص النفايــات
مــن خــال زيــادة الوعــي املجتمعــي بصداقــة البيئــة ،وعــن طريــق إعــادة
تدويرهــا وربــط ناتــج التدويــر باألســواق ،وفــرض الرضائــب عــى النفايــات
غــر القابلــة للتدويــر .كذلــك حفــز األرس عــى تصنيــف وفصــل النفايــات
لــدى وضعهــا يف حاويــات النفايــة خــارج املنــزل  ،بحيــث ميكــن إعــادة
تدويرهــا .وعــاوة عــى ذلــك  ،فــإن حمــات التوعيــة البيئيــة التــي تشــمل
البلديــات ،واملؤسســات التعليميــة ،والدعــاة لتســليط الضــوء عــى فكــرة
أن "الوفــاء بالواجبــات اإلنســانية واألخالقيــة ينطــوي عــى الحفــاظ عــى
البيئــة واملــوارد الطبيعيــة" ،ســتكون مفيــدة جــدا ً يف إحــداث التغيــر
اإليجــايب يف هــذا املجــال.

و يعــزى ضعــف إدارة النفايــات يف اململكــة
العربيــة الســعودية إىل العديــد مــن األســباب
منهــا االفتقــار للسياســات واألنظمــة الصارمــة
واســراتيجيات التعامــل مــع النفايــات الصلبــة)72(.
ومــع أن تجميــع النفايــات الصلبــة تتــم إدارتــه مــن
البلديــات املحليــة وبعــض الــركات الخاصــة ،فــإن
طــرق إدارة النفايــات الحاليــة مــا زالــت تقليديــة
داخــل املــدن )73(.عــى ســبيل املثــال ،تعتمــد
مدينــة جــدة يف إدارتهــا للنفايــات بشــكل كبــر
عــى مــرادم النفايــات للتخلــص منهــا)74(.
أدى نقــص إعــادة التدويــر (الــذي يقــل حاليــاً عــن
 )٪15والطــرح الضخــم للنفايــات الصلبــة إىل
جانــب اإلدارة غــر الفعالــة وســوء التنفيــذ إىل
ضعــف عمليــة التجميــع املمنهــج للنفايــات)75(.
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يتطلب التشــجيع عىل إعادة اســتخدام النفايات وإعادة تدويرها مشــاركة
إلزاميــة مــن الــركات (خاصــة رشكات البنــاء
والتشــييد)  ،ألنهــا تســهم يف توليــد النفايــات
وميكنهــا التأثــر يف مواقــف املســتهلكني مــن
حيــث تقبــل الســلوك الصديــق للبيئــة)76(.

تسعى رؤية  2030إىل زيادة كفاءة

إدارة النفايات من خالل إنشاء مشاريع
إعادة تدوير شاملة والحد من التلوث
الناجم عن النفايات ،خاص ًة املنتجات
البالستيكية.

وكــا ورد يف رؤيــة اململكــة  ،2030مــن
حيــث رضورة حاميــة البيئــة ومكافحــة التصحــر،
تســتهدف الرشكــة الوطنيــة للميــاه اســتخدام
النفايــات الصلبــة لتوليــد الطاقــة الحراريــة
والكهربــاء وامليــاه )77(.ومــن بــن املبــادرات
األخــرى الجديــرة بالذكــر مرشوعــات االســتثامر
يف اســتعادة غــاز امليثــان الحيــوي يف مــرادم
محافظــة جــدة لتوليــد الطاقــة ،والــذي يتوقــع أن
يخفــض تقريبًــا  362668ط ًنــا مــن مــكاىفء ثــاين
أكســيد الكربــون ســنويًا خــال الفــرة -2012
)78( .2021

الشكل  :7-3إدارة النفايات يف مدن مختارة ،اململكة العربية السعودية
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وبعــد تبنــي الترشيعــات واالســراتيجيات والسياســات العمرانيــة
الجديــدة ،هنــاك خطــوة أخــرى مطلوبــة تتمثــل يف تطبيــق التقنيــات
الحديثــة يف مجــال إدارة النفايــات .فاســتخدام النفايــات الصلبــة لتوليــد
الطاقــة أو كمصــدر للوقــود ميكــن أن يســاهم يف تقليــل التأثــرات
البيئيــة وتخفيــف الضغــط املتزايــد عــن مــرادم النفايــات .ويوضــح الشــكل
 8-3عــدد مــرات التخلــص مــن النفايــات يف املــدن الســعودية .إذ تتخلــص
أكــر مــن  %40مــن إجــايل األرس يف معظــم املــدن النفايــات املنزليــة
بصفــة يوميــة ،مــا يفــر الحجــم الكبــر للنفايــات املتولــدة يف اليــوم
الواحــد ،وارتفــاع الطلــب عــى خدمــات التخلــص مــن النفايــات.
وقــد أدت التحديــات املتمثلــة يف النمــو الســكاين وتغــر املنــاخ والوترية
الرسيعــة للتحــر إىل مضاعفــة األعبــاء املتعلقــة بــإدارة النفايــات يف
اململكــة العربيــة الســعودية وزيــادة الطلــب عــى الطاقــة )79(.وإىل
ذلــك ،تســتهدف اململكــة مــن تحويــل النفايــات إىل طاقــة متجــددة توليــد
3جيجــا واط بحلــول عــام  ،2025كــا يــزداد الطلــب عــى تقنيــات التخلــص
مــن النفايــات داخــل محــارق خاصــة يتــم للحــد مــن إنشــاء املزيــد مــن مــرادم
النفايــات ،كــا يف محــارق مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة )80(.والحــرق
هــو إنتــاج الطاقــة مــن النفايــات غــر القابلــة إلعــادة التدويــر داخــل محــارق
يتــم التحكــم فيهــا .وتشــكل املــواد العضويــة يف املتوســط  ٪70مــن
النفايــات البلديــة الصلبــة يف اململكــة العربيــة الســعودية )81(.ويفضــل
هــذا األســلوب يف التعامــل مــع النفايــات بســبب بســاطة التقنيــات
املســتخدمة واملهــارات البرشيــة املطلوبــة .وعــى الرغــم مــن أن هــذا
ميثــل تطــورا ً إيجابيــاً ،إال أنــه يتســبب يف توليــد مســتويات عاليــة مــن
ملوثــات الهــواء واملحمولــة التــي تحتــوي عــى الســموم )82(.لذلــك،
ينبغــي أن تعيــد اململكــة النظــر يف اســتخدام هــذه التقنيــة والبحــث عــن
طــرق أخــرى أقــل رضرا ً ،أي التحلــل الحــراري أو التحويــل إىل غــاز.

والتحويــل إىل غــاز هــو تحويــل املــواد العضويــة باســتخدام البخــار
واألكســجني إلنتــاج غــاز تخليقــي( )83قابل لالشــتعال ميكن اســتخدامه بعد
ترقيتــه كبديــل للغــاز الطبيعــي ،كوقــود نقــل ،كأســمدة ،وكهيدروجــن
وكهربــاء )84(.كذلــك يحــول التحلــل الحــراري النفايــات إىل طاقــة (نفــط وغــاز)
مــن خــال التحلــل الحــراري بغيــاب الهــواء .وكال الطريقتــن أكــر كفــاءة
مــن الحــرق ،وميكنهــا توليــد طاقــة أرخــص وأقــل ســمية  ،حيــث تتــم إزالــة
امللوثــات بحيــث ال ينتــج الغــاز التخليقــي مســتويات عاليــة مــن االنبعاثــات
الغازيــة )85(.وميكــن اســتخدام هــذه الطــرق أيضً ــا لتشــغيل محطــات تحليــة
امليــاه التــي تعمــل حاليًــا بطاقــة الوقــود األحفــوري .ولكــن يؤخــذ عــى
هــذه العمليــة حداثــة تقنيتهــا ومحدوديــة املحطــات العاملــة بهــذه التقنيــة
عامليــاً  ،فاألمثلــة قليلــة للتعلــم واالســتفادة منهــا .وهنــا تــرز الحاجــة
لدراســة تجريبيــة ،مــا يتيــح للمملكــة العربيــة الســعودية فرصــة للعــب
دور رائــد يف تطويــر تقنيــات جيــل ثالــث يف مجــال تحويــل النفايــات إىل
طاقــة متجــددة ونظيفــة.
إن الجمــع بــن التقنيــات املحســنة لتجميــع النفايــات ،وفــرض أنظمــة
وسياســات صارمــة ،وتثقيــف ســكان املناطــق الحرضيــة ،والســعي لتبنــي
تقنيــات تحويــل النفايــات إىل طاقــة متجــددة ميثــل مســا ًرا مســتدا ًما
للمملكــة لتحقيــق هــدف "صفــر نفايــات".
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 6-3تلوث الهواء يف املناطق الحرضية
يف الســنوات األخــرة ،أصبــح تلــوث الهــواء إحــدى املشــكالت الرئيســة
يف مــدن اململكــة العربيــة الســعودية جــراء الوتــرة الرسيعــة للتحــر
وتنامــي أنشــطة التصنيــع يف املــدن ،واالنبعاثــات الصــادرة مــن املصانــع
واملركبــات .وتنجــم اآلثــار الصحيــة الضــارة لتلــوث الهــواء الخارجــي بشــكل
أســايس مــن انبعاثــات غــازات ثــاين أكســيد الكربيــت ،وملوثــات الهــواء

اإلطار  :3-3ملوثات الهواء

العالقــة التــي يتــم استنشــاقها بقطــر  10ميكرومــر و  2.5ميكرومــر
(بفعــل العواصــف الرمليــة الســائدة يف منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة)
 ،واألوزون ،وأول أكســيد الكربــون ،والرصــاص ،و املركبــات العضويــة
املتطايــرة ،وأكاســيد النيرتوجــن( .اإلطــار )3-3

أكاســيد النيرتوجــن تســبب صعوبــات واحتقــان يف الجهــاز التنفــي وقصــور يف وظائــف الرئــة لــدى اختالطهــا مــع ملوثــات الهــواء
األخــرى ،ال ســيام يف املناطــق الحرضيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.
املركبــات العضويــة املتطايــرة تشــمل مجموعــة واســعة مــن الهيدروكربونــات والجســيامت الدقيقــة األخــرى (مثــل غــازات امليثــان
واإليثيلــن) التــي تنتــج عــن عــدم اكتــال احــراق الوقــود األحفــوري يف محــركات املركبــات ومحطــات توليــد الكهربــاء واملصانــع .وتتحــول عنــد
اتحادهــا مــع أكســيد النيرتوجــن بوجــود الحــرارة وأشــعة الشــمس ،إىل ملوثــات مؤكســدة مثــل األوزون منخفــض املســتوى ،وهــو مســاهم
رئيــس يف ظاهــرة الضبــاب الدخــاين الكيميــايئ الضــويئ الــذي يؤثــر ســلباً يف وظائــف الجهــاز التنفــي ،ولكــن هــذه املســتويات آخــذة
يف االنخفــاض مــع التقنيــات املحســنة
أول أكســيد الكربــون هــو غــاز عديــم الرائحــة ،ســام جــدا ً لتداخلــه مــع امتصــاص األكســجني  ،مــا يــؤدي إىل احتامليــة الوفــاة  ،وميكــن
ـاهم رئيســيا يف انبعاثــات أول اكســيد الكربــون نتيجــة عــدم
أن يؤثــر يف الخصوبــة ومســتويات الصحــة العامــة .يعتــر قطــاع النقــل مسـ
ً
االحــراق الكامــل للوقــود.
الجســيامت الدقيقــة العالقــة يف الهــواء (بقطــر أقــل مــن  10ميكرومــر) تــأيت بشــكل رئيــس مــن وقــود الديــزل  ،وجســيامت مطــاط
اإلطــارات والغبــار .ميكــن أن تســبب الرسطــان ،تفاقــم مشــاكل القلــب والتنفــس ،وتــؤدي إىل وفيــات مبكــرة.
ملوثــات أخــرى :ثــاين أكســيد الكربيــت الضــار بالنباتــات والحيوانــات .والرصــاص واملعــادن الثقيلــة األخــرى وارتباطهــا بتلــف الدمــاغ جــراء
تراكمهــا يف أنســجة الجســم وإضعافــه .األوزون وتأثرياتــه الضــارة بأنســجة الرئــة.
املصدر :الوكالة األوروبية للبيئة ()2011؛ املفوضية األوروبية2006 ،؛ البنك الدويل2007 ،
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أيضـاً ،مــا يبعــث عــى القلــق تأثــر طبقــة الغــاف الجــوي "السرتاتوســفري"
بالتغــرات املناخيــة الناجمــة عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة املفرطــة
واســتنفادها لطبقــة األوزون التــي تعمــل كــدرع واقٍ مــن تأثــرات
اإلشــعاعات الكونيــة الضــارة ومنهــا أشــعة الشــمس فــوق البنفســجية.
وعــى الرغــم مــن أن تلــوث الهــواء الداخــي وانبعــاث الروائــح يشــكالن
مخاطــر صحيــة جســيمة  ،إال أنــه يتــم إغفالهــا والتغــايض عنهــا كونهــا ال
تؤثــر يف الطبيعــة.

مــدن اململكــة عــى مــدار العــام وخاصــة املدينــة املنــورة ومدينــة الرياض
وهــي تــؤدي اىل مشــاكل صحيــة عديــدة .وتســاعد هــذه البيانــات يف
متابعــة التقــدم املحــرز نحــو هــدف التنميــة املســتدامة ( 2-1-7الحصــول
عــى طاقــة نظيفــة باســتخدام تقنيــات الطاقــة املتجــددة)  ،والهــدف
( 2-6-11تحســن جــودة الهــواء يف املناطــق الحرضيــة) ،كــا تشــكل
هــذه البيانــات األســاس لتحديــد أعبــاء األمــراض الناجمــة عــن تلــوث الهــواء
انســجاماً مــع الهــدف  1-3-3مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (التقريــر
الفنــي :حالــة املــدن الســعودية ،الفصــل .)2

اســتنادا ً إىل تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة ،تواجــه مــدن الريــاض
والدمــام والجبيــل تحدي ـاً كبــرا ً مــن حيــث ارتفــاع مســتويات تلــوث الهــواء
املحيــط باملناطــق املأهولــة مبلوثــات الهــواء الدقيقــة (بقطــر أقــل مــن
 10ميكرومــر و  %2.5ميكرومــر) ( ، )86وهــو مــا يتجــاوز املعايــر البيئيــة
العامليــة لجــودة الهــواء .فــإذا مــا تــم تخفيــض امللوثــات الدقيقــة العالقــة
يف هــواء املــدن مــن  70إىل  20ميكروغــرام  /م ،3ميكــن تقليــل الوفيات
املرتبطــة بتلــوث الهــواء بنســبة
 %15تقريبــاً )87 (.يوضــح الجــدول ( )٢-٣انتشــار ظاهــرة الغبــار العالــق يف

أظهــر تقييــم لجــودة الهــواء يف الريــاض بــن عامــي  2011و  2012أن
مســتويات تركيــز امللوثــات الدقيقــة العالقــة بهــواء املدينــة بقطــر
أقــل مــن  10ميكرومــر أعــى بثــاث مــرات مــن معايــر الهيئــة العامــة
الســعودية لألرصــاد وحاميــة البيئــة (الشــكل  )9-3حســب نتائــج رصــد جــودة
الهــواء املحيــط مــن محطــة رصــد جــودة الهــواء مبدينــة امللــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة.

 1-6-3االتجاهات والتحديات يف تلوث هواء املدن

الجدول :2-3عدد تكرار ظاهرة الغبار العالق عىل محطات الرصد الجوى التابعة للرئاسة العامة لألرصاد و حامية البيئة لعام  2015م 				
									

		
املصدر :الرئاسة العامة لألرصاد وحامية البيئة .
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الشكل  :9-3درجة تركيز ملوثات الهواء الدقيقة (بقطر أقل من  10مايكرومرت) يف مدينة الرياض2012-2011 ،
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لقد كان تركيز امللوثات الدقيقة
يف املدينة خالل أشهر الصيف
أعىل بنسبة  ٪84من تلك التي تم
رصدها خالل فصل الشتاء.
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املصدر :الحريب وآخرون2015،

مــن املعــروف أن مســتويات تلــوث الهــواء تتأثــر بالتقلبــات املناخيــة
املحليــة ،واالنبعاثــات الغازيــة واألنشــطة اليوميــة للســكان ،مــا يجعــل
مســتويات تركيــز امللوثــات غــر ثابتــة .كان تركيــز امللوثــات الدقيقــة يف
املدينــة خــال أشــهر الصيــف أعــى بنســبة  %84مــن مســتويات تركيزهــا

خــال فصــل الشــتاء .أيضــا ،خــال أيــام األســبوع كانــت الرتكيزات املســجلة
أعــى بنســبة  %17مــن عطــات نهايــة األســبوع  ،مــا يشــر إىل تأثــر
املركبــات يف زيــادة تركيــز ملوثــات الهــواء (الشــكل )10-3

الشكل  :10-3التباين يف تركيز ملوثات الهواء تبعاً لفصول السنة واملوقع والظروف الجوية
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﰲ اﻟﻬﻮاء )ﻗﻄﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﻣﺎﻳﻜﺮوﻣﱰ(

800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
اﻟﺼﻴﻒ

املصدر :الحريب وآخرون2015 ،

74

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

اﻟﺸﺘﺎء

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﻋﻮاﺻﻒ رﻣﻠﻴﺔ

ﻻ ﻋﻮاﺻﻒ

ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع

ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﻮع

ﺳﺒﺘﻤﱪ  /2012ﺳﺒﺘﻤﱪ 2011

 2-6-3السياسات الوطنية التي تؤثر يف تلوث الهواء

تســتند إجــراءات إدارة وتحســن جــودة الهــواء إىل حــد كبــر إىل نــص مــن
املــادة الثانيــة مــن نظــام البيئــة العــام  ،والــذي يعــد أحــد أهــم مــؤرشات
قيــاس جــودة الهــواء يف اململكــة )89(.فالهيئــة العامــة لألرصــاد وحاميــة
البيئــة هــي الجهــة املعنيــة مبراقبــة وتقويــم جــودة الهــواء يف اململكــة.
ويف إطــار برنامــج التحــول الوطنــي  ،2020وكخطــوة أساســية نحــو تحقيــق
رؤيــة اململكــة  ،2030يجــري التوســع يف إدارة نظــام مراقبــة جــودة الهــواء
عــى املســتوى الوطنــي ،مــع تركيــب وتشــغيل العديــد مــن املحطــات
الثابتــة واملتنقلــة لرصــد جــودة هــواء املــدن )90(،كــا تستكشــف
الحكومــة العديــد مــن السياســات واالســتثامرات التــي تدعــم النقــل
النظيــف ،واإلســكان املوفــر للطاقــة ،وتوليــد الطاقــة ،والصناعــة ،واإلدارة
الســليمة للنفايــات البلديــة ،والتــي لديهــا إمكانــات للحــد مــن املصــادر
الرئيســة لتلــوث الهــواء الخارجــي يف املــدن)91(.

التربيــد املناطقــي لتقليــل نفقــات تكييــف الهــواء ،ونظــم اإلنــارة الذكيــة
التــي تطفــأ عندمــا تكــون الغرفــة غــر مأهولــة )97(.والقطــار اآليل املعلــق
الخــاص باملركــز ،بطــول 3.6كــم ،ويخــدم ســت محطــات ومــا يحملــه مــن
منافــع بيئيــة للســكان)98(.
تنــص لوائــح الهيئــة العامــة لألرصاد وحاميــة البيئة عــى املتطلبات الخاصة
بتقويــم اآلثــار املحتملــة أو الناجمــة عــن التنميــة الســكنية والصناعيــة.)99(.
وهنــاك حاجــة للتطبيــق الصــارم للوائــح املتعلقــة بــاالوزون  3والضبــاب
الدخــاين ،والــذي يشــمل تحديــد ســقوف ألكاســيد الكربيــت والنيرتوجــن
وامللوثــات الدقيقيــة العالقــة بالهــواء بقطــر 2.5ميكرومــر ،واملركبــات
العضويــة املتطايــرة ،عــاوة عــى ذلــك ،يلــزم وضــع خطــة وطنيــة
مســتدامة لرصــد ومراقبــة تلــوث الهــواء املحيــط لتحقيــق التكامــل بــن
أدوات املراقبــة والنمذجــة وقاعــدة البيانــات ،واســتكامل هــذه الخطــة
بدراســات رصــد ومراقبــة االنبعاثــات وتقويــم املخاطــر وإدارة املخاطــر
وتطويــر قواعــد البيانــات ومنــاذج التشــتت للمحطــات واملختــرات الثابتــة
واملتنقلــة لرصــد ومراقبــة تلــوث الهــواء املحيــط)100(.

وتشــر األدلــة املتوفــرة إىل أنــه مــع تحســن جــودة الهــواء ،تتقلــص
التكاليــف الصحيــة الناجمــة عــن األمــراض املرتبطــة بتلــوث الهــواء ،وتزيــد
إنتاجيــة العامــل ،ويــزداد متوســط العمــر املتوقــع )92(.كــا أن الحــد مــن
وتعتــر املدينتــان الصناعيتــان يف الجبيــل وينبــع مثالــن ناصعــن لتب ّنــي
تلــوث الهــواء يجلــب منفعــة مناخيــة إضافيــة ميكــن أن تصبــح جــزءا ً مــن
تقنيــات مراقبــة وتحكــم متقدمــة للمرشوعــات
التزامــات اململكــة العربيــة الســعودية تجــاه
()101
القامئــة والجديــدة .ومــع ذلــك  ،فــإن تقويــم
اتفاقيــة املنــاخ .وكجــزء مــن اســراتيجيتها
تأثــر البدائــل باســتخدام عوامــل متعــددة لصنــع
الشــاملة فيــا يتصــل بخفــض كثافــة االنبعاثــات
القــرار أمــر أســايس أيضً ــا )102(.ومــن ثــم ،يجــب أن
الغازيــة املســببة لالحتبــاس الحــراري ،تؤكــد
ت ُحكــم مشــاركة أصحــاب املصلحــة الفاعلــن يف
اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــال
تنفيــذ سياســة جــودة الهــواء بشــكل فعــال مــن
مســاهمتها الكربونيــة املحــددة وطنيــاً والتــي
جميــع املســتويات .وســيكون مــن الــروري
تصــب يف التصــدي العاملــي لتغــر املنــاخ
النظــر يف وضــع مــؤرشات رئيســة لرصــد
عــى الحاجــة إىل اإلرساع يف تحويــل محطــات
ومتابعــة التنفيــذ (عــى ســبيل املثــال ،مــؤرش
توليــد الطاقــة الكهربائيــة ذات الــدورة املنفــردة
مع تحسن نوعية الهواء ،تتقلص
امللوثــات الدقيقــة العالقــة يف إطــار الهــدف
إىل دورة مركبــة )93(.وبهــدف تقليــل انبعاثــات
التكاليف الصحية الناجمة عن
 11مــن أهــداف التنميــة املســتدامة) وتصميــم
غــاز الكربــون تعتــزم اململكــة بنــاء أكــر مرفــق
األمراض املرتبطة بتلوث الهواء،
سياســات جديــدة مــن جانــب وزارة البيئــة وامليــاه
عاملــي الحتجــاز الكربــون وتنقيتــه لالســتخدام
وتتوسع إنتاجية العامل وتزيد من
والزراعــة.
يف مصانــع البرتوكيامويــات يف اململكــة
متوسط العمر املتوقع.
مبعــدل 1500طــن مــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون
يوميــا ً)94( .
تتضمــن العديــد مــن محطــات ومختــرات
الرصــد واملراقبــة لجــودة الهــواء شــبكة أرامكــو
الســعودية لرصــد الهــواء واألرصــاد الجويــة ،الهيئــة
يف عــام  ، 2012قامــت الهيئــة العامــة لألرصــاد
امللكيــة للجبيــل وينبــع ،ومدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة،
وحاميــة البيئــة بوضــع حــدود ملزمــة قانوناً لجــودة الهواء املحيط ،وتشــغيل
شــبكة نوعيــة الهــواء يف الريــاض )103(.وألغــراض اإلتاحــة الكاملــة لبيانــات
عــدد مــن املحطــات واملختــرات الثابتــة لرصــد ومراقبــة جــودة الهــواء داخــل
جــودة الهــواء ومصــادر االنبعاثــات الغازيــة  ،تقــوم الهيئــة العامــة لألرصــاد
املناطــق الحرضيــة يســاندها يف ذلــك عــدد من محطــات ومختربات الرصد
وحاميــة البيئــة بتنســيق دمــج مجموعــات هــذه البيانــات يف مســتودع
واملراقبــة املتنقلــة يف املناطــق غــر املغطــاة بشــبكات رصــد ومراقبــة
بيانــات مركــزي( ،الشــكل .)11-3
االنبعاثــات التــي تؤثــر يف الصحــة العامــة )95(.وإىل جانــب هــذا التوجيــه
 ،نصــت الالئحــة التنفيذيــة للنظــام العــام للبيئــة عــى منــح املرشوعــات
وميكــن القــول أن بنــاء أطــر رشاكــة مــع شــبكات مراقبــة نوعيــة الهــواء
الصناعيــة القامئــة مهلــة أقصاهــا خمــس ســنوات لرتتيــب وتصويــب
واألرصــاد الجويــة القامئــة ســتعمل عــى تعزيــز أوجــه التعــاون  .وينبغــي
أوضاعهــا البيئيــة الراهنــة وفــق املتطلبــات البيئيــة ،يك تتــاىش مــع
إيــاء األولويــة لالســتثامر يف تطويــر الخــرات يف جميــع جوانــب
نظــام التقويــم " القيــادة يف التصميــم البيئــي والطاقة"الــذي أصــدره
مراقبــة جــودة الهــواء لضــان مقارنــة البيانــات واتســاقها .كــا تخطــط
املجلــس األمريــي للمبــاين الخــراء )96(،مــع التعديــات املالمئــة لبيئــة
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة لربــط املبــادرات الحاليــة لتطويــر آليــات
اململكــة ،إذ تــم تصميــم مشــاريع التطويــر العقــاري الجديــدة مثــل مركــز
وإجــراءات الرقابــة البلديــة بتطويــر املــؤرشات اإلســراتيجية مــن خــال
امللــك عبداللــه املــايل مبــا يتوافــق مــع معايــر نظــام التقويــم املذكــور
مــؤرش رضــا الســكان تجــاه الصحــة العامــة والتلــوث البــري وتلــوث الهــواء.
باســتخدام مــواد البنــاء املحليــة لتقليــل اســتهالك الطاقــة يف النقــل،
وألــواح الطاقــة الشمســية عــى األســطح لتوليــد الطاقــة ،وأنظمــة

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

75

الشكل  :11-3نظام قاعدة بيانات جودة الهواء الوطنية

منذجة االنبعاثات

منذجة االنبعاثات
معالجة االنبعاثات

محطات ثابتة لرصد ومراقبة مصادرا
النبعاثات

مراقبة الهواء املحيط
واألرصاد

تقويم التقنية

تقويم التقنية

بيانات طرق ،سكان ،استعامل أرايض ،حركة
مرور ،وقود

قاعدة بيانات وطنية
لجودة الهواء واألرصاد

تكامل محطات مراقبة تلوث الهواء

مدن ومجمعات
(مناذج انتشار محلية)

منذجة جودة الهواء

النقل اإلقليمي
(مناذج طويلة املدى)

التأثريات

تقويم التعرض

تقويم املخاطر
وإدارتها

إدارة املخاطر (تحكم)

قرار اختيار البديل املفضل
وتحليل عدم اليقينية

عالقات التعرض
 -االستجابة

تقنية مراقبة التلوث

خفض االنبعاثات

برنامج دعم القرار

(الهيئة العامة لألرصاد ،أرامكو ،الهيئة امللكية للجبيل
وينبع ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية)

تطوير التقنية

قاعدة بيانات التقنيات البيئية

الصحة ،نظم
بيئية ،مواد،
زراعة

تنمية اقتصادية وحامية صحة اإلنسان
عىل نحو مستدام

بناء وتطوير القدرات الفنية واملؤسسية

أصحاب املصلحة والرشاكات

تدريب وبناء وتطوير القدرات

املصدر :حسني وخليل 2013 ،رشكة 2006 ، Energy Recovery II

 7-3تغري املناخ :نقاط الضعف والتأثري
بــرز تغــر املنــاخ كقضيــة مركزيــة يف أجنــدات التنميــة الحرضيــة )104(.عــى
مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة  ،وكانــت اململكــة العربيــة الســعودية قــد
تعرضــت إىل  14كارثــة طبيعيــة  ،تــرر منهــا قرابــة  30،000نســمة  ،ونجــم
عنهــا خســائر اقتصاديــة قــدرت بحــوايل  450مليــون دوالر أمريــي .وكانت
الفيضانــات أكــر املخاطــر الطبيعيــة شــيوعاً ( )105برغــم منــاخ اململكــة
الجــاف .وفيــا يــي بعــض الظواهــر الناجمــة عــن تغــر املنــاخ يف البــاد:
• تواتــر حــدوث موجــات حــرارة شــديدة ،كان عــام  2010حــارا ً بشــكل
اســتثنايئ يف املنطقــة العربيــة وشــهد صيفــه درجــات حــرارة وصلــت
إىل  52درجــة مئويــة يف جــدة )106( ،مــا تســبب يف طلــب غــر
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مســبوق عــى الكهربــاء )107(.متوســط االحــرار املتوقــع لعــام  2040يف
اململكــة العربيــة الســعودية ســيكون أعــى مــن املتوســط العاملــي ،مــع
توقــع أن تشــهد ثالثــة أربــاع اململكــة موجــات مــن الجفــاف بحلــول نهايــة
القــرن الحــايل )108( .ويوضــح اﻟﺸﻜﻞ  12-3متوســط درجــة الحــرارة ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
خــال ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ، ٢٠٨٠ - ٢٠٣٠ﻭﺍﻟﺫﻱ يتزايــد ﻲﻓ حــدود ســالب  0.6ﺩﺭﺠﺔ
مئويــة ﺇﻰﻟ موجــب  ٥ﺩﺭﺠﺎﺕ مئويــة)109( .

الشكل  :12-3متوسط درجة الحرارة السنوي ()2080-2030

ﻋﺮﻋﺮ
اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮف
ﺗﺒﻮك

ﺑﺮﻳﺪة

اﻟﺪﻣﺎم

ﺣﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺼﻴﻢ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﴩﻗﻴﺔ

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

ﺟﺪة

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻧﺠﺮان

أﺑﻬﺎ
ﺟﺎزان

املصدر :اللجنة الوطنية السعودية للموئل الثالث ()2016

الشكل  :13-3املناطق املعرضة لتأثري الجزر الحرارية الحرضية والعواصف الرملية ،الدمام

بســبب التغــر املناخــي وقلــة الرقعــة الخــراء ســتعاين املــدن مــن
موجــات مــن الحــرارة الشــديدة وهبــوب العواصــف الرمليــة ،ومــا يعقــب
ذلــك مــن:
• الشعور باالعياء الحراري
• تغيري ميزان الطاقة يف املناطق الحرضية
3

• عدم الشعور بالراحة وعدم القدرة عىل بذل أي نشاط بدين وحريك
• التغري يف املزاج وعدم الرغبة يف فعل أي يشء أو الخروج للتنزه

1
2

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 1ﺟﺰر ﺣﺮارﻳﺔ راﻫﻨﺔ ﰲ اﳌﺪن
 2ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
 3ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻮاﺻﻒ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺆﴍات اﻟﺠﺰر اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ 180-400ﻧﺴﻤﺔ/ﻫﻜﺘﺎر
أﻗﻞ ﻣﻦ  120-180ﻧﺴﻤﺔ/ﻫﻜﺘﺎر
أﻗﻞ ﻣﻦ  60-120ﻧﺴﻤﺔ/ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﴬاء
رﻳﺎح ﺷﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة –
ﻋﻮاﺻﻒ رﻣﻠﻴﺔ
رﻳﺎح ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﴍﻗﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة
ﻧﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﱪ
ﺣﺪود إدارﻳﺔ

املصدر :الوضع الراهن  -حارضة الدمام ،برنامج مستقبل املدن السعودية ٢٠١٨
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الشكل  :14-3املناطق املعرضة لخطر تأثري الجزر الحرضية الحرارية  ،بريدة

ﻣﺆﴍات اﻟﺠﺰر اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ
أﻛ ﻣﻦ 150ﻧﺴﻤﺔ/ﻫﻜﺘﺎر
 100-150ﻧﺴﻤﺔ/ﻫﻜﺘﺎر
 0-50ﻧﺴﻤﺔ/ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﴬاء
رﻳﺎح ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﴍﻗﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة  -ﻋﻮاﺻﻒ رﻣﻠﻴﺔ
رﻳﺎح ﺷﻟﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة – ﻧﺴﻴﻢ اﻟﻮادي واﻟﺠﺒﻞ
ﺣﺪود

املصدر :الوضع الراهن ،بريدة  ،برنامج مدن املستقبل السعودية ٢٠١٨

• زيــادة هبــوب العواصــف الرمليــة ..تؤثــر ســلباً يف الســياحة والزراعــة ،
والزراعــة أصـاً تعــاين ظــروف مناخيــة قاســية )110(،يتوقــع معهــا نســبة
خســائر ألنــواع مختلفــة مــن املحاصيــل الحقليــة مثــل الحبــوب ،والخضــار
واألعــاف والفاكهــة شــاملة التمــور تــراوح بــن  %5وأكــر مــن)111(.%25
• التغــرات يف مواقيــت هطــول األمطــار وشــكلها وشــدّتها ..ويف
الوقــت الــذي انخفضــت فيــه كميــة األمطــار مــن املعــدل الشــهري
البالــغ  6.24ملــم إىل  6.06ملــم خــال الفــرة  ، 2009 - 2006و 5.44
ملــم خــال  ،2012 - 2010أصبــح هنــاك اآلن تواتــر يف هطــول
األمطــار الغزيــرة والفيضانــات والســيول الجارفــة )112(.وشــهدت أجــزاء
مــن املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن اململكــة ،ال ســيام منطقــة
عســر ،تواتــر يف حــدوث وشــدة العواصــف املطريــة بســبب طبيعــة
ـب الريــاح املوســمية ،وأمنــاط
تضاريــس املنطقــة ووقوعهــا يف مهـ ّ
الحــرارة والرطوبــة )113(.ومــع تزايــد هطول األمطــار يف بعض املناطق،
يــزداد تبخــر امليــاه الســطحية .وبالتــايل  ،فــإن أقــل مــن نصــف امليــاه
املفقــودة بالتبخــر يتــم اســتعاضته مــن هطــول األمطــار ،وتبقــى
بذلــك مــوارد امليــاه الســطحية محــدودة )114( .مــا يتســبب يف
الضغــط عــى مرافــق امليــاه والــرف الصحــي وتدهورهــا ،ال ســيام
الشــبكات الضعيفــة أو القدميــة )115(،مــا يهــدد جــودة املــوارد املائيــة
الحاليــة )116(.ناهيــك عــن التغــرات يف الهطــول املطــري التــي قــد
تفاقــم حالــة الجفــاف الحاليــة  ،وعواقــب ذلــك عــى املــدن مــن حيــث
نقــص األغذيــة  ،وارتفــاع أســعارها  ،والنــزوح إىل املــدن مــن املناطــق
املتأثــرة بالجفــاف.
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• تواتــر حــدوث فيضانــات شــديدة غــر معهــودة .يقطــن حــوايل %12مــن
الســكان الســعوديني يف مناطــق ســاحلية منخفضــة )117( .وباملقارنــة
مــع البلــدان األخــرى  ،فــإن حجــم تأثــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر
عــى ســكان املناطــق الســاحلية يف اململكــة العربيــة الســعودية
قــد يكــون ضئيـاً .لكــن بالنظــر إىل بعــض األحــداث املناخيــة املوضحــة
أعــاه  ،ميكــن أن تكــون التأثــرات كبــرة يف أوضــاع ســكان املناطــق
الســاحلية يف اململكــة .عــى ســبيل املثــال ،قــد تؤثــر الزيــادة يف
شــدة العواصــف املعهــودة بنســبة  ، %10مصحوبــة بارتفــاع مســتوى
ســطح البحــر مبقــدار مــر واحــد ســلباً يف حيــاة نحــو أربعــة مــن بــن
كل  10أشــخاص ممــن يقطنــون املناطــق الســاحلية باململكــة
العربيــة الســعودية )118( .وأكــر املــدن تعرضــا لذلــك هــي الدمــام،
الجبيــل  ،الخفجــي ،ورأس تنــورة عــى الســاحل الرشقــي ،و ُجــدة،
جــازان ،رابــغ ،وينبــع عــى الســاحل الغــريب للمملكــة .وكانــت اململكــة
قــد تعرضــت يف عامــي  2009و  ، 2011لفيضانــات مفاجئــة وجارفــة
غمــرت مناطــق شاســعة مــن مدينــة جــدة ،واعتــرت أعنــف مــا شــهدته
اململكــة منــذ  30عا ًمــا ( الشــكل  )119( .)15-3وارجــع الخــراء ذلــك لزيــادة
الكتلــة العمرانيــة املبنيــة غــر القابلــة للنفاذيــة ،ونظــم الترصيــف غــر
الكافيــة ،وظاهــرة البنــاء يف املناطــق املنخفضــة وبطــون األوديــة.
وتســببت تلــك الفياضــات يف حــدوث أرضار كبــرة باملمتلــكات وكثــر
مــن الضحايــا )120( .باإلضافــة إىل ذلــك  ،هنــاك مــا نســبته  %70مــن
املناطــق غــر املخططــة يف مدينــة جــدة معرضــة ألخطــار الفيضانــات،
(الشــكل .)16-3

الشكل  :15-3أعنف الفيضانات التي تعرضت لها مدينة جدة 2009 ،و 2011
1

اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﺿﻔﺎف و ﰲ ﺑﻄﻮن اﻷودﻳﺔ

2

ﻣﺮاﻓﻖ ﻓﻮق اﻷودﻳﺔ

3

ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت

4

أﻧﺸﻄﺔ زراﻋﻴﺔ ﰲ اﻷودﻳﺔ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺪوث اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻃﺮق رﺋﻴﺴﺔ
ﺳﺪود
ﻗﻨﻮات ﺗﴫﻳﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت 2009
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت 2011
ﻣﺰارع وﻣﺴﻄﺤﺎت ﺧﴬاء
أودﻳﺔ رﺋﻴﺴﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺒﻨ ّﻴﺔ

املصدر :الوضع الراهن ،جدة  ،برنامج مستقبل املدن السعودية

الشكل  :16-3املناطق املعرضة لخطر الفيضانات يف املدينة املنورة

32%

ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﻗﺎﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

10%

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

30%

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

7%
70%

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏ ﻣﺨﻄﻄﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

ﻣﺠﺎري أودﻳﺔ ﺗﺠﺐ ﺣﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ أودﻳﺔ ﻋﺎزﻟﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻗﺎﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏ ﻣﺨﻄﻄﺔ
ﻛﺘﻠﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺤﺪرات ﻴﻮل ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 30%
10 km
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مــن املتوقــع يف الســنوات املقبلــة أن تتعاظــم شــدة املخاطــر الناجمــة
عــن االحــرار العاملــي وتنشــأ ضغــوط جديــدة .كــا يتوقــع أن ينمــو الطلب
عــى الطاقــة يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا وتركيــا بنســبة %7
ســنوياً حتــى عــام  2020عــى األقــل ،مــع تضاعــف اســتهالك الطاقــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية مبقــدار ثــاث مــرات بحلــول عــام )121(.2030
مــا قــد يــرع مــن فقــدان التنــوع اإلحيــايئ ويحفــز انتشــار األمــراض
املعديــة ..إىل ذلــك ،يجــب االســتمرار يف جهــود التكيــف مــع التغــر
املناخــي عــى الصعيــد املحــي ،مــع الحفــاظ عــى التنــوع اإلحيــايئ)122(.

 1-7-3إســراتيجيات التخفيــف مــن حــدة التغــرات املناخيــة
يف املناطــق الحرضيــة

يظهــر تقويــم للمــدن الســعودية الحاجــة إىل بنــاء وتعزيــز مرونــة وجاهزيــة
املــدن الســعودية لتكــون منيعــة يف مواجهــة التحديــات واألزمــات
عــا
والكــوارث ،وذلــك يف ضــوء املعطيــات الراهنــة التــي تتحــدث
ّ
نســبته  %21مــن املناطــق غــر املخططــة يف الطائــف ،و  %26يف مكــة
املكرمــة و  %17يف املدينــة املنــورة معرضــة لتأثــرات التغــر املناخــي.
وحاجــة  % 32مــن البنيــة التحتيــة يف الطائــف للتطويــر )129(.واملرونــة
كمفهــوم ،تعنــي قــدرة املدينــة املعرضــة للمخاطــر عــى مقاومــة،
وامتصــاص ،واســتيعاب ،آثــار املخاطــر والتعــايف منهــا برسعــة وكفــاءة
مــن خــال الحفــاظ عــى الهيــاكل األساســية واســتعادتها )130(.وهــذا
يســتدعي تخطيطًــا محليــاً أفضــل وسياســات بيئيــة ســليمة للحفــاظ
عــى عوامــل حاميــة النظــام البيئــي ومامرســات البنــاء املالمئــة وثقافــة
الوقايــة واإلنــذار املبكــر )131(.لقــد ســعت اململكــة العربيــة الســعودية
لتعزيــز أجنــدة إدارة مخاطــر الكــوارث والحــد مــن تأثرياتهــا ،لكــن ينبغــي أيضـاً
إعطــاء أولويــة إلدمــاج إدارة املخاطــر يف التخطيــط املحــي ألهميــة ذلــك
يف التخفيــف مــن أخطارهــا)132(.

للمناطــق الحرضيــة دور حاســم يف التخفيــف مــن حــدة التغــرات املناخيــة
والتكيــف معهــا ،حيــث يصــدر عنهــا مــا نســبته  % 70تقريب ـاً مــن انبعاثــات
االحتبــاس الحــراري )123(.إذ بإمــكان قــادة املــدن واإلدارات املحليــة عــى
وجــه الخصــوص التأثــر يف تعديــل أمنــاط الطاقــة واســتعامالت األرايض
وميكــن للجهــود الراميــة إىل تحقيــق املــدن املرنــة االســتفادة مــن
مــن خــال التخطيــط الســليم الســتعامالت األرايض ،والتصميــم
تكامــل التكيــف مــع التغــر املناخــي مــع
الحــري الجيــد ،وتقســيم املناطــق .وكــود
الجهــود الحاليــة يف مجــال الحــد مــن مخاطــر
البنــاء واشــراطات ارتفاعــات املبــاين ،وتكثيــف
الكــوارث وعمليــات التخطيــط املامثلــة األخــرى.
التنميــة يف محيــط شــبكات الطــرق الرئيســة
( )133ويف هــذا الســياق ،اشــتمل املخطــط
وضوابــط التنميــة )124(.وتؤكــد االســراتيجية
االســراتيجي الشــامل ملدينــة الريــاض ســنة
العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة يف عــام ،2000
تهدف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
1450هـــ عــى سياســات وإجــراءات خاصــة بــإدارة
التــي أعدتهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة،
إىل خفض انبعاثات ثاين أكسيد
املخاطــر ،تشــمل تجميــع وتخزيــن ميــاه األمطــار
عــى الحاجــة إىل حاميــة البيئــة ،والحــد مــن
الكربون من استهالك الوقود بنسبة
والســيول ،كــا قامــت الهيئــة املليكــة ملدينــة
االمتــداد العمــراين غــر املنظــم ،وحفــز التنميــة
 ،٪10وخفضه من  28مليار قدم
الريــاض بتنفيــذ برنامــج تخضــر املــدن ،وإدمــاج
املتوازنــة عــى كامــل الح ّيــز الوطنــي .وتقــدم
إدارة الفيضانــات يف التخطيــط الحــري ،تعزيــز
توجهــات عامــة للتخفيــف مــن حــدة التغــر
مكعب قيايس يوم ًيا إىل  26مليار
األرايض الزراعيــة يف األوديــة .الحفــاظ عــى
املناخــي باململكــة.
قدم مكعب قيايس يوم ًيا بحلول عام
البيئــة الطبيعيــة تطويــر املناطــق الرتويحيــة
2020م.
وإعــادة تأهيــل وتهذيــب مجــرى وادي حنيفــة)134( .
وتشــمل آليــات التدخــل ،عــى ســبيل املثــال ال
الحــر  ،تبنــي مبــادئ االقتصــاد األخــر ،التحــول
ومــن أجــل تعزيــز مرونــة املــدن  ،يجــب عــى
للطاقــات املتجــددة والنوويــة لتقليــل االعتــاد
املــدن الســعودية إعــادة تقييــم اســراتيجيات
عــى النفــط والغــاز داخــل اململكــة  ،إدارة مخاطــر
منــو هــا العمــراين ،وإدمــاج إدارة مخاطــر التغــر
تغــر املنــاخ بزيــادة مرونــة املــدن واملســتقرات
املناخــي يف معايــر التصميــم وتخطيــط الطــرق وشــبكات الــرف وكــود
واألنشــطة البرشيــة ،ومكافحــة التصحــر بتجريــب التكنولوجيــات الجديــدة
البنــاء )135( .عــى أن تراعــى يف ذلــك االعتبــارات العمريــة واإلنســانية،
كتقنيــة تلقيــح "تأيــن" الســحب بغــرض اســتمطارها ،والزراعــة الصحراويــة
وحاميــة النظــم اإليكولوجيــة للمــدن مبــا يتــاىش مــع إطــار ســينداي
باســتخدام تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية )125(.إىل جانــب ذلــك ،تحظــر
()136
مــع رضورة توافــر إطــار
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفــرة .2030-2015
املبــادىء التوجيهيــة للتخطيــط الحــري املســتدام التــي أعدتهــا وزارة
حوكمــة متعــدد املســتويات ناظــم ألعــال التصــدي لتأثــرات ومخاطــر
الشــئون البلديــة والقرويــة عــام  2013البنــاء يف املواقــع املعرضــة
التغــر املناخــي)137(.
ألخطــار الفيضانــات أو لنشــاطات زلزاليــة أو أخطــار تلــوث الهــواء أو امليــاه
أو الرتبــة .وملــا كانــت االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة قــد أشــارت يف
وانطالقــا مــن إدراكهــا لتحــدي إدارة االنبعاثــات الغازيــة  ،كان للمملكــة
بعــض فقراتهــا إىل كيفيــة التخفيــف مــن آثــار التغــر املناخــي )126( ،فيجــب
حضــور الفــت يف النقاشــات الدوليــة حــول انبعاثــات غــازات االحتبــاس
االهتــام باملناطــق الحرضيــة والريفيــة بنفــس القــدر ،حيــث يحمــل التغــر
الحــراري ،والبصمــة البيئيــة  ،والتعــاون الــدويل مــن أجــل االســتدامة
املناخــي املجتمعــات العمرانيــة عــى إعــادة النظــر يف تح ّمــل تبعــات
التغــر املناخــي)127(.
البيئيــة والتصــدي لتأثــرات التغــر املناخــي )138(.فاململكــة ليســت فقــط
املنتــج الرئيــس للنفــط يف العــامل ،بــل أحــد كبــار املســتهلكني لــه،
()139مــا يجعــل قطــاع الطاقــة املســاهم الرئيــس يف انبعاثــات غــازات
ن ّوهــت األجــزاء الســابقة مــن هــذا الفصــل إىل ارتفــاع وتــرة حــدوث
()140
ولذلــك ،اعتــرت
االحتبــاس الحــراري يف اململكــة العربيــة الســعودية.
الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي
الحكومــة الكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة سياســة أساســية للحــد مــن
تعــزى بشــكل رئيــس للتغــر املناخــي ،وأســباب أخــرى ذات صلــة بالبيئــة.
كذلــك كان للتحــر الرسيــع وغــر املخطــط تبعــات وتداعيــات تفــوق كثــرا ً
االســتهالك املحــي للنفــط .وتتمثــل الركائــز الثالثــة للسياســة الوطنيــة
التقــدم املحــرز يف بنــاء مرونــة وجاهزيــة املــدن)128(.
يف :االقتصــاد يف اســتهالك الوقــود للمركبــات املســتوردة بحلــول
80

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

© Shutterstock

منصة نفط بحرية يف اململكة العربية السعودية

عــام  ،2020العــزل للمبــاين الجديــدة ،والحــد األدىن اإللزامــي ملعامــل
كفــاءة الطاقــة لكافــة أجهــزة التكييــف )141(،إذ تســتهدف وزارة الطاقــة
والصناعــة والــروة املعدنيــة خفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون مــن
اســتهالكات الوقــود بنســبة  ، %10مــن  28مليــار قــدم مكعــب قيــايس
يف اليــوم إىل  26مليــار قــدم مكعــب قيــايس يف اليــوم بحلــول عــام
 )142(.2020وتشــجع املســاهمة الســعودية املحــددة وطنيــاً اســتخدام
أنظمــة النقــل الجامعــي يف املناطــق الحرضيــة ،مثــل التعجيــل يف
تخطيــط وتطويــر شــبكة املــرو يف مــدن الدمــام وجــدة والريــاض)143(.
ووفقًــا للمســاهمة الســعودية املحــددة وطنيــاً ،تســتهدف اململكــة
العربيــة الســعودية خفــض انبعاثاتهــا الســنوية مبقــدار  130مليــون طــن
ســنويا مــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون بحلــول عــام  )144( .2030وهــي
تخطــط للقيــام بذلــك مــن خــال املســاهامت التــي لهــا منافــع مشــركة
يف تنويــع االقتصــاد وتخفيــف انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري)145( .
تشــارك اململكــة العربيــة الســعودية بنشــاط يف جميــع مؤمتــرات
األطــراف التابعــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ
والربوتوكــوالت ذات الصلــة .وهــي عضــو يف منتــدى املبــادرة الدوليــة
الحتجــاز الكربــون وإعــادة اســتخدامه )146(.ويتبــن مــن اســتعراض تقاريــر
االتصــاالت الوطنيــة الثالثــة الصــادرة عــن اململكــة العربيــة الســعودية إىل
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ومبــادرات املشــاريع
الحاليــة قيــام اململكــة بتنفيــذ سياســات متنوعــة صديقة للمناخ  ،تشــمل
تدابــر لخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري البرشيــة املنشــأ وتعزيز
مصــارف الكربــون)147(.

هنــاك أمثلــة جيــدة ملرشوعــات تك ّيــف ناشــئة تركــز إىل حــد كبــر عــى
إدارة امليــاه والزراعــة والتنميــة الريفيــة ،لكنهــا غالب ـاً مــا تعــاين مــن نقــص
التمويــل )148(.وتحتــاج اململكــة إىل النظــر يف تنفيذ سياســات ومبادرات
قــادرة عــى التأثــر يف ســلوك الــركات العابــرة للحــدود ،ال ســيام يف
قطــاع النفــط والصناعــة .إذ أضحــت هــذه الــركات أطرافًــا فاعلــة عاملي ـاً
يف مجــال السياســات البيئيــة ،حيــث متيــل إىل االســتثامر يف املجــاالت
الحساســة بيئي ـا ً)149(.
تعــد املنطقــة الرشقيــة موطنــاً لــركات كــرى مثــل رشكــة أرامكــو
وســابك ،لــذا تعتــر مــن أكــر املناطــق املعرضــة لخطــر التعــرض ملصــادر
التلــوث )150( ،وقــد اتبعــت املــدن العامليــة التــي يتواجد فيهــا تركز لرشكات
صناعيــة كــرى اىل عمــل سياســات لنظــام االتجــار باالنبعاثــات الصــادر عــن
االتحــاد االوربيبمبــدأ ( مــن يلــوث يدفــع )  -وهــو ســوق الكربــون للحــد
مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري )151(،أو فــرض متويــل األنشــطة
املتعلقــة مبواجهــة آثــار التغــر املناخــي .ويف هــذا الســياق ،يتعــن
عــى هيئــة األرصــاد وحاميــة البيئــة تشــجيع الــركات عــى االنضــام إىل
املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القيــايس األيــزو  ،14000حاليــاً هنــاك ثــاث
رشكات نفــط فقــط يف الســعودية منضمــة للميثــاق العاملــي لألمــم
املتحــدة)152( .
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 2-7-3اســراتيجيات التكيــف مــع تغــر
املنــاخ يف املناطــق الحرضيــة

اتخــذت اململكــة العربيــة الســعودية خطــوات
لتعزيــز إجــراءات التكيــف مــع التأثــرات املناخيــة،
تشــمل إجــراءات لتخفيــف وطــأة التأثــر بتغــر
املنــاخ  ،التخلــص مــن النشــاط أو الســلوك
املتســبب يف تغــر املنــاخ ؛ ونقــل الســكان
املعرضــن للمخاطــر بعيــدًا عنهــا )153(.ووفقــاً
ملوئــل األمــم املتحــدة  ،هنــاك خمســة
قطاعــات ميكــن للمــدن أن تنظــر لهــا يف
خيــارات واســراتيجيات التكيــف مــع تغــر املنــاخ
(الجــدول  )1-3للمســاعدة يف وضــع إطــار
لتطويــر املــؤرشات وقيــاس التقــدم املحــرز
يف التكيــف مــع آثــار تغــرات املنــاخ)154(.

املســبوقني إىل فقــد وتدهــور شــديد يف
أوضــاع املوائــل الطبيعيــة الهامــة  ،مبــا يف ذلــك
أشــجار املانغروف و األعشــاب البحرية والشــعاب
املرجانيــة )155(.ويوضــح الشــكل  17-3املناطــق
الســاحلية املعرضــة ملخاطــر تــردي أوضاعهــا.
يشــمل التأثــر :ركــود امليــاه ،وتــردي النظــام
اإليكولوجــي والتنــوع اإلحيــايئ (فقــدان 485
هكتــارا ً مــن أشــجار املانغــروف نتيجــ ًة النتهــاك
الشــاطئ  /واســتصالح األرايض) وتهديــد
اقتصــاد مصائــد األســاك)156(.

اتخذت اململكة العربية السعودية
خطوات هامة لتعزيز إجراءات التكيف
مع تغريات املناخ ،والتي متت يف
عدة أشكال :منها إتخاذ إجراءات لدرء
مخاطر تغري املناخ؛ وخطر االنتشار بني
عدد أكرب من السكان (التأمني)؛ القضاء
عىل النشاط أو السلوك الذي يسبب
تغري املناخ؛ ونقل السكان املعرضني
بعيداً عن مناطق املخاطر.

 8-3التلــوث البحــري والتأثــر
البيئــي
يعتمــد االقتصــاد ونوعيــة الحيــاة يف املــدن الســاحلية يف اململكــة
العربيــة الســعودية بشــكل أســايس عــى حالــة املوئــل الطبيعــي
الســاحيل والحيــاة البحريــة املرتبطــة بــه .ويف الســنوات األخــرة،
شــهد الخليــج العــريب اتجاهــاً ثابتــاً للنمــو الســكاين يف املناطــق
الحرضيــة والريفيــة .وقــد أدى معــدل التنميــة االقتصاديــة ونطاقهــا غــر

الجدول  :3-3اسرتاتيجيات التكيف مع تأثريات التغري املناخي حسب القطاعات من أجل بيئات عمرانية صحية
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ

إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﳌﻴﺎه وﺣﻔﻈﻬﺎ ،ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻴﺎه ،إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ،
ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه ،زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ ،زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ أﻧﻈﻤﺔ إﻣﺪادات
اﳌﻴﺎه ،اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺆول ﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺤﴬﻳﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﺤﴬﻳﺔ واﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ،دﻣﺞ ﺗﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎخ ﰲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ،

اﻟﻘﻄﺎع

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،اﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺸﺒﻜﺎت ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ،اﳌﺼﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،اﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎزﻟﺔ ﳌﻘﺎوﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺤﺮ ،ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ،ﺣﺎﻤﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺮﻴات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،دﻣﺞ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﺗﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎخ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ ،ﺗﺄﻣﻦﻴ ،ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻮﻋﻴﺔ وإرﺷﺎد ﺑﺄﺧﻄﺎر
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن

ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺤﺮارة ،اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻄﺒﻲ ،اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻜﻴﻔﺔ ،ﺗﺤﺴﻦﻴ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺎه ﴍب ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﻣﺮاﻓﻖ ﴏف ﺻﺤﻲ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ،زﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﱄ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻌ ّﺰزة،
ﺗﻌﺎون ﺣﻜﻮﻣﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﱄ ،اﺳﺘﺜﺎﻤر أﻛﱪ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﴬي

ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ ﺣﴬي ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﺳﻴﺎرات ﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻧﻘﻞ ﺗﺸﺎرﻲﻛ ،ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ ﻋﺎم ﻓﻌﺎل
ٍ
وﻛﺎف ،ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺤﴬﻳﺔ ،ﻗﻄﺎرات ،إﻟﺦ ،ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻼﺣﱰار وﺗﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه
اﻻﻣﻄﺎر واﻟﺴﻴﻮل ،واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﺪﻳﻞ اﻟﻮﻗﻮد

دﻣﺞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎخ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺪ ﻛﺎﺑﻼت ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﳌﺘﺠﺪدة

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺣﴬﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻟﻮاﺋﺢ ،ﺣﻮاﻓﺰ ﴐﻳﺒﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﴬاء واﻟﺒﻨﺎء اﻷﺧﴬ ،إدﻣﺎج اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ
وﻛﻮد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﳌﻴﺎه

اﳌﺮاﻓﻖ

املصدر :موئل األمم املتحدة 2008 ،أ
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الشكل  :17 -3املناطق الساحلية املعرضة ملخاطر تردي أوضاعها يف الدمام

1

1

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻳﺘﻬﺎ

2

ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ

2

اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﲆ اﻟﺸﻮاﻃﻰء ﻣﻨﺬ 1955
ﻣﺤﻤﻴﺎت ﰲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎروت
1

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

املصدر :الوضع الراهن ،الدمام ،برنامج مستقبل املدن السعودية

مثــال آخــر هــو جــدة ،حيــث تتعــرض مياههــا الجوفيــة للتلــوث بواســطة
خزانــات الــرف الصحــي والــرف الصناعــي غــر املنضبــط .فالتخلــص
مــن ميــاه الــرف الصحــي غــر املعالجــة يــؤدي إىل تلــوث البيئــة البحريــة
الهشــة ويحــد مــن ســامة شــاطيء البحــر األحمــر ألغــراض الســباحة.
إذ تهــدد أنشــطة التنميــة الســاحلية أشــجار املانغــروف والشــعاب
البحريــة )157(،مــا يــؤدي إىل انحســار الســواحل .وقــد صاحــب النمــو
الســكاين الســاحيل يف املــدن الرئيســة األخــرى مثــل جــازان والجبيــل
وينبــع عمليــات ردم واســعة النطــاق نتيجــة توســعات األنشــطة الصناعيــة
(مبــا يف ذلــك محطــات الكهربــاء وتحليــة امليــاه) والســياحة والتخلــص مــن
النفايــات )158(.وتشــمل أشــكال أخــرى مــن اإلجهــاد البــري أنشــطة تزويــد
الســفن بالوقــود ،والتعديــن الســاحيل وأنشــطة املحاجــر )159(.وال يقتــر
تأثــر هــذه الضغــوط املتزايــدة عــى الفيضانــات وانحســار الشــواطىء،
بــل يطــال أيضــا ً النظــم اإليكولوجيــة نتيجــة امليــاه املالحــة)160(.
لذلــك  ،تعــد اســراتيجيات التكيــف رضوريــة للحــد مــن عواقــب تغــر املنــاخ
مــن خــال تحســن القــدرة عــى التكيــف والحــد مــن وطــأة التعــرض ملخاطر
تغــر املنــاخ .إن اجتــاع الضغــوط املختلفــة مــن توســع حــري رسيــع
وأنشــطة تصنيــع ونــدرة ميــاه وتغــر مناخــي يشــر إىل الخطــر املحــدق
باملنظومــة البيئيــة .ومــن ثــم  ،هنــاك حاجــة ملحــة إىل اســراتيجيات
متنــع وتحــد بصــورة ملحوظــة مــن التلــوث البحــري ،مبــا يف ذلــك التلــوث
باملخلفــات واملغذيــات .مــع رضورة دمجهــا مــع االســراتيجيات الراميــة إىل
تحســن التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة واألمــن الغــذايئ والحــد مــن
األخطــار الناجمــة عــن املصــادر البرشيــة وأســاليب إعــادة التأهيــل ملنــع
التعديــات عــى الشــواطىء.

 1-8-3تدابــر التكيــف والحفــاظ عــى النظــم اإليكولوجيــة
مــن آثــار التغــر املناخــي

ويشــمل التكيــف القائــم عــى النظــام اإليكولوجــي اإلدارة املســتدامة
وحفــظ واســتعادة النظــم اإليكولوجيــة لتوفــر الخدمــات التــي تســاعد
النــاس عــى التكيــف مــع اآلثــار الضــارة لتغــر املنــاخ .وتشــمل األمثلــة
تعزيــز الدفاعــات الســاحلية ،والحــد مــن الفيضانــات مــن خــال صيانــة
وترميــم أشــجار املانغــروف )161(.وتحــدد املســاهمة الوطنيــة املحــددة
مصــارف "الكربــون األزرق" (وهــي األرايض الرطبــة ) كعمــل تك ّيفــي مــع
منافــع مشــركة هامــة ،مثــل أرايض االســتزراع الســميك التجاريــة وتنقيــة
امليــاه وتحســن ســبل املعيشــة ( .)162كــا تــم التأكيــد عــى تنفيــذ
اســراتيجيات إدارة الســواحل كإجــراء ميكــن مــن خاللــه تحقيــق ذلــك)163(.
حــددت مجموعــة كبــرة مــن الدراســات حــول احتجــاز الكربــون بــان أشــجار
املنغــروف تعــد أهــم مصــدر طبيعــي لتخزيــن ثــاين أكســيد الكربــون يف
اململكــة العربيــة الســعودية )164(.وتفتخــر الدولــة بوجــود أكــر مــن 100
غابــة مــن أشــجار املنغــروف عــى ســاحل البحــر األحمــر ،تقــدر مســاحتها بـــ
 3500هكتــار ،أي مــا يعــادل  6.2مليــون طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون.
( )165وكجــزء مــن خطــة أرامكــو الســعودية للتنــوع اإلحيــايئ ،قامــت الرشكــة
مؤخــرا ً بوضــع اللمســات األخــرة عــى تصميــم متنــزه إيكولوجــي مــن
املانجــروف يف خليــج رحيمــة عــى ســاحل الخليــج العــريب ،وذلــك بزراعــة
 10000شــتلة مــن أشــجار املنغــروف التــي يتوقــع الحقــاً أن يحمــي
املتنــزه أكــر مــن  63كم2مــن أشــجار املانغــروف واملســتنقعات املالحــة
واألعشــاب البحريــة )166(.وباالســتفادة مــن خــرة ونجــاح اإلدارة القامئــة
عــى النظــام اإليكولوجــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،كمشــاريع
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الكربــون األزرق ،بالتعــاون مــع املجتمــع الــدويل ،بتقويــم كيفيــة إدراج
النظــم اإليكولوجيــة للكربــون األزرق بشــكل أكــر فعاليــة ضمــن أطــر
السياســات الحاليــة  ،مبــا يف ذلــك آليــات متويــل تقنيــات احتجــاز الكربــون.
()167

واســتنادا ً إىل التضاريــس الطبيعيــة ،واملــوارد املاليــة ،وخصائــص
املوقــع ،ميكــن اتخــاذ تدابــر التخفيــف والتك ّيــف لحاميــة ســواحل الخليــج
العــريب والبحــر األحمــر مــن العواصــف والفيضانــات وارتفــاع منســوب
البحــر .وتتمثــل هــذه التدابــر بالتخطيــط املــكاين ،ومقاومــة التصحــر،
وتقليــل الســبخات امللحيــة ،واعــادة احــواض األعشــاب البحريــة وحاميتهــا،
وبنــاء املصــدات البحريــة .عملي ـاً ،يتطلــب ذلــك أن تكــون هنــاك تجهيــزات
هندســية يف الخطــة الشــاملة القامئــة عــى إدارة النظــم اإليكولوجيــة.

 2-8-3السياسات املتعلقة بالتلوث البحري

إدراكاً منهــا للحاجــة إىل حســن إدارة املــوارد الطبيعيــة لصالــح األجيــال
الحاليــة واملســتقبلية ،اتخــذت اململكــة العربيــة الســعودية خطــوات
جريئــة لحاميــة مياههــا الســاحلية واإلقليميــة ،وخاصــة الخليــج العــريب وفقاً
للمنظمــة اإلقليميــة لحاميــة البيئــة البحريــة .و بصفتهــا طرفًــا موقّ ًعــا،
تلتــزم الســعودية باآلليــات الخاصــة باملنظمــة والتــي تهــدف إىل معالجــة
حــاالت الطــوارئ البحريــة والنفايــات الخطــرة واألنشــطة الربيــة والتلــوث
البحــري )169(.كــا أن اململكــة عضــو يف املنظمــة اإلقليميــة للمحافظــة

جزيرة املرجان بالدمام
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عــى البيئــة يف البحــر األحمــر وخليــج عــدن  ،والتــي تــم إنشــاؤها بالتعــاون
مــع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة)170(.
الهيئــة العامــة لألرصــاد وحاميــة البيئــة هــي الجهة الرســمية املعنيــة بإنفاذ
اللوائــح البيئيــة لتشــمل التقويــم البيئــي للمناطــق البيئيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية )171(.ومــن األمــور ذات األهميــة الحاســمة التوجيهــات
البيئيــة الثالثــة التاليــة الصــادرة عــن اململكــة العربيــة الســعودية:
• قرار مجلس الوزراء رقم  14بتاريخ  1408/1/21هـ بشأن الصيد
السميك واستغالل موارد األحياء البحرية وحاميتها يف املياه
اإلقليمية السعودية.
• املرسوم املليك رقم  1982بتاريخ  1419/9/15هـ بشأن استصالح
وإعادة ردم املناطق الساحلية.
• املرسوم املليك رقم م ( 38 /بتاريخ  1422/7/28هـ) بشأن اللوائح
البيئية العامة.
كــا تشــمل مســاهمة اململكــة املحــددة وطنيـاً مجموعــة مــن اإلجــراءات
لتطويــر وتنفيــذ خطــط اإلدارة املتكاملــة للمناطــق الســاحلية التــي
مــن شــأنها أن تحمــي البنيــة التحتيــة الســاحلية مثــل الطــرق واملناطــق

الســكنية واملجمعــات الصناعيــة ومحطــات تحليــة امليــاه املالحــة
واملــواىنء البحريــة )173(.ومــن املهــم أيضــا أال تتــم دراســات التخطيــط
وتقوميــات مخاطــر التلــوث للمرشوعــات الســاحلية الجديــدة بصــورة فردية
معزولــة عــن غريهــا مــن الدراســات والتقوميــات .ويعــد التلــوث عــى
املســتوى اإلقليمــي وعمليــات تقويــم التــرب النفطيــة إحــدى الطــرق
لدعــم خطــط اإلدارة املتكاملــة للمناطــق الســاحلية لحاميتهــا بيئيــاً مــن
اآلثــار الضــارة املحتملــة للتــرب النفطــي .ينبغــي صياغــة رؤيــة وأهــداف
مشــركة تتعلــق باســتخدام وإدارة املــوارد الســاحلية للمملكــة العربيــة
الســعودية ،مــن خــال إرشاك أصحــاب املصلحــة ،إســهاماً يف تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة..

معظمهــا ( )%70ألغــراض تكييــف الهــواء ،حيــث يســجل الحمــل الــذروي
صيفــا ضعفــي متوســط الحمــل الــذروي يف فصــل الشــتاء)176(.
تتمثــل دوافــع الطلــب يف عمليــة التحــر ،والتنميــة الصناعيــة  ،ونظــام
الدعــم الــذي يشــجع عــى اإلرساف يف االســتهالك (الجــدول .)4-3
واألســعار املدفوعــة مــن املنتجــن يف اململكــة العربيــة الســعودية
منخفضــة ،مــا ال يحفــز االســتثامر يف الطاقــة املتجددة .كــا أن انخفاض
تكلفــة اإلنتــاج يعنــي بالتــايل انخفــاض كلفــة االســتهالك والتــي بدورهــا
تشــجع أمنــاط االســتهالك غــر املســتدامة للكهرباء(.الجــدول )4-3

 9-3الطاقة املتجددة
هنــاك ترابــط قــوي بــن تعــداد ســكان اململكــة العربيــة الســعودية
املتزايــد ،وارتفــاع دخــل الفــرد فيهــا ،وقدرتهــا عــى تصديــر النفــط
والغــاز .إذ يــزداد الطلــب عــى الطاقــة الكهربائيــة بنســبة تقــارب %8
ســنوياً تنتجهــا محطــات حراريــة تقليديــة تعمــل بالنفــط الخــام ومشــتقاته
والغــاز الطبيعــي( ،الشــكل )18-3ومــن املتوقــع أن تبلــغ احتياجــات
البــاد مــن الكهربــاء بحلــول عــام  2030حــوايل  120جيجــاوات ســنويًا.
( )175واملســتهلك محليــاً مــن اإلنتــاج النفطــي للمملكــة ال يقــل عــن
 % 25تســتخدم يف معظمهــا لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة التــي يذهــب

ينمو الطلب عىل الكهرباء
بنحو  ٪ 8سنوياً
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الشكل  :18-3أنواع الوقود املستخدمة يف إنتاج الكهرباء

ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ 46%
وﻗﻮد ﺛﻘﻴﻞ 10%
دﻳﺰل 15%
ﻧﻔﻂ ﺧﺎم 29%

املصدر :دمريباس و بخش2017 ،

الجدول  :4-3أسعار الوقود املدفوعة ملنتجي الكهرباء السعوديني مقابل
املدفوعات للمنتجني الدوليني

وﻗﻮد ﺛﻘﻴﻞ

اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
اﳌﻨﺘﺠﻮن ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ(

أﺳﻌﺎر اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ(

0.43

15.43

ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ

0.75

9.04

دﻳﺰل

0.67

21.67

ﻧﻔﻂ ﺧﺎم

0. 73

19.26

املصدر:هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج٢٠١٥ ،

 1-9-3نحو سياسة مستدامة للكهرباء

تتطلــب التنميــة املســتدامة خدمــات كهربــاء موثوقــة ومتاحــة وميســورة
التكلفــة عــى املــدى الطويــل .ولكــن يف حــال عــدم تحقيــق تحســن
يف كفــاءة الطاقــة واســتمرار االتجاهــات الســائدة  ،فمــن املتوقــع أن
يصــل الطلــب املحــي عــى الوقــود األحفــوري يف اململكــة العربيــة
الســعودية إىل أكــر مــن  3ماليــن برميــل مــن النفــط يومي ـاً بحلــول عــام
 )177(.2030وقــد يتجــاوز االســتثامر الــازم لتلبيــة هــذا الطلــب  90مليــار
دوالرا ً أمريكي ـاً )178(.و منــو كهــذا ال يصــب يف التنميــة املســتدامة مــن
حيــث املــوارد فحســب ،بــل يفاقــم انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري
مــن الوقــود األحفــوري  -فحــم ونفــط وغــاز  ،التــي تعــد مســهامً رئيســاً
يف التغــر املناخــي واإلرضار بالبيئــة الطبيعيــة )179(.لذلــك ،ال بــد مــن
تنفيــذ سياســات حفــظ الطاقــة وبرامــج زيــادة كفايتهــا وحلــول التنميــة
املســتدامة األخــرى .وال بــد أيضـاً مــن إصــاح تعريفــة الكهربــاء ،و تطبيــق
معايــر توفــر الطاقــة يف جميــع األجهــزة الكهربائيــة واآلالت واملعــدات
واســتخدام العــزل الحــراري يف جميــع املبــاين واملرافــق.
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 2-9-3التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء

بالتــوازي مــع تنامــي الطلــب عــى الكهربــاء ،تقــوم اململكــة بتحديــث
طاقــة إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء ،حيــث يعتمــد بشــكل رئيــس عــى محطــات
توليــد الطاقــة لتلبيــة الجــزء األكــر مــن احتياجــات اململكــة مــن الكهربــاء،
وباقــي االحتيــاج تقــوم بتلبيتــه بالكفايــة املطلوبــة بعــض رشكات توليــد
الطاقــة )180(.وقــد قامــت هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتاج املــزدوج املعنية
بتحســن أداء صناعــة الكهربــاء بإعــداد خطــة إعــادة هيكلــة تفصيليــة لقطــاع
الكهربــاء يتــم مبوجبهــا تجزئــة الرشكــة الســعودية للكهربــاء إىل رشكات
توليــد خاصــة وإيجــاد ســوق تنافــي إلنتــاج الكهربــاء باعتبــاره جــزء مــن
رؤيــة )181(.2030
ومــع التحــول التدريجــي يف قطــاع إنتــاج الكهربــاء يف اململكــة العربيــة
الســعودية ينبغــي أن تســهل السياســات اعتــاد تقنيــات مبتكــرة
لتحســن البنيــة التحتيــة للطاقــة والوصــول إىل املناطــق املحرومــة
مــن خدمــات الكهربــاء .وتعــد محطــة الشــعيبة املتكاملــة لتوليــد الطاقــة
وتحليــة امليــاه ،التــي تســتخدم تقنيــة فصــل أكاســيد الكربيــت باســتخدام
حــارق خافــض النبعاثــات أكاســيد النيرتوجــن ومرشــحات كهروســتاتيكية
لتخفيــض انبعاثــات الغــازات املســببة لالحتبــاس الحــراري  ،األوىل مــن
نوعهــا يف اململكــة )182( .ولتلبيــة متطلبــات الحمــل الــذروي بشــكل
موثــوق ومســتدام ،انضمــت اململكــة العربيــة الســعودية مؤخرا ً ملرشوع
شــبكة الربــط الكهربــايئ بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )183(،وهــذه
خطــوة حيويــة نحــو تحريــر أســواق الطاقــة وتعزيــز التنميــة اإلقليميــة)184(.

الجدول  : 5-3سياسات ومبادرات حفظ الطاقة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻗﺔ

إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﺜوة
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺨﻄﻴﻂ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺠﻮدة

دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻌﺰل اﻟﺤﺮاري ،اﻋﺘﺎﻤد اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺟﻬﺰة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻮد اﻟﺒﻨﺎء ،ﴍوط ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻻﻧﺘﺎج
اﳌﺰدوج

إﻋﺪاد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪادات واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،زﻳﺎدة
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸﺻﻮل واﳌﻮارد

املصدر :اللجنة الوطنية السعودية للموئل الثالث 2016،؛2014 .Nachmany et.al

 3-9-3كفاءة الطاقة

تحتــل إدارة الطلــب املحــي وإيجــاد مصــادر جديــدة إلمــدادات الطاقــة
أولويــة أوىل يف ســلم أولويــات اململكــة العربيــة الســعودية .وســوف
يكــون خفــض الدعــم واالنتقــال إىل نظــام الدعــم الــذي يســتهدف
مبــارشة الرشائــح الضعيفــة يف املجتمــع القضيــة األكــر أهميــة .وتعزيــزا
لهــذا االتجــاه  ،تهــدف الحكومــة إىل إلغــاء دعــم الطاقــة بحلــول عــام ، 2020
مــا يــؤدي إىل ارتفــاع كلفــة فاتــورة الكهربــاء للمســتهلكني .ووف ًقــا ملركز
امللــك عبداللــه للدراســات والبحــوث البرتوليــة ،فــإن إعــادة هيكلــة قطــاع
توليــد الطاقــة  ،إىل جانــب اإلصالحــات الســعرية املصاحبــة  ،ســتضخ مــا
قيمتــه  4مليــارات دوالر أمريــي يف االقتصــاد الوطنــي)185(.
وعــى نفــس القــدر مــن األهميــة  ،تــم تحويــل
الربنامــج الوطنــي إلدارة وترشــيد الطاقــة إىل
املركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة ( )186املعنــي
برتشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف
املبــاين ويف قطاعــي النقــل والصناعة  ،وكانت
أوىل أعاملــه الرقابيــة والتنفيذيــة تدشــن بطاقــة
كفــاءة الطاقــة لألجهــزة الكهربائيــة (مكيفــات،
ثالجــات ،مجمــدات وغســاالت) ( .)187ومــع ذلــك
 ،فــإن الحــد مــن اســتهالك الطاقــة غــر الفعــال
ميثــل تحديــا حيــث اســتفاد املســتهلكون األفــراد
والصناعيــون طويــا مــن الكهربــاء املدعومــة.
يلخــص الجــدول  5-3سياســات ومبــادرات الحفــاظ
عــى الطاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
وكجــزء مــن رؤيــة  ،2030تدعــم الحكومــة عمليــة
تنويــع مصــادر الطاقــة  ،مؤكــدة التــزام اململكــة
العربيــة الســعودية مبســتقبل أنظــف .يتــوىل
مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة املتجــددة
مســؤولية جميــع املبــادرات املتعلقــة بالطاقــة

املتجــددة يف اململكــة العربيــة الســعودية )188(.وتتمثــل األهــداف
املرحليــة يف توليــد  3.45جيجــاواط مــن الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام
 ، 2020و  9.5جيجــاوات بحلــول عــام  ، 2023و 54جيجــاوات بحلــول عــام
 )189(2040موزعــة كاآليت :طاقــة شمســية  41جيجــاوات ،طاقــة ريــاح 9
جيجــاوات ،و  3جيجــاوات تحويــل نفايــات إىل طاقــة  ،و  1جيجــاواط مــن
طاقــة حراريــة جوفيــة .والوفــورات املحتملــة جديــرة باالهتــام  ،حيــث
تشــر األبحــاث إىل أن تحقيــق هــذه األهــداف يف املــدى املتوســط
ســيؤدي إىل خفــض اســتهالك الوقــود األحفــوري يف قطــاع الطاقــة
بنســبة  %25بحلــول عــام  )190( .2030ويف الوقــت نفســه ،يســتهدف
برنامــج التحــول الوطنــي  2020ضــان توفــر مــا يقــرب مــن  7800فرصــة
عمــل يف قطاعــي الطاقــة الذريــة واملتجــددة
بحلــول عــام )191(.2020

 4-9-3نحو طاقة متجددة

تؤكد هذه املناقشة عىل زيادة

استخدام بدائل الطاقة املتجددة
أو النووية التي من املحتمل أن

توفر الطاقة الخالية أو شبه الخالية

من انبعاثات ملوثات الهواء وغازات
االحتباس الحراري.

بــرف النظــر عــن االعتــاد الحــايل عــى النفــط،
تؤكــد هــذه املناقشــة عــى تنامــي اســتخدام
بدائــل الطاقــة املتجــددة أو النوويــة التــي
مــن املحتمــل أن تــؤدي إىل خفــض انبعاثــات
غــازات االحتبــاس الحــراري وملوثــات الهــواء إىل
مســتوى الصفــر أو مــا يقــارب الصفــر .فمنــاخ
اململكــة مثــايل ملشــاريع الطاقــة الشمســية
وطاقــة الريــاح ،فاململكــة العربيــة الســعودية
واقعــة بــن درجــة عرض  ° 35شــاالً و  ° 35جنوباً،
وتنــدرج ضمــن "الحــزام الشــميس العاملــي"
ومتتــاز بإشــعاع شــميس عــايل ،مــع متوســط
ســنوي مــن اإلشــعاع األفقــي املبــارش بقــدرة
 5700إىل  6700واط  /ســاعة للمــر املربــع
(الشــكل  19-3و الشــكل )192(.)20-3

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩
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الشكل  :19-3الطاقة القصوى املمكنة التي ميكن الحصول عليها من الطاقات املتجددة

ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ  3ﺗا واط
ﺗا واط

15

ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﺟﻴﻮ ﺣﺮارﻳﺔ  3ﺗا واط

إﺟﱄ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً

120,000

ﺗا واط

ﻃﺎﻗﺔ رﻳﺎح  3ﺗا واط

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ  3ﺗا واط

املصدر :استخدام الطاقة الشمسية 2006 ،

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺪ وﺟﺰر وﺗﻴﺎرات ﺑﺤﺮﻳﺔ  2ﺗا واط

الشكل  :20-3اإلشعاع الشميس اليومي املبارش

البيانات من  1أكتوبر  ،إىل  30سبتمرب  ، 2014بيانات من مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة ( ، )K.A.CAREخريطة Battelle

88
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املصدر :زيل وآخرون2015 ،

اإلطار  :4-3الطاقة الحرارية املركزة يف اململكة العربية السعودية

أطلقــت اململكــة العربيــة الســعودية خططــا طموحــة لتحقيــق تكامــل بــن مصــادر الطاقــة البديلــة يف الشــبكة الوطنيــة ،شــامالً
إنتــاج  25غيغــاواط مــن الطاقــة الشمســية املركــزة .ومــن بــن العديــد مــن مشــاريع الطاقــة الشمســية قيــد التنفيــذ املكلفــة بهــا الرشكــة
الســعودية للكهربــاء مــروع محطــة ضبــا الخــراء املتكاملــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة بنظــام توليــد دمــج الطاقــة الشمســية مــع الــدورة
املركبــة وبقــدرة توليــد إجامليــة تصــل إىل  600ميجــاوات ،و  50ميجــاوات مــن الطاقــة الشمســية املركــزة ،مــا يجعــل مدينــة تبــوك بوابــة
للتصديــر العاملــي للطاقــة الكهربائيــة .وســتقوم رشكــة جــرال إلكرتيــك بتوريــد التوربينــات الغازيــة ،والتــي تــم تكويــن واحــدة منهــا
الســتخدام وقــود املكثفــات .ســيولد املــروع مــا يكفــي مــن الطاقــة لتزويــد مــا يقــرب مــن  600000منــزل يف الســنة.

تعتــر وفــرة إمكانــات املــوارد الشمســية وانخفــاض تكلفــة التكنولوجيــا
الكهروضوئيــة عوامــل رئيســة إيجابيــة تصــب يف مالمئــة اســتخدام
الطاقــة الشمســية يف املنطقــة )193(.ويف هــذا الســياق ،تعتــزم
الحكومــة اســتثامر مــا بــن  50 - 30مليــار دوالر يف  60مرشو ًعــا ،بقــدرة 1
جيجــاواط مــن الطاقــة الشمســية املركــزة ،وف ًقــا ملكتــب تطويــر مشــاريع
الطاقــة املتجــددة (اإلطــار  .)4-3ســيؤدي ذلــك إىل تحريــر كميــات كبــرة
مــن النفــط للتصديــر وزيــادة خفــض ملوثــات الهــواء ومســتويات غــازات
االحتبــاس الحــراري يف اململكــة.

التــوايل )197(.وهــي رسعــات تزيــد عــن املطلــوب للتشــغيل االقتصــادي
للتوربينــات الهوائيــة  .وقــد طــرح مؤخــرا ً مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة
املتجــددة مناقصــة إنشــاء مزرعــة ريــاح لتوليــد 400ميجــاوات مــن الطاقــة
الخــراء يف دومــة الجنــدل مبنطقــة الجــوف)198(.

 9-5-3املدن الخرضاء والتحرض املستدام

يف اآلونــة األخــرة  ،درج القطــاع الخــاص بقدراتــه الهندســية والتصميميــة
التــي ميتلكهــا عــى إطــاق املــدن الخــراء أو الذكيــة ( )199مــن أجــل
التنميــة الحرضيــة املســتدامة )200(،مدفوعــا بالــرورة املزدوجــة لبنــاء
مــدن "خاليــة مــن الكربــون " املســبب الرئيــس لظاهرة االحتبــاس الحراري،
وتوفــر بيئــات عمرانيــة تلبــي املتطلبــات االجتامعيــة واالقتصاديــة  ،حيــث
تعــد املــدن الخــراء فرصــة واعــدة لتحفيــز التنميــة والتطويــر الحــري
مــن خــال االبتــكار االجتامعــي والتكنولوجــي
وتطويــر األعــال وتكريــس الطابــع والهويــة
الثقافيــة)201(.

ميكــن اســتخدام االســتثامر يف الطاقــة الشمســية للمبــاين الســكنية
(ســخانات امليــاه واملكيفــات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية) ،
ولألغــراض الصناعيــة (توليــد الكهربــاء إلنــارة الطــرق واألنفــاق وإشــارات
املــرور) ،وللمرافــق الحكوميــة ،كــا تســتخدم
لتحليــة امليــاه وللزراعــة .وتعتــر مصــدر موثوقــاً
ومســتداماً لتوليــد الكهربــاء يف املناطــق
الداخليــة النائيــة .ومــع ذلــك  ،هنــاك حاجــة
لدراســة املتغــرات التــي قــد تؤثــر يف توليــد
تعترب مدينة امللك عبد الله االقتصادية
الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية ،مثــل التغــرات
واحدة من أربع مدن خرضاء جديدة يف
املناخيــة والريــاح والرطوبــة ،لضــان تحقيــق
أحســن مســتوى مــن إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة
اململكة العربية السعودية تهدف
الشمســية للمملكــة.
إىل تعزيز التوسع الصناعي وتنويع

تعتــر مدينــة امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة
واحــدة مــن أربــع مــدن جديــدة تــم تطويرهــا يف
اململكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز التوســع
الصناعــي وتنويــع اقتصادهــا خــارج القطــاع
النفطــي ،وتوفــر الســكن وفــرص العمــل
للســكان الشــباب  % 65 ،منهــم تحــت ســن
اقتصادها خارج القطاع النفطي ،وتوفري
 30ســنة  .تصميمهــا يشــمل مينــاء مــن أكــر
يعتــر اســتخدام طاقــة الريــاح يف اململكــة
موانــئ العــامل واألكــر يف الــرق األوســط
العربيــة الســعودية منخفضــاً مقارنــة بالبلــدان
السكن وفرص العمل للشباب.
الناميــة أو املتوســطة الدخــل األخــرى)195(.
ومحطــة عــى ســكة قطــار الحرمــن الرسيــع
ومرافــق طاقــة وميــاه ونفايــات وتنــوع إحيــايئ
وميكــن ربــط مــوارد الريــاح غــر املســتغلة،
ومنــع التلــوث ومــع ذلــك  ،ال ميكــن تبنــي
يف مناطــق اململكــة  ،وإدماجهــا عــى النحــو
االبتــكار لذاتــه  ،بــل لتلبيــة الحاجــة ملــدن يحلــو
األمثــل يف الشــبكة باســتخدام التقنيــات الذكيــة
ويطيــب فيهــا العيــش ،انســجاماً مــع أهــداف
والتوســع يف مرافــق نقــل وتوزيــع الطاقــة
التنميــة املســتدامة )202(.مــا يجعلهــا األســاس
الكهربائيــة )196( .لدعــم مصــادر الطاقــة غــر
املناســب (مــع اإلدارة التشــاركية) الــذي ينبغــي أن تســتند إليــه املــدن
املتجــددة .وتــراوح رسعــة الريــاح مــن  14إىل  22كــم  /ســاعة  ،ومــن 16
الذكيــة كنــاذج للتنميــة املســتقبلية )203(.
إىل  19كــم  /ســاعة عــى مناطــق الخليــج العــريب والبحــر األحمــر ،عــى
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الشكل  :21-3مقرتح لهيكلة تخطيط الطاقة املستدامة

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

اﻟﺘﺤﴬ

ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺰراﻋﺔ

ﻮ اﻟﺴﻜﺎن

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة

زﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺔ
ﻣﺤﺴﻨﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺠﺎت
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

املصدر :مف ّرح وحسني2012 ،

 9-6-3استدامة نظم الطاقة املستقبلية

اإلدارة املســتدامة ألنظمــة الطاقــة مســألة معقــدة الشــتاملها
عــى سياســات ودوافــع مثــل النمــو االقتصــادي ،وتأمــن اإلمــدادات،
والتخفيــف مــن التأثــرات الضــارة لتغــر املنــاخ والتطــور التكنولوجــي
املتوقــع .وتوفــر نظــم دعــم القــرار القامئــة عــى تحقيــق أفضــل تقويــم
للطاقــة املتجــددة ( )204تحلي ـاً شــامالً لتخطيــط الطاقــة  ،وتأثــرات تغــر
املنــاخ  ،واالســتجابات الرئيســة لسياســات الطاقــة والبيئــة ضمــن إطــار
منظومــة إدارة الطاقــة.
ويعتــر نهــج اختيــار البديــل املفضــل الســتدامة منظومــة الطاقــة
يف املســتقبل مــن خــال املعايــر املتعــددة للمفاضلــة بــن بدائــل
اســتدامة منظومــة الطاقــة مفيــدا ً يف هــذا الصــدد .وللتوضيــح
يدعــم هــذا النهــج بعمــل منــاذج إحصائيــة تتضمــن الجوانــب التنظيميــة
واملؤسســية  ،مبــا يف ذلــك البيانــات االجتامعيــة واالقتصاديــة مثــل
الســكان ،اســتهالك الطاقــة ،التقنيــة ،الغطــاء األريض؛ طريــق الوصــول
وتكلفــة قاعــدة البيانــات للمنطقــة )205(.ومــع نظــم دعــم القــرار ،ميكــن
تحليــل الســيناريوهات املختلفــة الستكشــاف مســتقبل الطاقــة البديلــة،
والخــروج بقــرار مســتنري للتنميــة الوطنيــة املســتدامة (الشــكل .)21-3
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الخالصة والتوصيات
تزدهــر التنميــة املســتدامة حيــث يتــم تطبيــق منــاذج اإلدارة الجيــدة
لألصــول .فالتنميــة االقتصاديــة هــي مــن يدعــم التنميــة االجتامعيــة،
أو تعزيــز رفــاه اإلنســان ،دون املســاس باإلطــار البيئــي والثقــايف
األســايس الــذي تحــدث فيــه ،ويف ذلــك ضــان للمســاواة بــن األجيــال.
( )206ففــي عــام  ، 2011ســلّط برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة الضــوء
عــى الكيفيــة التــي ميكــن أن يتحــول بهــا االقتصــاد العاملــي إىل
اقتصــاد خفيــض الكربــون ،حيــث أظهــرت حزمــة متضافــرة ومتســقة مــن
االســتثامرات املحفــزة بسياســات اســتثامرية عمليــة املنحــى بحــدود
مــا نســبته  %2-1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي أن ســيناريو
االســتثامر األخــر بنســبة  %2مــن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي
يحقــق منــوا ً طويــل األجــل خــال الفــرة  )207(.2050-2011مثــل هــذه
الســيناريوهات تنعــش االقتصــاد العاملــي ،وتحمــي يف نفــس الوقــت
املصالــح االجتامعيــة والبيئيــة .ومبــا أن البيئــة تطغــى عــى جميــع مناحــي
وأبعــاد الحيــاة البرشيــة  ،فــإن إدارتهــا الســليمة توفــر قــوة محفــزة للقــدرة
التحويليــة للمــدن )208( .ويف العقــود القادمــة  ،سيشــكل بنــاء مرونــة
حرضيــة شــاملة للتخفيــف مــن حــدة آثــار التغــرات املناخيــة والتكيــف معهــا
بعــدا ً أساســياً يف سياســة التنميــة الحرضيــة املســتدامة واســتثامرا ً ذكيـاً
للمــدن.

يوضــح هــذا الفصــل بصــورة كافيــة ،مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن
األمثلــة العمليــة ،سياســات وتدابــر التصــدي لتأثــرات التغــرات املناخيــة
والتــي تتضمــن التخفيــف مــن حدتهــا ،والتنميــة خفيضــة الكربــون
والتكيــف ،وتغطــي جميــع القطاعــات .كــا يســلط الضــوء عــى األســلوب
املمنهــج األكــر شــموالً الــذي ينبغــي عــى املخططــن وصانعــي
السياســات يف املناطــق الحرضيــة اتخــاذه الجتثــاث مســببات التغــر
املناخــي .ويف ســبيل جنــي املكاســب املتعــددة للمرونــة والجاهزيــة
الحرضيــة ،عــى إدارات املــدن أن تتعــاون بشــكل أفضــل وتس ـخّر طاقــات
وقــدرات وإمكانــات جميــع أصحــاب املصلحــة ،مــن الــركات ومؤسســات
املجتمــع املــدين والســكان .فبنــاء هيــاكل ومنظومــات مرتابطــة فيــا
يتصــل بتبعــات التغــر املناخــي تجعــل املــدن الســعودية منيعــة اجتامعيـاً
واقتصاديــاً يف مواجهــة التحديــات واألزمــات والكــوارث.
ميكــن للمملكــة أن تحقــق قفــزات تنمويــة يف عــدة مســارات بالنظــر
ملــا حباهــا اللــه مــن مــوارد وخــرات وفــرة وقيــادة جريئــة .فرؤيــة 2030
و برنامــج التحــول الوطنــي  2020يوضحــان بــأن الحكومــة عــى وعــي تــام
وفهــم واضــح للتحديــات التــي يجــب تذليلهــا لتحقيــق االســتدامة الحرضيــة.
مــع ذلــك  ،فــإن الســكان الذيــن يــزدادون عــددا ً وتلبــى احتياجاتهــم
تتجــاوز معــدالت منوهــم التحســن املطلــوب يف مجــال بنــاء وتعزيــز
االختصاصــات والقــدرات املؤسســية إلدارات املــدن ،مــا يصعــب
بالتــايل مــن تنفيــذ االســراتيجيات .ومــن شــأن تحســن الكفــاءة الصناعيــة
واالبتــكارات التكنولوجيــة  ،بالتــوازي مــع نهــج متكامــل للتخطيــط الحــري
والحوكمــة التشــاركية  ،أن يدعــم بدرجــة كبــرة تحــول اململكــة نحــو التنميــة

املســتدامة .وينبغــي ملزيــج مــن املــؤرشات (عــى ســبيل املثــال ،
تخفيــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري ،واملحميــات الطبيعيــة،
وجــودة الهــواء أو امليــاه ) أن يوفــر توجيهــات بشــأن تحســن القــرار فيــا
يتصــل بتحديــد اإلطــار الــذي ســتعمل مبوجبــه الصناعــة.
يويص هذا الفصل مبا ييل لتحقيق التنمية املستدامة:
• التصــدي للتحديــات البيئيــة املعقــدة واملرتابطــة ،مــن خــال املزيــد
مــن التعــاون بــن مختلــف القطاعــات  ،و مشــاركة أصحــاب املصلحــة
املتعدديــن ،واألبحــاث متعــددة التخصصــات.
• االعــراف بقــدرات وطاقــات وإبداعــات مختلــف أصحــاب املصلحــة
يف اإلدارة الحرضيــة  ،مبــا يف ذلــك األعــال التجاريــة واملجتمــع
املــدين واملواطنــن.
• التأكيــد عــى الحاجــة إىل تجديــد فكــر ومنهجيــات التخطيــط الحــري
وإدمــاج اســراتيجيات النمــو األخــر يف أدوات التخطيــط األساســية.
• اســتخدام التخطيــط التشــاريك والشــمويل لتعميــم الحــق يف
التمتــع بازدهــار ورفــاه املــدن وتطويــر برامــج بيئيــة فعالــة.
• التأكيــد عــى الروابــط التكامليــة بــن األجنــدات البيئيــة املحليــة
والعامليــة وتغــر املنــاخ باعتبــار ذلــك قضيــة حرضيــة شــاملة.
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سكان املناطق الحرضية ،ويف عام  ،2010بلغت نسبة تغطية شبكات الرصف الصحي حوايل
 ٪ 60يف العاصمة الرياض ،و ٪ 50يف مدينة جدة ،وحوايل  ٪ 78يف مدينة الدمام ،ويف
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تعــد املــدن ركيــزة نجــاح لسياســة اململكــة يف تنويــع اقتصادهــا خــارج
القطــاع النفطــي ،وكــا وضــح يف الفصــل األول مــن ارتفــاع مســتوى
التحــر يف اململكــة مدفوعــاً بنجــاح السياســة بعيــدة املــدى لتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة املســتدامة عــر رفــع مســاهمة القطــاع غــر
النفطــي يف الناتــج املحــي اإلجــايل .ويف إثــر تزايــد اإليــرادات العامــة
نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط يف الفــرة  1974-1973واالرتفاعــات املامثلــة
يف الســنوات الالحقــة ،رشعــت اململكــة يف تنفيــذ برنامــج إمنــايئ
طمــوح لتوفــر التجهيــزات األساســية واإلســكان والخدمــات وشــهدت
اململكــة جــراء ذلــك ازدهــارا يف مجــاالت البنــاء والتشــييد والتحــر
وتوجيــه االســتثامرات الضخمــة لبنــاء اقتصــاد حــري قــوي ومتنــوع،
وأصبــح ينظــر للمــدن عــى أنهــا القــوى املحركــة للنمــو وتنويــع القاعــدة
االقتصاديــة الوطنيــة ،1وأن تهيئــة بيئــة محفــزة للمســتثمرين املحليــن
والدوليــن وتعزيــز ثقتهــم يف االقتصــاد الوطنــي ،كــا هــو منشــود
يف الرؤيــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي  ،2020ســوف يتوقــف عــى
املــدن لقدرتهــا عــى تحريــك وتحفيــز القطاعــات األخــرى عــن طريــق خلــق
الرتابطــات اإلنتاجيــة األماميــة والخلفيــة.
يف العمــوم ،كان لنمــو املناطــق الحرضيــة واقتصاداتهــا يف اململكــة
نتائــج إيجابيــة مــن حيــث تحســن املســتوى العــام للمعيشــة ورفــع
اإلنتاجيــة .وأســفر تنامــي معــدل النمــو االقتصــادي منــذ ســبعينيات
القــرن املــايض وسياســة االســتثامرات الضخمــة يف مجــال التعليــم
والصحــة واإلســكان والبنيــة التحتيــة والتنميــة البرشيــة عــن تحســن كبــر
يف جــودة حيــاة ســكان املــدن ،وارتفــاع مــؤرش التنميــة البرشيــة يف
اململكــة مــن  0.690يف عــام  1990إىل  0.837يف عــام  2014كــا هــو
موضــح يف الشــكل .1-4

أساســا
والصحيــة 2.وقــد وفــرت جميــع هــذه االســتثامرات مجتمعــة
ً
قويًــا لتوســيع االقتصــاد الوطنــي وللتنميــة االجتامعيــة .فعــى ســبيل
املثــال ،ارتفعــت االســتثامرات يف مجــال الصحــة والتعليــم والتنميــة
البرشيــة بشــكل مضطــرد ،وشــكلت  %70مــن االســتثامرات العامــة يف
خطــة التنميــة التاســعة ( .)2014-2010ومــع ذلــك ،أدت تدابــر التكيــف
املــايل بعــد هبــوط أســعار النفــط يف عــام  2014إىل تقليــص بعــض
االســتثامرات يف البنيــة التحتيــة الحرضيــة ،علــاً بــأن توفــر الخدمــات
األساســية ال يــزال متأخــرا ً يف املــدن الثانويــة.
جلــب التحــر الرسيــع يف اململكــة فوائــده لكنهــا مل تخلــو من الســلبيات
والتحديــات التــي تصاحــب يف العــادة عمليــات التحــر؛ فمســتوى
التعليــم ارتفــع بشــكل كبــر ،وأصبحــت املــدن الكــرى تنعــم ببنــى تحتيــة
ممتــازة .مــع ذلــك ،ال تــزال بطالــة الشــباب مرتفعــة نســبياً ؛ ســتكون هنــاك
حاجــة اىل مشــاريع إســكان ميــر واىل اســتثامرات كبــرة الســتكامل
أعــال التطويــر والتجديــد العمــراين ألواســط املــدن التقليديــة القدميــة
ومعالجــة أوضــاع األحيــاء الشــعبية غــر الرســمية والعشــوائيات التــي
ظهــرت يف غمــرة النمــو الســكاين الرسيــع داخــل املــدن الرئيســة وعــى
أطرافهــا إبــان ســبعينات ومثانينــات القــرن املــايض ،خــال الســنوات
األوىل مــن الطفــرة النفطيــة .وباملثــل ،أدى تزايــد الطلــب عــى اليــد
العاملــة إلنجــاز مشــاريع البنــاء والتشــييد الضخمــة خــال فــرات خطــط
التنميــة الخمســية الوطنيــة املتعاقبــة ،أدى نقــص العاملــة الوطنيــة
املاهــرة إىل التدفــق املســتمر للعاملــة الوافــدة مــن البلــدان العربيــة
بدايـةً ،ثــم مــن شــبه القــارة الهنديــة وجنــوب آســيا ،حيــث شــكلت العاملــة
الوافــدة ،اعتبــارا ً مــن الربــع الرابــع مــن عــام  ٪78 ،2016مــن إجــايل القــوى
العاملــة يف اململكــة.

رشعــت اململكــة منــذ بدايــة خطــة التنميــة الخمســية الوطنيــة
األوىل1395-1390ﻫ (1974-1970م) يف تنفيــذ برنامــج إمنــايئ طمــوح.
فــإىل جانــب تنميــة املــوارد الطبيعيــة (امليــاه والنفــط والغــاز) ،أعطيــت
األولويــة لتوفــر هيــاكل البنيــة التحتيــة واإلســكان والخدمــات التعليميــة

الشكل  :1-4مؤرشات عنارص مبادرة التنمية البرشية يف اململكة العربية السعودية 2014-1990 ،
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املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2015 ،
مالحظة :يتم تقييم مؤرشات عنارص مبادرة التنمية البرشية من 1-0
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2005

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

2010

إﺟﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮد

2015

ﻣﺆﴍات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ

إطار  :1-4دمج التحرض يف االقتصاد
السياســة الوطنيــة عنــر أســايس يف عمليــة التحــر  ،إضافــة إىل الــدور التنمــوي الرائــد للقطــاع الخــاص يف هــذا املجــال؛ فــوزارة
االقتصــاد والتخطيــط معنيــة بالبعــد القطاعــي للتنميــة مــن حيــث إعــداد وتنفيــذ خطــط التنميــة الخمســية التــي تحــدد حجــم االســتثامر
العــام لتنفيــذ السياســات والربامــج القطاعيــة الــواردة يف خطــط التنميــة الخمســية الوطنيــة ؛ ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة معنيــة
بالبعــد املــكاين للتنميــة مــن حيــث توفــر اإلطــار العمــراين للتنميــة اإلقليميــة واملحليــة مبــا يضمــن التناســق بــن أهــداف خطــط التنميــة
الخمســية الوطنيــة والخطــط املحليــة ،يف حــن تعنــى وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة بالتمويــل الرئيــس لتأمــن املســكن
ـر لــأرسة الســعودية.
الالئــق وامليـ ّ

 1-4املزايا النسبية للمدن الرئيسة
النمــو الرسيــع لســكان املناطــق الحرضيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية مــن  2.8مليــون نســمة يف عــام  1970إىل  26مليــون نســمة
يف عــام  2015تــم يف إطــار اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الهادفــة إىل
تقليــل اعتــاد اململكــة عــى صــادرات النفــط مــن خــال تنويــع اقتصادهــا
وتطويــر األنشــطة التصنيعيــة والتجاريــة والخدميــة يف املناطــق
الحرضيــة .وقــد خلقــت هــذه االســراتيجية من ـ ًوا مطــردًا لهــذه القطاعــات
تركــز يف املراكــز الحرضيــة الكــرى .ففــي عــام  ، 2016عــى ســبيل
املثــال  ،ارتفعــت مســاهمة التصنيــع يف الناتــج املحــي اإلجــايل
إىل  ، %12وبلــغ عــدد الســجالت التجاريــة  129.900ســجالً اســتقطبت
منطقــة الريــاض منهــا مــا نســبته  ،39.6ومنطقــة مكــة  ،% 26.1واملنطقــة
الرشقيــة 3.%20.5

وكــا ذكــر يف الفصــل األول ،مــن أن تنميــة اململكــة قــد اسرتشــدت
إىل حــد كبــر باســراتيجية عمرانيــة وطنيــة تهــدف قصــدا ً إىل تعزيــز
التــوازن املــكاين يف توزيــع الســكان واألنشــطة والخدمــات عــى الحيــز
الوطنــي للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لوتــرة التحــر الرسيعــة التــي
تركــز معظمهــا يف عــدد محــدود مــن التجمعــات الحرضيــة الكــرى التــي
كانــت املســتفيد األكــر مــن االزدهــار الــذي نجــم عــن ارتفــاع أســعار النفــط
والنمــو االقتصــادي للمملكــة .وكــا هــو موضــح يف الشــكل  ، 2-4فــإن
املــدن الرئيســة يف تلــك التجمعــات هــي التــي تهيمــن عــى اقتصــاد
اململكــة.

الشكل  :2-4مساهمة املناطق اإلدارية يف الناتج املحيل اإلجاميل (خارج قطاع النفط والغاز)2012 ،

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎض 29%
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة 7%
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ 24%
ﺗﺒﻮك 2%
اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻟﻴﺔ 0.9%
ﻧﺠﺮان 1.1%
اﻟﺠﻮف 1.3%

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ 20.8%
اﻟﻘﺼﻴﻢ 4.7%
ﻋﺴ 4.1%
ﺣﺎﻳﻞ 2.1%
ﺟﺎزان 1.6%
اﻟﺒﺎﺣﺔ 1%

املصدر :حالة املدن ،برنامج مستقبل املدن السعودية
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الشكل  :3-4املساهمة االقتصادية للمناطق يف الناتج املحيل اإلجاميل (خارج قطاع النفط والغاز)2012 ،
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اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺠﻮف

اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎر

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻋﺴ

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
اﻟﺰراﻋﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﴩﻗﻴﺔ

ﺣﺎﻳﻞ

ﺟﺎزان

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻋﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻧﺠﺮان

اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﳌﻴﺎه

املصدر :التقارير االقتصادية ملناطق اململكة ،وزارة االستثامر ٢٠١٤

لقــد اســتفادت املــدن الكــرى الحاليــة بدرجــة كبــرة مــن االســتثامرات
تعــد مدينــة الريــاض أكــر تجمــع حــري يف منطقــة الخليــج العــريب
الضخمــة يف شــبكات البنيــة األساســية التــي نفذتهــا الحكومــة لتنفيــذ
بحجــم ســكاين  6ماليــن نســمة يف عــام  ،2015وأكــر مركــز اقتصــادي
اســراتيجيتها للتنميــة االقتصاديــة عــى مــر الســنني  ،وهــي :الريــاض
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تســتقطب حــوايل ثلــث ()٪34
العاملــة الوطنيــة أو مــا يــوازي  3.6مليــون وظيفــة يف عــام 5 .2016
العاصمــة وأحــد املحــركات االقتصاديــة الرئيســة ؛ مدينــة جــدة الســاحلية
املطلــة عــى البحــر األحمــر والبوابــة العامليــة لوجهتــي الحــج الســنوي
وتتعــزز إنتاجيــة املدينــة كونهــا مرك ـ ًزا للتعليــم األســايس ،حيــث تســتأثر
للمدينتــن املقدســتني مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة 4 .والتجمــع
بـــ  ٪20مــن امللتحقــن بالتعليــم العــايل ،6.ومركــز تصنيــع مهــم حيــث
الحــري يف الســاحل الرشقــي ومركــزه الدمــام ،والظهــران املركــز
ســجلت زيــادة بنســبة  %17يف عــدد الصناعــات اإلنتاجيــة بــن عامــي 2010
الرئيــس لرشكــة الزيــت العربيــة (أرامكــو) املعنيــة
و  .2015وبحلــول عــام  ،2015كانــت املدينــة
بــإدارة جميــع النشــاطات املرتبطــة باإلنتــاج
موطنـاً ملــا يقــرب مــن نصــف الصناعــات اإلنتاجيــة
النفطــي.
( )%46عــى مســتوى املــدن ،وحــوايل الثلــث
أصبحــت ديناميكيــات االقتصــاد الحــري يف
( )%34مــن الصناعــة اإلنتاجيــة عــى املســتوى
هــذه املــدن أكــر تعقيــدا وتشــابكاً ،مــن حيــث
الوطنــي  -مســتقطبة  %42مــن الوظائــف يف
ارتباطهــا بالنظــم العامليــة ودعمهــا ملحــاور
الصناعــة اإلنتاجيــة عــى مســتوى املــدن و%30
التنميــة الرئيســة يف اململكــة والبوابــات
عــى مســتوى اململكــة .ويعمــل يف قطاعــي
العامليــة وللعنــارص الرئيســة يف شــبكة النقــل
البنــاء والتشــييد وتجــارة الجملــة والتجزئــة معــاً،
(انظــر الفصــل  .)2ومــن حيــث املســاهمة
وهــا أكــر مســتخدم للعاملــة ،مــا يقــرب مــن
اإلقليميــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل (خــارج
 1.2مليــون مســتخدم يف املنطقــة (انظــر
قطــاع النفــط الخــام والغــاز) ،تســهم املناطــق
الشــكل  ،)6-4مــا ميثــل  %63مــن جملــة القــوى
الثالثــة التــي تقــع فيهــا هــذه املــدن مبــا يقــرب
العاملــة باملنطقــة .وفيــا يتعلــق مبتوســط
إن االستثامرات الضخمة يف البنية
مــن ثالثــة أربــاع الناتــج املحــي اإلجــايل
الدخــل األرسي يف منطقــة الريــاض لعــام 2013
التحتية التي قامت بها اململكة لتنفيذ
للمملكــة :منطقــة الريــاض بـــ  ، %29.0املنطقــة
فجــاء يف الرتتيــب الثــاين بعــد منطقــة الدمــام
اسرتاتيجيتها للتنمية االقتصادية قد
الرشقيــة  %24ومكــة املكرمــة  ( %20.8انظــر
بقيمــة  34195دوالر أمريــي ســنوي (انظــر
الشــكل .)2-4
الشــكل .)4-4
استفادت منها املدن الكبرية الحالية
خالل مراحل تطورها.

98

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

© Shutterstock

ميناء جيزان رافد اقتصادي للمدينة

الشكل  :4-4متوسط دخل األرسة (بالدوالر األمرييك)
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الشكل  :5-4أهم املصانع اإلنتاجية يف  17مدينة سعودية
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املصدر :صندوق التنمية الصناعية السعودي2016 ،

دخــل األرسة الســنوي يف جــدة  28997دوالرا ً أمريكيــاً يف عــام .2013
وقــد أفــرزت وتــرة النمــو الرسيعــة للمدينــة زحفـاً عمرانيـاً هائــا يحـ ّد يف
غالــب األحيــان مــن كفايــة توفــر الخدمــات واملرافــق العامــة يف املناطــق
الحرضيــة.

مدينــة جــدة  ،ثانيــة أكــر مــدن اململكــة ،يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل 4
ماليــن نســمة .ويســتقبل ميناؤهــا البحــري مــا يقــرب مــن  % 80مــن
واردات الســلع االســتهالكية .وتحتــل املرتبــة الثانيــة بعــد الريــاض يف
الصناعــات اإلنتاجيــة ،مبــا يعــادل  %15مــن اإلجــايل الوطنــي لعــام .2015
ويف عــام  ، 2016بلــغ حجــم القــوى العاملــة فيهــا  1.8مليــون فــردا ً عام ـاً
تقريبـاً (أيضــا الثانيــة بعــد الريــاض) %34 ،منهــم يعملــون يف قطــاع البنــاء
والتشــييد ،و % 31يف أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة .كــا بلــغ متوســط
الشكل  :6-4التوظيف حسب القطاعات االقتصادية يف مدن ومناطق مختارة2016 ،
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وبالنســبة القتصــاد مدينــة الدمــام ،يف وســط حقــول النفــط باملنطقــة
الرشقيــة 7،فهــو مرتبــط مــع مدينــة الخــر ومدينــة الجبيــل الصناعيــة وقائــم
عــى األنشــطة املتعلقــة باســتخراج وتكريــر النفــط ،ولهــذا تزخــر املنطقة
بأنشــطة تصنيعيــة متنوعــة حيــث يســهم اقتصادهــا الصناعــي بنحــو
خمــي الناتــج املحــي اإلجــايل للمناطــق (خــارج قطــاع النفــط والغــاز).
ويف عــام  ،2016اســتأثرت مدينــة الدمــام بنســبة  %14.8مــن مجمــوع
القــوى العاملــة يف اململكــة (أو  1.5مليــون وظيفــة) ،يف حــن بلــغ
مجمــوع مســاهمة باقــي املنطقــة الرشقيــة ( %20.8قرابــة  2.2مليــون
وظيفــة).
مدينتــا مكــة الكرمــة واملدينــة املنــورة هــا املدينتــان املقدســتان،
ويعتمــد اقتصادهــا جزئيــاً عــى الحــج والعمــرة مــع تنــوع قاعدتهــا
االقتصاديــة؛ ففــي املدينــة املنــورة ،عــى ســبيل املثــال ،يســاهم
القطــاع الصناعــي تقريب ـاً بنحــو ثلــث إجــايل الناتــج املحــي للمنطقــة.
وتعتــر املــدن املتوســطة الطائــف  ،بريــدة  ،تبــوك  ،وحائــل ،التــي يبلــغ
عــدد ســكانها  500.000نســمة أو أكــر مراكــز اقتصاديــة إقليميــة يقطنهــا
حــوايل ُعــر ســكان الحــر .وكــا هــو موضــح يف الشــكل  ، 2-4فــإن
املســاهمة يف إجــايل الناتــج املحــي لهــذه املناطــق التــي توجــد
بهــا بعــض هــذه املــدن تقــل عــن  .% 5وقــد توســعت بعــض هــذه املــدن
يف الســنوات األخــرة ،وال ســيام تلــك املوجــودة ضمــن محــاور التنميــة،
وأدرجــت كمراكــز منــو يف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة الحاليــة لتعزيــز
األنشــطة االقتصاديــة الجديــدة يف املناطــق األقــل منــوا ً .أمــا املــدن
الصغــرة فتشــمل مراكــز تجاريــة تاريخيــة عــى طــول طــرق التجــارة القدمية
أو مراكــز قرويــة زراعيــة تقــوم عــى خدمــة مناطقهــا الداخليــة.
وكــا هــو موضــح يف الفصــل األول ،مــن تناقــص نســبة الســكان الحــر
الذيــن يعيشــون يف املــدن الصغــرة التــي يقــل حجمهــا الســكاين عــن
 300000نســمة  ،كمــؤرش عــى انكــاش دور املــدن الصغــرة يف
التنميــة .ويف مقابــل مــا تشــهده بعــض املــدن املتوســطة مــن معــدالت
صحيــة يف منوهــا الســكاين ،تعــاين بعــض املــدن املتوســطة األخــرى
مــن هجــرة صافيــة لســكانها الســعوديني ،خاصــة الشــباب الباحثــن عــن
فــرص عمــل وعيــش أفضــل .وكان لــدى بعــض هــذه املــدن املتوســطة
معــدالت منــو ســكاين عنــد مســتوى و /أو أقــل مــن الزيــادة الطبيعيــة
حتــى مــع اســتمرار تدفــق العاملــة الوافــدة .أمــا املــدن املتوســطة ذات
األهميــة الخاصــة ،فقــد اســتفادت مــن االســتثامرات العامــة الكبــرة أو
مــن مزاياهــا املحليــة يف تطويــر اقتصاداتهــا .عــى ســبيل املثــال ،ارتفــاع
مدينــة الطائــف عــن مســتوى ســطح البحــر ودرجــات الحــرارة الصيفيــة
البــاردة ،باإلضافــة إىل قربهــا مــن مدينتــي مكــة وجــدة مكّنهــا مــن أن
تكــون منتجعـاً صيفيـاً .ويف بريــدة  ،وهــي مدينــة تجاريــة قدميــة وعاصمــة
منطقــة القصيــم ،تــم ضــخ اســتثامرات عامــة فيهــا لتطويــر الزراعــة
(عــى ســبيل املثــال ،زراعــة نخيــل التمــر) والصناعــات التحويليــة الغذائيــة،
باإلضافــة إىل بنــاء مرافــق تعليميــة وخدميــة إقليميــة.
متتلــك املــدن الكــرى مزايــا نســبية واضحــة ،إال أن االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة املحدّثــة تقــدم للفئــات األخــرى مــن املــدن مجموعــة
مــن الحوافــز لتشــجيع وجــذب اســتثامرات القطــاع الخــاص إليهــا ،خــارج
املناطــق الثالثــة القائــدة لعمليــة التنميــة ،وهــذه املــدن مدع ـ ّوة إىل أن
يكــون لهــا دور متنامــي يف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة.
وكجــزء مــن الجهــود الراميــة إىل إعــادة توجيــه النمــو إىل املناطــق األقــل
منــوا ً ،تــم إنشــاء  13مجلســا إقليميــا لالســتثامر ألغــراض التعــاون مــع
وزارة االســتثامر 8،وصنــدوق االســتثامرات العامــة  ،وصنــدوق التنميــة
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العقاريــة ،والبنــك الســعودي للتســليف واالدخــار للمرشوعــات الصغــرة
والناشــئة ،وصنــدوق تنميــة املــوارد البرشيــة لخلــق بيئــة مواتيــة وممكّنــة
لالســتثامر يف املناطــق األقــل منــوا ً وتســخري إمكاناتهــا ومقوماتهــا
فيهــا لتصبــح مراكــز للنمــو؛ عــى أن تتــم إدارة توســعها بشــكل ســليم
لتجنــب اإلنشــاءات غــر الرســمية عــى أطــراف املــدن لــدى إقامــة أنشــطة
اقتصاديــة جديــدة.
وحيــث تتفــاوت البنــى التحتيــة الحرضيــة للمــدن املتوســطة والصغــرة
يف الصفــات والخصائــص عــن املــدن الكبــرة  ،فــإن مشــاركة وزارة
االســتثامر تكتســب أهميــة ألنهــا تقــوم بتمويــل مجموعــة واســعة مــن
املشــاريع يف مجــاالت النقــل ،اإلســكان ،البنيــة التحتيــة ،التعليــم ،الرعايــة
الصحيــة ،مــواد البنــاء ،التصنيــع ،الطاقــة املتجــددة ،تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،والســياحة .و حكومــة اململكــة ماضيــة حاليــاً يف تحســن
البنــى التحتيــة يف مناطــق عســر ،حائــل ،املدينــة املنــورة ،تبــوك
ومحافظــات األحســاء والطائــف لحفــز النمــو االقتصــادي فيهــا.
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 2-4املدن كمحركات للنمو االقتصادي
وضــع الدمــام – (البوابــة الرشقيــة للمملكــة عــى العــامل)  -عــى الخريطــة
كان منــو املــدن واقتصاداتهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية إيجابيــاً
العامليــة بفضــل قاعدتهــا الصناعيــة وأدائهــا االقتصــادي العــايل.
مــن حيــث الدخــل اإلجــايل .فاملــدن الحيويــة تحــرك النمــو االقتصــادي،
ومــن املتوقــع أن تقــوم ديناميكيــة التنميــة يف
لهــذا ينظــر إىل مســتوى التحــر العــايل يف
املراكــز الحرضيــة الكــرى يف اململكــة العربيــة
اململكــة باعتبــاره أهــم االتجاهــات املفضيــة
الســعودية بدعــم وتنويــع اقتصــاد اململكــة يف
إىل التحــ ّول ومحــركاً للنمــو الحــري مبختلــف
املســتقبل ،نظــرا ملــا تتمتــع بــه هــذه املراكــز
جوانبــه .ويعكــس القطــاع الحــري يف
مــن رأس مــال بــري ومســتويات دخــل عاليــة
اململكــة العربيــة الســعودية إيكولوجيتهــا
وخدمــات تعليميــة متقدمــة وثــروة ثقافيــة
الصحراويــة ،كــا يعكــس أيضــا ديناميكيــة
واجتامعيــة متنوعــة ،مــا ســوف يوفــر مجموعــة
التنميــة االقتصاديــة املفضلــة لالســتثامر يف
واســعة مــن فــرص العمــل .والهيمنــة االقتصاديــة
عــدد محــدود مــن املراكــز الحرضيــة الكــرى
لهــذه املراكــز الحرضيــة الكــرى موضحــة يف
املرتبطــة باالقتصــاد العاملــي باعتبارهــا أفضــل
الشــكل  7-4يعكســها اســتئثارها بأكــر مــن نصــف
تعترب املدن الحيوية محرك
األماكــن لتوطــن األنشــطة اإلنتاجيــة والخدميــة
العاملــة الوطنيــة ،والفــارق يف نصيــب الفــرد مــن
املوجهــة لالســتهالك واالســتثامر عــى املــدن
أسايس للنمو االقتصادي؛
الناتــج املحــي اإلجــايل فيهــا ،حســبام تشــر
التــي يقتــر دورها االقتصــادي بالدرجة األوىل
وبالتايل ،ينبغي النظر إىل
التقاريــر ،مقارنــة ببقيــة مناطــق اململكــة ونســبته
عــى خدمــة أقاليمهــا .وبعــض مــن هــذه املــدن
مستوى التحرض العايل يف
 %25.7يف 10 .2016
 عــى ســبيل املثــال  ،جــدة ومكــة املكرمــةاململكة عىل أنه أحد املحركات
والريــاض – ســجلت نقاط ـاً إيجابيــة عــى مــؤرش
للنمو الحرضي مبختلف جوانبه.
النمــو االقتصــادي الشــمويل يف املناطــق
الحرضيــة يف العــامل 9.ومــن املتوقــع أيضــا

الشكل  :7-4التوظيف يف مدن ومناطق مختارة 2016 ،
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ﺔ اﻟ

املصدر :املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية2016 ،
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يف حــن أن الــدور الوطنــي لعواصــم املناطــق األخــرى ليــس واضحـاً كدور
املراكــز الحرضيــة الكــرى ،إال أنهــا تعمــل كقلــب حيــوي ملناطقهــا يحــوز
عــى املقومــات الذاتيــة للنمــو  ،ويدخــل تعزيــز دورهــا الوطنــي يف عداد
عمليــة تحديــث االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة وتفعيلهــا.
إذ غــدت املواءمــة مــا بــن االقتصــاد والبنــى التحتيــة لكافــة املــدن يف
اململكــة توجهــاً حيويــاً لتحســن اإلنتاجيــة وتدفــق االســتثامرات وتوليــد
فــرص العمــل ،وتكشــف دراســة التوزيــع املــكاين للتنميــة الحرضيــة
باململكــة العربيــة الســعودية وجــود إمكانــات قويــة لتنفيــذ التنميــة
االقتصاديــة ضمــن خمســة محــاور تنمويــة لتحقيــق التحــول يف النهــج
االقتصــادي للمملكــة ( الشــكل  ،)8-4واملحــاور هــي:

املحاور اللوجستية  -الصناعات الرئيسية:
 -1جدة-الرياض-الدمام
 -2الرياض-بريدة-حائل-األردن
 املحاور االقتصادية: -1محور الساحل الرشقي
-2املحور الداخيل الغريب،جدة واملدينة املنورة-نيوم وجازان
-3محور بريدة املدينة

• محور التنمية األوسط الرابط بني رشق اململكة وغربها:
جدة  -مكة املكرمة  -الرياض  -الدمام

املحاور السياحية: -1محور الساحل الغريب

• محور التنمية الغريب عىل امتداد ساحل البحر األحمر  :جيزان -جدة
 -املدينة املنورة ومدينة املستقبل الجديد"نيوم"

محاور النقل: -1الرياض -اليمن-جازان /الرياض-اليمن-نجزان
 -2تبوك-العراق
-3الدمام-األردن
-4الرياض العراق
-5الرياض -اإلمارات

• محــور التنميــة الرشقــي عــى ســاحل الخليــج العــريب ( يربــط حــدود دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع الدمــام والكويــت  ،ويدعمــه الخــط الحديــدي
الجديــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)
• محور التنمية األوسط باتجاه الشامل :الرياض – حائل -باتجاه الحدود
األردنية)
• محور تنمية بريدة  -املدينة املنورة

وستســتكمل هــذه املحــاور التنمويــة الرئيســة مبحــاور لوجيســتية ثانويــة
هــي:

ويرجــح أن تخلــق هــذه املحــاور املقرتحــة ،مــع املــدن املتوســطة
والصغــرة ،املزيــد مــن املناطــق الحرضيــة ومراكــز النشــاط االقتصــادي،
مــع تحــول املــدن الحدوديــة إىل بوابــات اقتصاديــة للمملكــة.

الشكل  :8-4محاور التنمية وتصنيف املدن املقرتحة يف االسرتاتيجية العمرانية الوطنية ٢٠٣٠

املصدر :اململكة العربية السعودية ( 2018أ) امليض قدماً نحو املستقبل :االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املحدّثة  - 2030الورقة البيضاء٢٠١٨ :
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مــن بــن أهــداف رؤيــة اململكــة  2030االنتقــال مــن املركــز  25يف
مــؤرش التنافســية العاملــي إىل أحــد املراكــز الـــ  10األوىل  ،وإىل
ذلــك ،تقــرح الورقــة الخــراء لالســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة
 2030أن تكــون عواصــم املناطــق واملــدن املتوســطة املم ّكــن الرئيــس
للتنميــة املحليــة .بحيــث تســتفيد التجمعــات الســكانية الواقعــة يف
نطــاق إرشافهــا مــن املرافــق املوجــودة يف عواصــم املناطــق واملــدن
املتوســطة .وســتتيح التحــوالت الحرضيــة التــي ستشــمل الظهــر
فرصــا كبــرة للعمــل
الداخــي لعواصــم املناطــق واملــدن املتوســطة
ً
م ًعــا لتحفيــز التنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة والوطنيــة.
أحيانـاً ،ينجــم عــن العمــل بنهــج محــاور التنميــة اختــال يف تــوازن التنميــة
اإلقليميــة  ،وســيطرة واضحــة للمراكــز الكبــرة عــى املناطــق الواقعــة
يف نطــاق تأثريهــا ،فاملحــاور غالبـاً مــا تدعــم الروابط باملراكــز االقتصادية
القامئــة ،مــا يخلــق تنميــة أكــر تركيــزا بــدال مــن انتشــارها بــن املناطــق؛
إال أن صانعــي السياســات يف اململكــة حريصــون عــى ضــان تنميــة
اقتصاديــة أكــر توازنــا وشــموال عــر املناطــق .والواقــع أن الجهــود الراميــة
إىل تحســن نوعيــة البيئــة الحرضيــة يف جميــع املناطــق تنعكــس غالبــاً
يف التوزيــع املتــوازن نســبياً للتمويــل الحكومــي فيــا بينهــا .وســيزيد
اإلنفــاق الحكومــي عــى البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة ومشــاريع
التنميــة مــن األهميــة االقتصاديــة للمــدن اإلقليميــة (عواصــم املناطــق)
مــن خــال متكينهــا مــن الوصــول إىل عتبــة الكفــاءة الوظيفيــة الالزمــة
لتعزيــز قدرتهــا التنافســية كمواقــع مقرتحــة لالســتثامرات والوظائــف.

الخــاص وبنــاء الــراكات .وتعتــر املــدن الســعودية (بغــض النظــر عــن
حجمهــا أو موقعهــا الجغــرايف) جــز ًءا ال يتجــزأ يف تحقيــق ذلــك ؛ فاملــدن
تهيــيء البيئــة املناســبة للصناعــات يك تنمــو وتزدهــر .ويتضــح هــذا مــن
قــدرة املــدن عــى توفــر الفــرص للمرشوعــات الصغرية واملتوســطة من
خــال اســتيعاب االئتــان الــذي توفــره املؤسســات املاليــة املتخصصــة،
عــى الرغــم مــن أن القطــاع الخــاص الســعودي يف املــدن الكــرى يف
املناطــق األربــع األكــر تطــورا ً كان يف الغالــب هــو املســتفيد الرئيــس .
فخــال فــرة خطــة التنميــة الوطنيــة التاســعة  ،عــى ســبيل املثــال ،
كانــت املنطقــة الرشقيــة أكــر مقــرض لألغــراض الصناعيــة (حــوايل 70
 )%؛ تلتهــا الريــاض واملدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة .وكانــت الريــاض أكــر
املقرتضــن العقاريــن (حــوايل  )% 25تليهــا مكــة املكرمــة واملنطقــة
الرشقيــة والقصيــم ،كــا تلقــت الريــاض ومكــة واملدينــة واملنطقــة
الرشقيــة معــاً  % 60.5مــن القــروض املمنوحــة مــن بنــك التســليف
واالدخــار يف عــام 11 2008وكــا هــو موضــح يف الشــكل  ، ٩-4ال تــزال
املنطقــة الرشقيــة اكــر مقــرض صناعــي ( )% 65يف عــام  .2015وتلقــت
مكــة والريــاض واملدينــة املنــورة معظــم األمــوال املتبقيــة  % 12 -و 11
 %و  % 9عــى التــوايل .وحصلــت املنظومــة الحرضيــة التــي تضــم 17
مدينــة مختــارة عــى  % 24مــن هــذه األمــوال  ،ذهــب ثالثــة أرباعهــا إىل
مــدن الريــاض ( )% 36وجــدة ( )% 29والدمــام ( )% 21كــا هــو موضــح يف
الشــكل .١٠-4

ومــن أجــل تحقيــق منــط منــو متــوازن اقتصاديــا وجغرافيــا  ،تركــز اململكــة
عــى تطويــر القطــاع غــر النفطــي .وكــا تــم تحديــده يف االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة  ،2030فــإن حيويــة اململكــة وازدهارهــا
عــى املــدى الطويــل ســيعتمدان عــى قدرتهــا عــى تنويــع اقتصادهــا
ومصــادر إيراداتهــا ،مــع ضــان تقديــم خدمــات محفــزة ملشــاركة القطــاع

الشكل  :٩-4التمويل الحكومي للصناعات اإلنتاجية يف املناطق( 2015 ،مباليني الرياالت)
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وللحكومــة أيض ـاً تقليــد طويــل مــن التدخــل يف إدارة وتغيــر دينامكيــات
التنميــة يف القطــاع الحــري لضــان نجاحــه ومســاهمته اإليجابيــة عــى
املســتوى الوطنــي .فالسياســة الحكوميــة منــذ ســبعينيات القــرن
60,000
املــايض ،ركــزت عــى تحســن جــودة البيئــة الحرضيــة وتعزيــز األداء
ـادي للمــدن .ولهــذا توجهــت لضــخ اســتثامرات ضخمــة يف التوســع
االقتصـ
50,000
العمــراين املخطــط وإنشــاء املــدن الجديــدة كمدينتــي الجبيــل وينبــع
الصناعيتــن.
40,000

4.14

30,000الرغــم مــن أن انخفــاض عائــدات النفــط عــام  2014قــد أدى إىل
وعــى
تباطــؤ يف التنفيــذ ،مــا تــزال الحكومــة ماضيــة يف اســراتيجية التنويــع
ـادي الوطنــي الحاليــة يف بناءهــا ملــدن اقتصاديــة جديــدة 12.وإىل
االقتصـ
20,000
جانــب تنويــع االقتصــاد  ،تهــدف هــذه املــدن االقتصاديــة (والتــي تــم
10,000

الرتكيــز عــى البعــض منهــا يف اإلطــار  )2-4إىل تعزيــز القــدرة التنافســية
العامليــة للمملكــة وتوليــد فــرص العمــل وتحقيــق التنميــة املتوازنــة،
ودعــم بنــاء وتطويــر القــدرات والطاقــات واملهــارات الســعودية.
وحتــى مــع اســتمرار الحكومــة يف إعــادة هيكلــة املــدن االقتصاديــة
وإنشــاء مناطــق خاصــة ،فإن نجاح اســراتيجيتها الحاليــة للتنويع االقتصادي
يعتمــد عــى قدرتهــا عــى رفــع إنتاجيــة القطاعــات غــر النفطيــة وإنتاجيــة
مدنهــا يك تكــون املحــرك والدافــع لالقتصــاد .ولــي يتحقــق هــذا ،عــى
الحكومــة أن تعالــج مواضــع الخلــل يف ســوق العمــل ،مــن حيــث عــدم
ربــط مخرجــات التعليــم الجامعــي باحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل،
مــا يــؤدي إىل ارتفــاع معــدل البطالــة بــن أوســاط الشــباب الســعودي
وتفضيــل أصحــاب العمــل يف القطــاع الخــاص توظيــف الوافديــن األقــل
تكلفــة .وهــو مــا ســيتم تناولــه بتوســع يف الجــزء التــايل.
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اإلطار  :2-4دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية من خالل املدن االقتصادية واملشاريع الكربى
تقــام املــدن االقتصاديــة عــى أرايض فضــاء غــر منــاة كجــزء مــن رؤيــة اململكــة 2030لتنويــع قاعدتهــا االقتصاديــة وتقليــل اعتامدهــا عــى النفــط إىل جانــب
توليــد فــرص العمــل وجــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش ،إذ توفــر هــذه املــدن فرصــا كبــرة لالســتثامر يف قطاعــات جديــدة مثــل التكنولوجيــات الناشــئة وأنشــطة
الرتفيــه والســياحة التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن القــدرة التنافســية للمملكــة.
املــدن االقتصاديــة هــي مرشوعــات تنمويــة يتــم تنفيذهــا يف إطــار رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  2030للتنويــع االقتصــادي لتقليــل االعتــاد عــى النفــط
فرصــا كبــرة لزيــادة االســتثامرات يف قطاعــات جديــدة مثــل التقنيــات الحديثــة
وتوليــد فــرص العمــل للجميــع وتعزيــز االســتثامر األجنبــي املبــارش .توفــر هــذه املــدن
ً
واألنشــطة الرتفيهيــة والســياحية التــي مــن شــأنها زيــادة تنافســية اململكــة.
يتــم تطويــر هــذه املــدن مــن قبــل القطــاع الخــاص بدعــم مــن الحكومــة ،كــا يتــم تخطيطهــا وفــق مبــادئ "املــدن الذكيــة" والتنميــة املســتدامة ،ومتهــد
الطريــق نحــو االقتصــاد األخــر .وألنهــا حديثــة ،فمــن املتوقــع أن تلبــي االحتياجــات االجتامعيــة واالقتصاديــة الناشــئة واملتزايــدة يف اململكــة؛ عــى ســبيل املثــال،
تنميــة اقتصــاد املعرفــة ،الــذي مــن شــأنه أن يع ـ ّزز اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية يف اململكــة ،ال ســيام يف تزويــد الشــباب الســعودي باملهــارات املهنيــة الالزمــة
لتنفيــذ اســراتيجية التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة.
مدينــة امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة :تقــع عــى ســاحل البحــر األحمــر ،شــال جــدة حيــث تركــز املدينــة عــى املينــاء والخدمــات اللوجســتية (مركــز الخدمــات
اللوجســتية) ،والصناعــات الخفيفــة ،والخدمــات ،ومتتــد عــى مســاحة  168مليــون م ،2ويبلــغ حجــم االســتثامر املقــدر فيهــا  27مليــار دوالر أمريــي ،ومــن املتوقــع
أن تســتوعب  2مليــون نســمة.
مدينــة األمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة :تقــع يف منطقــة حائــل عــى تقاطعــات طــرق التجــارة والنقــل يف منطقــة الــرق األوســط .وتعتــر
املدينــة مرشوع ـاً متعــدد االســتخدامات يتمثــل محــوره االقتصــادي الرئيــس يف الخدمــات اللوجســتية (مراكــز النقــل والخدمــات اللوجســتية) ،واألعــال الزراعيــة،
واملعــادن ،ومــواد البنــاء وتغطــي مســاحة  156مليــون م ،2ويبلــغ حجــم اســتثامراتها  8مليــار دوالر أمريــي ومــن املتوقــع أن تســتوعب  ٨٠٠٠٠نســمة.
مدينــة املعرفــة االقتصاديــة :تقــع يف املدينــة املنــورة ،وترتبــط بــكل مــن مكــة املكرمــة وجــدة عــر قطــار الحرمــن الرسيــع ،و تركــز عــى الصناعــات والخدمــات
القامئــة عــى املعرفــة ،وتبلــغ مســاحتها  4.8مليــون م ،2وحجــم االســتثامر فيهــا  7مليــار دوالر أمريــي ومــن املتوقــع أن تســتوعب ٢٠٠٠٠٠نســمة.
مدينــة جــازان االقتصاديــة :تقــع عــى ســاحل البحــر األحمــر يف املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة للمملكــة .وتركــز عــى الصناعــات الثقيلــة ،والزراعيــة ،والطاقــة،
والصناعــات كثيفــة العاملــة .وتبلــغ مســاحتها  100مليــون مــر مربــع ،ويقــدر حجــم االســتثامر فيهــا بنحــو  27مليــار دوالر أمريــي ،ومــن املتوقــع أن تســتوعب 250.000
نســمة.
مركز امللك عبدالله املايل :يقع شامل الرياض عىل مساحة 1.6مليون مرت مربع ،ويبلغ حجم االستثامرات املقدرة فيه  10مليار دوالر أمرييك.
مدينــة الفيصليــة :تقــع يف الجــزء الغــريب مــن مكــة املكرمــة عــى مســاحة  2450كــم ،2ومــن املتوقــع أن توفــر  995000وحــدة ســكنية ،واســتيعاب  6.5مليــون
نسمة .
مدينــة نيــوم :تقــع يف منطقــة تبــوك ،وهــي مدينــة عامليــة ،ومــن املتوقــع أن تشــغل مســاحة  26500كــم 2وتبلــغ االســتثامرات املقــدرة فيهــا  500مليــار دوالر
أمريــي ،ومــن املتوقــع أن تصبــح املدينــة موقعــا تجاريـاً رئيسـاً يف الــرق األوســط.
مــروع القديّــة :يقــع عــى بعــد  40كــم مــن وســط مدينــة الريــاض ،ومــن املتوقــع أن تكــون أكــر مدينــة ترفيهيــة يف العــامل ،تلبــي االحتياجــات الرتفيهيــة
واالجتامعيــة والثقافيــة للجيــل الحــايل والقــادم يف اململكــة .ويشــغل املــروع مســاحة  334كــم.2

يشــكل الحصــول املجــاين عــى التعليــم العــايل عنــرا ً رئيســاً يف
اســراتيجية التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة ،لكــن املفارقــة هنــا تكمــن
يف النتيجــة غــر املقصــودة لهــذه السياســة واملتمثلــة يف إحجــام
الشــباب الســعودي عــن العمــل يف األنشــطة اليدويــة والخدميــة التــي
تســتأثر بهــا العاملــة الوافــدة لفــرة طويلــة .ولهــذا ترتفــع نســبة البطالــة
يف أوســاط الشــباب مــن ذوى التعليــم العــايل .والصــورة تبــدو حــادة
بالنســبة للنســاء الحاصــات عــى تعليــم عــال نتيجــة انخفــاض مشــاركتهن
يف ســوق العمــل بســبب القيــود االجتامعيــة الســابقة والثقافيــة .

 3-4التحديــات املســتمرة أمــام االقتصــاد
الحــري ورؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية
للتحــول
متثــل رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي الدافــع للتحــول
يف اململكــة العربيــة الســعودية ؛ فالرؤيــة هــي منهــج خريطــة الطريــق
للعمــل االقتصــادي والتنمــوي  ،يف حــن تــم إطــاق برنامــج التحــول
الوطنــي  2020كأحــد الربامــج التنفيذيــة للرؤيــة عــى مســتوى  24جهــة
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حكوميــة قامئــة عــى القطاعــات االقتصاديــة والتنمويــة لتطويــر العمــل
الحكومــي وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف الرؤيــة
واســتيعاب طموحاتهــا ومتطلباتهــا .ويشــكل تنويــع االقتصــاد وتقليــص
اعتــاده عــى قطــاع النفــط عنــرا ً رئيسـاً يف رؤيــة اململكــة  .2030ومــن
الناحيــة التشــغيلية  ،تتمثــل األهــداف الرئيســة لربنامــج التحــول الوطنــي
يف:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدية ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﺘﺎﻤد ﻋﻰﻠ
النفط ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020
• زيادة اإليرادات الحكومية غري النفطية من  43.5مليار دوالر إىل 160
مليار دوالر بحلول عام  ، 2020و  267مليار دوال ًرا أمريكيًا بحلول عام
.2030
• رفع مساهمة القطاع الخاص من  40إىل  % 65من الناتج املحيل
اإلجاميل.
• رفع مساهمة الصادرات غري النفطية من  % 16إىل  % 50من الناتج
املحيل اإلجاميل خارج قطاع النفط والغاز.
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100,000اإلطار  :3-4االتجاهات االقتصادية الحديثة
94,470

90,000

تعــد اململكــة العربيــة الســعودية أكــر مصــدر للنفــط يف العــامل وتســتمد الحكومــة نحــو  %69مــن ميزانيتهــا العامــة مــن عائــد هــذه الصــادرات .وكان للطفــرة
77,360m

80,000النفطيــة خــال الفــرة  2013-2003املتمثلــة يف االرتفــاع الكبــر يف أســعار النفــط مــن  30دوال ًرا إىل  110دوالر للربميــل يف عــام  2013وارتفــاع إيــرادات اململكــة
أثــره الكبــر يف تعزيــز ازدهــار اململكــة العربيــة الســعودية ،إذ اســتخدمت الحكومــة عائداتهــا النفطيــة لتمويــل برنامجهــا اإلمنــايئ الطمــوح ،فتضاعــف اإلنفــاق العــام

70,000خــال عقــد مــن الزمــن أربــع مــرات يف اســتثامرات بلغــت  450مليــار دوالر يف برامــج لتحســن التعليــم والصحــة والرعايــة االجتامعيــة والبنيــة التحتيــة للنقــل .ومــع

55,375
ـايل تــم توفــر  1.7مليــون فرصــة عمــل للســعوديني ،وارتفــع متوســط الدخــل الشــهري لــأرسة الســعودية بنســبة  ٪71مــن 2100
تضاعــف الناتــج املحــي اإلجـ
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دوالر يف عــام  2004إىل  3،600دوالر يف عــام  .2013وكان االرتفــاع يف الــروة املحليــة مدفو ًعــا إىل حــد كبــر بنمــو القطــاع العــام اللــذي يوظــف أكــر مــن ثلثــي

50,000مجمــوع العاملــة الوطنيــة ،إذ أضــاف القطــاع العــام أكــر مــن مليــون موظــف خــال هــذه الطفــرة النفطيــة ،كــا ارتفــع عــدد األرس الســعودية التــي تعتمــد عــى
األجــور الحكوميــة أو التحويــات االجتامعيــة مــن حــوايل  % 66إىل 13.% 80
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وكان لالنخفــاض الحــاد يف أســعار النفــط العامليــة مــن  100دوالر للربميــل يف مايــو  2014إىل أقــل مــن  30دوالر للربميــل تأثــر ســلبي عــى إقتصــاد اململكــة

30,000العربيــة الســعودية يف ينايــر  .2016كــا هــو موضــح يف الحســابات الوطنيــة ،نظــرا ً لرتاجــع عائــدات الدولــة مــن النفــط مــن  913.35مليــار ريــال ( 243.5مليــار دوالر)
10,724
ســعودي ( 89مليــار دوالر أمريــي) يف عــام  .2016وتزامــن مــع ذلــك انخفــاض اإليــرادات الحكوميــة مــن  1.04تريليــون ريــال
يف عــام  2014إىل  333.7مليــار ريــال
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(  278مليــار دوالر أمريــي) إىل  519.4مليــار ريــال ( 138.5مليــار دوالر أمريــي) ،وأيضً ــا انخفــاض يف إجــايل الناتــج املحــي مــن  2.83تريليــون ريــال ســعودي
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اﳌﻨﻮرةـار دوالر أمريــي) .باإلضافــة إىل ذلــك  ،ارتفــع إجــايل الديــن العــام بشــكل حــاد – إذ ارتفعــت
ـعودي ( 645مليـ
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نســبة الديــن العــام إىل الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  % 1.6إىل  ،% 13.1و وصلــت إىل  % 17.2يف عــام 14 .2017

وامتــد تأثــر تراجــع عائــدات النفــط أيضــاً إىل القطاعــات املحليــة 15.نظــرا ً العتــاد اإلدارات املحليــة (بغــض النظــر عــن حجمهــا) إىل حــد كبــر عــى التمويــل

الحكومــي املركــزي  ،وقــد متيــزت هــذه الفــرة بانخفــاض اإلنفــاق البلــدي مــن  34.6مليــار ريــال ســعودي ( 9.2مليــار دوالر) يف عــام  2014إىل  21.2مليــار ريــال
ســعودي ( 5.6مليــار دوالر أمريــي) يف عــام .2016
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املصدر :وزارة املالية
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املصدر :وزارة املالية 2017 ،

4.15

وبرغــم التحديــات التــي يطرحهــا واقــع أســواق النفــط ،فقــد اســتمرت اململكــة يف ســعيها الــدؤوب وفــق رؤيــة  ،2030ورشعــت يف مواجهــة هــذه التحديــات

مــن خــال عــدة مبــادرات تنفيذيــة إصالحيــة ،فأطلقــت برنامــج التحــول الوطنــي  ،2020وبرنامــج التــوازن املــايل  ،وبرنامــج إعــادة هيكلــة الحكومــة 16.ويف حــن أن

االلتزامــات الطويلــة األجــل ملشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســية قــد كفلــت يف معظمهــا اســتمرارها خــال التباطــؤ االقتصــادي  ،فقــد تأخــرت مشــاريع إمنائيــة أخــرى
يف مراحــل مختلفــة مــن البنــاء أو أوقفــت  ،يف العمــوم  ،واصلــت اململكــة العربيــة الســعودية 74,439
القيــام باســتثامرات ضخمــة يف بنيتهــا التحتيــة .حيــث تــم ضــخ
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مليــارات الــدوالرات يف تطويــر172
شــبكات النقــل واملرافــق العامــة .وخصــص  43.8مليــار دوالر إضافيــة للميــاه والزراعــة والبنيــة التحتيــة ذات الصلــة  ،وإدخــال تحســينات
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الجدول  :1-4مساهمة القطاعات االقتصادية يف الناتج املحيل اإلجاميل2017 - 2015 ،
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املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء  2018 ،؛ مؤسسة النقد العريب السعودي  2018 ،ب.

 1-3-4تذبذب أسعار النفط العاملية

إن اعتــاد االقتصــاد الســعودي عــى النفــط جعلــه عرضــة بشــكل خــاص
لتقلبــات الطلــب والســعر العاملــي  ،مــا يــؤدى يف الغالــب إىل انكامش
حــاد يف االقتصــاد كــا تعكســه االتجاهــات األخــرة الــواردة يف اإلطــار
 ،3-4وإىل قــدر كبــر مــن عــدم اليقــن يف قطــاع النفــط يف اململكــة
وأيضــا يف اقتصــاد البلــدان األخــرى يف مجلــس التعــاون الخليجــي.
ومبــا أن متويــل التنميــة الحرضيــة يعتمــد إىل حــد كبــر عــى الحكومــة،
فــإن هــذه التقلبــات لهــا تأثــر كبــر يف إنفــاق القطــاع البلــدي .ومــع
ذلــك ،لجــأت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام  2015إىل اســتخدام
احتياطياتهــا الواســعة وتوســيع نطــاق تعامالتهــا مــع مختلــف األســواق
الدوليــة لتمويــل عجــز حســاباتها الجاريــة .وكجــزء مــن جهودهــا لتقليــص
اعتــاد اقتصادهــا عــى النفــط  ،تبنــت اململكــة إصــاح ســوق رأس املــال
لبعــث املزيــد مــن النشــاط االقتصــادي وجــذب االســتثامرات األجنبيــة
املبــارشة .فبــدأت البنــوك يف خفــض أصولهــا األجنبيــة ورشاء ســندات
التنميــة الحكوميــة كجــزء مــن سياســة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي
لزيــادة الســيولة لتمويــل االئتــان املحــي ،شــأنها شــأن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي األخــرى  ،تحــاول اململكــة العربيــة الســعودية ضبــط
اإلنفــاق العــام مــن خــال رفــع أســعار الطاقــة وامليــاه املحليــة و زيــادة
الرســوم وتخفيــض الدعــم؛ ومحاولــة تقليــص وظائــف القطــاع العــام.
ولتنويــع اإليــرادات العامــة  ،رشعــت اململكــة العربيــة الســعودية بإصــدار
الســندات الدوالريــة وحصلــت عــى قــروض مشــركة يف األســواق
الدوليــة يف عــام .2016
يف الوقــت نفســه ،رشعــت اململكــة العربيــة الســعودية بتنويــع
اقتصادهــا كخطــوة حاســمة لتوليــد فــرص عمــل مناســبة لقــوة العمــل
املتزايــدة لديهــا .وتســتند االســراتيجية إىل توليــد منــو غــر نفطــي
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أقــوى يشــمل تخصيــص بعــض الخدمــات الحكوميــة وتحســن بيئــة األعــال
لجــذب االســتثامرات النوعيــة ،تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص ،ودعــم بنــاء
الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص  ،وتبســيط إجــراءات اســتصدار
التصاريــح  ،وتشــجيع االســتثامر األجنبــي .وقــد كفــل هــذا زيــادة كبــرة
يف عــدد املؤسســات الخاصــة ،ففــي الفــرة  ،2016 - 2012عــى
ســبيل املثــال ،ارتفــع عــدد املنشــآت الخاصــة بنســبة ( %36مــن 334494
إىل  453389منشــأة) 17 .وكــا هــو موضــح يف الشــكل  ،16-4كانــت
أكــر زيــادة يف مدينــة جــدة حيــث منــت هــذه املؤسســات بنســبة ، % 61
وأقلهــا يف حائــل ( .)% 5كــا شــهدت مناطــق الريــاض ومكــة املكرمــة يف
العمــوم أكــر زيــادة يف املؤسســات الخاصــة حيــث س ـ ّجلت كل منهــا 52
نقطــة مئويــة.
ويعتمــد تحقيــق األهــداف الطموحــة لرؤيــة  2030و برنامــج التحــول
الوطنــي 2020عــى تعزيــز األنشــطة االقتصاديــة الحرضيــة غــر النفطيــة
والتوســع فيهــا ،ودعــم الــدور االقتصــادي للمــدن املتوســطة والصغــرة.
تاريخيــاً ،كان االقتصــاد الســعودي غــر النفطــي يرتكــز يف أربعــة مــن
مناطقهــا اإلداريــة الـــ  .13ولذلك  ،فإن املســتفيدين الرئيســن من الهجرة
املقبلــة ســوف تبقــى املــدن الخمــس الكــرى يف هــذه املناطــق  ،مــا
مل يتــم بــذل جهــد كبــر لتحســن القــدرة التنافســية االقتصاديــة للمــدن
املتوســطة والصغــرة أو تحويــل العاملــة الجديــدة نحــو مراكــز منــو جديــدة.
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الشكل  :١٣-4نصيب املدن واملناطق من املؤسسات يف عام 2016
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4.18

 2-3-4انخفاض املشاركة يف قوة العمل الوطنية

اﻹﺟﱄ
يف العمــوم ،تعــد مشــكلة البطالــة بــن الشــباب الســعودي ،ذكــورا ً
يف الربــع األخــر مــن عــام ،2017وصلــت مســاهمة الســكان ممــن هــم
0
0
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(الشــكل  .)14 -4ومــن املفارقــة هنــا ارتبــاط هــذا
 ،%64-60وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة
إىل 55.6
0
0
املعــدل املرتفــع للبطالــة جزئيــاً بالتحســينات
للســكان
%
72
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مشــاركة
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55-59
1.8 0.3
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2.0 0.2
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االقتصــادي والتنميــة 18،وتقــل عــن ذلــك بكثــر
0.9 0.4
التعليمــي  ،كشــفت الدراســة انتشــار للبطالــة
 45-49الســكان الســعوديني املنتجــن
يف حالــة
2.8
0.6
بــن أوســاط الحاصلــن عــى درجــة البكالوريــوس
اقتصادي ـاً
40-44إذ تصــل نســبتهم يف إجــايل القــوة
11.7
1.1
بنســبة  % 3.6( % 11.4للذكــور و  % 31.9لإلنــاث)،
الوطنيــة إىل  .%42مــع التنويــه بوجــود
العاملــة
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ذﻛﻮر

NON-SAUDI
65+

100

2.3
0
0
1.5
2.3
0
1
1.5
2.3

14.2

32.6

100

0

0.2
0
0.1
1.2
0.2
0
1.4
1.2
0.2
2.6
1.4
1.2
5
2.6
1.4
14.2

60.6

8073.5

100

إﻧﺎث

65+

65

60.6

39.3

23.0

0

55-59
64-60
65+
50-54
55-59
64-60
45-49
50-54
55-59
40-44
45-49
50-54
35-39
40-44
45-49
30-34
35-39
40-44
25-29
30-34
35-39
20-24
25-29
30-34
15-19
20-24
25-29

39.3

23.0

2.7

SAUDI

20-24

2.0
1.8
0
0.9
2.0
1.8
2.8
0.9
2.0

60

SAUDI

20-24

1.8
0
0

0.2
0.3
0
0.4
0.2
0.3
0.6
0.4
0.2
1.1
0.6
0.4
2.7
1.1
0.6

8.4

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻻﺟﱄ

0
0

0.3
0
0

8.4

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻻﺟﱄ

ﻣﻨﺎﻃﻖ

0

0
0

 65+اﻹﺟﱄ

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻻﺟﱄ

5.9
5.9

13.0
58.2

13.0

0

2013.0

40

58.2
60

80

100

0

20

40

60
58.2

80

100

0

20

40

60

80

100

إﻧﺎث
إﻧﺎث
إﻧﺎث
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4.19
الشكل  :١٥-4معدل البطالة ( 15سنة وما فوق) حسب الجنس والجنسية واملنطقة اإلدارية 2017 ،النسبة املئوية
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

ذﻛﻮر

إﺟﱄ

إﻧﺎث
ﺳﻌﻮدي

إﻧﺎث
ﻏ ﺳﻌﻮدي

ذﻛﻮر
اﻟﴩﻗﻴﺔ

إﺟﱄ

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ذﻛﻮر
ﻋﺴ

ﻧﺠﺮان

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻟﻴﺔ

إﻧﺎث
إﺟﱄ
اﻟﺮﻳﺎض

ﺟﺎزان

إﺟﱄ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺣﺎﺋﻞ

ﺗﺒﻮك

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺠﻮف

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،سوق العمل ،الربع الرابع.2017 ،
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 :2-4التوظيف2017 ،
الجدول
14,000
12,000
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻗﻄﺎع ﻋﺎم

ﻗﻄﺎع ﺧﺎص

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺸﺘﻐﻠﻦﻴ

١١,٥٢٢,٧٦٤

٢,٠٥٨,٣٧٧

١٣,٥٨١,١٤١

اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن )ﺳﻌﻮدي(
8,000
اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن )ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدي(

٢,٠٨٠,٦٠١

١,٠٨٣,٢٤٥

٣,١٦٣,٨٤٦

اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ )ﺳﻌﻮدي(
6,000

٩,٤٤٢,١٦٣
١٧٥,٣١٣

٩٧٥,١٣٢
٩١١,٢٤٨

١٠,٤١٧,٢٩٥

إﺟﺎﻤﱄ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) ١٥ﺳﻨﺔ (+

٪٧٩٫٠٠

٪٢٠٫٩٠

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺳﻌﻮدي  ١٥ﺳﻨﺔ (+

٪٦٣٫٤٠

٪١٩٫٤٠

2,000اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدي  ١٥ﺳﻨﺔ (+
ﻧﺴﺒﺔ

٪٩٤٫٢٠

٪٢٤٫٢٠

10,000

4,000

ﻧﺴﺒﺔ0إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻌﺎﻤﻟﺔ ) ١٥ﺳﻨﺔ (+
اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﺟﺪة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﺔ )ﺳﻌﻮدي  ١٥ﺳﻨﺔ (+

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺪﻣﺎم

اﻟﺮﻳﺎض

اﻵﺣﺴﺎء

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

٪٩٦٫٨٠
اﻟﺮﻳﺎض

٪٩٢٫٥٠

اﻟﴩﻗﻴﺔ

٪٧٨٫٩٠
ﺣﺎﺋﻞ

٪٦٩٫٠٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﻤﻟﻴﺔ ) ١٥ﺳﻨﺔ (+

٪٣٫٢٠

٪٢١٫١٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﻤﻟﻴﺔ )ﺳﻌﻮدي  ١٥ﺳﻨﺔ (+

٪٧٫٥٠

٪٣١٫٠٠
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اﻹﺟﺎﻤﱄ

١,٠٨٦,٥٦١
٪٥٥٫٦٠
٪٤١٫٩٠
٪٧٤٫٢٠
ﺳﻜﺎﻛﺎ

٪٩٤٫٠٠

ﻋﺮﻋﺮ

٪٨٧٫٢٠
٪٦٫٠٠
٪١٢٫٨٠

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،سوق العمل يف الربع الرابع لعام 2017

400

370

املشــاركة النســائية يف إجــايل القــوة العاملــة تقليديــا منخفضــة
تعتــر 350
325
مــا خلــق فجــوة كبــرة بــن الجنســن يف التوظيــف20.
يف اململكــة،
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )آﻻف(

لكنهــا 300
آخــذة باالرتفــاع تدريجيــاً ،إذ تبلــغ حاليــاً  ، %17ومســتهدف رفعهــا
21
يف برنامــج التحــول الوطنــي إىل  %25بحلــول عــام  .2020ويشــار
250
هنــا إىل أرسع منــو يف توظيــف املــرأة كان يف القطــاع الخــاص الــذي
ـادة بنســبة  %130يف عــدد النســاء الســعوديات العامــات خــال
ســجل زيـ200
الســنوات األربــع املاضيــة 22.ويعــزى ذلــك إىل مبــادرة 166.3
الحكومــة الراميــة
150
إرشاك املــرأة يف ســوق العمــل يف مجــال تجــارة التجزئــة عــى
إىل
النســائية
تبقــى زيــادة املشــاركة
ســبيل املثــال .ورغــم هــذه الجهــود ،
83.1
81.2
100
ســوق العمــل محكومــة بالثقافــة الســائدة يف املجتمــع حــول
يف
51

50
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بيئــات العمــل املختلطــة 23.هنــاك مشــاريع جاريــة يف مجــال االقتصــاد
التشــاريك إلعطــاء املــرأة خيــار العمــل مــن املنــزل  ،حيــث يرجــح أن يولــد
ذلــك أكــر مــن 140000فرصــة عمــل نســائية بحلــول عــام  ،2020كــا يجــري
العمــل حاليــا يف تنفيــذ عــدة مبــادرات لتأمــن التنقــل اآلمــن للنســاء إىل
مواقــع العمــل 24 .واإلطــار  4-4هنــا يشــمل تدابــر إضافيــة تســهم يف
زيــادة مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد.

50.1

38.9
20.5

11.5

21.6

17.3

13.5

ﻧﺠﺮان

اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﻟﺠﻮف

0
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اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة

اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﻟﴩﻗﻴﺔ

ﻋﺴ

ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﺋﻞ

اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻟﻴﺔ

ﺟﺎزان

اإلطار  :4-4زيادة مشاركة املرأة يف االقتصاد
تســتهدف رؤيــة  2030تعزيــز مكانــة املــرأة كالعــب فاعــل عــى جميــع املســتويات ،وتفــرد هدفًــا اســراتيجيًا لزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل،
وتعظيــم دورهــا يف التنميــة ،حيــث تــم تعيــن العديــد مــن النســاء يف مناصــب عليــا يف القطــاع الخــاص .ومــن أبــرز مظاهــر التقــدم يف متكــن املــرأة االرتفــاع
املطــرد يف نســبة النســاء الســعوديات يف إجــايل القــوة العاملــة مــن  %12عــام  2009إىل  .%17ومــن املتوقــع رفعهــا إىل  % 25بحلــول عــام  .2020كــا تقــرب
اململكــة العربيــة الســعودية مــن تحقيــق هدفهــا املتمثــل يف املســاواة بــن الجنســن يف األجــور .وتشــمل املنجــزات البــارزة األخــرى يف مجــال متكــن املــرأة25:
• السامح للمرأة مبزاولة أعاملها ومتابعتها بنفسها
• ضامن متثيل املرأة لـ  % 20من استثامرات القطاع الخاص يف عام 2017

• إصدار  127000سجل تجاري جديد للنساء يف عام 2017
•توفري  450000فرصة عمل للنساء
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املصدر :اململكة العربية السعودية ( 2018 ،ب).

50%تحقيــق رؤيــة اململكــة يف خلــق اقتصــاد مزدهــر يرتقــي ببيئــة
يحتــاج
األعــال إىل سياســات لتحفيــز النمــو يف معدالت التوظيف واملشــاركة
45%
واإلنتاجيــة ،فزيــادة معــدالت املشــاركة يف قــوة العمــل ال تقلــل فقــط
الضغــوط املاليــة املرتبطــة بدعــم الرعايــة االجتامعيــة  ،بــل تخفــف
مــن
40%
أيضــا مــن عواقــب البطالــة طويلــة األجــل (مــن حيــث قلــة الرفــاه النفــي
35%
وتحســن مــن الشــمول االجتامعــي واملســاواة 26 .وكان مــن
والصحــي)
ّ
التدابــر التــي اتخذتهــا الحكومــة اعتامدهــا الســراتيجية التوظيــف
بــن
30%
الســعودية يف عــام  2009التــي تتضمــن برنامجــا مــن السياســات
25%
واإلجــراءات لزيــادة املشــاركة الســعودية يف ســوق العمــل بشــكل
20%
تدريجــي ،و زيــادة فــرص العمــل يف مختلــف قطاعــات االقتصــاد.

الشــكل  ،)١٥-4إال أنــه اعتمــد بقــوة عــى العاملــة الوافــدة املتزايــدة التــي
ســدت الفجــوة الكبــرة يف ســوق العمــل يف املناطــق الحرضيــة ،نظــرا ً
العتــاد قطــاع البنــاء والتشــييد وقطــاع تجــارة التجزئــة وهــا األرسع منــوا ً
يف االقتصــاد عــى العاملــة الوافــدة غــر املاهــرة ذات األجــر املنخفــض.
وكــا هــو موضــح يف الشــكل ( ،)١٦-4هنــاك تفــاوت كبــر بــن متوســط
الرواتــب واألجــور يف القطــاع العــام و القطــاع الخــاص ،إذ يتمتــع العاملــون
يف القطــاع العــام يف اململكــة بأفضليــة يف األجــور  -ويحــد فــارق
الرواتــب واألجــور اإليجــايب هــذا لصالــح القطــاع العــام مــن جاذبيــة العمــل
يف القطــاع الخــاص لصالــح الوظائــف العامــة املســتقرة ورواتبهــا الجيــدة ،
و لـــ "بطالــة االنتظــار" خاصــة بــن املواطنــن الســعوديني يف املــدن28.

15%

عــى مــر الســنني ،كانــت الحكومــة هــي املحــرك الرئيــس لالقتصــاد
10%
الســعودي واملســتقطب األول لتوظيــف الســعوديني .ويف الربــع
 5%مــن عــام  ،2017بلــغ عــدد موظفــي الخدمــة املدنيــة  1.23مليــون
األخــر
موظفــاً ،أي حــوايل  %9مــن القــوة العاملــة يف اململكــة ،منهــم 1.18
0
مليــون ( )%96مــن الســعوديني و ( 51004أو  )% 4مــن غــر الســعوديني.
ذﻛﻮر
إﺟﱄ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
إﺟﱄ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
وتعــد الخدمــة املدنيــة أيض ـاً املصـ
ﺳﻌﻮديـدر الرئيــس لتوظيــف املواطنــن (%37ﻏ ﺳﻌﻮدي
اﻟﴩﻗﻴﺔ27
مــن الســعوديني العاملــن)  % 34 -للذكــور الســعوديني ،و %44لإلنــاث.
ﻋﺴ
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻧﺠﺮان
اﻟﺒﺎﺣﺔيف
لقــد كان منــو القطــاع الخــاص مثــرا ً لإلعجــاب (كــا هــو موضــح
اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻟﻴﺔ ﺟﺎزان

إﻧﺎث
إﺟﱄ
اﻟﺮﻳﺎض

إﺟﱄ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺣﺎﺋﻞ

ﺗﺒﻮك

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺠﻮف

4.20
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يتمثــل الهــدف الرئيــس لربنامــج التحــول الوطنــي يف توفــر 450000
وظيفــة جديــدة يف القطــاع الخــاص وتقليــص االعتــاد عــى العاملــة
الوافــدة مــن خــال تقليــص فجــوة األجــور بــن العــال الســعوديني
والوافديــن .ويف الربــع األخــر مــن عــام  ، 2017كانــت القــوى العاملــة
الســعودية متثــل ( %18.37أو 1779469مشــتغالً) مــن القــوى العاملــة
يف القطــاع الخــاص  %68.26 -للذكــور و  % 31.74لإلنــاث 28 .ولزيــادة معــدل
"ســعودة" الوظائــف  ،ســيكون التحــدي الرئيــس يف املوامئــة مابــن
مخرجــات التعليــم ومتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل مــن املهــارات
املطلوبــة بالنســبة للداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل ،وهــو مــا ميكــن
تحقيقــه مــن خــال توفــر التعليــم والتدريــب املناســبني والحوافــز املالية
للشــباب الســعودي .أحــد التدابــر التــي اقرتحهــا برنامــج التحــول الوطنــي
لزيــادة مشــاركة القــوى العاملــة الســعودية مــا يســمى بـــرنامج دعــم
الباحثــن الجادّيــن عــن عمــل "حافــز" أو "إعانــة البطالــة" ممــن يواجهــون
صعوبــة يف الحصــول عــى وظيفــة مــن الجنســن للفئــة العمريــة 60-20
ســنة.
وينظــر إىل الديناميكيــات الجديــدة الناتجــة عــن إزالــة القيــود املفروضــة
عــى حركــة العاملــة الوافــدة يف ســوق العمــل عــى أنهــا ســمة ذات
طابــع حــري يف الغالــب ،ذلــك ألن مزايــا التنقــل تظهــر عــى أكمــل وجــه
يف األماكــن التــي ترتكــز فيهــا األنشــطة االقتصاديــة ،ففــي املــدن يجــد
الشــباب الســعودي والوافــدون فــرص عمــل لهــم يف قطاعــات التجــارة
والتكنولوجيــا اآلخــذة يف التوســع.

 3-3-4اإلسكان

يعــد توفــر اإلســكان الصحــي امليــر أولويــة وركيــزة أساســية لسياســة
التنميــة الحرضيــة للمملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام  ،1974برغــم
تحديــات التحــر الرسيــع .ويف ســبيل تحقيــق ذلــك دأبــت الحكومــة عــى
تقديــم منــح األرايض والقــروض امليــرة بــدون فوائــد لبنــاء املســاكن
مــن خــال صنــدوق التنميــة العقاريــة  ،يف حــن تقــوم وزارة اإلســكان
بتوفــر املســاكن .ويعتــر صنــدوق التنميــة العقاريــة املمــول الرئيــس

لبنــاء املســاكن .وعــى مــدى العقــد املــايض  ،ارتــأت الحكومــة زيــادة
امليزانيــة الســنوية للصنــدوق مــن  49.9مليــار ريــال ســعودي ( 13.5بليــون
دوالر أمريــي) يف عــام  2008إىل  230مليــار ريــال ســعودي (62.1
بليــون دوالر أمريــي) يف عــام 33 .2013
وبرغــم إنفاقــات صنــدوق التنميــة العقاريــة ،ال تــزال اململكــة العربيــة
الســعودية تعــاين مــن نقــص حــاد يف املســاكن .هنــاك حاجــة إىل مــا
يقــدر بـــ  1.25مليــون وحــدة ســكنية لإلســكان الجديــد واســتبدال الوحــدات
التــي تفتقــر للمرافــق والخدمــات األساســية (انظــر الشــكل  .)21-4ويرجــع
قصــور العــرض اإلســكاين املســتمر عــن مجــاراة الطلــب إىل الوتــرة
الرسيعــة للتحــر منــذ ســبعينات القــرن املــايض ،وإىل ثقافــة امليــل
للتنميــة الســكنية منخفضــة الكثافــة يف جميــع املــدن مــن منطلــق
الرغبــة يف تحقيــق الخصوصيــة والحفــاظ عــى الحيــاة االجتامعيــة ،ولهــذا
كانــت التوســعات املخططــة األوليــة للمــدن الرئيســة يف ســبعينات
أساســا مــن مســاكن األرسة الواحــدة
ومثانينــات القــرن العرشيــن تتألــف
ً
"منــط الفيــا" ومبــانٍ متعــددة االســتخدامات مؤلفــة مــن طابقــن
وثالثــة طوابــق عــى طــول شــوارع واســعة بعــرض  30مــرًا .ويف حــن
عملــت نظــم تحديــد املناطــق والبنــاء الحديثــة عــى زيــادة كثافــة التنميــة
الســكنية ألربعــة طوابــق يف األحيــاء الســكنية ،فإنهــا تظــل باملعايــر
العامليــة أو اإلقليميــة منخفضــة الكثافــة مــع مــا يصاحبهــا مــن كلفــة عاليــة
لتوفــر البنيــة التحتيــة للتنميــة الســكنية34.
كــا ســاهم ارتفــاع معــدل حجــم األرسة الســعودية وتزايــد أعــداد العاملــة
الوافــدة يف العجــز اإلســكاين املشــار إليــه .ويذكــر أن ســوق العقــارات
يف اململكــة العربيــة الســعودية أكــر بعــرة مــرات مــن أي ســوق عقاري
خليجــي آخــر ،لكنــه ال يــزال متأخــرا ً عــن الركــب ،حيــث تشــر التقديــرات إىل
أن أقــل مــن نصــف الســعوديني ميتلكــون منازلهــم الخاصــة35.

اإلطار  :5-4االعتامد عىل العاملة الوافدة
كان تعــداد الســكان الســعوديني يف عــام 1970ســتة ماليــن نســمة فقــط .وقــد عنــى ذلــك يف ضــوء انخفــاض معــدل مشــاركة املــرأة يف العمــل آنــذاك
(وكان  % 10فقــط)  ،أن تنفيــذ السياســة اإلمنائيــة الوطنيــة يعتمــد ضمنـاً عــى العاملــة الوافــدة ،فتغلغلــت العاملــة الوافــدة يف جميــع مفاصــل االقتصــاد ،وخاصــة
الخدمــات وأعــال البنــاء والتشــييد .فمعظــم القــوة العاملــة يف القطــاع الخــاص هــي مــن غــر الســعوديني حاليــا :حــوايل أربعــة مــن كل خمســة مــن العاملــن يف
القطــاع الخــاص هــم مــن غــر الســعوديني .ويف املتوســط  ،تصــل مــدة إقامــة الوافديــن إىل اململكــة حــوايل مثــان ســنوات ،وعــادة مــا تكــون تأشــراتهم مرتبطــة
بالرشكــة مــن خــال نظــام الكفالــة الــذي يتيــح لهــم دخــول اململكــة العربيــة الســعودية30.

حالي ـاً ،يشــكل غــر الســعوديني أكــر مــن ثلــث ســكان اململكــة العربيــة الســعودية ( 31.)% 37وأكــر تركــز لهــم ( )%40موجــود يف املــدن التــي يزيــد تعدادهــا
عــن مليــون نســمة ،واملــدن التــي ســجلت أكــر تركــز لغــر الســعوديني هــي جــدة ( % 52مــن الســكان)  ،ومكــة املكرمــة ( )% 47والريــاض ( )% 42والدمــام (31.)% 41

وخــال الربــع الرابــع مــن عــام  ،2017ش ـكّل  10.9مليــون وافــدا ً  % 77مــن القــوة العاملــة ،يف ظــل معــدل بطالــة للســعوديني وصــل إىل ( %12.8انظــر الجــدول
 .)2-4مــع التنويــه بــأن حــوايل ثلثــي العاملــة الوافــدة هــم مــن العــزاب ،يقطــن الكثــر منهــم يف مجمعــات مســتقلة إلســكان العاملــة الوافــدة.
ويذكــر أيضــا أن العاملــة الوافــدة تســتأثر بـــ  % 23فقــط مــن إجــايل دخــل األرسة يف عــام  .2013ومثلــت  % 19مــن إجــايل االســتهالك األرسي يف عــام
 2013أي مــا يــوازي  % 5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .ويعــزى ذلــك إىل انخفــاض متوســط رواتبهــا باملقارنــة مــع املواطنــن الســعوديني ،و تحويالتهــم املاليــة إىل
بلدانهــم32.
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املصدر :خطة التنمية التاسعة ،وزارة اإلقتصاد والتخطيط٢٠١٤ ،

تجــدر اإلشــارة إىل أن معــدل منــو أنشــطة القطــاع الخــاص يف املــدن
تجــاوز إىل حــد مــا توفــر املســاكن .وقــد تأثــر هــذا النمــو جزئي ـاً بتمويــل
الحكومــة مــن خــال صنــدوق االســتثامرات العامــة وكذلك صنــدوق التنمية
وزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔلهــذه املؤسســات
الصناعيــة الســعودي .وتســتند أنشــطة اإلقــراض
إىل معايــر ماليــة واقتصاديــة ســليمة  ،وتلعــب دورا ً رئيس ـاً يف الجهــود
املبذولــة لنقــل اململكــة العربيــة الســعودية مــن اقتصــاد قائــم عــى
النفــط إىل اقتصــاد متنــوع .ومــع أنهــا دافــع رئيــس للنمــو الحــري ،مل
يكــن هنــاك اهتــام كاف بتأثــر األنشــطة التــي متولهــا يف البلديــات،
مــا ســاهم يف النقــص املحــي يف اإلســكان امليــر ويف البنيــة
التحتيــة.
يف العمــوم ،تعــد تكاليــف الســكن مرتفعــة للســعوديني وغــر
الســعوديني 36.إذ تنفــق األرس التــي يبلــغ متوســط دخلهــا الشــهري
 11500ريــال ســعودي ( 3066دوالر أمريــي)  %28عــى الســكن  ،بينــا
تنفــق األرس التــي يقــل دخلهــا عــن  9000ريــال ســعودي ( 2400دوالر)
حــوايل  37.%40فيــا يتعلــق بامتــاك املســاكن ،هنــاك صعوبــة يف
الحصــول عــى متويــل ســكني ٍ
كاف .ويتضــح ذلــك مــن خــال قلــة انتشــار
الرهــن العقــاري يف اململكــة (حــوايل  4إىل  %6مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل  ،و  %23مــن قــروض التجزئــة)  ،وهــو مــا يعــزى أيضـاً إىل النقــص
يف املســاكن امليــرة إىل جانــب ارتفــاع أســعار العقــارات 38.ويف كثــر
40%
مــن األحيــان ،يســتغرق الحصــول عــى موافقــة البنــاء والتصاريــح فــرات
أطــول الســتصدارها .39وقــد أظهــرت الدراســات أن توفــر املســاكن
35%
يقــل يف البلــدان التــي يســتغرق األمــر فيهــا وقتــا أطــول للحصــول
ـى املوافقــات وتصاريــح البنــاء ،مــا يــؤدي بالتــايل الرتفــاع كلفــة بنــاء
عـ
30%
املســاكن التــي يتحملهــا أوال وأخــرا مشــري املســكن.

4.22

25%

لعبــت "األرايض البيضــاء" غــر املنــاة دورا ً رئيسـاً يف النقــص املتزايــد
20%
يف املســاكن ،خاصــة للشــباب والســكان اآلخذيــن بالتزايــد ،حيــث يجنــح
أصحــاب األرايض البقاءهــا بيضــاء ألغــراض املضاربــة العقاريــة .ففــي
15%
الريــاض ،عــى ســبيل املثــال ،تشــكل األرض  %50مــن تكلفــة الوحــدة

الســكنية ،مقارنــة بـــ  %20يف املناطــق ذات األســعار امليــرة عــى
الصعيــد العاملــي40.
وزارة اﻟﺸﺌﻮن

واﻟﻘﺮوﻳﺔمتثــل األرايض البيضــاء  %21مــن إجــايل األرايض املتاحــة
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔالدمــام،
يف
للتحــر .ومؤخــرا ً صــدر عــن الحكومــة نظــام رســوم األرايض البيضــاء الــذي
يفــرض رســم ســنوي عــى األرايض بنســبة  % 2.5مــن قيمــة األرايض،
والتــي تعــرف بأنهــا كل أرض فضــاء مخصصــة لالســتخدام الســكني ،أو
الســكني التجــاري داخــل حــدود النطــاق العمــراين .ويهــدف النظــام
اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻷﻣﺎﻧﺎت(
لزیــادة املعــروض مــن األرايض املطــورة مبــا یحقــق التــوازن بیــن العــرض
والطلــب وتوفیــر األرايض الســكنیة بأســعار مناســبة وحامیــة املنافســة
العادلــة ،ومكافحــة املامرســات االحتكاریــة 41.وســتقوم وزارة لإلســكان،
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
وهــي الجهــة املنفــذة ،بالعمــل عــى إنفــاذ النظــام يف الدمــام و
الريــاض وجــدة.
اﻟﻘﺮى

اﻟﻘﺮى

اﻟﻘﺮى

اﻟﻘﺮى

لقــد أدت ديناميكيــات ســوق اإلســكان إىل اختــال التــوازن .فهنــاك توافــر
محــدود لوحــدات ســكنية مناســبة لجميــع رشائــح املجتمــع يف اململكــة.
وتتمثــل تجزئــة ســوق اإلســكان يف النقــص يف مســاكن أرس الدخــل
املحــدود واملتوســط وفائــض متزامــن مــن املســاكن الفاخــرة .وقــد أدى
عــدم التطابــق املتزايــد بــن ســعر الطلــب وعائــدات األرس إىل أن تكــون
الوحــدات الســكنية شــاغرة  ،ومــع ذلــك تشــكل أرس الدخــل املحــدود
واملتوســط نحــو  % 80مــن الطلــب الــذي ال تتــم تلبيتــه.
ويف مدينــة جــدة ،حيــث توجــد وحــدة ســكنية شــاغرة مــن كل مثــان
وحــدات ســكنية ،وفائــض يف املعــروض مــن املســاكن الفاخــرة ،فــإن
نقــص الوحــدات الســكنية لــأرس ذات الدخــل املحــدود واملتوســط قــد
تــرك مــا يقــدر بنحــو  250،000شــخص يعيشــون يف وحــدات ســكنية
مكتظــة .ويف عــام  ، 2010كان هنــاك حــوايل  %35مــن الســكان يعيشــون
يف مســاكن عشــوائية تتســم بــأدىن مســتويات املعيشــة الفتقارهــا
للمرافــق والخدمــات األساســية ،وهــي أعــى نســبة يف اململكــة.
وهــذه العشــوائيات بــرزت يف مثانينيــات القــرن املــايض ،وهــي فــرة
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اتســمت بوتــرة تحــر رسيعــة مل تتمكــن البلديــة معهــا مــن توفــر
األرايض الكافيــة املــزودة باملرافــق والخدمــات األساســية ،مــا أدى
ٍ
أراض غــر مخدومــة يف مواقــع كانــت
لظهــور أحيــاء غــر رســمية عــى
آنــذاك عــى أطــراف املدينــة؛ أمــا اآلن فهــذه املناطــق العشــوائية أصبحت
داخــل املنطقــة املبنيــة ،وتشــغل عــى وجــه التقديــر مــا مســاحته 4800
هكتــارا ً تــأوي  1.2مليــون نســمة 42 .ولتلبيــة احتياجــات الســكان املتزايــدة،
يدعــو مخطَّــط جــدة االســراتيجي إىل بنــاء  950500وحــدة ســكنية ،مــع
توفــر  685000وحــدة ســكنية بأســعار ميــرة ألرس الدخــل املحــدود
واملتوســط .حيــث خصصــت أمانــة محافظــة جــدة  25.5مليــون م 2مــن
امليــر.
األرايض لبنــاء اإلســكان
ّ
وباســتثناء مدينــة الريــاض ،حيــث تــم بنــاء  %98مــن الوحــدات الســكنية مــن
مــواد مع ّمــرة ،وربــط  %97منهــا بشــبكة امليــاه ،و %86بشــبكة الــرف
الصحــي ،ووجــود أقــل مــن  % ١مــن األرس تعيــش يف مســاكن غــر الئقــة
 ال تــزال الجــودة اإلســكانية يف بعــض املــدن الســعودية األخــرى متأخــرةعــن الركــب ،وال يــزال اإلســكان غــر الرســمي يشــكل حــوايل  %43مــن
إســكان وســط مدينــة مكــة املكرمــة ،و %23مــن إســكان وســط املدينــة
املنــورة 44.وهــو مكــون بشــكل أســايس مــن
وحــدات إيجاريــة صغــرة الحجــم ومكتظــة يف
مبــانٍ مــن طابقــن إىل ثالثــة طوابــق يف
املدينــة املنــورة  ،وخمســة أو أكــر يف مكــة
املكرمــة ،يشــغلها خليــط مــن املواطنــن
والوافديــن النظاميــن وغــر النظاميــن مــن
محــدودي الدخــل ومســتوى التعليــم املتــدين
مــن مختلــف الجنســيات.
شــهدت مدينــة الريــاض طفــرة إنشــائية،
اســتأثرت خاللهــا بـــ  %28مــن جميــع تصاريــح البنــاء
الصــادرة عــى مســتوى اململكــة ،غلبــت عليهــا
املضاربــة العقاريــة ،إذ وصــل متوســط اإليجــار
الشــهري للمــر املربــع  66دوال ًرا أمريك ًيــا مــا
ال ميكــن أن تتحملــه األرسة التــي يبلــغ متوســط
دخلهــا الشــهري  1600دوالر أمريــي؛ وســوف
تكــون هنــاك حاجــة إىل  495000وحــدة ســكنية
ميــرة بحلــول عــام  .2024والســكن مكلــف
يف املــدن الكــرى ،خاصــة للوافديــن  ،وهــو كذلــك أيضــاً يف بعــض
املــدن الثانويــة ،كــا يف بريــدة حيــث يســتقطع بنــد الســكن فيهــا%31
مــن اإلنفــاق األرسي ،و  %26يف ســكاكا ،و  %25يف نجــران ،و  %24يف
حائــل45.

وبرغــم تفويــص هيئــات املناطــق واالمانات بصالحيات إعــداد املخططات
الرئيســة ملناطقهــم ،وتحديــد االســتثامرات العامــة املطلوبــة ،ووضــع
اللوائــح واالشــراطات املحليــة وإدارة تنفيذهــا  -فــإن قدراتهــم املحليــة
مــا زالــت محــدودةً .ومــع أن املــدن الرئيســة تتمتــع بســلطات محليــة قويــة
وفعالــة 46 ،فــإن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــا تــزال هــي الجهــة
التــي تعتمــد املشــاريع املقرتحــة لتنميــة وتطويــر األرايض ،وتنشــط
يف إعــداد الخطــط العمرانيــة املحليــة للبلديــات الصغــرة (انظــر الفصــل
 ،)5وتتدخــل الحكومــة املركزيــة يف كثــر مــن األحيــان بتوفــر التمويــل
املبــارش ،ال ســيام يف املناطــق األقــل منــوا ً ،وهنــاك أيضــا دور هــام
تقــوم بــه الــركات يف متويــل املشــاريع الحرضيــة (بشــكل مبــارش وغــر
مبــارش) ،كــا يف حالــة رشكــة أرامكــو الســعودية يف الدمــام واملنطقــة
الرشقيــة.
وســتتطلب اإلدارة الفعالــة للتنميــة الحرضيــة تفعيــل دور البلديــات
كمخطــط ومديــر للنمــو الحــري .ومــع ذلــك ،ال يــزال متويــل التنميــة
را لــإدارات املحليــة .وبغــض النظــر عــن حجــم
الحرضيــة ميثــل تحديًــا كبــ ً
األمانــة أو البلديــة ،تعتمــد األمانــات والبلديــات إىل حــد كبــر عــى الدعــم
املــايل مــن الحكومــة املركزيــة مليزانياتهــا ،حيــث
يوضــح النظــام املــايل الحــايل املركزيــة العاليــة
يف املنظومــة اإلداريــة ككل ،حيــث يتــم متويــل
معظــم البنيــة التحتيــة والخدمــات البلديــة مــن
الحكومــة عــر الهيئــات و الــوزارات املختصــة.

هناك حاجة إىل ما يقدر بنحو 1.25
مليون وحدة لإلسكان الجديد
واستبدال الوحدات دون املستوى.

وبرغــم التحديــات التــي تواجــه بعــض هــذه املــدن ،فــإن املشــكلة
اإلســكانية حــارضة يف برنامــج التحــول الوطنــي 2020ويف ورؤيــة
اململكــة مــا يشــر إىل حجــم االهتــام الرســمي بقضايــا اإلســكان
والحــرص عــى حلهــا عــر دعــم القطــاع العقــاري وتوفــر متطلباتــه
واحتياجاتــه مــن التدفقــات االســتثامرية ،وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص
فيــه واملســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل.

 4-3-4متويل النمو الحرضي :االعتامد عىل الحكومة

نظــام اإلدارة الهرمــي املركــزي التقليــدي للمملكــة آخــذ يف التطــور
التدريجــي ،مــع تنامــي دور اإلدارات املحليــة ،وإن ببــطء! بيــد أن الــوزارات
املركزيــة مــا زالــت تلعــب دورا ً أساســياً يف صياغــة السياســات وتطبيقهــا.
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أقــرت خطــة التنميــة التاســعة بحاجــة األمانــات
والبلديــات لتحصيــل رســوم مقابــل الخدمــات
البلديــة لدعــم إيراداتهــا املحليــة ،مــع أن هــذا
ال يفــي بتحقيــق االســتدامة املاليــة الذاتيــة
املطلوبــة لألمانــات والبلديــات .وعــاوة عــى
ذلــك  ،أدى نقــص البيانــات واملعلومــات العقاريــة
إىل صعوبــة وضــع تصــور دقيــق لهيكلــة فعالــة
لتحصيــل رضائــب املمتلــكات ،مــا أبقــى األمانــات
والبلديات معتمدة عىل متويل الحكومة لها
بالصــورة املوضحــة يف اإلطــار .6-4

ﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )آﻻف(

400

370
200

350

166.3

325
150

300

83.1

81.2

100

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )آﻻف(

250

اإلطار :6-450إعداد املوازنة

38.9

51

50.1
20.5

200

21.6

11.5

13.5

17.3

166.3مــروع موازناتهــا حســب القواعــد اإلجــراءات والتعليــات املتبعــة شــاملة تقديــرات إليراداتهــا
يف كل عــام  ،تطلــب وزارة املاليــة مــن الــوزارات إعــداد
0
ﻧﺠﺮانـع موازنــةاﻟﺒﺎﺣﺔ
ﺟﺎزان
ويرســل لـﺣﺎﺋﻞ
ﺗﺒﻮك
اﻟﻘﺼﻴﻢ
اﻟﺮﻳﺎضماليــة ﻣﻜﺔ
اﻟﺠﻮفعــى
مقرتحــة بنــاءا
بدورهــا بوضـ
اﻟﺤﺪودـي تقــوم
ـوزارة املاليــة التـ
ﻋﺴللنفقــات
اﻟﴩﻗﻴﺔـور مبــديئ
وزارة بوضــع تصـ
اﳌﺪﻳﻨﺔـوم كل
مقبلــة .حيــث تقـ
ومرصوفاتهــا لســنة
150
اﻟﺸﻟﻴﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ
املوازنــة حيــث تتــم مناقشــة بنــود املوازنــات املقرتحــة
اﳌﻨﻮرةاملتخصصــن يف الجهــات املعنيــة ومــن ثــم تبــدأ مرحلــة اعتــاد
وتناقــش مــع
تصــورات الــوزارات املختلفــة
للــوزارات يف مجلــس الشــئون 81.2
83.1ـر تعديــل بعــض بنــود املوازنــة خــال املناقشــات ،وبعــد االتفــاق عــى بنــود املوازنــة
االقتصاديــة والتنميــة وأحيانــا يتطلــب األمـ
100
وتعديــل الــازم منهــا تعــرض عــى مجلــس الــوزراء الــذي يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخولــة لــه باعتــاد املوازنــة الجديــدة للســنة املاليــة املقبلــة.
38.9ـع تقديــرات إيراداتهــا املبــارشة 50.1
وبالنســبة ملوازنــة وزارة الشــئون البلديــة 51
ومرصوفاتهــا ملرشوعاتهــا للســنة املقبلــة
والقرويــة تقــوم األمانــات والبلديــات بوضـ
50
20.5مبوجــب مرســوم ملــي
وترســلها للــوزارة ملناقشــتها ،وبعــد اعتامدهــا مــن الــوزارة ترفــع لــوزارة املاليــة للمناقشــة واالعتــاد
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اﻟﺸﻟﻴﺔ
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اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ
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ﺟﺎزان

اﻟﺠﻮف
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اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻷﻣﺎﻧﺎت(

وزارة اﻟﺸﺌﻮن

وزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﻘﺮى

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﻘﺮى

اﻟﻘﺮى

اﻟﻘﺮى
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اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻷﻣﺎﻧﺎت(

وتشــكل مخصصــات وزارة املاليــة ثالثــة أربــاع ميزانيــات اإلدارة املحليــة
يف املتوســط  ،ويعــزى ذلــك لعــدم كفايــة القاعــدة الرضيبيــة املحليــة،
وانخفــاض الكفــاءة يف تحصيــل اإليــرادات املحليــة ،وتوفــر العديــد مــن
40%
الخدمــات العامــة ســواء باملجــان أو بالدعــم الحكومــي كــا هــو موضــح
الفصــل الثالــث 47.وعــادة مــا تقتــر اإليــرادات املحليــة عــى
يف
35%
الرتاخيــص والرســوم ،أهمهــا تصاريــح البنــاء والرتاخيــص البلديــة ملزاولــة
30%
األنشــطة االقتصاديــة  48وكــا هــو موضــح يف الشــكل  ،18-4كانــت

4.22

نســبة اإليــرادات الذاتيــة إىل امليزانيــة األعــى يف مدينــة جــدة ()%36
ـارشة هــي األعــى،
ـران ( .)%6وكانــت إيــرادات الريــاض املبـ
وأدناهــا يف نجـ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
إذ بلغــت  1.25مليــار ريــال ســعودي ( 333مليــون دوالر أمريــي) ،أي %15
اﻟﻘﺮىالجــزء األكــر
اﻟﻘﺮىـى املشــاريع
اﻟﻘﺮىوشــكلت النفقــات عـ
ـايل ميزانيتهــا.
مــن إجـ
اﻟﻘﺮى
مــن امليزانيــات (انظــر الشــكل .)19-4

25%

4.22

الشكل  :١٨-4اإليرادات املبارشة كنسبة مئوية من إجاميل ميزانيات األمانات والبلديات
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ﺳﻜﺎﻛﺎ

أﺑﻬﺎ
رواﺗﺐ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

إﻧﻔﺎق ﺗﺸﻐﻴﲇ

ﺟﺎزان

ﻧﺠﺮان اﻹﺣﺴﺎء اﻟﻘﻄﻴﻒ
ﺑﺮاﻣﺞ وﻋﻘﻮد ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ

ﺣﺎﺋﻞ

ﻋﺮﻋﺮ

ﻣﴩوﻋﺎت

 4-4تحقيــق مــدن مســتدامة اقتصاديًــا –
4.24مســتقبلية
نظــرة
14%
 1-4-4منظومــة ذكيــة وطنيــة تدعــم الــدور االقتصــادي
للمــدن الثانويــة

االســتثامر الوطنيــة لتحســن القــدرة التنافســية االقتصاديــة للمــدن
الثانويــة .إنشــاء املــدن االقتصاديــة الجديــدة كجــزء مــن اســراتيجية التنمية
االقتصاديــة يف الســبعينيات والثامنينيــات
كان لــه مــا يــرره بالنظــر إىل انخفــاض مســتوى
التحــر يف ذلــك الوقــت  ،أمــا اآلن فينبغــي
إعــادة النظــر يف التكلفــة والتأخــر الزمنــي يف
بنــاء الجيــل الحــايل مــن املــدن االقتصاديــة
الجديــدة (انظــر اإلطــار .)2-4

12%
ســيكون للتحــوالت يف املــدن الكــرى انعكاســاتها يف االقتصــاد
املســتقبيل ،وعلينــا هنــا أال نغفــل دور املــدن املتوســطة والصغــرة
10%
األســايس كمراكــز و روابــط يف منظومــة مراكــز
8%ــو الحرضيــة الوطنيــة تلعــب دورا رئيس ـاً يف
النم
نــر فوائــد التنميــة إىل املناطــق املجــاورة .إذ
6%األهــداف الطموحــة لإلســراتيجية العمرانيــة
مــن
الوطنيــة املحدّثــة تحقيــق توزيــع اقتصــادي
ودميوغــرايف أكــر توازنــا بــن املــدن الرئيســة
4%
والثانويــة للحــد مــن هجــرة الســكان الســعوديني،
2%ــة القــوى العاملــة الســعودية املتعلمــة ،مــن
خاص
املــدن املتوســطة صــوب الحــوارض الكــرى بحث ـاً
تتوافــر يف املـ
اقتصاديــة
عــن0فــرص
اﻟﺤﺪود
ﺣﺎﺋﻞ
ﺗﺒﻮك
ﻋﺴ
اﻟﻘﺼﻴﻢـدن اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻣﻜﺔأفضــل اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻳﺎض
من املهم أن ندرك أن املدن اﻟﺸﻟﻴﺔ
اﳌﻨﻮرة
اﳌﻜﺮﻣﺔ
الكــرى تتيــح لهــم تعظيــم عائــد اســتثامراتهم.
املتوسطة والصغرية تلعب دوراً
وبالنظــر ملســتويات البطالــة املرتفــع يف
املناطــق الداخليــة النائيــة (حيــث هنــاك ثــاث
رئيسياً كمراكز ومحاور يف منظومة
مــدن اقتصاديــة رئيســة مجــاورة للمــدن الثانويــة
أقطاب النمو الوطنية الحرضية كجزء من
وهــي  :مدينــة األمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد
سياسة جذب الصناعة.
االقتصاديــة يف حائــل  ،واملدينــة االقتصاديــة
يف جــازان  ،ومدينــة املســتقبل الجديــد "نيــوم"
يف تبــوك  ،ســيتطلب تركيــز االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة عــى معالجــة اختــاالت
التــوازن االقتصــادي وإعــادة النظــر يف أولويــات
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إن حجــم املــدن االقتصاديــة طمــوح واالســتثامر
يف إنشــاء بنيتهــا التحتيــة مرتفــع للغايــة .ويف
التنويــع
سياســة
ﻧﺠﺮانأن تســهم
حــن يتوقــع
ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺎﺣﺔ يف اﻟﺠﻮف
ﺟﺎزان
االقتصــادي الوطنــي ،لكنهــا تتنافــس مــع املــدن
الثانويــة األصغــر وهنــاك ثــاث منهــا مجــاورة
ملــدن ثانويــة حاليــة :مدينــة األمــر عبــد العزيــز
بــن مســاعد االقتصاديــة يف حائــل  ،املدينــة
االقتصاديــة يف جــازان  ،ونيــوم يف تبــوك49.

4.24
الشكل  :٢٠-4معدالت البطالة اإلقليمية ( 15سنة وما فوق)2017 ،
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را .فعــى صعيــد
لقــد كانــت إدارة النمــو وســتظل متثــل تحديًــا كبــ ً
االقتصــاد الــكيل ،تهــدف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  ٢٠٣٠إىل
تعديــل سياســات االســتثامر لتشــجيع التنميــة األكــر توازنــا واســتدامة
بــن مختلــف املناطــق عــى أســاس مقومــات منوهــا وميزاتهــا النســبية،
مــا يســتوجب الرتكيــز عــى تعزيــز الكفــاءة الداخليــة للمــدن الرئيســة
وحفــز اســتثامرات القطــاع الخــاص خــارج املناطــق القائــدة للتنميــة يف
اململكــة وهــي  :الرشقيــة والريــاض ومكــة املكرمــة .ولنــا هنــا أن نشــر
إىل أن االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة تســعى إىل دعــم التجمعــات
الســكانية حــول املــدن الصغــرة ويف املناطــق التــي توجــد فيهــا روابــط
بــن القــرى.
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إنفــاق القطــاع البلــدي يف اململكــة العربيــة الســعودية آخــذ يف االرتفاع،
واالســتمرار يف االعتــاد كليــة عــى دعــم الحكومــة ينطــوي عــى أن
اإلنفــاق البلــدي يتأثــر جــدا ً بالتحــوالت يف االقتصــاد الوطنــي كــا هــو
موضــح يف اإلطــار .3-4ولذلــك  ،ينبغــي كأولويــة الرتكيــز عــى تنويــع
املــوارد البلديــة لزيــادة اإليــرادات ،والبحــث يف أدوات متويــل جديــدة
لتحقيــق اإليــراد الــكايف والنظــر يف مســتويات النفقــات املســتقبلية
لدعــم ومتويــل متطلبــات التنميــة الحرضيــة املســتدامة .كذلــك  ،ليــس
بوســع البلديــات االســتمرار يف توفــر خدمــات بلديــة مجانيــة أو مدعومــة
بشــكل كبــر للزيــادات الســكانية املتناميــة يف املــدن ؛ لقــد آن األوان
ملواجهــة متطلبــات التحــر املســتدام بــأن تدفــع األرس مقابــل الخدمــات
التــي تقــدم لهــا واملرافــق العامــة التــي تســتخدمها.

ويف هــذا الصــدد  ،تدعــو الورقــة الخــراء الخاصــة بإعــداد نظــام التخطيــط
العمــراين الوطنــي الجديــد – وهــو أداة ترشيعيــة ممكنــة ومحفــزة يف
تنفيــذ االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  - ٢٠٣٠إىل العمــل بآليــات متويــل
مبتكــرة تواكــب الوتــرة الرسيعــة للنمــو الحــري لتلبيــة الطلــب عــى
الخدمــات واملرافــق العامــة .كــا توضــح الورقــة الخــراء طبيعــة الرســوم
والرضائــب (مثــل رســوم التحســن ورســوم االزدحــام) واآلليــات الخاصــة
القامئــة عــى التنميــة (مثــل رســوم الزيــادة يف نســبة مســطح األدوار
ورســوم نقــل حقــوق التنميــة) املرتبطــة مبــارشة بالتنميــة الحرضيــة التــي
ســتنفذ مبوجــب نظــام التخطيــط العمــراين الوطنــي 50 .كــا تقــرح
الورقــة الخــراء حــر األرايض لألغــراض الرضيبيــة ،مــن خــال الربــط بــن
لوائــح األرايض الحاليــة (أو املقرتحــة)  ،وتســجيلها يف الســجل العقــاري
ومتليكهــا51.
وبالفعــل ،أصبحــت آليــة الحــر املقرتحــة أفضــل أداة لتوليــد اإليــرادات
لــإدارات املحليــة .ومبوجــب نظــام رســوم "األرايض البيضــاء" الصــادر
يف عــام  ، 2015يُطلــب مــن مــاك األرايض البيضــاء املخصصــة
لالســتخدام الســكني أو التجــاري يف املــدن دفــع رســوم ســنوية بواقــع
 %2.5مــن قيمــة األرض  ،رشيطــة أال تقــل مســاحة األرض كحــد أدىن
عــن 10000م .2وقــد تــم تطبيــق هــذا اإلجــراء يف مــدن الريــاض وجــدة
والدمــام52 .

وبالنظــر إىل الزيــادة الرسيعــة يف قيمــة املمتلــكات الحرضيــة  ،فــإن
الرضيبــة عــى املمتلــكات العقاريــة (األرايض واملبــاين) هــي الوحيــدة
القــادرة عــى متويــل النفقــات التشــغيلية للبنيــة التحتيــة والخدمــات
يف املــدن رسيعــة النمــو .ومــع أخــذ العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة
والدميوغرافيــة يف الحســبان  ،ميكــن تعديــل هــذه التدابــر لتعكــس نهجــا
واعيــا اجتامعيــا ال يثقــل كاهــل األرس الســعودية ذات الدخــل املحــدود
يف املــدن التــي تنفــذ فيهــا.
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الجدول  :٣-4مثال مقرتح عىل سياسات الرسوم البلدية يف حارضة الدمام
ﺧﻴﺎرات ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﴬﻳﺒﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﲆ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻻراﴈ

 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ -ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻراﴈ

ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺪﻓﻌﺎت وﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﴬﻳﺒﺔ

ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت
ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ اﳌﻄﻮرﻳﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺤﺎﴐة اﻟﺪﻣﺎم

ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺧﻴﺎر ﺟﻴﺪ ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺗﻐﯾرات ﰲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﴈ وإدارة اﻟﴬﻳﺒﺔ ﺑﮐﻔﺎءة ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎح
ﺣﺎﺳﻢ
أﺧﺬ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻼك ﻏﺮﻴ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ دﻓﻊ اﻟﴬﻳﺒﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻜﻦ دﺧﻞ اﳌﻼك ﻗﻠﻴﻞ

ﺳﻨﻮﻳﺎً

ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻤﺗﺎم دﻓﻊ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻟﺪى ﺑﻴﻊ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ

ﻟﺪى ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻼك
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ
اﺳﺘﻌﺎﻤل اﻻراﴈ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻳﺤﺪد ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ "اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻳﺪﻓﻊ"

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻘﺎري
ﺗﺠﺎري
ﺳﻜﻨﻲ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺳﺘﻌﻢ ﻓﺌﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﳌﻼك ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﴬﻳﺒﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴬﻳﺒﺔ وﺣﺪودﻫﺎ

ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ )ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ( أو
ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﺴﺎﻓﺔ

زﻳﺎدة اﻟﴬﻳﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﻣﺎم ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ١٫٥ﻛﻢ وﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺴﺮﻴ ﳌﺤﻄﺔ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم »ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﺮب
اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﺎﻤ ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ«

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴬﻳﺒﺔ

ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺤﺪد ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ

ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﻣﺪن ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ ،دﻲﺑ و ﻟﻨﺪن،
اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﻜﻞ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻳﺤﺘﺎج ﻷن ﻳﺤﺪد اﳌﻜﻠﻔﻦﻴ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﴬﻳﺒﺔ وﻗﺎﻋﺪة
اﻹﻳﺮاد اﻟﴬﻳﺒﻲ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﴈ
ﺣﻮﻛﻤﺔ )إدارة( ﴐﻳﺒﺔ
ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﴈ

ﻫﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻤﻳﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ أدوات ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﴈ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﴐاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻤﺑﴩوﻋﺎت ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﴩوﻋﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﴬي
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﺮﻴ اﳌﺘﻮﻗﻌﻪ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا ً ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم آﻟﻴﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﴈ
اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ) ﻣﻦ رﺳﻮم اﻷراﴈ اﻟﺒﻴﻀﺎء( ﻤﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷدوات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﴐﻳﺒﺔ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻗﻴﻤﺔ اﻻراﴈ

املصدر :مقتبس من يونجامن،جي إم "1996 ،الرضيبة والبناء"،صندوق النقد الدويل ،واشنطن دي يس

تتطلــع الحكومــة بنظــرة واعــدة إىل تحقيــق فوائــد كــرى لالقتصــاد
الوطنــي مــن خــال بنــاء رشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص تقــوم
عــى اســتقطاب القطــاع الخــاص لتطويــر ومتويــل وإنشــاء وتشــغيل
وصيانــة مرشوعــات التنميــة الحرضيــة يف مجــال البنيــة التحتيــة واملرافــق
والخدمــات العامــة ،واالســتفادة مــن الخــرة واملعرفــة الفنيــة والتقنيــة
الحديثــة التــي ميلكهــا القطــاع الخــاص يف إنشــاء املشــاريع وإدارتهــا،
وتوزيــع مخاطــر املرشوعــات بــن القطاعــن ،مقابــل حصــول القطــاع
الخــاص عــى عائــد مــايل يغطــي اســتثامراته املاليــة ومــا تحملــه مــن
كلفــة .ويف هــذا الصــدد  ،يقــوم املركــز الوطنــي للتخصيــص بإعــداد
الترشيعــات الناظمــة لعقــود الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص،
يف حــن ســتقوم وزارة االقتصــاد والتخطيــط بــدور املنســق لنظــام
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عقــود الــراكات مــع القطــاع الخــاص .وتهــدف الحكومــة بذلــك إىل
خلــق روابــط بــن نظــام التخطيــط العمــراين الوطنــي وأحــكام وإجــراءات
عقــود الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لتطويــر ومتويــل وإنشــاء
وتشــغيل وصيانــة مرشوعــات التنميــة الحرضيــة املحــددة كجــزء مــن
الخطــط والربامــج التنفيذيــة يف إطــار االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة
املحدثــة 2030لحفــز اســتثامرات القطــاع الخــاص.

 3-4-4اإلسكان قوة مركزية يف التنمية االقتصادية

يعــد اإلســكان رضورة اجتامعيــة واقتصاديــة مطلقــة للمجتمــع الحيــوي
املنشــود يف رؤيــة اململكــة  ،2030ذلــك أن اإلســكان موجــود يف كافــة
أبعــاد التنميــة البرشيــة وتنميــة املواهــب والقــدرات الشــخصية ،مــا يولّــد

إحساسـاً بالهويــة واالنتــاء االجتامعــي 54.إىل ذلــك فاإلســكان أكــر مــن
مجــرد مــأوى ! إنــه أســايس للنمــو االقتصــادي والتنميــة االقتصاديــة.
فالبنيــة التحتيــة لإلســكان تشــكل جــزءا ً أساســياً مــن األنشــطة االقتصادية
يف االقتصــادات الحرضيــة ،فبــدون ســكن ٍ
كاف ومالئــم لســكان املــدن،
يتســبب ذلــك يف إعاقــة التنميــة االقتصاديــة .كذلــك تؤثــر االســتثامرات
يف اإلســكان تأثــرا ً مبــارشا ً يف خلــق فــرص العمــل وتوليــد الدخــل
واملدخــرات وزيــادة إنتاجيــة العمــل والتنميــة اإلقليميــة 54.وتســعى
وزارة اإلســكان يف إطــار برنامــج التحــول الوطنــي ،عــى ســبيل املثــال،
إىل تحســن أداء القطــاع العقــاري بحلــول عــام  ،2020وإىل مضاعفــة
مســاهمته الحاليــة البالغــة  % 5يف الناتــج املحــي اإلجــايل55.

للســكن املالئــم ،حيــث يتوقــع أن توفــر الرشكــة مــا يقــرب مــن  75مليــار
ريــال ســعودي ( 20بليــون دوالر أمريــي) مــن قــروض اإلســكان عــى
مــدى الســنوات الخمــس القادمــة  ،و  170مليــار ريــال ســعودي ( 45بليــون
دوالر) بحلــول عــام  58 .2026وقــد تــم إطالقهــا يف إطــار الرشاكــة مع وزارة
اإلســكان  ،حيــث ســتقوم بتمويــل بعــض أنشــطتها عــن طريــق إصــدار
ســندات يف الســوق الخاصــة .ومــن املتوقــع أن يــؤدي طــرح صناديــق
االســتثامر العقــاري يف ســوق األســهم الســعودية إىل تحفيــز النمــو
يف القطــاع مــن خــال تشــجيع االســتثامرات العقاريــة .عــاوة عــى ذلــك
 ،ويف إطــار برنامــج التحــول الوطنــي ،2020تخطــط الحكومــة لتقديــم
إعانــات اإلســكان لتمكــن الســعوديني مــن الحصــول عــى رهــون عقاريــة،
وكذلــك تقليــل فــرات االنتظــار لتمويــل اإلســكان مــن متوســط  15إىل 5
ســنوات بحلــول عــام .2020

توضــح الورقــة الخــراء الخاصــة بإعــداد نظــام التخطيــط العمــراين
الوطنــي أن متكــن األرس الســعودية املســتحقة للســكن مــن متللــك
كــا تعهــدت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي  ،وهــي البنــك املركــزي
مســاكنها يعــد أحــد الطــرق الرئيســة لتحقيــق األهــداف اإلســراتيجية يف
للمملكــة  ،بتحفيــز ســوق العقــارات وتخفيــف العجــز يف املســاكن عــن
تأمــن حيــاة كرميــة وصحيــة .و تهــدف وزارة اإلســكان ،انســجاماً مــع رؤيــة
طريــق اتخــاذ تدابــر لتســهيل متويــات الرهــن العقــاري .وســمحت
اململكــة  ،2030إىل زيــادة معــدل امللكيــة بنســبة  % 70عــى األقــل
للبنــوك بتوفــر حصــة أكــر مــن التمويــل لــراء املســاكن  ،كــا ألغــت
بحلــول عــام  ،2030أمــا هــدف اإلســكان يف برنامــج التحــول الوطنــي
الرســوم اإلداريــة لحامــي الرهــن العقــاري59.
فهــو زيــادة نســبة متلــك املســاكن إىل  % 52بحلــول نهايــة عــام .2020
وقــد قــررت الحكومــة اســتثامر مبلــغ  250مليــار
ويتوقــع أن يــؤدي اســتكامل املــدن االقتصاديــة
ريــال ســعودي ( 67بليــون دوالر أمريــي) لبنــاء
إىل زيــادة املعــروض مــن املســاكن ،كــا يتوقــع
 500000وحــدة ســكنية  56ملعالجــة العجــز يف
أن توفــر فضــا ًء جديــدا ً للعيــش .فمدينــة امللــك
امليــر للمواطنــن .لذلــك  ،ســيتم
اإلســكان
ّ
عبــد اللــه االقتصاديــة ،عــى ســبيل املثــال ،
يف إطــار برنامــج التحــول الوطنــي تســليم بعض
ســتوفر منطقــة متكاملــة مــع مجموعــة متنوعــة
املســاكن مــن خــال الــراكات بــن القطاعــن
مــن الوحــدات الســكنية لجميــع فئــات الدخــل.
العــام والخــاص ونظــام البنــاء والتشــغيل ونقــل
امللكيــة.
وعــى الرغــم مــن التدابــر املذكــورة أعــاه التــي
تهدف وزارة اإلسكان ،انسجاماً مع رؤية
تحركهــا الحكومــة املركزيــة إىل حــد كبــر  ،يجــب
وتســعى الحكومــة جاهــدة يف إطــار برنامــج
 ،2030إىل زيادة معدل امللكية بنسبة
عــى جميــع املــدن املبــادرة بتطويــر سياســات
التحــول الوطنــي  2020لخفــض تكلفــة الســكن
 ٪70عىل األقل بحلول عام  ،2030يف
اســتباقية إلرشاك القطــاع الخــاص يف تغطيــة
مــن  10أضعــاف إجــايل الرواتــب إىل خمســة
حني أن هدف اإلسكان املنصوص عليه
امليــر .عــى ســبيل
الســكن
يف
النقــص
أضعافهــا بحلــول عــام  ، 2020وزيــادة عــدد
ّ
الوطني
التحول
برنامج
أهداف
من
كجزء
املثــال  ،يدعــو مخطــط جــدة االســراتيجي
الوحــدات الســكنية املالمئــة مبعــدل عــرة
هو زيادة نسبة متلك املساكن لتصبح
إىل إنشــاء  950000وحــدة ســكنية ،مــع توفــر
أضعــاف إىل العائــات املحتاجــة املســتفيدة
 685000وحــدة بأســعار معقولــة للمجموعــات
 ٪52بحلول نهاية عام .2020
مــن الضــان االجتامعــي  -أي  101700وحــدة
محــدودة ومتوســطة الدخــل لتلبيــة متطلبــات
ســكنية يف نفــس الســنة .وفيــا يتعلــق
الزيــادة الســكانية .كــا تقــوم املدينــة بتنفيــذ
بتعامــات القطــاع العقــاري  ،تخطــط الحكومــة
برنامــج "جــدة بــدون عشــوائيات" لالرتقــاء
لخفــض متوســط الوقــت الــازم للموافقــة عــى
بأوضــاع العديــد مــن املناطــق العشــوائية التــي
مشــاريع التطويــر العقــاري الســكنية الجديــدة
تحمــل أهميــة اســراتيجية للتنميــة املســتقبلية
والرتخيــص بهــا مــن  760يو ًمــا إىل  60يو ًمــا
 ،وإنشــاء رشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص لتطويــر ومتويــل
بحلــول عــام .2020
وتنفيــذ مرشوعــات التطويــر والتجديــد العمــراين ملناطــق محــددة.
ويف الطائــف ،يقــرح مخطــط تطويــر الطائــف إعــادة تأهيــل  15منطقــة
ســعت السياســات الحكوميــة األخــرة إىل تنويــع مصــادر التمويــل .حيــث
حرضيــة غــر مخططــة.
يتوقــع أن يرتفــع الطلــب عــى التمويــل العقــاري إىل  500مليــار ريال (133
بليــون دوالر أمريــي) بحلــول عــام  - 2026مــن  280مليــار ريــال ســعودي
( 75بليــون دوالر) يف عــام  .2017إىل ذلــك  ،أطلــق صنــدوق االســتثامرات
العامــة الرشكــة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري متاشــيا مــع رؤيــة
اململكــة  2030الهادفــة لتعزيــز أداء القطــاع العقــاري  ،وزيــادة مســاهمته
يف الناتــج املحــي اإلجــايل 57 ،وزيــادة فــرص متللــك الســعوديني
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الخالصة العامة
رسد هــذا الفصــل القضايــا األساســية املتعلقــة بديناميــكا االقتصــاد
الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مــع اإلشــارة إىل التحديــات
والفــرص ،خاصــة تلــك التــي قدمتهــا رؤيــة اململكــة  2030و برنامــج التحــول
الوطنــي للتعامــل مــع تلــك التحديــات .ويعــرض الفصــل تاليــاً للتدابــر
واإلجــراءات الهامــة لتعزيــز االقتصــاد الحــري للمملكــة ودعــم مطلبهــا
لتنويــع القاعــدة االقتصاديــة.
تعــد املــدن الكــرى املحــرك الرئيــس لالقتصــادات اإلقليميــة .وأن الهجــرة
صــوب الحــوارض الكــرى ســتبقى مســتمرة مــا مل يتــم بــذل جهــود كبــرة
لتحســن الكفــاءة الداخليــة واالقتصاديــة للمــدن الثانويــة أو تحويــل فــرص
التوظيــف الحديثــة نحــو مراكــز منــو جديــدة.
وكــا هــو الحــال يف املجتمعــات األخــرى الرسيعــة التحــر ،فــإن تعزيــز
جاذبيــة املــدن الثانويــة للشــباب الذيــن يدخلــون ســوق العمــل يتطلــب
سياســات متســقة تشــمل دعــم الهيئــات الوطنيــة .وباإلضافــة إىل
توفــر الوظائــف املتناســبة مــع طاقــات ومهــارات الشــباب الســعودي ،
فــإن توافــر املســاكن بأســعار معقولــة وغريهــا مــن املرافــق الحرضية يف
املــدن الثانويــة ســيكون حاســا يف عكــس تيــارات الهجــرة لتصبــح هجــرة
حــر -ريفيــة.
وحتــى مــع اســتمرار اململكــة العربيــة الســعودية يف إعــادة هيكلــة
مدنهــا االقتصاديــة وإنشــاء مناطــق خاصــة  ،فــإن نجــاح اســراتيجيتها الحالية
لتنويــع اقتصادهــا ســيتوقف عــى قدرتهــا عــى زيــادة إنتاجيــة القطاعــات
غــر النفطيــة وإنتاجيــة مدنهــا كمحــركات دافعــة لالقتصــاد .وإىل ذلــك،
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ال بــد مــن معالجــة أوجــه عــدم التطابــق بــن املهــارات والتوقعــات ،خاصــة
بــن أوســاط مجموعــات الشــباب الســعودي الداخــل إىل ســوق العمــل
واحتياجــات ومتطلبــات القطــاع الخــاص.
ولتحقيــق رؤيــة اململكــة يف خلــق اقتصــاد مزدهــر صديــق لألعــال  ،ال
بــد مــن رفــع املســاهمة الســعودية يف إجــايل قــوة العمــل الوطنيــة.
ففــي الوقــت الحــايل  ،تعــاين اململكــة العربيــة الســعودية مــن نقــص
العاملــة الوطنيــة املاهــرة يف بعــض املجــاالت ،وال تــزال تعتمــد عــى
العاملــة الوافــدة لســد الحاجــات ،ومــن املحتمــل أن يســتمر ذلــك يف
معظــم املــدن ،خاصــة مــع الخطــط والربامــج التنفيذيــة الطموحــة الحاليــة
املنبثقــة عــن رؤيــة اململكــة .2030
ينبغــي أال ينظــر إىل اإلســكان عــى أنــه مجــرد نشــاط هامــي ،بــل
قــوة مركزيــة يف االقتصــاد الســليم ،حيــث يفتــح ســوق اإلســكان
النشــط مجــاالً رحبـاً للتنميــة االقتصاديــة بتحريكــه وتحفيــزه لعــدة قطاعــات
هامــة وحيويــة يف االقتصاد60،ومــن الــروري ربــط اآلثــار االقتصاديــة
لالســتثامرات يف قطــاع اإلســكان الحــري باألهــداف والغايــات الخاصــة
باالقتصــاد الــكيل للمملكــة ،حيــث يضمــن هــذا الربــط لقطــاع اإلســكان
بأنــه قطــاع إنتاجــي مواكــب للقــرارات الناجمــة عــن سياســات االقتصــاد
الــكيل و أنشــطة القطــاع الخــاص يف املناطــق الحرضيــة ،وهــذا مهــم
يف التقليــل مــن النقــص يف اإلســكان امليــر والبنــى التحتيــة لكافــة
الرشائــح الســكانية يف املناطــق الحرضيــة.
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اململكة العربية السعودية2018 ،أ
غالبيتها استثامرات يف مرافق والنقل؛ ويف حني بلغت استثامرات خطة التنمية االوىل
يف البنى التحتية  14.1مليار ريال سعودي فقط ،ارتفعت إىل  428.1مليار ريال خالل
الفرتة ،1975-1989ومبتوسط  14.6مليار ريال سنويا خالل الفرتة  ،1990-2014وبرغم
أهميةاالستثامريف مرافق النقل والكهرباء ،إال أن مجمل االستثامر جرى توجيهه نحو
املناطق الحرضية.
بلغت مساهمة أنشطة التصنيع يف الناتج املحيل االجاميل باالسعار الثابتة  12.0%أو
 310مليار ريال سعودي يف عام 2016مقارنة بـ  11.7%للسنة السابقة ،وزاد عدد املصانع
أيضاً بنسبة  ( 6.3%مؤسسة النقد العريب السعودي)2017 ،
يف عام  2017وصل عدد الحجاج  2.35مليون حاجا ،منهم  1.75مليون من حجاج الخارج و0.6
مليون حجاج الداخل.
منطقة الرياض متثل  37%أو(تقريبا  3.9مليون وظيفة)
الهيئة العامة لإلحصاء ،سوق العمل للربع الرابع2016 ،
يوجد يف املنطقة الرشقية الغنية باملوارد النفطية ثالث مدن رئيسة هي الدمام
والظهران والجبيل املستندة يف اقتصادها عىل صناعات البرتوكيامويات
تعمل وزارة االستثامر عىل تطوير املدن االقتصادية الجديدة يف اململكة بداية مبدينة
امللك عبداللة االقتصادية من خالل تعاون القطاع العام والقطاع الخاص.
املؤرش العاملي للنمو االقتصادي يف املناطق الحرضية (معهد بروكنجز لألبحاث) ،وترتيب
املدن عىل مؤرش التنافسية ( وحدة التحليل اإلقتصادي)
معهد بروكنجز لألبحاث
اململكة العربية السعودية2010 ،
تسعى الحكومة إلعادة تأهيل بعض املدن االقتصادية التي أنشئت خالل العقد املايض
والتي مل تستغل إمكاناتها وطاقاتها التنموية ،إذ توقف العمل يف بعضها ،وبعضها اآلخر
يواجه تحديات قد تؤثر يف استمراريتها وبقاءها.
معهد ماكنزي العاملي2017 ،
مؤسسة النقد العريب السعودي،2018 ،أ2018 ،ب2015 ،2017 ،
مساهمة قطاع البناء والتشييد يف الناتج املحيل االجاميل انخفضت من  17.89%يف
عام  2011إىل  6.54%يف عام 2015؛ وكذلك مساهمة تجارة الجملة والتجزئة ( مبا فيها
الخدمات الفندقية) من  13.42%إىل 4.27%؛ والنقل واملواصالت من  13.9%إىل 4.01%؛
واإلدخار الشخيص من  10.92%إىل 4.01%؛ وكانت املالية والتأمني والعقار أقلهم تأثرا ً.
تشخيص وتقويم صندوق النقد الدويل لألوضاع الراهنة يشيد بجهود اململكة يف إحراز
تقدم ملموس عىل صعيد تنفيذ األجنة اإلصالحية الطموحة ،وحيث يتوقع أن يصل معدل
منو القطاع غري النفطي إىل  1.7%يف عام 2017؛ ومنو شبه صفري للناتج املحيل
اإلجاميل ،مع تعزيز للنمو يف املدى املتوسط نتيجة اإلصالحات الهيكلية ( صندوق النقد
الدويل.)2017 ،
شكلت املنشآت الخاصة  99.7%من إجاميل املنشآت يف اململكة يف عام  2016حسب
إحصاءات املؤسسة العامة للتأمينات اال جتامعية
الهيئة العامة لإلحصاء ،سوق العمل يف الربع الرابع لعام 2017؛ بيانات منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية 2018ب
بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2018أ
حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية ،كانت نسبة املشاركة للذكور يف القوة العاملة
 78.3%ولإلناث  22.2%يف نهاية  ،2016كام كشفت إحصاءات منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية أن  35%فقط من الحاصالت عىل تعليم عايل يف الفئة العمرية  25-34سنة
يساهمن يف قوة العمل الحالية يف اململكة.
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اململكة العربية السعودية2018 ،
سعودي جازيت2017 ،
معهد ماكنزي الدويل2015 ،
سعودي جازيت2017 ،
اململكة العربية السعودية2018 ،
إتحاد املقاطعات االسرتالية2015 ،
الهيئة العامة لإلحصاء ،سوق العمل ،الربع الرابع لعام 2017
الهيئة العامة لإلحصاء ،سوق العمل ،الربع الرابع لعام 2017
اململكة العربية السعودية2018 ،ب  30معهد ماكنزي العاملي2015 ،
الهيئة العامة لإلحصاء2016 ،
الهيئة العامة لإلحصاء1431 ،هـ (2012م)  ،جداول السكان 1-14
معهد ماكنزي العاملي2015 ،
اململكة العربية السعودية2016 ،
ساد منط الفيال كسكن مفضل لدى االرسة السعودية ،لكن مع نشوء التحوالت
والتطورات االجتامعية وتراجع حجم األرسة أخذت تظهر أمناط متنوعة أخرى من املساكن
(اململكة العربية السعودية)2016
حالة مدينة الدمام ،برنامج مستقبل املدن السعودية ٢٠١٨
متيل االرس غري السعودية للعيش يف مجمعات السكن العاملية
الهيئة العامة لإلحصاء2013 ،
معهد ماكنزي العاملي2015 ،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2011 ،
معهد ماكنزي العاملي2015 ،
نظام رسوم األرايض البيضاء ( )2.5%الصادر باملرسوم املليك رقم  :م  ٤ /وتاریخ ١٢
١٤٣٧ / ٢ /
مجموعة إم إم إم الطبية ،موريياما و تيشيام2010 ،
عبد الفتاح املؤمن ،استشاريون1428 ،هـ
الهيئة العامة لإلحصاء2012 ،
تنتهج الهيئة امللكية ملدينة الرياض الفكر اإلبداعي يف تخطيط وتطوير مدينة الرياض
خطة التنمية الوطنية التاسعة ،فقرة 32-3
النسب الحالية للخدمات البلدية األسعار هي تفضيلية للكهرباء بينام ليست هناك
رسوم عىل تجميع النفايات الصلبة أو استهالك املياه برغم ارتفاع تكلفة انتاج مياه
التحلية ،وتم فرض رسوم عىل االرايض البيضاء يف عام 2015
تعد مدينة اقتصاد املعرفة يف املدينة املنورة ،ومدينة الفيصلية يف مكة املكرمة جز ًء
من املدن الكربى ذات امليزة التنافسية يف منظومة التحرض الوطنية.
حالة مدينة الدمام ،برنامج مستقبل املدن السعودية ٢٠١٨
تقرير مدن العامل2016،
آنا تـبايوكا ،مدير تنفيذي سابق للموئل2009 ،
تهدف وزارة االسكان رفع معدل النمو السنوي يف القطاع العقاري من  4%إىل 7%
بحلول  2020كأحد مؤرشات األداء لربنامج التحول الوطني  ،2020وتتطلع إىل أن ترتفع
مساهمة مالية العقار يف الناتج املحيل االجاميل خارج القطاع النفطي من  8%إىل
 15%بحلول .2020
اململكة العربية السعودية2016 ،
تهدف الرشكة لتحسني أداء القطاع العقاري ورفع مساهمتية يف االتج املحيل
اإلجاميل يك تصل إىل  52%بحلول ،2020وزارة االسكان2017 ،
رويرتز
آنا تـبايوكا ،مدير تنفيذي سابق للموئل2009 ،
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الفـصـل 5

إدارة التحول الحرضي يف
اململكة العربية السعودية :
أهمية الحوكمة الحرضية

الكعبة املرشفة
© Shutterstock
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 1-5مقدمة

 2-5طبيعة حوكمة التنمية الحرضية

يتنــاول الفصــل أهميــة الحوكمــة يف إدارة التحــول الحــري يف اململكــة
العربيــة الســعودية .ويســتعرض بالتحليــل والتقويــم االتجاهــات والقضايــا
الناشــئة املرتبطــة بأنظمــة الحوكمــة الحرضيــة يف املــدن الســعودية ،
مــع تســليط الضــوء عــى معوقــات التنميــة الحرضيــة املســتدامة الفعالــة.

تعــد حوكمــة التنميــة الحرضيــة عنــرا ً جوهريــاً يف تحقيــق التحــر
املســتدام وتنميــة وإدارة مــدن شــمولية ،آمنــة ،مســتدامة ومرنــة.
فالطريقــة التــي نختــار بهــا اتخــاذ القــرارات وتنظيــم العالقــات بــن
املؤسســات واملجتمعــات تشــكل النتائــج التــي ننتجهــا .وإىل جانــب
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة للتنميــة املســتدامة التــي تــم تبنيهــا يف
أكتوبــر  ، 2016ميثــل الهــدف  11مــن أهــداف التنميــة املســتدامة تعبــرا ً
واضحــاً عــن االعــراف املتزايــد بالتنميــة الحرضيــة يف هيــاكل اإلدارة
الشــاملة والقــرارات الداعمــة للتعــاون بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة
عــى مختلــف املســتويات .فالتنميــة الحرضيــة هــي محــرك للتنميــة
املســتدامة و لهــا انعكاســات واضحــة عــى املســتوى اإلقتصــادي
والبيئــي واالجتامعــي ،مثــل حاميــة البيئــة أو التنميــة االقتصاديــة.
فالســكان والنشــاط االقتصــادي يف املناطــق الحرضيــة والطبيعــة
الحيويــة لديناميــات التنميــة الحرضيــة تعنــي أنهــا بحــد ذاتهــا محــرك للتنميــة
املســتدامة.

شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية مســرة تحــر متســارعة منــذ
مطلــع ســبعينات القــرن العرشيــن املــايض ،صاحبتهــا تحــوالت اجتامعيــة
واقتصاديــة شــاملة ،حيــث ارتفــع عــدد ســكانها مــن  7.5مليــون نســمة يف
عــام  1974إىل  31.6مليــون يف عــام  ، 2015مــع توقعــات ســكانية تصــل
تقديراتهــا إىل  45مليــون نســمة بحلــول عــام  )1(.2050ويســود اململكــة
هــرم ســكاين فتــي تتســع قاعدتــه نتيجــة ارتفــاع نســبة األعــار الصغــرة،
مــع نســبة عاليــة نســبيا مــن الســكان الشــباب (الفصــل .)1

وحجــم هــذا التحــول الحــري يظهــر جليـاً يف أي تحليــل مكاين ،مام يشــر
إىل حاجــة اململكــة العربيــة الســعودية إىل "توســيع مســاحة األرايض
يشــر مصطلــح "الحوكمــة الحرضيــة" إىل كيفيــة اإلدارة الحرضيــة عــى
الحاليــة ملدنهــا بنحــو  % 50أو بنــاء  44مدينــة جديــدة تعــداد كل منهــا
املســتويات الوطنيــة ،اإلقليميــة واملحليــة،
 250.000نســمة ؛ مــا يعنــي بنــاء مدينــة كل 9
وأصحــاب املصالــح كيفيــة تخطيــط ومتويــل
أشــهر مــن اآلن وحتــى عــام  )2("2050الســتيعاب
وإدارة املناطــق الحرضيــة .وتنطــوي عــى
ـعى
هــذا النمــو الســكاين .وهــذا بحــد ذاتــه مسـ ً
عمليــة متواصلــة مــن التفــاوض واالعــراض
صعــب محفــوف بالتحديــات يف ضــوء الــرورة
والخــاف حــول تخصيــص املــوارد االجتامعيــة
امللحــة للرتكيــز حالي ـاً عــى حســن إدارة شــئون
واملاديــة  ،وكذلــك النفــوذ الســيايس)5(".
التحــر الحــايل )3(.حيــث يشــر الوضع إىل رضورة
وينظــر إليهــا عــى أنهــا عمليــة سياســية تتأثــر
إعــادة نظــر شــاملة يف فكــر ومنهجيــات تخطيــط
ببنيــة املؤسســات السياســية وتشــغيلها
وإدارة املــدن الســعودية وســط"التحديات
()4
وقــدرة الحكومــات عــى صناعــة واتخــاذ القــرارات
الحرضيــة املتواصلــة الحاليــة واملســتقبلية".
وتنفيذهــا .كذلــك  ،ت ُســتخدم الحوكمــة الحرضيــة
وتشــمل إعــادة النظــر هنــا جانبـاً أساســياً أال وهو
يف إشــارة إىل الحكومــة ،أو القطــاع العــام،
حوكمــة التنميــة الحرضيــة  ،كأســاس لتقويــم
تعترب حوكمة التنمية الحرضية
املؤسســ ّية للســلطة العامــة
والدعامــة
وتحســن إدارة التنميــة مــع الرتكيــز عــى الكفــاءة
ّ
عنرصاً جوهرياً يف تحقيق التحرض
وصنــع القــرار .لذلــك  ،ترتبــط نظــم الحوكمــة
والفعاليــة واملســاواة والشــمولية والعيــش
املستدام وتنمية وإدارة مدن
باملؤسســات وقواعــد الســلوك والعوامــل
األفضــل والرفــاه املجتمعــي العــام.
األخــرى التــي تحــدد كيفيــة تنظيــم التفاعــات
شاملة وآمنة ومستدامة ومرنة.
السياســية واالقتصاديــة ،وصناعــة القــرار
يبــدأ الفصــل بوصــف نطــاق الحوكمــة الحرضيــة
وتخصيــص املــوارد)6(.
والقضايــا التــي ســيتناولها بالبحــث والتحليــل.
م النظــر يف املصــادر األساســية
ومــن ثــ ّ
للسياســة الحرضيــة الوطنيــة يف شــكل رؤيــة
مســتقبلية ومو ّجهــات لهــا واالهتــام تحديــدا ً
يختلــف شــكل وهيــكل الحوكمــة مــن دولــة ألخــرى
ومــن وحــدة محليــة إىل أخــرى لكــن فلســفتها
بأولويــات التنميــة الحرضيــة .ثــم يناقــش الفصــل
مشــركة بشــكل عــام .تطــورت هــذه الفلســفة مبــرور الوقــت اســتجابة
العنــارص األساســية لتنفيــذ السياســة الحرضيــة الوطنيــة التــي تشــمل
لخصائــص الحقبــات التاريخيــة  ،والطلــب العــام عــى اإلصــاح .فخــال
املؤسســات ،التمويــل ،هيــاكل تخطيــط التنميــة ،القــدرات اإلداريــة،
القــرن التاســع عــر ،كان الرتكيــز منصب ـاً عــى بنــاء األمــة  ،ونشــأ نظــام
وأســاليب املشــاركة ،يتبــع ذلــك اســتعراض األطــر النظاميــة لعمــل هــذه
اإلدارة العامــة التقليديــة كأفضــل شــكل مــن أشــكال الرقابــة عــى اإلدارة
العنــارص وآليــات املســائلة قبــل الخــروج ببعــض االســتنتاجات العامــة حــول
التنفيذيــة التــي تديــر األعــال بشــكل يومــي )7(.وبحلــول الثامنينــات مــن
حوكمــة التنميــة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
القــرن املــايض  ،أدت املشــاكل املتعلقــة بتوفــر الخدمــات العامــة  ،مثــل
ارتفــاع التكاليــف ،وتــدين الجــودة ،ونقــص صيانــة األصــول ،وعــدم كفايــة
اإليــرادات ،وانخفــاض معــدالت الرتاكــم الرأســايل (االســتثامر) إىل خلــق
دافــع للتغيــر ،فنشــأ نظــام اإلدارة التنفيذيــة العامــة الجديــدة )8(،الــذي
ركــز عــى تخفيــف و /أوإزالــة قيــود الرقابــة الحكوميــة وتحريــر الخدمــات
واملرافــق العامــة والعمــل بقــوى الســوق لتحســن الكفــاءة والتنافســية
يف توفــر الخدمــة العامــة.
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وبعــد أكــر مــن  10ســنوات مــن التجــارب مــع نظــام اإلدارة التنفيذيــة العامة
الجديــد  ،كان هنــاك تحــول نوعــي آخــر إىل منــوذج الحوكمة العامــة الجديدة
( ، )NPGالتــي ركــزت عــى دور وأهميــة املؤسســات العامــة الفعالــة يف
التنميــة والدميقراطيــة )9(.كــا وســعت نطــاق الحوكمــة لتشــمل مجموعــة
أكــر مــن الجهــات الفاعلــة حيــث متــارس الــدول إدارة تنفيذيــة أقــل مركزيــة.
وقــد ســاهم ذلــك يف عمليــة سياســية أكــر توازن ـاً ملناقشــة املطالــب
والتفــاوض بشــأنها بــن الــدول واملجموعــات املجتمعيــة.
ة ما ترتبط الحوكمة الجيدة بخصائص محددة تشمل ما ييل)10(:
وعاد ً

• مبدأ سيادة القانون ،ووجود إطار ترشيعي شامل وعادل.
• الشفافية واإلتاحة الكاملة لجميع املتأثرين من السياسات التنموية
وتنفيذها للوصول إىل الفرص والخدمات.

هنــا منصــب عــى فهــم محــركات التغيــر األساســية التــي تشــمل:
السياســات الحرضيــة الوطنيــة ،نظــام هيــاكل الحوكمــة ،املؤسســات،
واللوائــح ،ومامرســات التخطيــط  ،واقتصــاد املــدن ،ومنــاذج متويــل
التنميــة الحرضيــة وكيــف ميكــن االســتفادة منهــا لتحســن املامرســات.
وخــال معظــم تاريخهــا  ،قامــت اململكــة العربية الســعودية بــإدارة منوذج
تقليــدي معتــاد لــإدارة العامــة يتســم بدرجــة عاليــة مــن
فعــى مــدار تاريــخ اململكــة الحديثــة ،كان هنــاك تفويــض شــبه كامــل يف
بعــض املــدن تــم إعطــاء صالحيــات خاصــة لبعــض الهيئــات الحكومية ،ويف
الســنوات األخــرة  ،كان هنــاك دافــع واضــح للتغيــر يف مجــال اإلصالحــات
السياســية واملؤسســية لتحســن فعاليــة األداء الحكومــي )13(،شــمل
ذلــك بعــض عنــارص الالمركزيــة يف تقديــم الخدمــات .ومثــل هــذا التأكيــد
عــى الفعاليــة وإصــاح الحكومــة بأكملهــا ي ّهــيء الفرصــة لوضــع األســاس
لتحســن الحوكمــة واملشــاركة العامــة.

املركزيــة)12(.

 3-5أدوات الرؤية والتوجيه للتنمية الوطنية

• مراعاة مصلحة كافة الرشكاء يف التنمية.
• توافق وإجامع اآلراء ،مام يقتيض مساهمة جميع الرشكاء يف
التنمية.
• األنصاف والشمولية  ،مام يتيح فرصة لجميع رشكاء التنمية ،مبا يف
ذلك الفئات الضعيفة  ،لتحسني رفاههم.
• الفعالية والكفاية  ،وضامن االستغالل األمثل للموارد.
• املسائلة أمام املتأثرين بقراراتها وأفعالها.
وقــد أخــذت هــذه العوامــل ،إضافــة إىل األحــكام الــواردة يف األجنــدة
الحرضيــة الجديــدة ،يف االعتبــار يف هــذا الفصــل )11( .و الرتكيــز

تعــد سياســات التنميــة الوطنيــة عنــارص حاســمة يف الحوكمــة
الرشــيدة .فهــي توفــر مســارا ً واض ًحــا ومجموعــة مــن األولويــات التــي
تو ّجــه املؤسســات الحكوميــة وتوفــر إطــارا ً ملــا يتوقعــه املواطنــون
مــن قيادتهــم .وتلــزم األجنــدة الحرضيــة الجديــدة املعتمــدة مــن الــدول
املشــاركة بوضــع وتنفيــذ سياســات وطنيــة تــؤدي إىل بنــاء أنظمــة
متكاملــة للمــدن واملســتوطنات البرشيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة
الوطنيــة )14( .وإىل ذلــك ،طــورت اململكــة العربيــة الســعودية العديــد
مــن أدوات السياســة إلدارة عمليــة التنميــة الوطنيــة متثلــت بشــكل
رئيــس يف سلســلة متعاقبــة مــن خطــط التنميــة الخمســية الوطنيــة،
توجــت برؤيــة اململكــة  2030و برنامــج التحــول الوطنــي املنبثــق عنهــا
مســعى لتحقيــق املجتمــع الحيــوي واالقتصــاد املزدهــر والوطــن
يف
ً
الطمــوح ..هنــاك أيضــا تعــاون فنــي مســتمر مــع برنامــج موئــل األمــم
املتحــدة لتحســن وظائــف املــدن )15(.وفيــا يــي اســتعراض ألدوات
السياســة العامــة.

 1-3-5خطط التنمية الخمسية الوطنية
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تاريخيــاً ،تعتــر خطــط التنميــة الخمســية الوطنيــة املتعاقبــة مبثابــة
التصميــم الهيــكيل للتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف اململكــة الــذي
توضــع مــن خاللــه السياســات التنمويــة العريضــة واإلطــار التنظيمــي
للتنفيــذ .وقــد تولــت وزارة االقتصــاد والتخطيــط إعــداد تلــك الخطــط
عــى فــرات خمســية ومتابعتهــا مــع باقــي الــوزارات القطاعيــة والجهــات
الحكوميــة ..فخطــة التنميــة األوىل ( ، )1975-1970عــى ســبيل املثــال،
وضعــت األســاس للتنميــة املخططــة للتجهيــزات األساســية والخدمــات
العامــة املطلوبــة فركــزت عــى توفــر التجهيــزات األساســية والخدمــات
الحكوميــة واملســاكن لدعــم احتياجــات التنميــة .يف حــن ركــزت الخطــة
األخــرة عــى االســتفادة املثــى مــن اســتخدام املــوارد النفطيــة يف
األنشــطة اإلنتاجيــة وتعزيــز التنميــة الصناعيــة ،كــا تناولــت القضايــا
املتعلقــة بالتعليــم وتعميــق التنويــع االقتصــادي وزيــادة إســهامات
القطــاع الخــاص ورفــع إنتاجيتــه يف التنميــة ،وتحســن وزيــادة فعاليــة
األداء الحكومــي ،وتعزيــز االتجــاه نحــو التنويــع املــكاين لألنشــطة
االقتصاديــة وتوســيع نطــاق املشــاركة .ومتثلــت مالمئــة نهــج خطــط
التنميــة الوطنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية للمجتمــع يف توافــر
شــامل للخدمــات واملرافــق العامــة للســكان كــا تعكســه اإلحصــاءات)16(.
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 2-3-5رؤية اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني 2020
متثــل رؤيــة اململكــة  2030بدي ـاً ملبــدأ اعتــاد خطــط التنميــة الوطنيــة
الــذي بــدأ عــام  ،1970وترتكــز عــى مكامــن قــوة للمملكــة تتمثــل يف
عمقهــا العــريب واإلســامي ،وقوتهــا االســتثامرية الرائــدة ،وموقعهــا
االســراتيجي كمحــور رابــط بــن ثــاث قــارات عامليــة  .وتهــدف الرؤيــة
اســراتيجياً إىل تحقيــق مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر و وطــن طمــوح.
وتنطــوي الرؤيــة عــى تغيــرات واســعة مــن منظــور الحوكمــة واإلدارة
التنفيذيــة للتنميــة الحرضيــة عــى النحــو املتوقــع التــايل:
• االلتزام بضامن مستوى عال من األمن والتنمية يف املدن.
• ضامن توفري خدمات عالية الجودة.
• الحد من التلوث ومكافحة التصحر وتحقيق االستخدام األمثل
ملوارد املياه.

• توفري فرص عمل متساوية للجميع.
• زيادة إسهامات الرشكات الصغرية واملتوسطة يف التنمية
• زيادة إسهامات القطاع الخاص عىل املدى الطويل ورفع إنتاجيته
االقتصادية.
• تعديل األنظمة املتعلقة بتسهيل بيئة العمل لجذب استثامرات
القطاع واالرتقاء مبستوى جودة الخدمات املقدمة.
• تحويل دور الحكومة من مقدّم للخدمات إىل منظّم وراصد لها.
• تطبيق املعايري العاملية املتبعة قانونياً وتجارياً لتهيئة بيئة
مشجعة لالستثامر عىل املدى الطويل.
• تفعيل معايري عالية من الشفافية واملحاسبة واملسائلة اإلدارية
واملالية.

طريق الكورنيش ،جدة
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• تدعيم قنوات التواصل بني األجهزة الحكومية من جهة وبني
املواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى.
• مراجعة الهياكل واإلجراءات الحكومية وتوزيع املهام واملسؤوليات
والصالحيات وتطويرها.
• الفصل الواضح بني عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ،
والتنسيق بني جميع األجهزة الحكومية والجهات األخرى املعنية
ملتابعة وتحسني األداء.
• تعزيز كفاءة اإلنفاق العام من خالل وضع ضوابط صارمة عىل آليات
اعتامد النفقات وإدارة املوارد البرشية باألسلوب األمثل.
ويتــم تحقيــق الرؤيــة مــن خــال عــدة برامــج تنفيذيــة أطلقهــا مجلــس

الشــئون االقتصاديــة والتنميــة  ،أهمهــا فيــا يتصــل بــاإلدارة التنفيذيــة
للتنميــة الحرضيــة برنامــج التحــول الوطنــي  2020الــذي يركــز عــى تحســن
آليــات الحوكمــة ،وتوســيع القاعــدة الرضيبيــة ،وتقليــص اإلنفــاق ،وتفعيــل
دور القطــاع الخــاص يف التنميــة ،وقيــام جميــع الــوزارات مبواءمــة
أهدافهــا وخطــط عملهــا مــع رؤيــة اململكــة  ،2030التــي أصبحــت تشــكل
اإلطــار الرئيــس لجميــع النفقــات غــر املتكــررة .ومــن شــأن رفــع كفــاءة
صنــدوق االســتثامرات العامــة وفاعليتــه توفــر رافــد جديــد ومســتدام
ملرشوعــات االقتصــاد الوطنــي.
تــم تطويــر منــوذج حوكمــة جديــد لتحقيــق رؤيــة اململكــة ( 2030الشــكل
 )1-5يرتكــز عــى ثالثــة مســتويات  :مســتوى تحديــد التوجهــات وصنــع
القــرارات ،ومســتوى صياغــة االســراتيجيات ،ومســتوى التنفيــذ واإلنجــاز،
مــع تحديــد كافــة الجهــات الفاعلــة املشــاركة يف العمليــة .وبالنســبة
ـي
ملجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة فيتبــع مجلــس الــوزراء  ،ومعنـ ّ
بشــكل رئيــس مبتابعــة التحقيــق األمثــل لرؤيــة اململكــة  2030مــن خــال
القــرارات االســراتيجية وتخصيــص املــوارد.

© Shutterstock
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الشكل  :1-5إطار حوكمة تحقيق رؤية اململكة 2030

ﻤﻧﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ،رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٢٠٣٠
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻤﺑﺠﻠﺲ
اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ إدارة
اﳌﴩوﻋﺎت
ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ

ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﻧﺠﺎز
واﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﴪﻳﻊ

وزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺴﺘﻮى رﺳﻢ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
واﻻﻋﺘﺎﻤد

اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻘﻴﺎس أداء
اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ
اﺧﺮى
إﺿﺎﻓﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰ
ﻤﻧﻮ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
داﻋﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﴍﻛﺔ أراﻣﻜﻮ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت

ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺠﺎز
ﻣﺒﺎدرات ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻧﺠﺎزﻫﺎ وزارات وﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ رؤﻳﺔ ٢٠٣٠

املصدر :رؤية  ،2030اململكة العربية السعودية ؛ انظر259/gov.sa/en/node.http://vision2030 :

 3-3-5االسرتاتيجية العمرانية الوطنية

لقــد أدرجــت اململكــة العربيــة الســعودية هــدف التحــر املنظــم واملــدار
جيــدا ً كمحــور هــام يف رؤيتهــا لتحقيــق التنميــة العمرانيــة املتوازنــة عــى
كامــل الحيــز الوطنــي )17(.ويف ســبيل ذلــك تولــت وكالــة الــوزارة لتخطيــط
املــدن بــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة إبــان مثانينــات القــرن املــايض
إعــداد اســراتيجية االســتيطان الوطنيــة يف العــام 1985مــع مراجعــة لهــا
يف العــام  ،1987تــى ذلــك إعــداد وصياغــة اســراتيجية عمرانيــة وطنيــة
أقرهــا مجلــس الــوزراء يف عــام 2000م  )18( ،ثــم دراســة آلليــات تنفيذهــا
يف عــام  ،2005ومــن ثــم مبــادرة تحديثهــا وتفعيلهــا منــذ عــام  2016مــع
إعــداد نظــام التخطيــط العمــراين الوطنــي الجديــد بالتعــاون الوثيــق مــع
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية .وتهــدف االســراتيجية العمرانيــة
الوطنيــة لتحقيــق تنميــة عمرانيــة متوازنــة عــى الحيــز الوطنــي مــن خــال:
• تحقيق التوزيع املتوازن للسكان يف اململكة.
• التقليل من اآلثار السلبية للنمو السكاين
الرسيع يف املدن الكربى
• ضامن االستغالل األمثل للمرافق والتجهيزات األساسية والخدمات
القامئة.
• العمل عىل تنويع القاعدة االقتصادية ملختلف املناطق وفقا
إلمكاناتها ومواردها ومزاياها النسبية.
• دعم مدن مختارة كمراكز للنمو بهدف تأهيلها للعمل كقنوات
لنرش وتعميم مثار التنمية يف املناطق املجاورة.
• رفع املستوى اإلداري ملراكز النمو املختارة وتعزيز كفاءتها الداخلية.
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• دعم تطوير وتنمية املدن الحدودية لدواعي األمن الوطني.
• تكثيف الجهود لتنويع القاعدة االقتصادية للمناطق املختلفة
لالستفادة الكاملة من مواردها الحالية واملستقبلية.
• توجيه ودعم التنمية الحرضية للمدن املتوسطة والصغرية بهدف
تقليص الفوارق والتباينات اإلقليمية.
ومــن النتائــج اإليجابيــة لالســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة إدخالهــا نظــام
التخطيــط اإلقليمــي كمحــور هــام يف إدارة العمــل التنمــوي عــى
مســتوى مناطــق اململكــة .وتجــى ذلــك خــال خطــة التنميــة السادســة
بعــد صــدور املرســوم امللــي رقــم أ 92/بتاريــخ 1992/3/2بإنشــاء نظــام
املناطــق ،وإنشــاء مجالــس املناطــق لدراســة كل مــا مــن شــأنه رفــع
مســتوى الخدمــات باملناطــق ودراســة املخططــات التنظيميــة للمــدن
والقــرى فيهــا ،حيــث تــم إنشــاء ثــاث عــرة منطقــة إداريــة باململكــة.
وعــى الرغــم مــن أن نهــج تخطيــط التنميــة اإلقليميــة قــد تــم إدخالــه خــال
خطــة التنميــة السادســة ( ، )1999-1995إال أن إطــار التنســيق والتنفيــذ
ظــل ضعي ًفــا وال يــزال كذلــك ،يعكســه عــدم وجــود إطــار واضــح للتنســيق
والتنفيــذ عــى املســتوى الوطنــي .وبالتــايل  ،فــإن الحكومــة ،مــن خــال
صياغــة نظــام تخطيــط عمــراين وطنــي جديــد للمملكــة ،تعتــزم تعزيــز
حوكمــة التخطيــط اإلقليمــي عــن طريــق تأســيس هيئات تخطيــط عمراين
للمناطــق تتــوىل مســؤولية التخطيــط عــى املســتوى اإلقليمــي،
يدعمهــا يف ذلــك ذراع تنفيــذي ممثــل يف مجلــس املنطقــة.

 4-3-5برنامج مستقبل املدن السعودية

يــأيت برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية كنتــاج للتنســيق والتعــاون
الفنــي بــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة وبرنامــج املوئــل التابــع
لألمــم املتحــدة للتصــدي للتحديــات الحرضيــة الناشــئة وتحقيــق التحــر
املســتدام ( )19وتتــاىش أهــداف الربنامــج مــع أهــداف رؤيــة اململكــة
 ، 2030وبرنامــج التحــول البلــدي ،وأهــداف التنميــة املســتدامة  ،مبــا فيهــا
الهــدف :11تحقيــق مــدن ومجتمعــات شــاملة وآمنــة ومرنــة .ويســتهدف
الربنامــج مــا يــي:
• توفري بيئة حرضية مستدامة يف  17مدينة سعودية وفقاً ملعايري
ازدهار املدينة.
• الحد من ظاهرة الزحف العمراين ومعالجة أعامل التوسع الحرضي
بأسلوب مدروس ومناسب.
• إيجاد الحلول املؤسسية املستدامة والتنسيق ما بني الوزارات
ورشكاء التنمية الحرضية.
• رفع مستوى القدرات املؤسسية والفنية يف مجال عمليات
تخطيط التحرض وإدارة تنفيذها بأسلوب مستدام.
• إرشاك جميع فئات السكان  ،وخاصة النساء والشباب  ،يف تطوير
الخطط الحرضية وتنفيذها.
تبــن هــذه السياســات التــزام الحكومــة بتوجيــه وإدارة التحــول الحــري،
وهــي متوســعة يف نطاقهــا ألنهــا ال تتعامــل فقط مع قضايــا اقتصادية،
ولكــن أيضــا مــع اســراتيجيات عمرانيــة تســعى لضبــط وتوجيــه التنميــة
عــى الحيــز الوطنــي .وقــد تــم االعــراف بالتخطيــط التنمــوي الوطنــي
ملــا يحققــه مــن توفــر شــامل للمرافــق والخدمــات العامــة والفــرص
االقتصاديــة يف ســائر أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية .وتتبنــى رؤيــة
ـا تتوافــق مــع األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ودعوتهــا إىل
اململكــة  2030قيـ ً
مجتمــع أكــر شــمولية وازدهــارا ً.
هنــاك أيضــا قيــود واضحــة يف السياســات التنمويــة فيــا يتصــل
بصياغتهــا ومحتواهــا .وتتمثــل إحــدى املالحظــات الواضحــة يف النزعــة
املركزيــة التــي تتســم بهــا صياغــة السياســة الوطنيــة وافتقارهــا آلليــات
واضحــة لتفعيــل املشــاركة العامــة يف أعــال الصياغــة التــي تتــم مــن
أعــى إىل أســفل.

واضــح لوظائــف محــاور التنميــة ومراكــز النمــو وأدوارهــا املفرتضــة يف
تحقيــق التنميــة العمرانيــة املتوازنــة عــى الحيــز الوطنــي ،إضافــة الفتقــار
االســراتيجية ألطــر واضحــة لرصــد ومتابعــة وتقويــم أدائهــا وفاعليتهــا.

 4-5البنيــة املؤسســية والجهــات الفاعلــة
واملســؤوليات يف الحوكمــة
تدعــو األجنــدة الحرضيــة الجديــدة إىل اتبــاع نهــج متكامــل يســتند إىل
اتخــاذ تدابــر وإجــراءات عــى جميــع املســتويات )20( ،مشــرة بذلــك
إىل أن تحقيــق التحــول الحــري ســيتطلب وســائل تنفيذيــة متعــددة
املســتويات .هيكليــة الحوكمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
متعــددة املســتويات ،وتتألــف مــن مختلــف الكيانــات الوطنيــة واإلقليميــة
واملحليــة .إضافــة إىل العديــد مــن الهيئــات املســتقلة  ،التــي أنشــئت
مبوجــب مراســيم ملكيــة ألغــراض محــددة.
عــى الصعيــد الوطنــي  ،يــرأس الحكومــة امللــك وهــو رئيــس مجلــس
الــوزراء ،و ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،وميــارس امللــك و
ويل العهــد مــع مجلــس الــوزراء الســلطة التنفيذيــة عــى جميــع وظائــف
الحكومــة .أمــا مجلــس الشــورى فقــد أنشــئ إلســداء املشــورة للملــك
ومجلــس الــوزراء فيــا يتعلــق باألمــور التــي تخــص الحكومــة والسياســات
العامــة للمملكــة ،ومناقشــة الخطــة العامــة للتنميــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة وإبــداء الــرأي نحوهــا ،ومنــوط بــه مهمــة الســلطة التنظيميــة
(الترشيعيــة) يشــاركه فيهــا مجلــس الــوزراء .هنــاك أيضــا املجلــس األعىل
للقضــاء لــإرشاف عــى القضــاء والقضــاة.
يــرأس امللــك مجلــس الــوزراء الــذي يضــم الــوزراء الذيــن يرشفــون عــى
وزاراتهــم وتوجيــه إداراتهــا واملرافــق التابعــة لهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة
وتنفيــذ السياســات العامــة للحكومــة  .هنــاك فاعــل أســايس ممثــل يف
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة التابــع ملجلــس الــوزراء ويختــص
بوضــع اآلليــات والرتتيبــات الالزمــة لتحقيــق رؤيــة اململكــة  .2030ويعــد
تخصيــص املــوارد اإلطــار األســايس لجهــة التنفيــذ وتحقيــق األهــداف
اإلمنائيــة.

أبــرزت املراجعــات املســتقلة حــول أداء االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة
بعــض القيــود عــى السياســة التنمويــة .فهنــاك حاجــة ألن تذهــب
توجهــات السياســة التنمويــة إىل مــا هــو أبعــد مــن دراســة تنفيــذ محــاور
التنميــة إىل صياغــة منظومــة حرضيــة مالمئــة لتوجيــه توزيــع الســكان
واألنشــطة واملســتوطنات وفــق األهــداف الوطنيــة كــا هــو موضــح
يف الفصــل  .4وعــى الرغــم مــن اعتــاد االســراتيجية العمرانيــة
الوطنيــة لنهــج التخطيــط اإلقليمــي ،فــا توجــد هنــاك آليــات لتعزيــز
املامرســة املمنهجــة واملنظمــة للتخطيــط اإلقليمــي بطــرق تســهل
وتدعــم االســتغالل األمثــل للمــوارد واملزايــا النســبية املتوافــرة يف كل
منطقــة .وبالتــايل  ،فــإن التخطيــط اإلقليمــي ال يتــم تطبيقــه كنهــج عــام
يف جميــع مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية .ومــن أوجــه القصــور
التــي شــابت االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة أيضــاً عــدم وجــود تحديــد
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وكل هــذه الكيانــات تؤثــر يف التخطيــط الحــري مــن خــال صنع السياســة
الوطنيــة .وتبقــى وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة الالعــب الرئيــس
كونهــا منوطــة بجميــع أعــال التخطيــط ومنــح الرتاخيــص يف املــدن)21( .
باســتثناء منطقــة مكــة املكرمــة واملشــاعر املقدســة ،واملدينــة املنــورة
ومدينــة الريــاض التــي لديهــا هيئــات تطويــر خاصــة بهــا وكذلــك املنطقــة
الرشقيــة و مدينتــي الجبيــل وينبــع حيــث الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع
التــي تتــوىل أعــال التخطيــط والتنميــة للمدينتــن الصناعيتــن)22(.
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة معنيــة أيضـاً بإعــداد وتنفيــذ املخططــات
العمرانيــة مــن املســتوى االســراتيجي إىل املســتوى املحــي
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التفصيــي يف املــدن ،مــع صياغــة السياســات واالشــراطات واللوائــح
الالزمــة مــن خــال وكاالتهــا وإداراتهــا العامــة ،كوكالــة الــوزارة لتخطيــط
املــدن ( )23املنــوط بهــا وضــع السياســات الحرضيــة والخطــط العمرانيــة
اإلقليميــة واملحليــة ،وتنســيق تنفيذهــا مــن خــال إداراتهــا العامــة
للتخطيــط املحــي ،والدراســات واألبحــاث ،وتنســيق املرشوعــات،
والتخطيــط العمــراين ،والتصميــم العمــراين .بالتعــاون والتنســيق مــع
الــوزارات األخــرى املســاهمة يف عمليــة التخطيــط العمــراين (الجــدول
.)1-5

الجدول  :1-5املسؤوليات التخطيطية للوزارات الرئيسة وهيئات تطوير املناطق
اﻟﻮزارة  /ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت

وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺪن وﻗﺮى اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻹﴍاف ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ.

إﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ.
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى.
إدارة ﺷﺌﻮن اﻷراﴈ
وزارة اﻻﺳﻜﺎن

إﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن.
إدارة ﻣﻨﺢ اﻷراﴈ
إدارة اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻴﴪة

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ))٢٤

إﻋﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﻄﻄﺎت واﻋﺘﺎﻤدﻫﺎ.
اﻹﴍاف ﻋﲆ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﴩوﻋﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﴩوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ﻷواﺳﻂ اﳌﺪن واﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
إﻋﺪاد ﺗﻨﻈﻴﺎﻤت اﺳﺘﻌﺎﻤﻻت اﻷراﴈ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻘﺴﻴﺎﻤت اﻷراﴈ واﻋﺘﺎﻤدﻫﺎ.

املصدر :الحلمي2015 ،؛ عجاج2013 ،

الجدول  :2-5تصنيف البلديات يف اململكة العربية السعودية2018 ،

وتنقســم املنطقــة اإلداريــة إىل إمــارة برئاســة أمــر ،وعــدد مــن
املحافظــات يختلــف عددهــا مــن منطقــة ألخــرى ،ويكــون لــكل منطقــة
أمانــة تســمى أمانــة املنطقــة برئاســة "أمــن" املســؤول األول يف
البلديــة مــن فئــة أمانــة .وتــرف إمــارة املنطقــة عــى أعــال جميــع
مؤسســات الدولــة يف املنطقــة وترفــع تقاريرهــا إىل وزارة الداخليــة)26( ،
يف حــن يختــص مجلــس املنطقــة ( )27بدراســة كل مــا مــن شــأنه رفــع
مســتوى الخدمــات يف املنطقــة ،ولــه عــى وجــه الخصــوص مــا يــي)28( :
• تحديد احتياجات املنطقة ،واقرتاح إدراجها يف خطة التنمية للدولة.
• تحديد املشاريع النافعة حسب أولويتها ،واقرتاح اعتامدها يف
ميزانية الدولة السنوية.
• دراسة املخططات التنظيمية ملدن وقرى املنطقة ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتامدها.
يخص املنطقة من خطة التنمية ،واملوازنة،
• متابعة تنفيذ ما
ّ
والتنسيق يف ذلك.
وعــى املســتوى املحــي ،تقــوم البلديــات بــاإلدارة املحليــة للتنميــة
يف حــدود نطــاق إرشافهــا اإلداري .يف اململكــة العربيــة الســعودية ٢٨٥
بلديــة (الجــدول . )2-5

املصدر :ملخص لتصنيف املدن والقرى ,وكالة الوزارة لتخطيط املدن2018 ,

وتشــمل الحوكمــة دون الوطنيــة املســتوى اإلقليمــي واملحــي .إذ
تتكــون اململكــة مبوجــب نظــام املناطــق الصــادر باملرســوم امللــي
أ 92/يف 1992/3/2م مــن  13منطقــة إداريــة ( )25لــكل منهــا عاصمتهــا،

بنــا ًء عــى النطــاق اإلرشايف للبلديــات ،وحجــم الســكان ،واألهميــة
قســمت البلديــات إىل ســت فئــات (أمانــة ،بلديــة فئــة أ ،
اإلقليميــة،
ّ
فئــة ب  ،فئــة ج  ،فئــة د ،فئــة هـــ) )29( .وتتمتــع تبعــاً لفئاتهــا مبســتويات
مختلفــة مــن الصالحيــات واملســؤوليات يف مجــال تخطيــط املــدن،
وصياغــة وإنفــاذ لوائــح تقســيم املناطــق ،ومنــح تصاريــح البنــاء واملهــن،
وتحســن املشــهد الحــري  ،وإدارة األماكــن املفتوحــة .مــع التنويــه بــأن
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بــن وزارة الداخليــة (إدارة املــرور) ،و وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،و
األمانــات تتمتــع  ،تحــت إرشاف وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،ببعــض
وزارة النقــل و وزارة التجــارة والصناعــة (الفصــل .)2
االســتقاللية بشــأن قــرارات التخطيــط والتنميــة الحرضيــة يف حــدود
وكــا متــت اإلشــارة إليــه يف الفصــل  ،6مــن أن التوســع واالمتــداد
نطاقهــا اإلرشايف )30(.ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،صالحيــة اعتــاد مخططــات
العمــراين غــر املنظــم مــردّه جزئيــا ضعــف مســتوى التعــاون والتنســيق
تقســيم األرايض مبوجــب التعليــات الوزاريــة ،ﻲﻓ ﺣﯾن تحتــاج اﻟﺑﻟدﯾﺎت
بــن األجهــزة الحكوميــة املعنيــة .وتعــد االزدواجيــة يف األدوار والتوزيــع
اﻟﺻﻐﯾرة إﻟﯽ اﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ ﻣواﻓﻘﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻟﯽ مخططــات تقســيامت
غــر الواضــح لهــا مــن ســات الحوكمــة غــر الفعالــة متعــددة املســتويات
األرايض الكبــرة ،أمــا البلديــات يف املســتوى التنظيمــي األدىن
مــا يــؤدي إىل اإلخــال بعمليــات التخطيــط ،ومخاطــر زيــادة إنفــاق
فتحتــاج ملوافقــة األمانــة ﻲﻓ ﮐﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﻻت.
امليزانيــة ،وزيــادة كلفــة التعامــات ،وخلــق أوجــه قصــور اقتصاديــة عــى
نطــاق واســع.
بالنســبة للمجالــس البلديــة فتتكــون مــن عــدد مــن األعضــاء يحــدده وزيــر
ومــن الســات الظاهــرة األخــرى لنظــام الحوكمــة عــدم وجــود آليــات
الشــئون البلديــة والقرويــة وفقــا لفئــات البلديــات ،يُختــار  ٣/٢باالنتخــاب،
للمشــاركة العامــة والشــمولية .فصناعــة القــرار تتــم داخــل الهيــاكل
ويُعــن  ٣/١اآلخــر بقــرار مــن الوزيــر ،وتتمثــل صالحياتهــا واختصاصاتهــا
املؤسســية الحكوميــة الرســمية وحتــى عــى صعيــد املشــاورات كــا
يف إقــرار الخطــط والربامــج البلديــة الخاصــة بتنفيــذ املرشوعــات البلديــة
يف مجالــس املناطــق واملجالــس البلديــة ،فهــي ليســت بالقــدر الــذي
املعتمــدة يف امليزانيــة ،وكذلــك إقــرار مــروع ميزانيــة البلديــات،
ميثــل خصائــص املجتمــع ومختلــف رشائحــه .كذلــك نطــاق اتخــاذ القــرار
واقــراح الخطــط والربامــج وتحديــد أولوياتهــا ،وإبــداء الــرأي يف مرشوعــات
هــو اآلخــر محــدود ،حيــث لوحــظ أن القضايــا التــي تنطــوي عــى مصلحــة
األنظمــة واللوائــح الجديــدة ومرشوعــات التعديــات املقرتحــة عــى
عامــة مثــل لوائــح البنــاء ،واســتخدام األرايض،
األنظمــة واللوائــح الســارية..ولتخفيف الضغــوط
وتقســيم املناطــق يتــم التعامــل معهــا دون
عــن أمانــات املناطــق الحرضيــة الكــرى يف
أي شــكل مــن أشــكال املشــاركة .واملشــاركة
مجــال الخدمــات البلديــة املقدمــة ،تــم اســتحداث
املحــدودة مــن خــال املجالــس البلديــة محــدودة
بلديــات فرعيــة كــا يف أمانــة محافظــة جــدة،
للغايــة بحيــث ال تقــوى عــى تلبيــة االحتياجــات
تقــوم برفــع تقاريــر أدائهــا دوري ـاً لألمانــة .وعــى
املتنوعــة للســكان ..وعــادة مــا يــرك القطــاع
صعيــد املامرســة التخطيطيــة العمليــة ،يقتــر
الخــاص الحكومــة والعكــس مــن خــال غــرف
دور معظــم املجالــس البلديــة عــى إبــداء
تتوىل الهيئات والوكاالت التقنية
التجــارة والصناعــة املعتمــدة .هنــاك أيضــا قــدر
الــرأي يف مرشوعــات املخططــات الهيكليــة
املركزية والوزارات مسؤولية إعداد
متــاح ملشــاركة املجتمــع املــدين وجمعيــات
والتنظيميــة والســكنية قبــل رفعهــا للجهــات
املخططات الحرضية الوطنية
العمــل التطوعــي.
املختصــة.
واإلقليمية واملحلية ،يف حني تقترص
تــويل اململكــة العربيــة الســعودية العمــل
اململكــة العربيــة الســعودية لديهــا نظــام
صالحيات واختصاصات اإلدارات البلدية
التطوعــي عنايــة خاصــة باعتبــاره رافــدا مــن
إدارة حكوميــة مركزيــة قويــة يشــمل التخطيــط
عىل تنفيذ املخططات املحلية.
روافــد التنميــة االجتامعيــة تشــجعه وتنظمــه
وإدارة التنميــة الحرضيــة ،حيــث تتــوىل الــوزارات
الحكومــة ،وهــو واســع ومتنــوع ،مؤلــف مــن
و الــوكاالت الفنيــة املركزيــة مســؤولية وضــع
الجمعيــات الخرييــة واملؤسســات غــر الحكومية،
السياســات والخطــط العمرانيــة الوطنيــة
واملنظــات غــر الهادفــة للربــح ،وغــرف التجــارة،
واإلقليميــة واملحليــة ،يف حــن تقتــر
صالحيــات واختصاصــات األجهــزة البلديــة عــى تنفيــذ الخطــط املحليــة)31(.
والجمعيــات املهنيــة وغــر الرســمية )32( .ويُنظــر إىل القطــاع غــر الربحــي
عــى أنــه م َم ّكــن ملشــاركة مدنيــة أكــر "مــن حيــث العمــل التطوعــي و
وتتب ـدّى املركزيــة الســائدة داخــل إطــار الحوكمــة يف صياغــة السياســات
إنشــاء الجمعيــات التــي تعالــج قضايــا أساســية " مثــل الصحــة واإلســكان
ويف تخطيــط وإدارة التنميــة ،مــع املســتويات الحكوميــة اإلقليميــة
والتعليــم.
أساســا كأذرع تنفيذيــة للحكومــة املركزيــة.
واملحليــة التــي تعمــل
ً
وتتســم املركزيــة ببريوقراطيــة متــر بهــا عمليــات صنــع القــرار عــر قنــوات
اتصــال طويلــة ،مــا يحــد مــن القــدرة والفاعليــة يف معالجــة قضايــا
التنميــة عــى وجــه الرسعــة مبــا يلبــي احتياجــات املواطنــن وتطلعاتهــم.
ويف الفصــل  6إشــارة إىل أن إنشــاء وكاالت حكوميــة متعــددة إلدارة
أنشــطة التنميــة باململكــة قــد أدى إىل توزيــع غــر محــدد للمســؤوليات
بــن مختلــف املســتويات الحكوميــة .عــى ســبيل املثــال  ،يتمثــل أحــد
التحديــات التــي تواجــه قطــاع النقــل يف مســؤولية صنــع القــرار املوزعــة
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وتشــمل بعــض القضايــا التــي تحــد مــن أنشــطة القطــاع الطوعــي عــدم
الوضــوح يف اللوائــح الناظمــة ألعاملــه وتحديــد نطــاق األنشــطة التــي
ميكــن للقطــاع االضطــاع بهــا ،مــع الرتكيــز عــى زيــادة تســهيل أعاملــه)34(،
والحاجــة إىل مراجعــة وإعــادة تصميــم الهيــكل الحــايل نحــو خفض مســتوى
املركزيــة وتوفــر آليــات للمشــاركة ضمــن إطــار الحوكمــة.
يف العمــوم ،يغلــب الطابــع القطاعــي والجغــرايف عــى املؤسســات،
فيــا يتصــل بالتمويــل والسياســات مــن أعــى مســتويات الحكومــة
املركزيــة .وأن تنفيــذ منظومــة الحوكمــة املعقــدة هــذه يشــكل تحديًــا،

يفاقــم مــن حدتــه تشــتت األدوار واملســؤوليات بــن األجهــزة الحكوميــة
وضعــف التكامــل .واألكــر إيجابيــة هنــا وجــود التــزام ســيايس بتمويــل
تناســبي لسياســة تنميــة حرضيــة منســقة وطنيــا يتــم تنفيذهــا يف
املقــام األول عــى املســتوى املحــي مــا يســاعد يف خلــق إمكانــات
كبــرة لحوكمــة أكــر فعاليــة يف املســتقبل.

نظــام التمويــل يف اململكــة مركــزي  ،تقــوم فيــه الحكومــة برصــد
املخصصــات املاليــة لــإدارات املحليــة عــى أســاس ميزانيــة البنــود التــي
يتــم مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــادات ماليــة لــكل
بنــد مــن بنــود امليزانيــة .حيــث ترفــع األجهــزة الحكوميــة مبــا فيهــا الجهــات
املحليــة مرشوعاتهــا املقرتحــة إىل مكتــب إدارة املرشوعــات التابــع
ملجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة للتحقــق مــن جــدوى املرشوعــات
املقدمــة واســتحقاقها للتمويــل يف إطــار برنامــج التحــول الوطنــي مــن
امليزانيــة الســنوية للمملكــة ..،وتعــد طريقــة التمويــل هــذه الوســيلة
الوحيــدة املتاحــة للبلديــات ،مــع بعــض االســتثناءات املحــدودة.

 5-5متويل التنمية الحرضية

يعــد توافــر أطــر متويــل مالمئــة ومتكاملــة ومراعيــة للســياق املحــي
( )35مطلبــاً أساســياً لتحســن فعاليــة املــدن وبنــاء قدراتهــا لتــؤدي
غــر أن االنخفــاض الحــايل يف أســعار النفط يؤثــر حاليا يف قدرة اململكة
وظائفهــا التــي يتطلبهــا العــر ،مبــا يف ذلــك تحقيــق أفضــل النظــم
العربيــة الســعودية عــى تعبئــة املــوارد الكافيــة لتمويــل أنشــطتها
اإلداريــة وأنســب مســتويات الحوكمــة لتنفيــذ سياســات التحــول الحــري
اإلمنائيــة .وكــا هــو مبــن يف الفصــل  ، 4انخفضــت إيــرادات اململكــة
وتحقيــق التنميــة املســتدامة .فالتمويــل مهــم
مــن النفــط مــن  913.35مليــار ريــال ( 243.5مليــار
جــدا ً لتلبيــة االحتياجــات مــن الخدمــات واملرافــق
دوالر أمريــي) يف عــام  2014إىل  333.7مليــار
العامــة ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص
ريــال ( 89مليــار دوالر أمريــي) يف عــام ، 2016
العمــل وتحقيــق االزدهــار العــام ،وتقليــص
وانخفضــت معهــا اإليــرادات الحكوميــة مــن 1.04
مســتويات التبايــن والتهميــش .فبــدون أدوات
تريليــون ريــال ( 278مليــار دوالر) إىل  519.4مليــار
متويــل كافيــة  ،ســتواجه املــدن أخطــارا ً عديــدة
ريــال ( 138.5مليــار دوالر أمريــي)  .كــا انخفــض
 ،منهــا زيــادة فجــوة التبايــن ،وعــدم القــدرة عــى
الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  2.83تريليــون ريــال
توفــر اإلســكان امليــر ،ونقــص الصيانــة،
ســعودي ( 756مليــار دوالر) إىل  2.41تريليــون
وقصــور يف املرافــق والخدمــات العامــة)36(.
ريــال ســعودي ( 645مليــار دوالر أمريــي) .يبــن
الســابقة،
كــا هــو موضــح يف الفصــول
الشــكل  3-5والشــكل  4-5مســتوى العجــز يف
اســتفادت اململكــة العربيــة الســعودية مــا
اإلنفــاق يف الفــرة .2016-2011
حباهــا اللــه مــن املــوارد والــروات الطبيعيــة
تتطلب إدارة التحول الحرضي
التــي وفــرت التمويــل الــازم لألنشــطة
اإلمنائيــة وتحقيــق التحــوالت الحرضيــة الهائلــة
لتحقيق أهداف األجندة الحرضية
يف مجــاالت التعليــم والصحــة وباقــي الخدمــات
الجديدة أن تضع البلدان أطر متويل
العامــة والتجهيــزات األساســية يف جميــع أنحــاء
مالمئة ومراعية للسياق املحيل
اململكــة( .الجــدول )37(.)3-5
ومتكاملة معه.

الجدول  :٣-5االستثامر يف مشاريع التنمية الحرضية يف اململكة
اﻟﺴﻨﺔ

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر )ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل(

ﻛـ  %ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم

1974 -1970

14.1

41.35

1979 -1975

171.3

49.33

1984 -1980

256.8

40.42

1989 -1985

100.7

28.86

1994 -1990

74.2

21.77

1999 -1995

68.1

16.20

2004 - 2000

61.4

12.65

2009 - 2005

122.3

14.16

2014 - 2010

211.6

14.65

املصدر :مجموعة آي يب آي االستشارية٢٠١٨ ،
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5.3
الشكل  :٢-5ملحة عن اإليرادات والنفقات الحكومية السعودية 2016-2011 ،
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إﻳﺮادات

اﻟﻨﻔﻘﺎت

2016
اﻟﻔﺎﺋﺾ/اﻟﻌﺠﺰ

املصدر.2016 ، EYGM :

الجدول  ٤-5الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة العربية السعودية  ،أوضاع الدميوغرافيا والبطالة

5.7

اﻟﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
2013

2014

2015

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ اﻻﺳﻤﻲ ) %ﻟﻠﺘﻐﺮﻴ(

25.5

1.9

-2.3

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ) %ﻟﻠﺘﻐﺮﻴ(

10.13

13.5

13.5

اﻟﺘﻀﺨﻢ )ﻣﺆﴍ ازدﻫﺎر اﳌﺪن % ،ﻟﻠﺘﻐﺮﻴ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ(

13.13

10.13

8.25

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ )رﻳﺎل(

92546

90,941

86,771

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻤﻳﻮﻏﺮاﰲ
2013

اﻹﻧﻔﺎق2014
اﻟﻔﻌﲇ
اﳌﺎﱄ 2016
ﻟﻠﻌﺎم 30.9

31.5

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻲﻧ

2.30

2.30

2.20

اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻠﻴﻮن(

11.3

11.7

12.2

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

5.60

5.50

6.0

اﻟﺴﻜﺎن )ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ(

اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2017

30.2

2015

املصدر.2016 ، EGYM :

اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 5%
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 3%
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  2%) 3%أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ(
إلنشــاء آليــة متويــل التنميــة
ومــن األدوات األساســية والحاســمة األخــرى
يف
وزيــادة العجــز يف اإلنفــاق
ميكــن أن يــؤدي االنخفــاض يف الدخــل
اﳌﺨﺼﺺ(
 1%)5%أﻗﻞ
واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ـادي زﻳﺎدة ﻋﻦ اﳌﺨﺼﺺ(
2%) 25%
اﳌﺨﺼﺺ(
ـكانزﻳﺎدة ﻋﻦ
السـ)4%
اﻟﻌﺴﻜﺮيـه25%
ﻣﻦينطــوي
وهــذا
املاليــة.
الالمركزيــة
املســتدامة أن تنظــر الحكومــة يف
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاقتصـ
(الشــكل  .)4-5إىل إجهــاد
والبطالــة
وقــت يتزايــد فيـ
اﳌﺨﺼﺺ(
ﻣﻦ
أﻗﻞ
)2%
10%
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﱪاﻣﺞ
وﺣﺪة
اﳌﺨﺼﺺ(
ﻋﻦ
زﻳﺎدة
2%)12%
اﻻﺟﺘﻋﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ
اﳌﺨﺼﺺ(
ﻋﻦ
زﻳﺎدة
)1%
12%
اﻹدارﻳﺔ
واﳌﻨﺎﻃﻖ
عــى نقــل الســلطة املاليــة مــن الحكومــة املركزيــة إىل اإلدارة املحليــة.
اﻷﻣﻦمل تكــن هنــاك جهــود منســقة لتفــادي ذلــك .ويســتدعي
وركــود  ،مــا
يُنظــر إىل هــذا اإلجــراء باعتبــاره جــز ًءا فعــالً مــن حزمــة اإلصالحــات التــي
الوضــع مراجعــة نظــام التمويــل بهــدف البحــث عــن طــرق لتنميــة مــوارد
ميكــن أن تنعكــس إيجابـاً عــى الحوكمــة ،مثــل القــدرة عىل تســهيل البحث
متويــل األنشــطة اإلمنائيــة مــن أجــل ازدهــار ورخــاء املــدن ،وإرســاء
عــن مصــادر متويــل إضافيــة مبتكــرة ،وتحســن كفــاءة وأداء الخدمــات،
مســار متويــل مســتدام للتنميــة الوطنيــة .وباملثــل  ،كــا هــو موضــح
()38
وزيــادة املنافســة ،وتحفيــز النمــو االقتصــادي .وتتحقــق الكفــاءة يف
يف الفصــل الرابــع  ،فــإن نجــاح اســراتيجية التنويــع االقتصــادي الحاليــة
هــذا الصــدد ألن األجهــزة املحليــة قــادرة عــى موامئــة االحتياجــات مــن
ســيعتمد عــى قدرتهــا عــى زيــادة إنتاجيــة القطاعــات غــر النفطيــة عــن
الخدمــات وفــق احتياجــات املجتمــع وأهــداف التنميــة.
طريــق تشــجيع الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص وتوفــر االئتــان
املــريف متوســط األجــل وطويــل األجــل للمرشوعــات الصغــرة
واملتوســطة.

5.8
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هنــاك حاجــة لزيــادة إســهامات القطــاع الخــاص يف التنميــة ورفــع إنتاجيتــه
لتحقيــق األهــداف التنمويــة ،يف ظــل صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
 123بتاريــخ  ، 2001/12/22الــذي يبــن نــوع املرافــق واألنشــطة والخدمــات
املــراد خصخصتهــا ،وتشــمل خدمــات التشــغيل والصيانــة ،واألســواق
العامــة والحدائــق العامــة ،وخدمــات النقــل  ،وتحصيــل إيــرادات البلديــة،
وخدمــات التنظيــف والتخلــص مــن النفايــات )39(.ميكــن توســيع نطــاق
مشــاركة القطــاع الخــاص لتشــجيع أنــواع مختلفــة مــن التدخــل التنمــوي ،
بنــا ًء عــى ترتيبــات الرشاكــة.
هنــاك خيــار آخــر لتحســن اإليــرادات املحليــة مــن خــال تنميــة االقتصــاد
الحــري .وكــا يشــر الفصــل  ،4فــإن املــدن ينظــر إليهــا بوضــوح عــى
أنهــا محــركات للنمــو يف إطــار رؤيــة اململكــة  ،2030وهــي تشــكل جــزء ال
يتجــزأ مــن تحقيــق التنويــع االقتصــادي املنشــود  -والــذي ســيكون املحرك
الرئيــس للحــد مــن الفــوارق يف مســتويات التنميــة وتعزيــز العدالــة
االجتامعيــة بــن املناطــق .وميكــن اســتغالل الخصائــص الدميوغرافيــة
لتوزيــع ســكان اململكــة كمصــدر محتمــل لتوســيع أنشــطة اإلنتــاج
الحــري  ،ال ســيام يف قطــاع الصناعــات التصديريــة .وهــذا يتطلــب
اســتثامرات كبــرة يف التعليــم وتنميــة املهــارات وريــادة األعــال .كــا
ســتحتاج إىل إنشــاء مراكــز لالبتــكار وريــادة األعــال يف املــدن كوســيلة
لتشــجيع الشــباب عــى أن يصبحــوا رواد أعــال بــدالً مــن البحــث عــن عمــل.
ورشوط هــذه اآلليــات موجــودة بالفعــل يف حالــة
مدينتــي الجبيــل وينبــع الصناعيتــن ،واملراكــز
التجاريــة يف الدمــام وجــدة واملدينــة املنــورة
ومكــة املكرمــة.
وقــد تشــمل أنشــطة توليــد اإليــرادات يف
املــدن فــرض الرضائــب والرســوم .وكــا متــت
مناقشــته يف الفصــل  ،4يجــب الســاح
للمناطــق الحرضيــة بجمــع اإليــرادات املحليــة
مــن خــال رضيبــة املمتلــكات  ،وفــرض رســوم
مناســبة لقــاء اســتهالك الخدمــات العامــة
ألغــراض متويــل املرشوعــات التنمويــة.
ويبــن نظــام رضيبــة األرايض البيضــاء()40
الــذي يفــرض رســوماً عــى األرايض البيضــاء
غــر املطــورة يف املناطــق الحرضيــة للقضــاء
عــى ظاهــرة املضاربــات عــى األرايض
ونقــص املســاكن والنمــو العشــوايئ  ،إمكانيــة
االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة يف توليــد
اإليــرادات مــع تعزيــز إطــار إمنــايئ فعــال)41(.
كــا اســتحدثت الحكومــة نظــام رضائــب القيمــة
املضافــة الــذي سيســمح للبلديــات بتوجيــه
وتوليــد اإليــرادات)42(.

ويعــد استكشــاف آليــات توليــد إيــرادات محليــة جديــدة توجه ـاً هام ـاً نظــرا ً
ألهميتهــا يف تنويــع التمويــل املحــي ،وإمكاناتهــا يف توجيــه أو إعــادة
توجيــه ســلوك املواطنــن وغريهــم مــن الجهــات الفاعلــة .كذلــك تعتــر
القــدرة عــى جعــل املطوريــن يتحملــون التكاليــف غــر املبــارشة ملختلــف
أشــكال التنميــة الحرضيــة أداة قيمــة يف تشــكيل املــدن وضــان
اســتدامتها.

 6-5تخطيــط التنميــة وأنشــطة اإلدارة
ا لحرض يــة
تتمثــل الوظيفــة الرئيســة لنظــم اإلدارة الحرضيــة يف تســهيل أعــال
التخطيــط والتنفيــذ لتحقيــق األهــداف املجتمعيــة .فالتخطيــط معــروف
كأداة قويــة إلعــادة التشــكيل العمــراين للمــدن واملناطــق  ،ولتمكــن
النمــو االقتصــادي والعاملــة واالزدهــار العــام )43(.يتنــاول هــذا القســم
مامرســات التخطيــط التنمــوي يف مســتويات الحوكمــة املختلفــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،وكذلــك طبيعــة الخدمــات املقدمة للســكان
الحــر .ويبحــث يف طبيعــة األنشــطة املنفــذة عىل املســتوى الوطني
واملناطقــي واملحــي.

تتــم أعــال التخطيــط وصنــع السياســات عــى املســتوى الوطنــي مــن
منظــور اقتصــادي قطاعــي ممثــل يف خطــط
التنميــة الوطنيــة الخمســية التــي تعدهــا وزارة
االقتصــاد والتخطيــط ،والتــي تحــدد برنامــج
اإلنفــاق العــام ،ومــن منظــور مــكاين متثلــه
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة التــي وضعتهــا
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،والتــي تعتــر
اســترشافاً مســتقبلياً ملــا ســيكون عليــه
التوزيــع املــكاين املالئــم للســكان واألنشــطة
التنمويــة عــى الحيــز الوطنــي .والــوزارة معنيــة
أيضــا بإعــداد واعتــاد الخطــط واللوائــح للبلديات.
وبالنســبة ملامرســة التخطيــط اإلقليمــي الــذي
اســتحدث مؤخــرا وأدمــج يف االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة ،فيحظــى بالكثــر مــن
االهتــام الــذي يعكســه تنامــي أنشــطة
التخطيــط اإلقليمــي املســتمرة يف جــدة
تتبنى الحكومة استخدام
واملدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة.
املخططات املحلية باعتبارها

الوسيلة الرئيسية لتوجيه وضبط
التنمية الحرضية يف املدن.

ويوفــر التخطيــط اإلقليمــي وســيلة لحــل
مشــاكل النمــو الرسيــع والتوزيــع املــكاين
غــر املتــوازن للســكان يف مختلــف مناطــق
اململكــة .وتتــم إدارة هــذا التخطيــط يف الغالــب
عــى مســتوى املنطقــة تحــت إرشاف مجالــس
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املناطــق ،أو يف بعــض الحــاالت مثــل الريــاض واملنطقــة الرشقيــة ،مكــة
املكرمــة ،املدينــة املنــورة ،حائــل ،عســر مــن قبــل هيئــات التطويــر.
وعــى املســتوى البلــدي ،تتجــه اململكــة نحــو اســتخدام الخطــط
العمرانيــة املحليــة كوســيلة رئيســة لضبــط وتوجيــه تنميــة
فهــي تحــدد اســتعامالت األرايض والنقــل والبنيــة التحتيــة الرئيســة يف
املدينــة ،وتوفــر ضوابــط للتنميــة لتعزيــز املرونــة التخطيطيــة ومتكــن
صنــع القــرارات مــن جانــب إدارات التخطيــط يف البلديــات .وتعتــر الخطــة
العمرانيــة املحليــة العصــب الرئيــس للطــرق الرئيســة والرسيعــة التــي
تربــط املدينــة داخليــا وخارجيــا باملــدن األخــرى وباملرافــق الرئيســة ومواقــع
الخدمــات العامــة.

املــدن)44(.

وتلتــزم كافــة الجهــات التنمويــة ببنــود الخطــة العمرانيــة املحليــة التــي
تعتمدهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،وترتجــم الحقـاً إىل مخططــات
رئيســة ،ومخططــات تفصيليــة (مخططــات مناطــق العمــل املختــارة) .تتــم
مراجعــة الخطــة املحليــة عــادة مبــا يتــاىش مــع التغــرات يف الســياق
الحــري .ونــادرا مــا يتــم تنفيــذ الخطــة مــن خــال مشــاريع فرديــة يتــم
تنفيذهــا وفقــا لتوافــر التمويــل.

الشكل  :٣-5الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي
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ويف إطــار حوكمــة البلديــات يجــري توفــر أنــواع مختلفــة مــن الخدمــات
العامــة ،حيــث يوضــح الشــكل  3-5بعــض هــذه الخدمــات واملرافــق العامــة
املقدمــة .وتســهم األنشــطة البلديــة املوجهــة نحــو توفــر الخدمــات
واملرافــق العامــة كثــرا ً يف رفــع مســتويات املعيشــة وضــان توفــر
االحتياجــات األساســية للمواطنــن .ومــن بــن مــا تشــمله الخدمــات
واملرافــق :إنشــاء وتشــغيل شــبكات املرافــق العامــة (ترصيــف ميــاه
األمطــار والســيول ،وشــبكات الشــوارع) والخدمــات العامــة (مســالخ،
أســواق ،حدائــق ،وصحــة البيئــة) مــن خــال تنظيــف الشــوارع  ،وجمــع
النفايــات والتخلــص اآلمــن منهــا بيئيــاً ،وإزالــة املخلفــات.
وتطبــق البلديــات أيضــا أنــواع مختلفــة مــن االشــراطات واللوائــح.
ويشــمل ذلــك إصــدار الخطــط املحليــة التــي تحدد أمنــاط التنميــة ،ومعايري
تقســيم املناطــق  ،وإصــدار تراخيــص البنــاء جنبــا إىل جنــب مــع اعتــاد
ضوابــط التنميــة مراقبــة التنميــة .فأمانــة الريــاض ،عــى ســبيل املثــال ،
عــى بوابــة خدماتهــا اإللكرتونيــة الرســمية  ،صنفــت اشــراطاتها ولوائحهــا
إىل خمــس فئــات :الصحيــة  ،البلديــة  ،اإلنشــائية  ،الفنيــة والعامــة)45(.

الشكل  :٤-5مقرتح إطار الالمركزية للمسؤولية التنظيمية يف التخطيط وإدارة التنمية

مستوى التدخل
وأدواته

اإلرشاف الرئيس

الوكاالت املساندة

وزارة الشئون البلدية
والقروية

جميع الوزارات
ووكاالتها التنفيذية

وزارة الشئون البلدية
والقروية ومجالس
املناطق وهيئات
التطوير وفروع الوزارات
والبلديات

مجلس املنطقة
وفروع الوزارات

املستوى
الوطني

االسرتاتيجية العمرانية
الوطنية

املستوى
املناطقي

التخطيط اإلقليمي

مجالس املنطقة

املستوى
املحيل

التخطيط الهيكيل
والتفصييل

البلديات

الرشكاء يف التنمية

البلديات ومجالس
املناطق وهيئات التطوير
واملجتمع املدين
ومجموعات األعامل

قادة املجتمع ورجال
األعامل واملجتمع
املدين

ممثلو املجلس البلدي
واملجتمع املدين

املصدر :د .شيبو باال جاربا

يكشــف تحليــل تــدرج عمليــة التخطيــط العمــراين الحاجــة ملراجعــة بعــض
التحديــات مــن أجــل مزيــد مــن الكفايــة والفاعليــة يف تحقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة .فاملنظومــة العمرانيــة يبــدو فيهــا قــدر مــن توزيــع
للمســؤوليات لكــن واقــع املامرســة التخطيطيــة يكشــف بــأن التخطيــط
عــى املســتوى املناطقــي واملحــي يخضــع لنهــج اإلدارة املركزيــة مــا
يقيــد االســتقاللية املاليــة واإلداريــة للمناطــق واملحافظــات واملحليــات
يف حــدود نطاقهــا اإلرشايف ويجعــل منهــا فقــط ذراع تنفيــذي للقــرارات
املركزية.
هــذا الوضــع يلغــي مبــدأ تفويــض الصالحيــات إىل اإلدارة املحليــة يف
األمــور التــي تســتطيع فيهــا اإلدارة املحليــة إنجازهــا بشــكل أفضــل وأكــر
فعاليـ ًة مــن األجهــزة املركزيــة ،فأهــل املحليــات أدرى باحتياجاتهــم ألنهــم
األقــرب وألنهــم املعنيــون بأمورهــم وأحوالهــم ،ولذلــك  ،هنــاك حاجــة
إىل مراجعــة إطــار الحوكمــة مــن خــال الالمركزيــة اإلرشافيــة .ويدعــم
ذلــك األجنــدة الحرضيــة الجديــدة  ،التــي تنــص عــى أن عمليــات التخطيــط
والتصميــم الحــري املناطقــي يجــب أن تقودهــا اإلدارات املحليــة  ،ولكن
تنفيذهــا يتطلــب التنســيق والتعــاون والتشــاركية مــع جميــع املســتويات
الحكوميــة ،واملجتمــع املــدين والقطــاع العــام و أصحــاب املصلحــة
املعنيــن اآلخريــن كــا موضــح يف الفصــل  .6وعــاوة عــى ذلــك  ،تدعــو
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة إىل عمليــات تخطيــط تشــاركية )46(.وهــذه
الالمركزيــة لــن تكــون مجديــة إال عندمــا تنفــذ يف إطــار مــن الالمركزيــة

املاليــة ،مــا مينــح كل مســتوى مــن مســتويات الحكومــة القــدرة عــى
الحصــول عــى األمــوال املولــدة واســتخدامها يف أعــال التنميــة.
باإلضافــة إىل ذلــك  ،هنــاك حاجــة إىل تعزيــز التنســيق األفقي والعمودي
يف إدارة العمــل اإلمنــايئ  ،حيــث يســاهم التنســيق الفعــال ملؤسســات
الحوكمــة بشــكل كبــر يف إنشــاء البيئــة املناســبة للعمــل التنمــوي
وإدارتــه .كــا يعــزز التنســيق املؤســي العمــل الجامعــي الفعــال
بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة ،ال ســيام يف صياغــة سياســات التنميــة
القطاعيــة .وهــذا التنســيق مطلــوب يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وال ســيام عــى املســتوى املناطقــي ،حيــث يعــد تبــادل املعلومــات
بــن اإلدارات القطاعيــة ومجلــس املنطقــة أمــرا ً حيوي ـاً لتفعيــل التنميــة
املناطقيــة املتوازنــة مكانيــاً.
يــدرس مجلــس املنطقــة كل مــا مــن شــأنه رفــع مســتوى الخدمــات
باملنطقــة ويحــدد احتياجاتهــا واقــراح إدراجهــا يف خطــة التنميــة الوطنيــة،
والرفــع بذلــك ملقــام وزارة الداخليــة ،مــع املســاءلة أمامهــا .وكذلك دراســة
املخططــات التنظيميــة ملــدن وقــرى املنطقــة ومتابعــة تنفيذهــا بعــد
اعتامدهــا ،ويتــم تطويــر هــذه الخطــط يف كثــر مــن األحيــان بالتشــاور مــع
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة  ،إال أنهــا ال تتّبــع منوذجــا ثابتًــا .وباملثــل
 ،يكــون للمخططــات الرئيســة أو املحليــة عــى مســتوى املــدن ،والتــي
غالب ـاً مــا تعدهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بالتشــاور مــع الســلطة
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املحليــة ،هنــاك حاجــة لتحســن خــرات املوظفــن العاملــن يف مجــال
التخطيــط املناطقــي واســتحداث آليــات للرصــد مثــل مــؤرشات األداء
لتقويــم مســتوى إنجــاز مشــاريع التخطيــط املناطقــي .ويشــدد الفصــل
 6عــى أهميــة تعزيــز تطويــر القــدرات يف مجــال اإلدارة الحرضيــة ،مبــا
فيهــا القــدرات املؤسســية  ،واملهــارات الفنيــة والتخصصيــة لألفــراد،
وكذلــك مهــارات القيــادة املحليــة.

 7-5الكــوادر املؤسســية البلديــة واإلدارة
املحليــة
يتنــاول هــذا القســم دور البلديــات وقدراتهــا املؤسســية عــى إدارة
التنميــة املحليــة ،وتحديــدا ً ،طبيعــة أنشــطتها وقدرتهــا عــى إدارة النمــو
والتنميــة بشــكل اســتباقي يســاهم يف تطــور املــدن املالمئــة لحيــاة
الســكان ،كــا يركــز هــذا القســم أيضً ــا عــى طبيعــة التحديــات التــي
تواجههــا البلديــات وكيــف أن القــدرة عــى التعامــل مــع هــذه التحديــات
تعكــس مــدى قــدرة اإلدارة التنفيذيــة للبلديــات .هنــاك تشــخيص عــام
للوضــع الخــاص بالقــدرات الفنيــة يف جميــع البلديــات يعقبــه اســتعراض
تفصيــي لدراســات حالــة مــن الدمــام وجــدة.
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تشــكل البلديــات يف اململكــة العربيــة الســعودية جــزءا ً مــن الهيكليــة
املؤسســية املحليــة إلدارة الشــئون التنمويــة يف املناطــق الحرضيــة.
ومــع ذلــك ،تفتقــر إىل دور حاســم يف اإلدارة املحليــة .)48(،فهــي تــزاول
أنشــطتها تحــت إرشاف وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة وتعتمــد عليهــا،
حيــث تقــوم الــوزارة بإعــداد املخططــات الهيكليــة التــي تنفــذ عــى
املســتوى املحــي ،يف حــن تتمتــع البلديــات باالســتقاللية فقــط يف
إعــداد املخططــات التفصيليــة وتنفيذهــا.
ال يُنظــر إىل املخطــط الهيــكيل كوثيقــة جامــدة ،وإمنــا وثيقــة لسياســة
تنمويــة شــاملة طويلــة املــدى تتســم باملرونــة التــي متكنهــا مــن
االســتجابة للظــروف واألوضــاع املتغــرة يف البيئــات العمرانيــة.
ويســتخدم املخطــط الهيــكيل لتنســيق االســتثامرات والتوفــر الــكايف
مــن الخدمــات واملرافــق الحرضيــة حســب أولوياتهــا .يف اآلونــة األخــرة ،
كان هنــاك اتجــاه متزايــد نحــو التعاقــد مــع املكاتــب االستشــارية إلعــداد
املخططــات ملختلــف البلديــات ،قوبــل باالنتقــاد لتقدميــه حلــوالً
تخطيطيــة ومنــاذج تنمويــة تقليديــة التراعــي متطلبــات البيئــة الســعودية
املتغــرة)49(.
والبلديــات مكلّفــة نظام ـاً بتطبيــق أنــواع مختلفــة مــن األنظمــة واللوائــح
والتعليــات لتوجيــه وضبــط منــو املــدن .وتغطــي هــذه األنظمــة واللوائح
مجموعــة واســعة مــن القضايــا؛ مــن تحديــد الشــراطات البنــاء وإجــراءات
املوافقــة واســتصدار تراخيــص البنــاء ،ومراقبــة أعــال اإلنشــاء .وتتضمــن
خطــط العمــل عــاد ًة تطويــر األرايض وتوفــر البنيــة التحتيــة بالتنســيق مــع
األجهــزة الحكوميــة األخــرى .وتقــوم البلديــات بوظائــف عديــدة أهمهــا إدارة
الشــئون املتصلــة بالصحــة والنظافــة العامــة كجمــع النفايــات والتخلــص
منهــا ،وعــارة البيئــة ،وغريهــا .ويف بعــض األحيــان  ،تقــوم البلديــات
بإعــداد إرشــادات ولوائــح ملراقبــة أعــال وأنشــطة التطويــر والتنظيــم
م التحليــل املذكــور أعــاه عــن مســتوى معــن مــن عــدم
يف املدينــة .وينـ ّ
الرضــا فيــا يتصــل باســتقاللية البلديــات يف اإلدارة املحليــة ،وجــودة
الخدمــات البلديــة املقدمــة.
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كــا تــم توضيحــه ســابقاً ،مــن أن ماليــة قطــاع الخدمــات البلديــة يف
معظمــه يعتمــد عــى متويــل الحكومــة املركزيــة لهــا .ويوضــح الشــكل
( )5-5أن قطــاع الخدمــات البلديــة يف عــام  2016مل يتلــق ســوى  % 5مــن
مخصصــات امليزانيــة لتغطيــة أنشــطة وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة
وفروعهــا مــن األمانــات والبلديــات وهيئــات تطويــر املناطــق واملــدن.
ومــن نســبة الـــ  ، % 5كانــت التحويــات الفعليــة إىل قطــاع الخدمــات البلدية
يف ذلــك العــام  .% 3ويف ميزانيــة  ،2017تــم تخصيــص  % 5مــن إجــايل
امليزانيــة لقطــاع الخدمــات البلديــة.
ويبــدو أن هــذا التمويــل غــر كاف لدعــم أنشــطة األجهــزة البلديــة مبــا
يحقــق اإلدارة الفعالــة والكفــؤة ألنشــطة التنميــة .ولذلــك ،هنــاك ضغــوط
عــى املجالــس البلديــة إليجــاد آليــات بديلــة لتنميــة اإليــرادات البلديــة
الذاتيــة لدعــم أنشــطة البلديــات ورفــع جــودة الخدمــات البلديــة املقدمــة.
لكــن قــدرة البلديــات يف تنميــة إيراداتهــا الذاتيــة املبــارشة محــدودة،
حتــى البلديــات الكــرى  ،مثــل أمانــة محافظــة جــدة ال تغطــي إيراداتهــا
املاليــة املبــارشة ســوى  % 35مــن إنفاقهــا اإلجــايل )50(.وهــذا راجــع
الفتقــار البلديــات لآلليــات املناســبة لتنميــة مواردهــا الذاتيــة مــن خــال
اإليــرادات الرضيبيــة  ،فمعظــم الخدمــات املقدمــة مجانيــة .وبالفعــل،
وكــا ســبقت اإلشــارة إليــه يف الفصــل الرابــع  ،فــإن رســوم اســتهالك
الخدمــات البلديــة كالكهربــاء مثــا تقــل عــن ســعر التكلفــة الحقيقيــة
الحاليــة ،وال توجــد رســوم نفايــات أو اســتهالك ميــاه برغــم التكلفــة العاليــة
وجــل مــا يتــم تحصيلــه مــن إيــرادات بلديــة ذاتيــة
ّ
إلنتــاج امليــاه املحــاة.
يــأيت عــن طريــق اللوحــات الدعائيــة واإلعالنيــة يف الشــوارع واملياديــن
وتحصيــل الغرامــات.
وهنــاك مــا يشــر إىل أن تنفيــذ الخطــط الســابقة مل يكــن ناجحــا بســبب
اقتصــار التمويــل كل ّيـ ًة عــى الحكومــة )51( .ففــي محتــوى الفصــل  6يالحــظ
أن الحكومــة املركزيــة ال تــزال تحتفــظ بنفــوذ كبــر عــى األجهــزة املحليــة
يعكســه افتقــار البلديــات لصالحيــة فــرض الرضائــب املحليــة ،وبقــاء
اعتامدهــا يف ترصيــف شــئونها عــى مرصوفــات الحكومــة املركزيــة مــا
يحــد مــن قدرتهــا عــى تحديــد ســبل التعامــل مــع القضايــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة والبيئيــة املحليــة ومعالجتهــا.
وعــاوة عــى ذلــك  ،ليــس لألجهــزة املحليــة ســوى قــدر ضئيــل مــن
الســيطرة عــى االســتفادة مــن األرايض الحرضيــة غري املســتغلة بشــكل
جيــد واملوجــودة يف مواقــع جيــدة داخــل املــدن ألغــراض مرشوعــات
ـر ..ويك يتســنى تحقيــق التنميــة املســتدامة ،يتطلــب
اإلســكان امليـ ّ
األمــر تعزيــز القــدرات املاليــة الذاتيــة للبلديــات مــن خــال تشــجيع
الــراكات مــع القطــاع الخــاص ،وفــرض الرضائــب املحليــة ورســوم
اســتهالك الخدمــات ،وإجــراء ترتيبــات ماليــة أكــر إنصافــاً بــن الحكومــة
املركزيــة واملحليــات.
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فيــا يــي بعــض التحديــات الرئيســة التــي تواجــه القطــاع البلــدي يف
اململكــة العربيــة الســعودية.
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الشكل  :٥-5توزيع اإلنفاق العام حسب القطاعات ،للعام املايل  2016و 2017

اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2017

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  2%) 3%أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﲇ
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2016

اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 5%

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 3%

اﻟﻌﺴﻜﺮي  4%) 25%زﻳﺎدة ﻋﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  2%) 25%زﻳﺎدة ﻋﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ  1%)5%أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

اﻷﻣﻦ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹدارﻳﺔ  1%) 12%زﻳﺎدة ﻋﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻋﻴﺔ  2%)12%زﻳﺎدة ﻋﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

وﺣﺪة اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  2%) 10%أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ(

املصدر :بنك الخليج الدويل2017 ،

الوتــرة املتســارعة للتحــر :التحديــات التــي تواجههــا املــدن مردّهــا
الوتــرة املتســارعة للتحــر ،إذ شــهدت مــدن الخليــج العــريب وتــرة تحــر
غــر مســبوقة وقــد متــت اإلشــارة إليهــا عــى أنهــا "واحــدة مــن أرسع
املناطــق تحــرا ً يف العــامل" )52(.وكــا هــو موضــح يف الفصــل األول ،
فقــد ارتفــع مســتوى التحــر يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن %21.3
فقــط يف عــام  1950إىل  %83.1يف عــام  ،2015ومــن املتوقــع وصولــه
إىل  %90بحلــول العــام  .2050وقــد اتســم هــذا التحــول الحــري بارتفــاع
معــدل النمــو الســكاين ،والتوســع الرسيــع يف حــدود املــدن ،ال ســيام
يف املراكــز الحرضيــة الخمســة الرئيســة ،وهــي جــدة والريــاض والدمــام
واملدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة.
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تخطيــط مركــزي يحــد مــن اإلدارة االســتباقية :تخضــع البلديــات لرقابــة
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة .وكــا ن ّوهنــا ســابقاً ،فــإن الــوكاالت
الفنيــة املركزيــة والــوزارات مســؤولة عــن وضــع السياســات الحرضيــة
واملناطقيــة واملحليــة ،بينــا تختــزل صالحيــات األجهــزة البلديــة
الوطنيــة اﻟﺪﻟﻴﻞ
رﺳﻤﻴﺔ املحليــة .ومــع وجــود أكــر مــن  ٢٨٥بلديــة
الخطــط
تنفيــذﻏ
املحليــة يف أﺣﻴﺎء
متنوعــة ،يتعــذر وضــع تصــور حــول كيفيــة إدارة هــذه املــوارد بالفعاليــة
ﻣﻨة
أراﴈ ﻓﻀﺎء )ﺑﻴﻀﺎء( ﻏ
ّ
املطلوبــة .ويف هــذا الســياق ،يشــر الوضــع إىل الحاجــة إىل إصــاح
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
داﺧﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ
أراﴈ
ﺗﻘﺴﻴت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔمــع الرتكيــز عــى
اإلداريــة
والثقافــة
العامــة
اإلدارة
إداري يف هيكليــة
متعــددة املســتويات،
حوكمــة
إطــار
واســتحداث
الســلطة
المركزيــة
ﺗﻘﺴﻴت أراﴈ ﺧﺎرج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
واالســتفادة مــن الهيــاكل القامئــة ،مــن املســتوى الوطنــي إىل
املناطقــي ،واىل املحــي ،مــع إعطــاء كل مســتوى مســؤولية
مســتقلة مناســبة وقــدرة عــى العمــل .غــر أن هــذه املســؤولية لــن
تكــون فعالــة إال إذا اقرتنــت بقــدرة املســتويات املختلفــة عــى تحصيــل
إيــرادات مبــارشة مكملــة للتمويــل املركــزي لدعــم أنشــطتها اإلمنائيــة،
وكذلــك مــن خــال الــراكات مــع القطــاع الخــاص التــي ســتمكن مــن
توفــر التمويــل لجوانــب التنميــة العامــة .كــا يســلط الفصــل الســادس

الضــوء عــى أهميــة التشــاركية بــن اإلدارة العليــا واإلدارة املحليــة
يف صياغــة السياســات الحرضيــة وتنفيذهــا .وهــذا ممكــن مــن خــال
زيــادة مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف عمليــات صنــع القــرار الحكومــي.
التنميــة منخفضــة الكثافــة وزحــف العمــران :كــا هــو موضــح يف الفصــل
األول  ،تطــورت املــدن الرئيســة يف اململكــة العربيــة الســعودية وتركــزت
فيهــا نســبة كبــرة مــن الســكان مــا تســبب يف زيــادة الطلــب عــى
األرايض الحرضيــة وارتفــاع أســعارها وحملــت املواطنــن للبحــث عــن
أراض لهــم يف مواقــع نائيــة عــى أطــراف املــدن جــرت تنميتهــا بطريقــة
غــر منظمــة وأســفرت عــن زحــف وانتشــار عمــراين منخفــض الكثافــة،
واســتعامالت مفــردة لــأرايض وآثــار ســلبية أخــرى منهــا طــول مســافات
التنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة ،وتفضيــل اســتخدام الســيارة الخاصــة
عــى النقــل العــام ،وزيــادة يف اســتهالكات الطاقــة ومــا ينجــم عــن ذلــك
مــن زيــادة انبعاثــات الكربــون التــي تســاهم بشــكل كبــر يف تغــر املنــاخ
كــا هــو موضــح يف الفصــل .3
زيــادة تكاليــف توفــر شــبكات البنيــة التحتيــة :يرتبــط الزحــف العمــراين
أيضً ــا بزيــادة يف تكلفــة توفــر وتشــغيل وصيانــة شــبكات املرافــق
والتجهيزات األساسية )53(.وكام أشري يف الفصلني  4و  ، 6من أن تشجيع
الثقافــة املجتمعيــة الســائدة لنمــط املســاكن "الفيــا" املســتقلة أو
شــبه املســتقلة عــى الشــقق  ،إىل جانــب ارتفــاع الدخــل وتوافــر قــروض
اإلســكان امليــرة ،أدى إىل توســع وامتــداد حــري غــر منضبــط نحــو
أطــراف وضواحــي املــدن مــع زيــادة يف تكاليــف البنيــة التحتيــة (الطــرق
وإمــدادات امليــاه والــرف الصحــي) ،وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه يف
الفصــل األول مــن أن االمتــداد العمــراين يــؤدي إىل زيــادة الطلــب عــى
التنقــل واســتهالك الطاقــة ،مــا يؤثــر ســلباً عــى ســامة البيئــة ،زيــادة
تكلفــة توفــر الخدمــات األساســية وإدارة األماكــن العامــة املفتوحــة
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والبنيــة التحتيــة ؛ تقليــل وفــورات التجمــع ؛ وخفــض إنتاجيــة املــدن .وعــاج
ذلــك كــا هــو مقــرح يف الفصلــن األول والســادس مــن خــال التوســع
الحــري املخطــط واملــدروس ،والعمــل بسياســة التكثيــف الحــري عــر
مرشوعــات التجديــد والتطويــر العمــراين ألواســط املــدن وتنميــة أألراض
البيضــاء داخــل املــدن لتشــجيع اقتصــادات التكتــات ،وخفــض كلفــة توفــر
البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة.
مشــاكل حركــة املــرور والنقــل :تــؤدي التنميــة منخفضــة الكثافــة إىل
زيــادة املســافات بــن منابــع ومقاصــد الرحــات املروريــة ،وكرثة اســتخدام
الســيارات الخاصــة يف التنقــل ،مــا يــؤدي إىل االزدحامــات املروريــة،
ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تقليــل اإلنتاجيــة وتلــوث بيئــي وارتفــاع الوفيــات
الناجمــة عــن حــوادث املــرور ،وكذلــك تأثــر أكــر الفئــات ضعفــا يف
املجتمــع ســلباً بارتفــاع معــدالت انبعــاث الكربــون وزيــادة االحــرار العاملــي
والتغــرات يف املنــاخ وتلــوث الهــواء  ،حيــث متــت اإلشــارة لذلــك يف
الفصــل الثالــث .وتجــدر اإلشــارة إىل أن االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة
للمملكــة تهــدف  ،كــا هــو موضــح يف الفصــل  ، 6إىل حاميــة البيئــة،
والحــد مــن الزحــف العمــراين ،وتعزيــز التنميــة املتوازنــة مكانيــاً عــى
كامــل الحيــز الوطنــي .وتنظــر األجهــزة املحليــة أيضــا إىل إتاحــة وســائل
النقــل اآلمنــة وامليــرة والفعالــة للجميــع ،مبــا يف ذلــك القطــارات
الخفيفــة والحافــات ذات املســار املخصــص كحلــول تنقــل شــاملة داخــل
املناطــق الحرضيــة)54(.
انتشــار العشــوائيات يف املــدن الســعودية :انتــرت األحيــاء
العشــوائية يف املــدن الســعودية نتيجــة ضعــف الرقابــة البلديــة .فعــى
ســبيل املثــال ،يشــر الفصــل  6إىل أن  %35مــن ســكان مدينــة جــدة
يقطنــون يف إنشــاءات (مســاكن) مشــيدة بــدون موافقــة رســمية ،نتيجــة
دوافــع دميوغرافيــة واقتصاديــة وثقافيــة ،وأطــر تنظيميــة غــر مالمئــة قد
تأخــذ شــكل لوائــح بنــاء تحــدد املعايــر التــي ال يســتطيع معظــم الســكان
االمتثــال لهــا ،كــا هــو مذكــور يف الفصــل األول .وبالتــايل  ،فــإن تنميــة
األرايض يف املناطــق الحرضيــة غــر منصفــة وغــر فعالــة ،مــا يدفــع
األغلبيــة نحــو الســكن غــر الرســمي الــذي ال يســتدعي االقــراض مــن
البنــوك ،كــا يشــر بذلــك الفصــل .6

رئيــس إرشــادي ملدينــة الدمــام أع ـدّه االستشــاري(CH2M HILL and )55
 ،CEG & Associatesوبــدأ تنفيــذه رســمياً يف عــام  ،1983حيــث شــمل
اســراتيجية للنمــو حتــى عــام  ،2005وتضمنــت أهدافــه ضبــط التنميــة
العمرانيــة وإدارتهــا بطريقــة تعظــم الفوائــد للجميــع )56( .ويف عــام 1996
أعــدت أمانــة الدمــام دراســة املخطــط الهيــكيل لحــارضة الدمــام تناولــت
القضايــا واملعوقــات واإلمكانــات التنمويــة ،ووضــع اســراتيجية للتنميــة
املناطقيــة مــع أهدافهــا العامــة)57(.
يف عــام  ، ٢٠١٥وافــق مجلــس الــوزراء عــى تشــكيل هيئــة تطويــر
املنطقــة الرشقيــة للمســاهمة يف تحقيــق التنميــة الشــاملة للمنطقــة
(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  64لعــام  .)2015وينــص القــرار عــى إنشــاء
مجلــس يتكــون مــن  14عضـ ًوا ( )58لوضــع ،مــن بــن جملــة مهــام ،سياســات
عامــة للمرشوعــات داخــل املنطقــة ومتابعــة تنفيذهــا بالتنســيق مــع
األمانــة .ومــع ذلــك  ،ال يــزال الهيــكل التنظيمــي لهــذا الكيــان محــل نقــاش.
( )59ومبجــرد تفعيلــه ،مــن املتوقــع أن يوفــر لهيئــة تطويــر املنطقــة
الرشقيــة أداة تنظيميــة مســتقلة للمشــاركة الفعالــة يف عمليــة التنميــة
املناطقيــة  ،حيــث ســيكون لديــه صالحيــات منفصلــة وميزانيــة لهــذا
الغــرض.
ومــن مهــام هيئــة تطويــر املنطقــة الرشقيــة صياغــة السياســات
واإلجــراءات لرفــع كفــاءة الخدمــات واملرافــق العامــة وتحســن مســتويات
املعيشــة .كــا أنهــا مفوضــة بتنفيــذ مشــاريع يف حــارضة الدمــام ،وكذلك
إعــداد الخطــط والدراســات عــى املســتوى املناطقــي)60(.

 4-7-5الحالة :١منو وتحول تحول أمانة املنطقة الرشقية

تقــع الدمــام يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية،
وتشــمل مــدن الدمــام والخــر والظهــران والضواحــي الواقعــة بينهــم
ومناطــق العزيزيــة وشــاطىء نصــف القمــر الرتويحــي .وهــي ثالــث
أكــر تجمــع حــري يف اململكــة العربيــة الســعودية بعــد الريــاض وجــدة.
شــهدت الدمــام تحــوالت حرضيــة هامــة عــى مــدار منوهــا وتطورهــا مــن
حيــث عــدد الســكان والتغطيــة الجغرافيــة والنمــط والتشــكيل العمــراين
كــا هــو موضــح يف الفصــل األول.
التدخل التخطيطي وإدارة النمو
يف عــام  1976أعــ ّد االستشــاري G. Candilis-Metra International
 Consultantsدراســة تخطيطيــة إلعــداد مخططــات رئيســة وإرشــادية
ملــدن الدمــام والخــر والقطيــف .ويف العــام  1979تــم اعــداد اول مخطط
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التحديات الرئيسة يف إدارة تنمية منطقة الدمام الحرضية
• أن التوســع يف حــدود حــارضة الدمــام قــد فــاق احتياجاتهــا الســكانية
واالقتصاديــة مــع وجــود مســاحات مــن األرايض البيضــاء املخدومــة
باملرافــق والخدمــات مل تســتغل بعــد.
• التكدس املروري وتبعاته.
• اعتــاد مرشوعــات تنميــة حرضية واﺳﻌﺔ النــطﺎق دون اﻟﻧظر ﻲﻓ مدى
الحاجــة لهــا أو تداعياتهــا املفضيــة إىل مزيــد مــن الزحــف العمــراين.
• انتشــار التنميــة الحرضيــة منخفضــة الكثافــة عــى مســاحات شاســعة
مــن األرايض.
• املســاحات الشاســعة مــن األرايض البيضــاء املخدومــة باملرافــق
والتجهيــزات األساســية داخــل املــدن وتداعيــات عــدم اســتغاللها
تفقــد االســتثامر يف تلــك املرافــق فاعليتــه.
• عــدم قــدرة أمانــة الدمــام عــى ضبــط وإدارة وتوجيــه التنميــة بالفاعليــة
املطلوبــة يســتدعي رضورة مراجعــة أوضــاع قدراتهــا املؤسســية
والفنيــة ﻟﺿﻣﺎن تحقيــق ﻣدن ﻣﺳﺗداﻣﺔ يطيــب العيــش فيهــا.

 5-7-5الحالة  :2منو وتحول أمانة محافظة جدة

تقــع محافظــة جــدة غــرب اململكــة العربيــة الســعودية عــى ســاحل البحــر
األحمــر .وتعتــر بوابــة الدخــول الغربيــة إىل اململكــة العربيــة الســعودية
للحجــاج واملعتمريــن .وتعــد ثــاين أكــر مدينــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية بعــد الريــاض ومحــرك رئيــس لالقتصــاد الحــري  ،كــا هــو
موضــح يف الفصــل  .4وقــد زادت كتلتهــا العمرانيــة بشــكل كبــر خــال
العقــود املاضيــة ،ودفــع هــذا التحــول إىل زيــادة الطلــب عــى تحســن
الخدمــات والبنيــة التحتيــة لتلبيــة االحتياجــات امللحــة للســكان.
التدخــات التخطيطيــة يف املجــال الحــري وســبل إدارة التحــول
الحــري
تــم صياغــة العديــد مــن الخطــط الرئيســة للتعامــل مــع التحــول الحــري
الــذي تشــهده مدينــة جــدة ،وهــذه الخطــط تشــكل أساســاً للتدخــات
يف املجــال الحــري لتحســن حيــاة الســكان ،حيــث تــم تصنيــف هــذه
التدخــات يف خمــس مراحــل عــى النحــو التــايل:
املرحلــة  :1حــدث ذلــك يف عــام  1960بعــد هــدم جــدار املدينــة حيــث
زادت التنميــة باتجــاه الســهول الســاحلية يف الشــال والجنــوب مــن
املدينــة ،لكــن توفــر الخدمــات مل يكــن مواكبــاً للنمــو ،مــا أدى

لوجــود كتــل عمرانيــة بــدون خدمــات ،كُلــف عــى إثرهــا الخبــر يف تخطيــط
املــدن املعــاري املــري عبــد الرحمــن مخلــوف بإعــداد املخطــط
الهيــكيل ملدينــة جــدة ،وكان ذلــك إبّــان الســتينات مــن القــرن املــايض.
املرحلــة  :2بــدأت مرحلــة التخطيــط العمــراين الثانيــة بإعــداد املخطــط
الرئيــس مــن قبــل االستشــاري روبــرت ماثيــو يف عــام  ،1973لتنظيــم
املنطقــة التجاريــة  ،وتحســن شــبكة النقــل داخــل املدينــة وحولهــا،
وكذلــك تحســن اســتعامالت األرايض القامئــة وشــملت الدراســة
التخطيطيــة أيضً ــا دراســة مفصلــة لوســط املدينــة وأحياءهــا القدميــة،
مــع تصنيــف املبــاين التاريخيــة للحفــاظ عــى الــراث العمــراين للمدينــة.
واقتــر النمــو مبوجــب املخطــط عــى تنميــة املســاحات الشــاغرة
القامئــة باتجــاه القطاعــات الجنوبيــة والوســطى والرشقيــة والشــالية
مــن املدينــة.
املرحلــة  : 3أعــد االستشــاري جاكســون املخطــط الرئيــس التنفيــذي
للمدينــة يف عــام 1978الــذي أســهم يف توفــر شــبكة طــرق حرضيــة
قويــة ،واســتخدامات تفصيليــة مرتابطــة لــأرايض ،مــع تخصيــص الجــزء
الجنــويب مــن املدينــة كمنطقــة صناعيــة ،وتوجيــه للتنميــة الحرضيــة نحــو
القطــاع الشــايل.
املرحلــة  :4أعــد االستشــاري الصميــت خاللهــا املخطــط الرئيــس ملدينــة
جــدة يف عــام  ،1990حيــث تــم توجيــه النمــو الحــري نحــو التــال
الرشقيــة واملناطــق الشــالية مــن خــور أبحــر ،مــع إنشــاء توابــع حرضيــة
جديــدة حــول املناطــق الســكنية املنشــأة حديثًــا .وبنــا ًء عــى توصيــة
الدراســة التخطيطيــة ،تــم إنشــاء بلديــة جديــدة للتعامــل مــع قضايــا النمــو
يف املنطقــة.
املرحلــة  :5تــم إعــداد مخطــط رئيــس آخــر يف عــام  ،2006اشــتمل عــى
تصميــم هيكليــة عمرانيــة جديــدة للمدينــة تأخــذ يف اعتبارهــا التأثــرات
االجتامعيــة املحتملــة ،وســهولة التنقــل داخــل املدينــة ،يف مســعى
إلعــادة التــوازن إىل النمــو يف الشــال مــن خــال تعزيــز وســط املدينــة
واملناطــق املجــاورة .كــا تقــرح الدراســة إنشــاء توابــع (مراكــز) حرضيــة
للمدينــة عــى أطرافهــا لتقليــل أحجــام األرايض الشــاغرة بــن املــدن.
ودعــم النمــو املحــوري لتحســن النقــل وتســهيل حركــة املــرور عــى
طــول الطــرق وزيــادة الكثافــة واالســتخدام املختلــط لــأرايض .وقــد
اســتكملت خطــة عــام  2006بخطــة هيكليــة أقرتهــا وزارة الشــئون البلديــة
والقرويــة يف .2015
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5.7
 8-5املشاركة والشمولية
هنــاك اعــراف متزايــد يف األوســاط التنمويــة بــأن التنميــة الحرضيــة
التحديات الرئيسة أمام إدارة النمو والتحول الحرضي ملدينة جدة
والحوكمــة الرشــيدة مرتبطــان ببعضهــا البعــض ،أي أن مشــاركة املجتمــع
• تزايــد العشــوائيات العمرانيــة ،التــي تؤثــر يف شــكل النمــو
املســتقبيل للمدينــة كــا هــو موضــح يف الشــكل )62(.6-5
املــدين يف صنــع القــرار عنــر أســايس للحوكمــة الرشــيدة يف
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﲇ
اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺨﺼﺺ
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة بأهميــة املشــاركة
وتعــرف
التنميــة.
إدارة
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2016
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2017
والشــمول وذلــك بالتعهــد وااللتــزام مببــدأ "أال يتخلــف أحــد عــن ركــب
• مشــاكل يف تنفيــذ مشــاريع الخدمــات والبنيــة التحتيــة بســبب نقــص
التنميــة" .وتدعــو إىل تنميــة حرضيــة وريفيــة متكــن األفــراد واملجتمعــات
التنســيق الــذي يــؤدي إىل تعــر وإلغــاء املشــاريع.
مــن املشــاركة الكاملــة والهادفــة .كــا تؤكــد ،كــا أشــر يف الفصــل
الســادس  ،عــى مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف القــرارات التــي تؤثــر يف
• النمــو غــر املتــوازن وغــر املســتدام بســبب ضعــف التحكــم يف
شــؤونهم وكذلــك التقاســم املنصــف ملنافــع ومزايــا التحــر .ومتثــل
تنميــة األرايض املخصصــة لالســتخدامات املخططــة.
املشــاركة وســيلة لتحقيــق تنميــة أكــر فعاليــة وكفــاءة تعالــج القضايــا
القامئــة وفــق احتياجــات املواطنــن وتعــزز انخراطهــم مــن منطلــق
• ضعف وجود إيرادات البلدية املبارشة.
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 5%
املســؤولية املدنيــة.اﳌﻮارد
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 3%
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  2%) 3%أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ(
املشــاركة والشــمولية أرجح ّيــة حلــول
كــا تكفــل
1%)5%قـأﻗﻞ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ـةاﳌﺨﺼﺺ(
ﻋﻦ
)2%ـرزﻳﺎدة
25%
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)4%لـزﻳﺎدة ﻋﻦ
ـيم 25%
اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﳌﺨﺼﺺ(العــام عــى
ـدرةﻣﻦالقطــاع
واﻟﻨﻘﻞـة يف
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔللثقـ
ـام نتيجــة
املشــاكل عــر التدخــل العـ
البنيـ
توافـ
ـدون
اﳌﺨﺼﺺ(أجــل التنميــة ،حتــى بـ
ـأرايض مــن
رسيــع
• تقسـ
اﳌﺨﺼﺺ(
الفصــل) 2%أﻗﻞ ﻣﻦ
يفاﻟﻌﺎﻣﺔ 10%
اﻟﱪاﻣﺞ
اﳌﺨﺼﺺ(هــو وﺣﺪة
 2%)12%زﻳﺎدة ﻋﻦ
اﻻﺟﺘﻋﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺨﺼﺺ(
ـدلﻋﻦ
) 1%يـزﻳﺎدة
واﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻷﻣﻦ
الســادس.
موضــح
التنفيــذ ،كــا
ـى
البلديــة عـ
اﻟﺼﺤﺔـدرة
ـى ضعــف قـ
أيضـاً عـ
12%ـو مــا
اﻹدارﻳﺔوهـ
الرضوريــة،
التحتيــة
التحكــم يف تنميــة األرايض أو حاميتهــا.
ولــي تكــون املشــاركة هادفــة وتكفــل املســاواة والشــمول يف أعــال
التنميــة ،هنــاك حاجــة إىل برامــج مشــاركة تراعــي طبيعــة الظــروف املحلية
• التنــازع يف األنظمــة واملامرســات بــن مختلــف الــوكاالت التنفيذيــة،
وتحـدّد مختلــف قطاعــات املجتمــع املتأثــرة ،وتدعوهــم للمشــاركة.
مــا يــؤدي إىل ازدواجيــة األدوار والتأخــر اإلداري.
• االفتقــار للكــوادر والخــرات الفنيــة املطلوبــة مــا يجــر أمانــة محافظــة
جــدة إىل اللجــوء للتعاقــد مــع املكاتــب االستشــارية ،مــا يحــد مــن
املشــاركة يف إعــداد الخطــط واملشــاريع ،والقــدرة عــى تعزيــز
املهــارات وتحقيــق األهــداف التنمويــة.

5.8

الشكل  :٦ -5انتشار األحياء العشوائية يف مدينة جدة

اﻟﺪﻟﻴﻞ
أﺣﻴﺎء ﻏ رﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻨة
أراﴈ ﻓﻀﺎء )ﺑﻴﻀﺎء( ﻏ
ّ
ﺗﻘﺴﻴت أراﴈ داﺧﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﺴﻴت أراﴈ ﺧﺎرج اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
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ويجــب تصميــم هــذه املشــاركة بحيــث تــؤدي النخــراط حقيقــي وتوضيــح
لقضايــا التخطيــط والتنميــة للمشــاركني مــن حيــث تحديــد الحلــول أو
تنفيذهــا أو تقوميهــا .ويك تكــون عمليــة املشــاركة فعالــة ،ينبغــي

إدماجهــا يف جميــع مراحــل العمليــة التنمويــة ،بــد ًءا مــن التخطيــط إىل
التنفيــذ وانتهــاء بتقويــم نتائــج املــروع ،وكذلــك هيكلتهــا اســتنادا ً إىل
مســتوى النشــاط التنمــوي .ففــي مســتوى صياغــة وإعــداد االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة  ،ال بــد أن تكــون املشــاركة املجتمعيــة واســعة النطــاق
يف جميــع أنحــاء اململكــة ،ويف مســتوى التنميــة املناطقيــة واملحليــة
تقتــر املشــاركة عــى الفعاليــات املوجــودة يف املناطــق املتأثــرة.
يف نظــام الحوكمــة الحــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية ،هنــاك
طــرق محــدودة إلرشاك املواطنــن يف عمليــة التنميــة .فهنــاك بعــض
الفــرص ملشــاركة أصحــاب املصلحــة يف مجلــس الشــورى ،ومجالــس
املناطــق ،ويف املجالــس البلديــة.
كانــت مســاهمة املــرأة يف قــوة العمــل منخفضــة برغــم تحصيلهــن
العلمــي ،إال أن الحكومــة عملــت منــذ عــام  2015وكجــزء مــن رؤيــة اململكــة
 2030عــى زيــادة فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة لتعزيــز مشــاركتهن بالحيــاة
العامــة والتنميــة الوطنيــة)64( .

هنــاك العديــد مــن املؤسســات املصممــة إلدمــاج طاقــات وقــدرات
الشــباب اإلبداعيــة ومشــاركتهم يف عمليــة التنميــة املســتدامة ،مثــل
الهيئــة العامــة للرياضــة ،املســؤولة عــن تنســيق األنشــطة الرياضيــة
واالجتامعيــة للشــباب ،ومنظــات مثــل هيئــة الهــال األحمــر الســعودي،
ومديريــة الدفــاع املــدين  ،وكشــافة الشــباب التــي تــرك الشــباب يف
األنشــطة املدنيــة والتطوعيــة .هنــاك أيضــا برامــج غــر رســمية ومجتمعيــة
مثــل برنامــج أصدقــاء جــدة  ،الــذي يــرك الشــباب يف إصــاح وصيانــة
املنــازل التــي تعــود ملواطنــن ســعوديني فقــراء لتعزيــز ثقافــة العمــل
التطوعــي .وقــد اشــركت الحكومــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
يف وضــع اســراتيجية وطنيــة للشــباب لتفعيــل القــدرات الكامنــة
لــدى الشــباب ،ورســم األهــداف والسياســات واإلجــراءات التــي تحقــق
طموحاتهــم وآمالھــم حتــى یكونــوا منتجیــن وفاعلیــن يف منظومــة
التنمیــة )66(.كــا حــددت خطــة التنميــة التاســعة ( )2014-2010مجــاالت
الرتكيــز املســتهدفة لتشــمل الرياضــة ،والصحــة ،والتعليــم  ،والثقافــة،
ومشــاركة املــرأة .وأظهــرت نتائــج اســتطالع للــرأي عــن الشــباب رغبتهــم
يف إتاحــة املجــال لهــم للمشــاركة يف صناعــة القــرار وتنفيــذ السياســات
عــى املســتويات املحليــة  ،واقــراح إنشــاء مجالــس شــباب محليــة
كوســيلة لتســهيل املشــاركة الفعالــة)67(.

©FSCP

مشاركة الشباب واملرأة يف ورش العمل
تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

145

ويظهــر اســتعراض نظــام الحوكمــة أن مجــال املشــاركة املتــاح ألصحــاب
املصلحــة وإدماجهــم يف عمليــة التنميــة محــدود جــدا ً )68( .وقــد يعــزى
ذلــك لبعــض العوامــل منهــا االفتقــار لتدابــر مؤسســية أو منصــة شــبابية
داعمــة للمشــاركة املجتمعيــة ،ونقــص معــريف يف أوســاط املجتمــع
فيــا يتصــل بكيفيــة أو أيــن تكــون املشــاركة  )69(.هنــاك حاجــة للبحــث
عــن طــرق لتحســن املشــاركة كجــزء مــن النشــاط اإلمنــايئ مــا يعــزز
الشــعور بالتملــك واالنتــاء لســكان املــدن .ويف هــذا الســياق ،ميكــن
االســتفادة مــن تجــارب مــدن مثــل جاكرتــا ،العاصمــة اإلندونيســية (اإلطــار
 ،)1-5حيــث تــم اســتخدام التقــدم التكنولوجــي كمنصــات لتصميــم طــرق
تيســر وتعزيــز مشــاركة أصحــاب املصلحــة بصــورة نشــطة وفعالــة.

 9-5األطر الترشيعية
تؤكــد األجنــدة الحرضيــة الجديــدة عــى أهميــة الترشيــع الحــري كعنــر
مــن عنــارص التنميــة الحرضيــة املســتدامة .ويعـ ّرف الترشيــع الحــري بأنــه
مجموعــة القواعــد والسياســات واملؤسســات واملامرســات الناظمــة
إلدارة املناطــق الحرضيــة ،وهــو الركيــزة األساســية التــي تســتند إليهــا
املؤسســات الحرضيــة وأجهــزة اإلدارة التنفيذيــة .لكــن ينبغــي األخــذ
يف االعتبــار أن مجــرد وجــود ترشيــع ال يضمــن اإلدارة الفعالــة للمناطــق

الحرضيــة ،لكنــه يتيــح إمكانيــة التعــرف مســبقاً عــى طبيعــة ونظاميــة
التنميــة الحرضيــة مــن منظــور عمــراين واجتامعــي واقتصــادي و بيئــي،
ويســهم يف تعزيــز االســتثامر واألداء االقتصــادي وتحقيــق الــروة.
وتتســم الجــودة الترشيعيــة بوجــود أنظمــة واضحــة ،دقيقــة وبســيطة
الفهــم لكنهــا دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة منهــا ،مــا يعكــس
مالءمــة وكفايــة الترشيــع لتوجيــه التحــوالت االجتامعيــة واالقتصاديــة
املرغوبــة وغريهــا مــن التحــوالت يف املجتمــع .ميكــن تحديــد الجــودة
يف شــكل الترشيــع ووضوحــه مــن خــال وضــوح ودقــة وعــدم غمــوض
الترشيــع وبســاطته.
ينــص "النظــام األســايس للحكــم" الصــادر باملرســوم امللــي رقــم
أ 91/يف  1مــارس  1992عــى أن اململكــة العربيــة الســعودية دولــة عربيــة
وإســامية ذات ســيادة ؛ دينهــا اإلســام ودســتورها هــو القــرآن الكريــم
والســنة النبويــة ونظــام الحكــم فيهــا ملــي يســتمد ســلطته مــن كتــاب
اللــه تعــاىل  ،والســنة النبويــة وهــا الحاكــان عــى هــذا النظــام وجميــع
أنظمــة الدولــة.

اإلطار  :1-5دروس مستفادة من جاكرتا :تسخري املجتمع من أجل حوكمة رشيدة
حــارضة جاكرتــا ( إندونيســيا) تضــم  10ماليــن نســمة يواجهــون العديــد مــن تحديــات التحــر مبــا يف ذلــك مشــاكل املــرور املعقــدة والفيضانــات املميتــة .لكــن
يف اآلونــة األخــرة  ،أصبحــت املدينــة مشــهورة بابتكاراتهــا الحرضيــة ،ال ســيام آليــة التخطيــط باالســتعانة بشــبكة اإلنرتنــت .هــذه اآلليــة تــرك الســكان يف اتخــاذ
القــرار عــى املســتوى املحــي ،حيــث يشــارك الســكان يف تحديــد مشــاكل املدينــة امللحــة واقــراح الحلــول .وميكنهــم اســتخدام هواتفهــم الذكيــة لإلبــاغ عــن
املشــاكل التــي تحتــاج إىل إصــاح  ،كجــزء مــن حفــز اســتخدام التكنولوجيــا يف إرشاك الســكان يف عمليــة التخطيــط الحــري ،حيــث يســتخدم الســكان تطبيقــات
الهاتــف مثــل  Qlueالتــي تســمح لهــم بالتقــاط صــور للمشــاكل القامئــة مثــل النفايــات املطروحــة عــى جوانــب الشــوارع ومصابيــح الشــارع املكســورة.
ـول تســعى إىل إرشاك الســكان يف شــؤون تنمويــة طويلــة األجــل تخــص مســتقبل املدينــة  ،مــن خــال االجتامعــات املبــارشة
وتســتخدم املدينــة أيضً ــا حلـ ً
عــى املســتوى املحــي يعــرض الســكان فيهــا رؤيتهــم وأفكارهــم أو يتقدمــون مبقرتحاتهــم عــر املنصــة اإللكرتونيــة .لتحــال املقرتحــات التــي يتــم إقرارهــا عــى
املســتوى املحــي إىل حكومــة املدينــة التخــاذ إجــراء بشــأنها .ففــي عــام  ،2016تلقــت حكومــة املدينــة أكــر مــن  46000مقرتح ـاً مــن الجمهــور .كــا كان النظــام
األســايس عــر اســتخدام آليــة متابعــة مت ّكــن الســكان مــن التحقــق مــن التقــدم املحــرز بشــأن مقرتحاتهــم .ووجــوب قيــام املســؤولني املحليــن ببيــان موجبــات
رفــض أي اقــراح .وتظهــر الســجالت أن  %76مــن املقرتحــات املقدمــة مــن املجتمــع املحــي حظيــت بقبــول األجهــزة الرســمية مقبولــة وتــم التحقــق منهــا ومتويلهــا
اســتعدادا ً للتنفيــذ.
وكان الجميــع يــدرك بــأن املشــاركة مبفردهــا ال تقــوى عــى حــل جميــع مشــاكل جاكرتــا ،لكنهــا مســاهمة بحلــة جديــدة مــن األســفل إىل األعــى ملعالجــة
املشــاكل .إن مشــاركة املواطنــن أمــر حاســم لالرتقــاء مبســتوى الخدمــات املقدمــة ،وتحقيــق الشــفافية يف اإلدارة املحليــة وإخضــاع القــادة املحليــن للمســاءلة.
وال ينظــر إىل التخطيــط الحــري التشــاريك فقــط مــن منظــور تقنــي؛ إمنــا كنهــج يتبــع يف إيجــاد طــرق جديــدة لالســتفادة مــن املــوارد والطاقــة يف املجتمــع.
وكانــت اســراتيجية التخطيــط التشــاريك للمدينــة واحــدة مــن  15برنام ًجــا تــم تحكيمهــا يف عــام  2016مــن قبــل جائــزة  Guangzhouالدوليــة لالبتــكار الحــري.
املصدر2017 ، Chatterjee :
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الجهــات املخولــة بإصــدار األنظمــة هــي  :امللــك  ،مجلــس الشــورى ،مجلــس الــوزراء ومختلــف الــوزارات .وتشــمل أدوات إصــدار األنظمــة  :األمــر
امللــي  ،األمــر الســامي ،املرســوم امللــي  ،التوجيــه امللــي  ،قــرارات مجلــس الــوزراء  ،والقــرارات والتعاميــم الوزاريــة ،وتعمــل برتتيــب هرمــي.
عملي ـاً  ،تعــد املراســيم امللكيــة مبثابــة الترشيــع األســايس ،و قــرار مجلــس الــوزراء والقــرارات الوزاريــة مبثابــة الترشيــع الفرعــي (يتســم بــأن لــه
صيغــة ترشيعيــة وتنظيميــة وتنفيذيــة ) .كذلــك  ،قــد تتخــذ بعــض القــرارات الوزاريــة صيغــة تعاميــم وزاريــة.

الشكل  :٧-5األدوات التنظيمية يف اململكة العربية السعودية

إرادة امللك املبارشة واملنفردة بصفته ملكا للمملكة وليس باعتباره رئيسا
ملجلس الوزراء فقط
يحمل توقيع امللك بصفته رئيسا ملجلس الوزراء  ،أو ويل العهد نائب رئيس
			
مجلس الوزراء
يعرب عن إرادة امللك ويحمل توقيعه باملوافقة عىل موضوع سبق عرضه عىل
مجلس الوزراء ومجلس الشورى
قرار يعرب عن إرادة مجلس الوزراء تحمل توقيع رئيس املجلس أو نائبه ،ولها
صيغة ترشيعية وتنظيمية وتنفيذية
قرار وزاري (لوائح/تعاميم)
تصدر من مجلس الوزراء /الوزير املختص لتنفيذ النظام
تتضمن توجيهات جديدة أو محدثة لتنفيذها

املصدر :موئل األمم املتحدة
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ويتــم نــر األنظمــة واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واالمتيــازات
الصــادرة أو املعدلــة مبوجــب املراســيم امللكيــة يف الجريــدة الرســمية
لتصبــح ســارية املفعــول .وباإلضافــة إىل الترشيــع عــى املســتوى
الوطنــي  ،فــإن لألمانــات والبلديــات مجــاالً لســن وإنفــاذ اللوائــح املحليــة
لتمكينهــا مــن أداء واجباتهــا .وعــادة مــا توجــد هــذه اللوائــح عــى مواقــع
الويــب الخاصــة بهــا والتــي تغطــي قضايــا مثــل تقســيم املناطــق  ،تحديــد
ارتفاعــات املبــاين ،واملعايــر التخطيطيــة للخدمــات العامــة .كذلــك
تحتــوي مخططــات املــدن عــى لوائــح تســهل مراقبــة أعــال التنميــة.
ترجــع جهــود التخطيــط األوىل يف اململكــة
العربيــة الســعودية إىل العــام  ،1937ومتثلــت
بصــدور األنظمــة البلديــة  -أولهــا نظــام
أمانــة العاصمــة املقدســة والبلديــات الــذي
حــدد التشــكيل اإلداري للبلديــات وواجبــات

ومســؤوليات إداراتهــا وأقســامها وقامئــة مطولــة باملســؤوليات تشــمل
اإلرشاف عــى تنظيــم املــدن وتجميلهــا ومراقبــة األســواق العامــة
واإلرشاف عــى املبــاين ،وبهــذه املهــام خــول النظــام األمانــة صالحيــة
وضــع األنظمــة العمرانيــة ..ثــم صــدر نظــام آخــر يف عــام 1941مبســمى
"نظــام الطــرق واملبــاين"  ،1941تنــاول ثالثــة مواضيــع هــي :إجــراءات
التخطيــط  ،أنظمــة وتعليــات البنــاء ونظــم تحديــد املناطــق .وقــد حــل
محــل هــذه األنظمــة نظــام أوســع نطاقــا هــو نظــام للبلديــات والقــرى
الصــادر يف عــام  1977الــذي عــزز اختصاصــات وصالحيــات البلديــات
يف إدارة التنميــة املحليــة .أساســا ،تضــم
الترشيعــات الحرضيــة مجموعــة مــن األنظمــة
واللوائــح والتعليــات يصــل عددهــا إىل 500
صيغــة ترشيعيــة وتنظيميــة وتنفيذيــة وغالبيتهــا
صــادرة يف صيغــة تعاميــم ال تكتســب صفــة
الحجيــة القاطعــة .الشــكل ()٨-٥

هناك حاجة إىل توحيد الترشيعات
الحرضية لدعم التدخل يف املجال
التنموي ،إىل جانب مراجعة وتحديث
وتطوير هذه الترشيعات لتواكب
التنمية الحالية وتحوالتها.

الشكل  :٨-5عدد األنظمة واللوائح والتعليامت املتعلقة بالتخطيط العمراين

إدارة اﻻراﴈ )(٪٤٧
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(٪٢٣
ﻗﻄﻊ اﻻراﴈ وﺑﻠﻮﻛﺎت اﳌﺒﺎ )(٪١٦
اﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺒﻨﺎء )(٪٩
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )(٪٢
ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(٪٣
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5.11

الشكل  :٩-5التحديات الرئيسة  ،من وجهة نظر األمانات والبلديات ،للقواعد املعمول بها حاليا فيام يخص التخطيط العمراين وإدارة األرايض
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أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﻗﺪﺔ

ﻛ ة اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰي

اعتامد املناطق واملدن عىل
مخططات وقواعد تنظيمية قدمية.
تفرق وتناثر األنظمة واللوائح
والتعليامت املعمول بها حاليا.
االفتقار إىل الالمركزية يف وظائف
التخطيط.
االفتقار للتنسيق بني األجهزة
الحكومية وتداخل الصالحيات
واالختصاصات واملسؤوليات.
القيود املالية.
املشاركة العامة وانخراط أصحاب
املصلحة يف الشأن التنموي تتم
حسب الحاجة ودومنا تأثري يف
مجريات إعداد املخططات.

ﻗﻴﻮد ﻣﺎﻟﻴﺔ

املصدر :برنامج مستقبل املدن السعودية٢٠١٨ ،

5.3

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

يكشــف تقويــم مجموعــة القواعــد املعمــول بهــا حاليــا فيــا يختــص
يف الفصــل الســادس عــى أهميــة الترشيــع العمــراين الــذي يعكــس
بالتخطيــط العمــراين وإدارة األرايض بأنهــا ليســت كافيــة كإطــار
فه ـاً مؤسســياً متعــدد املســتويات ،ويعمــل ككل متصــل ومتناســق،
1,400ترشيعــي مو ّحــد شــامل ومتكامــل لعمليــة التخطيــط العمــراين ،مــا
ويدعــو إىل إصالحــات ليــس600فقــط عــى صعيــد السياســات القطاعيــة
1,200يتســبب يف حالــة مــن عــدم اليقــن بشــأن
والتعــاون والتنســيق بــن مختلــف املســتويات
بــل
400
1,000نطــاق هــذه القواعــد وتفســر محتواهــا،
 200والفعاليــات غــر الحكوميــة ،ودعــم
الحكوميــة
800والتبايــن يف تطبيقهــا مــن جانــب األمانــات
التوزيــع 0املتــوازن للصالحيــات والقــدرات واملــوارد
600والبلديــات .ولذلــك ،هنــاك حاجــة إىل صياغــة
لتمكــن مختلــف املســتويات الحكوميــة مــن القيــام
-200
400إطــار ترشيعــي موحــد وشــامل قــادر عــى
بأدوارهــا املنوطــة بهــا مبــا يف ذلــك مراجعــة
-400
يضمن
لن
القوانني
وجود
مجرد
إن
200مواكبــة متطلبــات التنميــة العمرانيــة التــي
األطــر الترشيعيــة والتنظيميــة والرضيبيــة .ولتعزيــز
-600
0تعــم جميــع مــدن وقــرى اململكــة يف الحــارض
املســاواة والشــمول االجتامعــي ،يحتــاج اإلطــار
التنمية العمرانية املستدامة ألنها
2016
2015
2014
2013
2012
2011
واملســتقبل.
الترشيعــي املتصــل بالتخطيــط العمــراين إىل
يجب أن تكون دقيقة وفعالة من
ـس نهــج مقبــول للمشــاركة العامــة مالئــم لبيئــة
تكريـ
اﻟﻔﺎﺋﺾ/اﻟﻌﺠﺰ
اﻟﻨﻔﻘﺎت
إﻳﺮادات
الناحية الوظيفية لتحقيق النتائج
ٍ
بــكاف
إن مجــرد وجــود أنظمــة ولوائــح ليــس
اململكــة يف عمليــات صنــع القــرار.
لتحقيــق تنميــة حرضيــة مســتدامة  ،حيــث
املرجوة منها ،وواضحة ،ومتسقة،
يتوجــب يف هــذه األنظمــة أن تكــون فعالــة
وسهلة الفهم.
وظيفيــا ؛ أي أن تتســم بالدقــة يف تحقيــق
5.7النتائــج املرجــوة منهــا  ،والوضــوح واالتســاق
والســهولة يف فهمهــا .لقــد تــم التأكيــد

اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2017

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﲇ
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ 2016
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 10-5الخالصة والتوصيات
تحــول حرضيًــا رسي ًعــا مــع تحديــات
ً
تشــهد اململكــة العربيــة الســعودية
كبــرة ،مــا يســتدعي إعــادة النظــر يف نظــام الحوكمــة الحــايل لتحســن
الفعاليــة والكفــاءة يف مســتوى اإلدارة التنفيذيــة للتحــر لتحقيــق
التنميــة املســتدامة .وكان الرتكيــز يف دراســة وتشــخيص نظــام الحوكمــة
الراهــن عــى الهيــكل املؤســي وأدوات السياســة واإلطــار الترشيعي
ومامرســات التخطيــط واإلدارة التنفيذيــة للتنميــة والقــدرات املحليــة
وحالــة املشــاركة والشــمول يف حوكمــة التنميــة الحرضيــة.
ويســتند هيــكل حوكمــة التخطيــط العمــراين الحــايل إىل تسلســل
هرمــي خطــي محــدود الكفــاءة بشــكل عــام ألن مســتويات الخطــط
العمرانيــة املختلفــة يف مثــل هــذا التسلســل ال تكــون مرتابطــة
بشــكل جيــد مــن خــال العمليــات الواضحــة أو املســاءالت املتبادلــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تهيمــن مؤسســات مختلفــة عــى عنــارص مختلفــة
يف التسلســل الهرمــي للعمليــة التخطيطيــة ،ومــرة أخــرى بــدون توافــر
آليــات تنســيق مالمئــة ،ناهيــك عــن التحديــات األخــرى املتمثلــة يف دخــول
العديــد مــن الجهــات الفاعلــة املتنفــذة عــى التسلســل الهرمــي وإدخــال
مبــادرات متضاربــة أو متناقضــة.
أيضــاً ،هنــاك عــدم وضــوح يشــوب طبيعــة ومحتــوى الخطــط العمرانيــة
و الوظيفــة املقصــودة منهــا عــى اختــاف مســتوياتها .كــا أن القــدرة
املؤسســية واالســتجابة النســبية لالحتياجــات املحليــة ضعيفــة بحيــث ال
تســتطيع إدارة مثــل هــذا النظــام املعقــد إداري ـاً.
ولــدى الحوكمــة القــدرة عــى لعــب دور هــام يف إدارة التنميــة الحرضيــة
لتحقيــق األهــداف املنشــودة .ويف الوقــت الحــايل  ،أدت التحديــات
املتعلقــة بتوافــر املــوارد والنمــو الرسيع واحتامل النمو الســكاين الكبري
املســتقبيل  ،مقرتنــة بتداعيــات ذلــك عــى توفــر الخدمــات واملرافــق
العامــة وتوليــد فــرص العمــل  ،إىل زيــادة يف قــدرة نظــام الحوكمــة عــى
مواجهــة تلــك التحديــات ،مــا يشــر إىل الحاجــة إىل مراجعــة املامرســات
الحاليــة يف مجــال اإلدارة الحرضيــة .هنــاك حاجــة إىل نظــام أكــر وضوح ـاً
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واتســاقاً يتيــح إمكانيــة التعــرف مســبقاً عــى طبيعــة ونظاميــة التنميــة
الحرضيــة لتحقيــق املســائلة .وذلــك مــن خــال صياغــة إطــار ترشيعــي
يســتدعي أن تكــون هنــاك إصالحــات تنظيميــة ومؤسســية .ومــن املهــم
مالحظــة أن اإلصــاح يف نظــام التخطيــط العمــراين مبفــرده لــن يحقــق
ســوى نتائــج محــدودة ألن التخطيــط العمــراين يتقاطــع مــع مجموعــة
متنوعــة مــن املجــاالت واملســؤوليات املختلفــة.
وســيكون مــن الــروري تطويــر "نهــج مــن التنســيق والتعــاون والتكامــل
الحكومــي املشــرك" لتعظيــم األثــر املتحقــق .كــا ســيكون نهــج اإلدارة
الالمركزيــة املحليــة يف مجــال وضــع سياســات التخطيــط العمــراين
والوظائــف التنظيميــة مهــاً يف تحقيــق االســتدامة عــى املــدى
الطويــل .فقــدرة النظــام عــى التجــاوب مــع الفهــم املحــي لطبيعــة
االحتياجــات واألولويــات املحليــة أمــر مهــم يف تعزيــز الشــعور باالنتــاء
واالمتــاك .ويجــب أن تتضمــن الالمركزيــة العنــر التمويــي ،ألن قــدرة
األجهــزة املحليــة عــى تنفيــذ الخطــط العمرانيــة عــى املســتوى البلــدي
تعتمــد ،جزئيـاً عــى األقــل ،عــى القــدرة عــى تنفيــذ املشــاريع التحفيزية.
وحاليـاً ،تعتــر القــدرة املؤسســية عــى توفــر منظومــة تخطيــط عمرانيــة
محــدودة .وبالتــايل ،فــإن زيــادة تطويــر القــدرات املؤسســية تــأيت يف
ســلم األولويــات .ومــع ذلــك ،هنــاك حــدود لحجــم القــدرات املؤسســية
التــي ميكــن تطويرهــا يف املســتقبل القريــب ،ألن تطويــر أي منظومــة
تخطيطيــة مقرتحــة ليــس باألمــر املعقــد جــدا ً.
يحــدد هــذا الفصــل ويســتعرض القضايــا الرئيســة التــي تواجــه منظومــة
الحوكمــة الرشــيدة ويقــرح اآلليــات املناســبة للتحســن ..ويدعــو الفصــل
إىل تطبيــق الالمركزيــة اإلداريــة واملاليــة ،ودعــم املشــاركة العامــة يف
عمليــات صنــع القــرار لتعزيــز مبــدأ الكفايــة وتحقيــق االســتغالل األمثــل
مــن املــوارد املحــدودة ،واالســتفادة مــن اقتصاديــا ت التجمــع ،وتوســعة
الفــرص االســتثامرية مبــا يضمــن تحقيــق االزدهــار والرفــاه املشــرك
للمــدن.
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رؤية  2030وضعت مؤخرا لتوجيه التنمية الوطنية التي تعكس أنشطة التوجه نحو اإلصالح
موئل األمم املتحدة.2017 ،
برنامج مستقبل املدن السعودية 2018
املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةwww.gccstats.org :
موئل األمم املتحدة 2016 ،أ.
موئل األمم املتحدة 2016 ،ب.
برنامج مستقبل املدن السعودية 2016 ،أ.
موئل األمم املتحدة 2017 ،ب.
املرسوم املليك الصادر يف عام 1975
منطقة مكة املكرمة (الهيئة امللكية ملنطقة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة)؛ منطقة
املدينة (هيئة تطوير املدينة املنورة)؛ منطقة الرياض (الهيئة امللكية ملدينة الرياض)؛ والهيئة
امللكية للجبيل وينبع.
تأسست هذه املؤسسة مبوجب مرسوم مليك رقم ( )1663تاريخ  01/10/1396هـ
(.)25/09/1976
املرسوم املليك رقم  475املؤرخ يف  22مايو  ،2018بدعم من وزارة االقتصاد
نظام املناطق أ 1991 92/وأ 21/لعام 1993
نظام املناطق (.)1993
تتألف من (أ) األمري/حاكم املنطقة بصفته رئيساً؛ (ب) نائب أمري املنطقة كنائب للرئيس؛ (ج)
األمني العام (د) رؤساء الجهات الحكومية يف املنطقة الذين يتم تعينهم وفقاً لقرار صادر عن
رئيس الوزراء وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية؛ (هـ) عرشة مواطنني من علامء وخرباء ومتخصصني
ويتم تعيينهم بأمر من رئيس الوزراء بناء عىل ترشيح أمري املنطقة وموافقة وزير الداخلية ملدة
أربع سنوات قابلة للتجديد.
انظر املادة  23من نظام املناطق
تم تقديم التصنيفات ألول مرة يف نظام املناطق "أ"  92لعام  ،1991بصيغته املعدلة
باملرسوم املليك أ 21/لعام  ،1993ولكن وزارة الشئون البلدية والقروية هي املسؤولة عن
تحديد ذلك ،أجاج ،2013 ،ص.
أجاج.2013 ،
موئل األمم املتحدة 2016 ،أ.
مونتاجو.2015 ،
الخدمة التطوعية يف الخارج ومعهد دراسات التنمية.2015 ،
مونتاجو.2015 ،
موئل األمم املتحدة.2017 ،
موئل األمم املتحدة ،2017 ،ص.11 .
أجاج ،2013 ،ص.58 .
دافودي وزو ،1998 ،ص.44.
أجاج ،2013 ،ص.88.
املرسوم املليك رقم م 4/املؤرخ  24نوفمرب ( 2015قانون رضيبة األرايض البيضاء ،وقرار
مجلس الوزراء رقم  377املؤرخ  13يونيو ( 2016اللوائح التنفيذية).
رشكة ()EGYGMـ ،2016 ،ص .6
التجارب العاملية أجازت للحكومة املركزية تعيني نسبة مئوية من رضيبة القيمة املضافة كإيرادات
للبلديات لدعم أنشطتها.
موئل األمم املتحدة 2015 ،د ،ص .2
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أجاج ،2013 ،ص.86.
أمانة الرياض/https://www.alriyadh.gov.sa/ar/municipal ،
موئل األمم املتحدة ،2017 ،ص .9
بنك التنمية اآلسيوي ،2008 ،ص.
عىل سبيل املثال ،عىل الرغم من أن املسئولية القانونية للتخطيط تقع بوضوح عىل
األمانات (تحت إرشاف وزارة الشؤون البلدية والقروية) ،إال أن هناك تداخالت يف اإلختصاصات
مع املحافظات (املناطق شبه اإلقليمية) ،واملراكز (األحياء) التي تم إنشاؤها بإرشاف وزارة
الداخلية،
مينوريت ،2011 ،ص280.؛ الجويف.2014 ،
عبد العال ،2008 ،ص 16؛ يف السنة املالية  ،2015/2016بلغت اإليرادات املبارشة كحصة من
إجاميل ميزانية جدة ( % 36انظر الباب الرابع)
املرجع نفسه
داغستاين ،1993 ،ص 1؛ ماندييل ،2008 ،ص .15
ماندييل ،2008 ،ص .515
الدلباهي ووكر.2016 ،
داغستاين.1993 ،
برنامج مستقبل املدن السعودية 2016 ،ب ،ص .20
املرجع نفسه ،ص .21
(أ) أمري املنطقة الرشقية  -رئيساً؛ (ب) نائب أمري املنطقة الرشقية  -نائب الرئيس؛ (ج) محافظ
األحساء  -عضوا ً؛ (د) نائب وزير املالية  -عضوا ً؛ (هـ) نائب وزير االقتصاد والتخطيط  -عضوا ً؛ (و)
أمني املنطقة الرشقية  -عضو (ز) نائب رئيس أرامكو  -اململكة العربية السعودية  -عضوا ً؛ (ح)
مدير عام هيئة الري والرصف باألحساء  -عضوا ً؛ ( )1أمني األحساء  -عضوا ً؛ (ي) مدير عام الهيئة
السعودية للسياحة واآلثار باملنطقة الرشقية  -عضوا ً؛ (ك) ممثل عن الهيئة امللكية للجبيل
وينبع (يرشحه رئيس الهيئة امللكية)  -عضوا ً؛ (ل) رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة يف
املنطقة الرشقية  -عضوا ً؛ (م) السيد/خالد بن عبد الله الزامل  -عضوا ً؛ (ن) السيد/محمد بن
عبد الله بن عبد العزيز العفالق  -عضوا ً.
الهيكل التنظيمي املقرتح للهيئة يشتمل عىل خمسة مراكز متخصصة باإلضافة للشئون
االدارية واملالية بهدف املحافظة عىل مسار كل النواحي املتعلقة بالتنمية يف االقليم.
الهويش ،2015 ،ص .96
أجاج ،2013 ،ص .96
الجويف ،2014 ،ص.207.
أجاج ،2013 ،ص.100.
موئل األمم املتحدة ،2012 ،ص .149
مونتاجو ،2015 ،ص.24.
راجخان  ،2014ص 19
منظمة حقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش).2015 ،
فريق األمم املتحدة القطري.2012 ،
موقع ()Youthpolicy.orgـ.2014 ،
مشايب1995 ،؛ غاربا2004 ،؛ ماندييل 2008؛ الحلمي2015 ،؛ أجاج.2013 ،
الحلمي ،2015 ،الصفحات .147 - 140
موئل األمم املتحدة ،2017 ،ص .7
الحلمي.2015 ،
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الفـصـل 6

تنفيذ أجندة التنمية الحرضية
الجديدة يف اململكة العربية
السعودية

منظر لكورنيش جدة
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متــر اململكــة العربيــة الســعودية مبرحلــة تح ّول مهمة فــــي تاريخهـــا علــــى
كافــــة الصعـــد االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيـــة والبيئيــة ،وهــا هــي
برامــج اإلصــاح االقتصاديــة األخــرة تحــت رؤيــة اململكــة 2030ومبــادرات
برنامــج التحــول الوطنــي 2020بــدأت تحقــق نتائــج ملموســة ،وبانتظــار
املزيــد مــن النتائــج اإليجابيــة.
تنســجم رؤيــة اململكــة  2030وبرامجهــا التنفيذيــة يف املجمــل مــع
أجنــدة التنميــة املســتدامة الجديــدة يف القضايــا األساســية مثــل تطبيــق
الالمركزيــة املاليــة واإلداريــة املناســبة ومتكــن الســلطات املحليــة مــن
لعــب دور فاعــل يف املبــادرات التنمويــة ودعــم االقتصــادات الحرضيــة
لتنويعهــا واالرتقــاء بهــا تقنيــاً )1(.عــى ســبيل املثــال  ،تتضمــن ميزانيــة
2018ســعي الحكومــة إىل تحســن إدارة التــوازن املــايل وذلــك بالتــدرج
يف تنفيــذ املبــادرات والتدابــر واإلصالحــات التــي تضمنهــا برنامــج
التــوازن املــايل يك ال يؤثــر ذلــك ســلباً يف االقتصــاد اإلنتاجــي الــذي
يعــد أحــد األهــداف الرئيســة لرؤيــة اململكــة ، 2030ومنهــا البــدء يف
تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة ،والتدابــر الخاصــة بزيــادة مشــاركة املــرأة
يف االقتصــاد)2(.
ويركــز برنامــج التحــول الوطنــي 2020الــذي يســاهم يف تحقيــق رؤيــة
اململكــة ،2030عــى تنويــع االقتصــاد مــن خــال فتــح بــاب االســتثامر أمام
املســتثمرين وتقليــل اعتــاد اململكــة عــى النفــط .وبنــاء عــى ذلــك،
توقــع تقريــر لصنــدوق النقــد الــدويل أن منــو إجــايل الناتــج املحــي
الحقيقــي للمملكــة العربيــة الســعودية ســيكون بنســبة  % 1.6يف عــام
 ،2018مقارنــة بتقديــر ســابق نســبته  )3(.% 1.1وبرغــم املرونــة التــي يتمتــع
بهــا االقتصــاد الســعودي حتــى اآلن ،إال أن القضيــة املركزيــة بالنســبة
للمملكــة اآلن تكمــن يف كيفيــة الحفــاظ عــى الزخــم االقتصــادي
والنمــو املحتمــل مســتقبال وســط تذبــذب أســعار النفــط يف الســنوات
األخــرة ...ويف هــذا الســياق ســيكون للتحــوالت الحرضيــة للمــدن وضــخ
ديناميكيــة وحيويــة جديــدة فيهــا أثرهــا يف تعزيــز النمــو االقتصــادي
املحتمــل للمملكــة بصــورة ملموســة يف املســتقبل.
ووفقــاً ملوئــل األمــم املتحــدة ،تعــد املــدن املفتــاح الســتغالل مــا
ينطــوي عليــه التحــر مــن إمكانــات وقــوى تحويليــة مفضيــة للتحــول مــن
أجــل التنميــة الحرضيــة املســتدامة )4(.وهــو مــا متــت املصادقــة عليــه يف
إعــان كيتــو يف مؤمتــر األمــم املتحــدة لإلســكان والتنميــة املســتدامة
"املوئــل الثالــث" الــذي عقــد يف كيتــو باألكــوادور يف أكتوبــر 2016
واختتــم أعاملــه باعتــاد األجنــدة الحرضيــة الجديــدة بوصفهــا رؤيــة جامعيــة
( )5محــددة وعمليــة املنحــى تشــر ملعايــر اإلنجــاز العامليــة يف التنميــة
الحرضيــة املســتدامة واملنهجيــة التــي ينبغــي أن تخطــط وتــدار بهــا
املــدن خــال الســنوات العرشيــن القادمــة يف عــامل يشــهد تحــوالت
حرضيــة غــر مســبوقة.
للتحــر منعطفــاً تاريخيــاً ونقطــة
لقــد شــكلت رؤيــة مــا بعــد 2015
ّ
تحــول فارقــة يف مفهــوم التخطيــط الحــري ،توافــق فيهــا املجتمــع
تحــر جديــد يــرى يف املــدن
العاملــي واألمــم املتحــدة عــى منــط
ّ
واملســتوطنات البرشيــة عــى اختــاف مســتوياتها قــوى دافعــة
للتنميــة املســتدامة  ،وأتاحــت املجــال ملفاوضــات شــاملة متعــددة
األطــراف وتشكيلللسياســات املتعلقــة بحاجــات ومتطلبــات التنميــة
املســتدامة ،ت ِّوجــت باعتــاد األهــداف الخاصــة باملــدن واملســتوطنات
البرشيــة كجــزء مــن األجنــدة الحرضيــة الجديــدة وأهــداف التنميــة الحرضيــة
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املســتدامة .2030وكان األمــن العــام لألمــم املتحــدة قــد أعلــن يف
تقريــره بشــأن التقــدم املحــرز يف تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة
رع إلنجــاز جميــع األطــر الدوليــة
مــن أن "األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ُمــ ّ
األخــرى"( )6ومنهــا إعــان ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،وخطــة
عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن املؤمتــر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة،
واتفــاق باريــس املعتمــد تحــت مظلــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
للتغــرات املناخيــة )7(0و يؤكــد هــذا الفصــل بــأن باســتطاعة املــدن
واملســتوطنات البرشيــة  ،إن أُحســن تخطيطهــا وحوكمتهــا وإدارتهــا ،أن
تكــون قــوى دافعــة للتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة وتوليــد الوظائــف،
واملســاهمة يف توفــر بيئــات عمرانيــة جذابــة أكــر أمان ـاً وصح ـ ًة وحيوي ـ ًة
وحاميــة البيئــة العامليــة يف املــدى البعيــد)8(.
وتعلــق اململكــة العربيــة الســعودية أهميــة كــرى عــى املــدن ،مــا يعنــي
أن هنــاك تحــول كبــر يف مفهــوم السياســة اإلمنائيــة يف اململكــة ،إذ
بفضــل مواردهــا الرأســالية الواســعة  ،قامــت اململكــة بضــخ اســتثامرات
ضخمــة يف إنشــاءات البنيــة التحتيــة مــن طــرق ومطــارات وموانــئ بحريــة
واتصــاالت ومــدارس ومستشــفيات تعتــر األحــدث تطــورا ً يف املنطقة.
( )9وبحســب بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء كــا هــو موضــح يف الفصــل
األول  ،بلغــت تقديــرات منتصــف العــام  2015للســكان الحــر نحــو 26
مليــون نســمة  ،مــا يعــادل  % 83مــن مجمــوع الســكان )10(.كــا يرتكــز أكــر
مــن نصــف ســكان اململكــة العربيــة الســعودية يف محــور تنميــة غــرب
 رشق يضــم خمــس مــدن كــرى هــي الريــاض وجــدة ومكــة املكرمــةواملدينــة املنــورة وحــارضة الدمــام ،مــع تركــز لألنشــطة االقتصاديــة يف
ثــاث مناطــق هــي الريــاض ومكــة املكرمــة والرشقيــة  ،حيــث تســتأثر
بثلثــي املنشــآت يف اململكــة  ،كــا هــو موضــح يف الفصــل الرابــع.
وميثــل التعامــل مــع هــذا الرتكــز الشــديد للســكان والنمــو االقتصــادي
جــزءا مــن السياســة الوطنيــة للحكومــة بهــدف تحقيــق تنميــة عمرانيــة
أكــر توازنــا وتكامــاً واســتدامة بــن مختلــف مناطــق اململكــة ،متاشــياً
مــع األجنــدة الحرضيــة الجديــدة )11(.وكــا ورد يف الفصــل الرابــع  ،متثــل
تجــاوب الحكومــة يف جــزء منــه يف إنشــاء مــدن اقتصاديــة جديــدة
لحفــز النمــو االقتصــادي ،وتحســن جــودة الحيــاة للمواطنــن ،وزيــادة
القــدرة التنافســية واالزدهــار اإلقليمــي ،مــا يســهم يف تنميــة جميــع
املناطــق )12(،إذ بإمــكان اململكــة عــى مــدى الســنوات الـــ 12املقبلــة
توليــد مــا يقــرب مــن ســتة ماليــن فرصــة عمــل  )13( ،تكفــي الســتيعاب
الطفــرة الشــبابية املتناميــة القــادرة عــى العمــل واإلنتــاج )14(.ومــع
التقــدم يف العمــر ،ســتزداد أعــداد كبــار الســن ،مــا يعنــي وفقــا لهــذا
التغــر الدميوغــرايف تراجعـاً يف مشــاركة القــوى العاملــة يف االقتصــاد
وزيــادة الضغــط عــى اإلنفــاق الحكومــي وخدمــات الرعايــة الصحيــة)15(.
مــا يســتدعي النظــر النمــو الطاغــي والفــرص الوظيفيــة يف املــدن
الكــرى ،مدفوعــا ذلــك بالهجــرة الريــف  -حرضيــة واألعــداد املتزايــدة
مــن العاملــة الوافــدة ،وغالبيتهــا مــن جنــوب آســيا )16(.وبســبب هــذه
التحــوالت الســكانية ،تشــكلت العشــوائيات الســكنية التــي تتســم بــأدىن
مســتويات املعيشــة الفتقارهــا للمرافــق والخدمــات األساســية نتيجــة
ـر .وكان هنــاك نقــص يف مجــال النقــل
لقصــور العــرض اإلســكاين امليـ ّ
العــام الجامعــي وتــر ٍد يف جــودة هــواء املــدن  .ومــع ذلــك  ،وبســبب قيــام
الحكومــة بتوفــر املرافــق والخدمــات األساســية  ،أصبحــت كافــة الوحــدات
الســكنية يف اململكــة تقريب ـاً مرتبطــة بشــبكة الكهربــاء ؛  % 95بشــبكة
امليــاه العامــة ؛ و  % 80بشــبكة الــرف الصحــي )17(.ومــع ذلــك ،مييــل هــذا

النمــوذج إىل تركيــز االســتثامرات والســلع والخدمــات العامــة يف عــدد
محــدود مــن املراكــز الحرضيــة الرئيســة  ،مــا يــؤدي إىل تنميــة إقليميــة
غــر متوازنــة .وكــا ورد يف الفصــول الســابقة  ،فــإن النمــو الدميوغــرايف
والعمــراين الرسيــع  ،إىل جانــب التوســع يف األنشــطة االقتصاديــة
والبصمــة البيئيــة للمــدن الســعودية  ،قــد أدى أيضــا إىل ديناميكيــات ال
تســتطيع املؤسســات العامــة وحدهــا إدارتهــا بفعاليــة)18(.
يوفــر التخطيــط الحــري املتكامــل فرصــة مواتيــة ملــدن اململكــة العربيــة
الســعودية إلعــادة تنظيــم مســارات منوهــا وفــق مســار أكــر اســتدامة
ومرونــة وشــمولية )19(.فبتوجيــه مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة
بالتعــاون مــع موئــل األمــم املتحــدة ،أعــد برنامــج مســتقبل املــدن
الســعودية لتعزيــز آليــات التشــخيص التحليــي متعــدد األبعــاد ،بحيــث
يشــمل مراجعــة خطــط التنميــة الحرضيــة القامئــة ،صياغــة السياســات
والترشيعــات الحرضيــة ،اســتخدام املعلومــات الحرضيــة  ،بنــاء وتطويــر
القــدرات املؤسســية ومتكــن مشــاركة النــاس يف شــئون التنميــة
الحرضيــة ،خاصــة النســاء والشــباب .وكجــزء مــن هــذه العمليــة الهيكليــة،
تهــدف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة  2030إىل تحقيــق
التنميــة املتوازنــة واملســتدامة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تعتــر األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مرجعيــة أساســية عمليــة املنحــى وأداة
رئيســة لتمكــن كافــة املســتويات الحكوميــة الوطنيــة واإلقليميــة
واملحليــة وســائر الجهــات املعنيــة بشــئون التنميــة املســتدامة مــن
إحــداث نقلــة نوعيــة تاريخيــة للتحــر بوصفــه أداة للتنميــة وذلــك باالعتــاد
الســبل امل َمكّنــة لذلــك )21(.ويوضــح الفصــل
عــى علــم املــدن واســتخدام ُ
كيــف ميكــن ألجنــدة التنميــة الحرضيــة الجديــدة أن تدعــم الجهــود الحكوميــة
لتحقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــال ركائــز التنفيذ األساســية املتمثلة
يف :توافــر سياســات حرضيــة وطنيــة داعمــة ،وأطــر حوكمــة وترشيعــات
عمرانيــة  ،تخطيــط وتصميــم حــري مبتكــر ،اقتصــاد حــري ومتويــل
بلــدي ،وتنفيــذ محــي يف هيئــة مرشوعــات تطويــر وتجديــد عمــراين
وتنميــة مخططــة لــأرايض الفضــاء داخــل املــدن ،حيــث يكشــف تشــخيص
وتحليــل قضايــا واتجاهــات التحــر الناشــئة يف املــدن الســعودية عــن
وجــود أشــكال جديــدة للتعــاون والتخطيــط والحوكمــة والتمويــل والتعلــم
ميكنهــا دعــم التحــول الحــري اإليجــايب.

يســلط هــذا الفصــل الضــوء عــى الجوانــب الحاســمة لتنفيــذ األجنــدة
الحرضيــة الجديــدة .ويشــمل ذلــك وضــع اإلســكان يف صميــم السياســات
الحرضيــة والتنميــة الحرضيــة ؛ ضــان االســتدامة البيئيــة مــن خــال تنميــة
املــدن الخــراء ؛ والتحديــث املســتمر ملنهجيــات التخطيــط والتصميــم
الحــري بغيــة تحســن االســتجابة للتحديــات الحرضيــة الناشــئة .كــا
يحــدد الفصــل املبــادرات الالزمــة لضــان التنفيــذ الفعــال لألجنــدة
الحرضيــة الجديــدة .ويشــمل هــذا االعــراف بالسياســات واالســراتيجيات
يــرت النجــاح والتقــدم يف تحقيــق
واملامرســات الفعالــة التــي
ّ
االلتزامــات والتعهــدات املنصــوص عليهــا يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة.
مــع التأكيــد عــى أهميــة أعــال الرصــد والتقويــم مــن أجــل التشــخيص
والبحــث التحليــي وبنــاء وتطويــر القــدرات وتعزيزهــا  -ليــس فقــط مــن
حيــث تعزيــز مؤسســات الحوكمــة ،ولكــن أيضـاً مــن حيــث إعطــاء دور واضــح
ملؤسســات التدريــب واالبتــكارات التكنولوجيــة  ،وغــر ذلــك يف تنفيــذ
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة.

 1-6السياســات والربامــج التنفيذيــة مفتــاح
للنجــاح
يســهم تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف تحقيــق خطــة التنميــة
املســتدامة  2030وإضفــاء الطابــع املحــي عليهــا ،وصــوالً إىل أهدافهــا
وغاياتهــا ،خاصــة الهــدف  11املتمثــل يف جعــل املــدن واملســتوطنات
البرشيــة شــاملة للجميــع وآمنــة ومرنــة ومســتدامة  ،باإلضافــة إىل
مســتهدفات أخــرى ضمــن أهــداف التنميــة املستدامة)22(.وتســتند
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة نفســها إىل ثالثــة مبــادئ والتزامــات إرشــادية
ميكــن فهمهــا عــى أنهــا االتجاهــات املعياريــة لتحــول املــدن ،ومتكينهــا
مــن تحقيــق التنميــة املســتدامة عــر خارطــة طريــق يتــم تصميمهــا
واالتفــاق عليهــا لهــذه الغايــة (الجــدول )23()1-6
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الجدول  :1-6املبادئ التوجيهية لألجندة الحرضية الجديدة
اﳌﺒﺎدىء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ أﺣﺪ ﻋﻦ رﻛﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺿﺎﻤن
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺪن وﻤﺗﺘﻌﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ
ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ

ﺳﺒﻞ ﻤﺗﻜﻴﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺣﴬﻳﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﳌﺤﲇ.
إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون ﻤﺗﻴﻴﺰ.
واﳌﻴﴪ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ.
وﺿﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻼﺋﻖ
ّ

ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺎً وداﻋﺎﻤ ﻟﻠﻤﺪن ﻟﺘﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع واﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﺪن.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ازدﻫﺎر ﺷﻤﻮﱄ وﻣﺴﺘﺪام وﺗﺄﻣﻦﻴ
ﻓﺮص ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺤﺴﻦﻴ رﻓﺎه وﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺤﴬي ،وﺗﻔﺎدي اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪن وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﴩﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﻴﺌﻴﺎً وﻣﻨﻴﻌﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻷزﻣﺎت
واﻟﻜﻮارث

ﺗﺒﻨﻲ أﻤﻧﺎط اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻴات اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮﻴاﺗﻬﺎ وﺟﻌﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ أﻛﺮﺜ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

املصدر :األمم املتحدة2017 ،؛ املنتدى االقتصادي العاملي2018 ،

تشــر املبــادئ املذكــورة ﻲﻓ اﻟﺟدول  ،1-6وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ،إﻟﯽ ﻣﺎ ينبغــي
تغيــره مــن خــال أطــر توجيهيــة متكينيــة .وكــون هــذه املبــادىء عامليــة
النطــاق يجعلهــا مقبولــة إىل حــد كبــر بالنســبة ملعظــم الحكومــات
ومؤسســات املجتمــع املــدين والجهــات املعنيــة األخــرى ،إذ هــي تشــر
ـن تغيــره،
فقــط التجــاه التغيــر ،وال تذهــب إىل حـ ّد اقــراح "مــا الــذي يتعـ ّ
أو كيفيــة إحــداث التغيــر ،أو تحديــد إطــار زمنــي للتغيــر" ( )24ألن األهــم
يف ذلــك هــو "التنفيــذ الفعــال" ملكونــات األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ()25
التــي تشــمل:
 .1وضــع وتنفيــذ سياســات حرضيــة داعمــة عــى املســتوى املالئــم،
مبــا يف ذلــك الــراكات املحليــة والوطنيــة والــراكات بــن
أصحــاب املصلحــة املتعدديــن ،مــع إقامــة منظومــة متكاملــة للمــدن
واملســتوطنات البرشيــة  ،وتعزيــز التعــاون بــن جميــع املســتويات
الحكوميــة لتمكينهــا مــن تحقيــق التنميــة الحرضيــة املتكاملــة
واملســتدامة.

مبســتويات عاليــة مــن التوقــع واالتســاق للتمكــن مــن تحقيــق
الشــمول االجتامعــي والنمــو االقتصــادي املضطــرد والشــامل
للجميــع واملســتدام وحاميــة البيئــة.
 - 3إعــادة إحيــاء التخطيــط والتصميــم الحــري واإلقليمــي الطويــل األجــل
واملتكامــل مــن أجــل االســتفادة املثــى مــن مســاحات املــدن،
وتحقيــق النتائــج اإليجابيــة للتحــر.
 - 4دعــم صياغــة أطــر وأدوات متويــل فعالــة ومبتكــرة ومســتدامة لتنميــة
ماليــة مــن أجــل تحقيــق وإدامــة وتقاســم فوائــد التنميــة الحرضيــة
املســتدامة بطريقــة تشــمل الجميــع.
 - 5تعزيــز القــدرات الفنيــة للجهــات املحليــة لتنفيــذ أجنــدة التنميــة
الحرضيــة الجديــدة مــن خــال التخطيــط والتصميــم الجيديــن
ملرشوعــات التوســع والتطويــر والتجديــد العمــراين وتنميــة األرايض
الفضــاء داخــل املــدن.

 -2تعزيــز إدارة املــدن بصياغــة أطــر ترشيعيــة شــاملة ومتكاملــة لضبــط
وتوجيــه التنميــة الحرضيــة تخــول الصالحيــات ألصحــاب املصلحــة
يف املــدن وتشــملهم ،وضــان إعــداد خطــط التنميــة الحرضيــة

اإلطار  :1-6العنارص الرضورية للتنفيذ الناجح ألجندة التنمية الحرضية الجديدة
تعتــر األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مرجعيــة ذات طابــع عاملــي ،وبإمــكان الحكومــات مبختلــف مســتوياتها ،وأصحــاب املصلحــة املعنيــن
اعتــاد العمــل بهــا كل حســب معطياتــه واحتياجاتــه الخاصــة بــه ،ومــن الــرورة مبــكان أن يكــون هنــاك تنســيق وتعــاون يف املجــاالت التاليــة
مــن أجــل التنفيــذ الناجــح والف ّعــال لهــا:
• السياسات القطاعية للتنمية الحرضية عىل املستوى الوطني لدعم تحقيق منط ٍ
كاف للتنمية اإلقليمية.
• الترشيعات واللوائح الحرضية الوطنية واملحلية لتعزيز التنمية االقتصادية املحلية وضبط وتنظيم النمو الحرضي.
• التدخالت عىل صعيد تخطيط وتصميم املجال الحرضي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ منط ﺗﻨﻤﻴﺔ ٍ
كاف ومنصف اﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺎً.
• اإلدارة (الحوكمة) التشاركية للمدن لضامن التنفيذ والتطبيق الفعال والعادل للوائح التنظيمية املحلية
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 2-6تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة:
القضايــا واالتجاهــات الناشــئة
عمليــاً ،التزمــت الــدول األعضــاء املشــاركة يف مؤمتــر األمــم املتحــدة
املعنــي باإلســكان والتنميــة الحرضيــة املســتدامة بالتعهــدات
التاليــة)26( :
 .1توفــر الخدمــات األساســية للجميــع ،مبــا يف ذلــك الحصــول عــى
الســكن الالئــق وامليــر ،وميــاه الــرب ومرافــق الــرف الصحــي
املحســنة ،والرعايــة الصحيــة وتنظيــم األرسة
املأمونــة ،والتغذيــة
ّ
والتعليــم ،والثقافــة ،والوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات و
االتصــاالت.

اعرتافــا باملــدن كقــوى تحويليــة لترسيــع التنميــة  ،يقــدم هــذا القســم
ملحــة عامــة عــن طيــف واســع مــن الفــرص التنمويــة الناشــئة التــي ،مــع
قــوة االقتصــاد الســعودي ،ســتزود اململكــة بحافــز قــوي لبنــاء وتطويــر
قدراتهــا املؤسســية وتعزيــز تنافســيتها وصــوالً إىل تحقيــق تنميــة
عمرانيــة متوازنــة بــن مختلــف مناطقهــا ،لكــن يف مقابــل ذلــك ،هنــاك
جملــة مــن التحديــات الناشــئة مــن املحتمــل ،مــع وجــود نقــاط ضعــف
كامنــة ،أن تشــكل صعوبــات وعقبــات أمــام التنفيــذ الفعــال ألجنــدة التنمية
الحرضيــة الجديــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ومــن بينهــا محدوديــة
االســتقالل اإلداري لألمانــات والبلديــات عــن البريوقراطيــة املركزيــة،
ومحدوديــة االســتقالل املــايل القتصــار مواردهــا عــى الحكومــة يف
متويــل مرشوعاتهــا ،وضعــف قدراتهــا املؤسســية ،وضعــف التعــاون
والتنســيق بــن مختلــف املســتويات الحكوميــة ،وعــدم القــدرة عــى
جــذب أو الدخــول يف رشاكات قويــة مــع أصحــاب املصلحــة املتعدديــن.

 .3تعزيــز التدابــر التــي تدعــم املــدن النظيفــة ،فمعالجــة تلــوث
الهــواء يف املــدن أمــر جيــد لصحــة النــاس وصحــة كوكــب األرض عــى
حــد ســواء ،حيــث التــزم قــادة العــامل بزيــادة اســتخدامهم للطاقــة
املتجــددة  ،وتعزيــز نظــم النقــل العــام الخــراء  ،واإلدارة املثــى
ملواردهــم الطبيعيــة عــى نحــو مســتدام.

 1-2-6الحوكمــة التشــاركية واملبتكــرة للمــدن املنفتحــة
والشــاملة للجميــع

 .2ضــان حصــول الجميــع عــى فــرص متكافئــة دومنــا متييــز ،وكفالــة
حقهــم يف االســتفادة مــا تقدمــه مدنهــم ،مــع إيــاء اهتــام خــاص
الحتياجــات ومتطلبــات النســاء والشــباب واألطفــال وكبــار الســن
وأصحــاب الهمــم والفقــراء.

 .4تعزيــز مرونــة املــدن للتقليــل مــن املخاطــر والتخفيــف مــن تأثــرات
الكــوارث ،حيــث أبــدى قــادة العــامل التزامهــم بتنفيــذ تدابــر التخفيــف
مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة يف املــدن .ومنهــا تعزيــز جــودة التخطيــط
الحــري والبنيــة التحتيــة الجيــدة ،وتحســن الجاهزيــة املحليــة يف
مجــال االســتجابة للكــوارث.
 .5اتخــاذ إجــراءات للتصــدي لتغــر املنــاخ مــن خــال الحــد مــن انبعاثــات
غــازات االحتبــاس الحــراري ،حيــث تعهــد قــادة العــامل بــإرشاك ليــس
فقــط الســلطات املحليــة ولكــن ســائر الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع
لالســتجابة والتكيــف مــع التغــرات املناخيــة  ،مــع األخــذ يف االعتبــار
اتفاقيــة باريــس بشــأن تغــر املنــاخ التــي تســعى للحــد مــن ارتفــاع
درجــة حــرارة كوكــب األرض إىل مــا دون درجتــن مئويتــن .وهــو مــا
ميكــن للمــدن املســتدامة أن تحققــه مــن خــال تقليلهــا االنبعاثــات
الغازيــة مــن الطاقــة املســتخدمة وتعزيزهــا ملرونتهــا.
 .6تحســن االتصــال ودعــم املبــادرات املبتكــرة والخــراء .ويشــمل
ذلــك إقامــة رشاكات مــع الــركات واملجتمــع املــدين إليجــاد حلــول
مســتدامة للتحديــات الحرضيــة.
 .7تشــجيع إقامــة أماكــن عامــة آمنــة ،متاحــة للجميــع وخــراء كمصــدر
للتفاعــل اإلنســاين والحيويــة االجتامعيــة ،وهــو مــا دعــت إليــه
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مــن وجــوب زيــادة األماكــن العامــة
املفتوحــة ،مبــا فيهــا أرصفــة املشــاة وممــرات الدراجــات الهوائيــة
والحدائــق والســاحات واملياديــن واملتنزهــات مــع مراعــاة عنــارص
الجــودة واالســتدامة يف تخطيــط وتصميــم البيئــة الحرضيــة لضــان
جاذبيــة املــدن للعيــش والعمــل ودعــم ازدهارهــا.

حوكمــة التنميــة الحرضيــة تعبــر عــن تفاعــل معقــد بــن أصحــاب املصلحــة
أو املجموعــات التــي تؤثــر يف التنميــة الحرضيــة )27( .ولــدى اململكــة
العربيــة الســعودية نظــام حكومــي مركــزي قــوي يشــمل التخطيــط
واإلدارة الحرضيــة ،تتــوىل فيــه الــوزارات والــوكاالت الفنيــة املركزيــة
مســؤولية وضــع السياســات الحرضيــة الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،
يف حــن تقتــر صالحيــات الجهــات البلديــة عــى تنفيــذ الخطــط املحليــة.
( )28ومــع ذلــك ، ،اســتدعى تزايــد تعقيــد التحديــات االجتامعيــة واالقتصادية
الحرضيــة عــى مــدى عقــود يف مــدن اململكــة العربيــة الســعودية تطوير
حلــول جديــدة لدعــم االســتجابات الفعالــة لحوكمــة التنميــة الحرضيــة
(الفصــل  .)5والحوكمــة التشــاركية هــي أحــد هــذه الحلــول التــي تهــدف
إىل الجمــع بــن املشــاركة مــن أعــى إىل أســفل ،ومــن أســفل إىل
أعــى يف صياغــة السياســات الحرضيــة وتنفيذهــا مــن خــال زيــادة
مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف عمليــات صنــع القــرار الحكوميــة)29(.
ويف مســعى جديــد نحــو الالمركزيــة وإتاحــة فرصــة للمواطنني للمشــاركة
يف صنــع القــرار ،أطلقــت الحكومــة الســعودية يف عــام  2005الــدورة
األوىل النتخابــات املجالــس البلديــة ( ،)30تلتهــا الــدورة الثانيــة يف عــام
 ،2011ثــم الــدورة الثالثــة مــن انتخابــات املجالــس البلديــة يف عــام 2015
التــي شــهدت جملــة مــن التحديثــات التطويريــة للعمليــة االنتخابيــة  ،مــن
أبرزهــا رفــع نســبة أعضــاء املجالــس البلديــة املنتخبــن مــن النصــف إىل
الثلثــن ،وخفــض ســن القيــد للناخــب مــن  21إىل  18عامــاً ،وفتــح بــاب
املشــاركة للمــرة األوىل يف اململكــة للنســاء كناخبــات ومرشــحات،
فحصــدن 20مقعــدا ً يف أول مشــاركة لهــن يف االنتخابــات البلديــة مــن
إجــايل  2000مقعــدا ً )31( .كــا يتطلــب األمــر وجــود منصــة محليــة فعالــة
تســمح بتعــاون حقيقــي وفعــال بــن مختلــف املســتويات الحكوميــة
وســائر الــركاء يف التنميــة لضبــط وتوجيــه النمــو الحــري عــى نحــو
مســتدام.
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اإلطار  :2-6زيادة مشاركة املرأة يف التنمية املستدامة
تقــوم اململكــة العربيــة الســعودية بدعــم وتعزيــز مكانــة املــرأة يف التنميــة مــن خــال تنميــة القــدرات وتســخريها .حيــث أن "رؤيــة
اململكــة "2030تك ـ ّرس وتبــذل جهــودا ً مهمــة لتمكــن املــرأة يف التنميــة املجتمعيــة واالقتصاديــة ،وكذلــك تعزيــز مكانــة املــرأة كفاعلــة
نشــطة عــى جميــع املســتويات كــا اتخــذت اململكــة العربيــة الســعودية عــدة إجــراءات تهــدف إىل متكــن املــرأة مــن شــغل مناصــب
قياديــة يف الحكومــة .وتــوج ذلــك بإقــرار حقهــا يف عضويــة مجلــس الشــورى بأمــر ملــي صــدر يف عــام  ،2013والرتشــح لعضويــة املجالــس
البلديــة يف عــام  .2015وعينــت املــرأة يف املناصــب العليــا يف الحكومــة والقطــاع الخــاص وتقلــدت عــدة مناصــب قياديــة ،مثــل نائــب
الوزيــر ،ورئيســة مجلــس بلــدي ،ووكيــل وزارة ،و أول امــرأة كعميــد لكليــة الطــب بجامعــة الطائــف.
املصدر :مكتب وزارة االقتصاد والتخطيط "نحو ٍ
غد مستدام للمملكة العربية السعودية" :تقرير اململكة الطوعي األول حول التقدم املحرز يف مجال التنمية املستدامة

وســعت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن صالحيــات اإلدارة املحليــة
ّ
(البلديــات) واملســؤوليات واملهــام املنوطــة بهــا لتشــمل إعــداد
مخططــات تقســيامت األرايض ،وضــع نظــم البنــاء وتطبيقهــا ،وإصــدار
تصاريــح البنــاء (الفصــل  )32 (.)5ومــع ذلــك ،ال تــزال الجهــات املركزيــة تحتفــظ
بســلطة كبــرة عــى اإلدارة املحليــة ،إذ ليــس مــن اختصــاص البلديــات
تحديــد الرضائــب املحليــة  ،كرضيبــة األمــاك ،حتــى دعــم وتوفــر الخدمــات
واملرافــق البلديــة مدعــوم بشــدة مــن الحكومــة املركزيــة )33(،بســبب
اقتصــار مــوارد البلديــات عــى الحكومــة لتمويــل مرشوعاتهــا.
ويضمــن توفــر الهيــاكل التنظيميــة لــإدارة الشــاملة دعــم العمليــات
التشــاركية يف وضــع السياســات والخطــط الحرضيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية مــن خــال األطــر املؤسســية والتنظيميــة املرتبطــة
بحوكمــة وآليــات متويــل شــفافة ومســؤولة .وتعــد البيانــات املفتوحــة
واســتخدام التقنيــات الجديــدة أم ـ ًرا حيويًــا ملشــاركة املواطنــن الواعيــة
وتحســن تقديــم الخدمــات .عــى ســبيل املثــال  ،إطــاق وزارة االســتثامر
يف اململكــة العربيــة الســعودية للمبــادرة الوطنيــة "النمــو الســعودي
الرسيــع  "100يف عــام  ، 2008بهــدف تحديــد أرسع الــركات الناشــئة
منــوا ً ونجاحـاً يف اململكــة )34( ،وتثمــن دورهــا يف توليــد فــرص العمــل،
وحفــز االبتــكار وفــق توجهــات وأهــداف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة .

 2-2-6الجهــود الوطنيــة لتقليــل االنبعاثــات الغازيــة والتكيف
مــع آثــار التغــر املناخي

مســؤولية مواجهــة تحديــات التغــر املنــاخ والتكيف معها هي مســؤولية
مشــركة ،لكنهــا تتفــاوت حســب قــدرات كل دولــة واختــاف الســياق
والظــروف الوطنيــة لــكل منهــا؛ وكــا هــو موضــح يف الفصــل الثالــث،
بلــغ حجــم إجــايل االنبعاثــات الغازيّــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
 583مليــون طــن مــري يف عــام  2014مــن مكافــئ غــاز ثــاين أكســيد
الكربــون .ووفــق "املســاهمة املحــددة وطنيـاً" لخفــض االنبعاثــات التــي
التزمــت بهــا وأرســلتها اململكــة إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ  ،اقرتحــت اململكــة فيهــا سلســلة مــن االســراتيجيات
والتدابــر للتخفيــف مــن آثــار التغــر املناخــي والتكيــف معهــا شــملت
تعزيــز الكفــاءة يف اســتهالك الطاقــة  ،التحــول للطاقــة املتجــددة ،احتجــاز
وتخزيــن الكربــون ،واإلدارة املتكاملــة للميــاه والنفايــات لتحســن جــودة
البيئــة)35(.
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وتتــاىش جميــع هــذه اإلجــراءات مــع مبــادئ التنميــة الحرضيــة
املســتدامة بيئيـاً ومرونــة املــدن يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة .وكانــت
اململكــة العربيــة الســعودية قــد صادقــت يف عــام  1994عــى اتفاقيــة
األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ لتثبيــت تركيــزات غــازات
الدفيئــة يف الغــاف الجــوي عنــد مســتوى مينــع تدخــل اإلنســان الخطــر
يف منظومــة املنــاخ العامليــة ،وانضمــت إىل بروتوكــول كيوتــو يف 31
ينايــر  2005وصادقــت عــى اتفاقيــة باريــس يف  3نوفمــر  .2016وكان
هنــاك نشــاط حكومــي الفــت مــع املبــادرات الدوليــة لحلــول التصــدي آلثــار
التغــر املناخــي ،ويف صميــم ذلــك كلــه تكمــن الفرصــة املواتيــة ،إن
أُ ِ
حســن اســتغاللها ،لبنــاء مــدن مدمجــة ،مرنــة  ،شــمولية ،موفــرة للمــوارد،
ومســتدامة بيئي ـاً ولديهــا آفــاق جديــدة للحيــاة الخــراء.
وكــا هــو موضــح يف الفصــل  ، 3ميكــن أن تســتفيد الجهــود الراميــة
إىل تعزيــز مرونــة املــدن مــن تكامــل التكيــف مــع تغــر املنــاخ مــع الجهــود
الحاليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث  ،وعمليــات التخطيــط املامثلــة األخــرى.
( )36وبهــذا الصــدد ،ميكــن للجهــات املحليــة وأصحــاب املصلحــة املعنيــن
بشــئون املــدن القيــام بــدور أســايس هنــا .وإىل ذلــك ،تولــت وكالــة
تخطيــط املــدن بــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بالتعــاون والتنســيق مــع
بقيــة الــوزارات التنفيذيــة ،واملؤسســات الحكوميــة األخرى ،إعــداد وصياغة
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة يف عــام  ،2001التــي
أكــدت عــى رضورة حاميــة البيئــة  ،والحــد مــن ظاهــرة الزحــف العمــراين
وتشــجيع منــط متــوازن مكاني ـاً لتوزيــع الســكان والتنميــة العمرانيــة عــى
الحيــز الوطنــي ،باإلضافــة إىل وضــع إرشــادات عــام  2013لتخطيــط النمــو
الحــري املســتدام للحــد مــن اســتهالكات الطاقــة والتأثــر الســالب يف
املنــاخ )37( .عــى الرغــم مــن أن االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة مل توضــح
الكيفيــة التــي ميكــن بهــا التخفيــف مــن آثــار التغــر املناخــي)38(.
وال تعتــر اململكــة العربيــة الســعودية أكــر منتــج للنفــط يف العــامل
فحســب  ،بــل أحــد أكــر املســتهلكني لــه ،حيــث تحتل املركز الســادس يف
الرتتيــب العاملــي  ،حيــث احتلــت الصــن والواليــات املتحــدة والهنــد املركــز
األول والثــاين والثالــث عــى التــوايل )39(.وكــا هــو موضــح يف الفصــل
 ،3يعــد قطــاع الطاقــة املســاهم الرئيــس يف انبعاثــات غــازات االحتبــاس
الحــراري يف اململكــة العربيــة الســعودية –مشــكالً  % 88مــن االنبعاثــات

(أو  583طــن مــري مــن مكافئــات غــاز الكربــون) بواقــع  16.77طــن للفــرد
مــن مــكاىفء ثــاين أكســيد الكربــون )40(.وباإلضافــة إىل تطبيــق املبادىء
التوجيهيــة لتخطيــط التنميــة الحرضيــة املســتدامة ،واملعايــر الجديــدة
للنقــل العــام املوضحــة يف الفصلــن  2و  ، 3تــم إدمــاج تقنيــات رياديــة
جديــدة يف مشــاريع التنميــة الحرضيــة مثــل تقنيــة التربيــد املناطقــي
وتقنيــات البنــاء األخــر املوفــر للطاقــة بهــدف الحــد مــن انبعاثــات غــازات
الدفيئــة .وكــا هــو موضــح أيض ـاً يف الفصــل  ،3تســتهدف وزارة الطاقــة
والصناعــة والــروة املعدنيــة خفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون مــن
اســتهالك الوقــود بنســبة  )41( % 10بحلــول عــام  2020وتشــجع مســاهمة
اململكــة العربيــة الســعودية املحــددة وطنيــاً يف االتفاقيــة اإلطاريــة
بشــأن التغــر املناخــي التدابــر واإلجــراءات املعــززة لتطويــر واســتخدام
أنظمــة النقــل الجامعــي يف املناطــق الحرضيــة  ،مثــل التعجيــل بتنفيــذ
مشــاريع مــرو الدمــام ومــرو جــدة ومــرو الريــاض)42(.
تتضمــن رؤيــة اململكــة  2030أهدافــاً اســراتيجية تخــص تنميــة قطــاع
النفــط واملــوارد املعدنيــة  ،والتزامهــا بتطويــر مصــادر الطاقــة املتجــددة
إلنتــاج الكهربــاء وامليــاه املحــاة .ومــن شــأن تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة
الجديــدة أن يعــزز التــزام اململكــة العربيــة الســعودية مبعالجــة آثــار تغــر
املنــاخ مــن خــال جهــود التخفيــف والتك ّيــف،
وكذلــك املســاهمة يف تحقيــق االســتدامة
البيئيــة ومرونــة املــدن .ويشــمل ذلــك معالجــة
أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــر املســتدامة،
وفقــدان التنــوع الحيــوي ،والضغــط عــى النظــم
اإليكولوجيــة ،والتلــوث ،والكــوارث الطبيعيــة
واالصطناعيــة واملخاطــر املرتبطــة بهــا .وإىل
ذلــك ،تولــت الحكومــة مســؤولية السياســات
املتعلقــة بالبيئــة الحرضيــة ،مبــا يف ذلــك
موائلهــا البحريــة والصحراويــة واملســطحات
الطبيعيــة يف مدنهــا)43(.

 3-2-6الســكن يف صميــم األجنــدة
الحرضيــة الجديــدة

وبالتــايل تخفيــف آثارهــا الســلبية عــى تغــر املنــاخ )46(.وتبــن دراســة
عامليــة عــن توســع وامتــداد املــدن أجراهــا موئــل األمــم املتحــدة وجامعــة
نيويــورك ومعهــد لينكولــن لسياســات األرايض وقدمــت للموئــل الثالــث
أن الريــاض  -وهــي واحــدة مــن بــن  200مدينــة مشــمولة يف عينــة
عامليــة مــن املــدن  -قــد خفضــت كثافــة املناطــق املبنيــة مــن  73نســمة/
هكتــار يف عــام  1990إىل  53نســمة/هكتار يف عــام  .2015ويف نفــس
الســنوات  ،توســعت مســاحة الكتلــة العمرانيــة للمدينــة بنســبة ، % 5.7
يف حــن زاد عــدد الســكان بنســبة  )47(.% 4وبهــذا الصــدد ،تــويص معايــر
تخطيــط األحيــاء املســتدامة الصــادرة عــن موئــل األمــم املتحــدة بكثافــة
 150نســمة/هكتار)48(.
لقــد أدى ضعــف إدارة الفراغــات الحرضيــة املفتوحــة يف أحيــاء مدينتــي

جــدة والريــاض إىل قلــة التفاعــات االجتامعيــة والتواصــل بــن الســكان)49(.

ومــن خــال نهــج التخطيــط والتصميــم املتمحــور حــول رفــاه النــاس ،يشــجع
موئــل األمــم املتحــدة الفــراغ الحــري باعتبــاره مــن "املــوارد املشــركة"
 ،والتنــوع والحــوار الثقــايف كمصــدر للمــدن الشــاملة للجميــع ،يعــزز
التكامــل االجتامعــي واالقتصــادي وشــعور الفــرد باالنتــاء ملحيطــه)50(.

يجب أن يكون اإلسكان يف صميم

وبوصفــه عنــرا ً أساســياً يف التحــر ،يجــب أن
يكــون الســكن يف صميــم اإلجــراءات املفضيــة
للتنميــة الحرضيــة املســتدامة والشــاملة )51( ،مبــا
يف ذلــك ضــان تكافــؤ الفرص وتحســن ظروف
املعيشــة لفئــات املجتمــع الضعيفــة)52( .يضاعــف
من حدة املســألة اســتمرار الطلب عىل التوســع
يف توفــر الخدمــات الحرضيــة األساســية ،وهــو
مــا يجــب أن تتبنــاه أي اســراتيجية طويلــة األجــل
للتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة وحاميــة البيئــة.
وكــا هــو موضــح يف اإلطــار ( 5-4الفصــل ،)4
يتجــى تدفــق العــال األجانــب مــن خــال تركزهم
العــايل يف املــدن الكــرى ،حيــث الطلــب عــى
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات وعــال البنــاء
والتشــييد)53(.

يجــب أن تحمــي التنميــة كوكــب األرض ومتكــن
اإلجراءات املفضية للتنمية الحرضية
ويبــدو أن الزيــادة الهائلــة يف الهجــرة قــد
جميــع الســكان  ،يف املــدن والعشــوائيات عــى
املستدامة والشاملة ،مبا يف ذلك
أدت إىل زيــادة الضغــوط عــى اإلســكان يف
الســواء ،مــن العيــش الالئــق والكريــم وامل ُ ْجــزي،
ضامن تكافؤ الفرص وتحسني ظروف
املناطــق الحرضيــة )54(.وإذا بقيــت احتياجــات
وأن يحققــوا كامــل إمكاناتهــم البرشيــة .ففــي
ومتطلبــات فقــراء الحــر مغفلــة  ،فــإن خطــة
مدينــة جــدة عــى ســبيل املثــال ،يعيــش % 35
املعيشة لفئات املجتمع الضعيفة.
التنميــة املســتدامة لعــام  2030لــن تتحقــق
مــن ســكان املدينــة يف إنشــاءات (مســاكن)
إال جزئيــا ،مــا يعنــي حرمــان نصــف الســكان مــن
مشــيدة بــدون موافقــة رســمية ،نتيجــة مزيــج
فوائــد ومزايــا التحــر )55(،مــا يســتدعي رضورة
مــن ضغــوط دميوغرافيــة وأطــر تنظيميــة غــر
تبنــي اســراتيجيات عــى مســتوى املدينــة
مالمئــة )44(.وبالتــايل  ،فــإن تنميــة األرايض يف
يكــون للتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة الحرضيــة وللترشيعــات العمرانيــة
املناطــق الحرضيــة غــر منصفــة وغــر فعالــة  ،مــا يدفــع األغلبيــة نحــو
واملؤسســات دور أســايس فيهــا.
الســكن غــر الرســمي الــذي ال يســتدعي االقــراض مــن البنــوك.
تشــر االتجاهــات إىل أن متوســط كثافــة 53نســمة /هكتــار يف معظــم
اقــرح موئــل األمــم املتحــدة اســراتيجية تضــع اإلســكان يف صميــم
املــدن الســعودية ( )45قــد يكــون منخفضـاً جـدًا بحيــث ال ميكــن اســتدامته،
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة  -مــا يعنــي وضــع الســكن يف جوهــر
ويجــب زيادتــه ،مــن أجــل تقليــل مســافات الســفر والوقــت الــذي
السياســات الحرضيــة )56( .ومــع ذلــك  ،ال تــزال القــدرة املاليــة عــى
تســتغرقه  ،وزيــادة جــدوى خدمــات النقــل  ،وخفــض انبعاثــات الكربــون ،
تحمــل كلفــة الســكن متثــل تحديــاً بالنســبة لــأرس الســعودية الصغــرة
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الشــهري)57(.

واملحــدودة الدخــل التــي تنفــق  ٪40أو أكــر مــن دخلهــا
وكــا هــو موضــح يف الفصــل  ،4ال تــزال اململكــة تعــاين مــن نقــص
يف املســاكن  ،فهــي بحاجــة إىل  1.25مليــون وحــدة ســكنية لتلبيــة
الطلــب عــى اإلســكان .كــا أوضــح الفصــل العديــد مــن التدابــر التــي
اتخذتهــا الحكومــة لرفــع نســبة متلــك األرس الســعودية ملســاكنها مــن
 47إىل  % 70بحلــول عــام  2030مــن خــال زيــادة إمكانيــة الحصــول عــى
التمويــل اإلســكاين وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى املشــاركة ،وحفــز
االســتثامرات األجنبيــة يف مجــال الخدمــات البلديــة واإلســكانية )58(.إىل
ذلــك ،تعــد الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص عنــرا ً حاس ـاً يف
النمــوذج التشــغييل لــوزارة اإلســكان  ،الــذي يســعى إىل االســتفادة مــن
التكنولوجيــات الجديــدة التــي ميكــن أن تـر ع وتــرة توفــر املســاكن)59(.
ّ

الوظائــف واملســاواة يف الوصــول إىل املــوارد واقتنــاص الفــرص
االقتصاديــة واإلنتاجيــة مرتبــط جــدا ً بوجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة مناســبة
ٍ
كاف .فعــى مــدى العقديــن املاضيــن ،شــهدت اململكــة
وإســكان
العربيــة الســعودية تقلبــات وتغــرات يف أســواق العقــارات واألرايض،
ـر للجميع يف ظل اســتمرار
مــع عــدم القــدرة عــى توفــر اإلٍســكان امليـ ّ
ارتفــاع التعــداد الســكاين.
تجــاوز معــدل تكويــن األرس ملســتويات العــرض املقــرح يف ســوق
اإلســكان ،وأيضــا يف ظــل الثقافــة املجتمعيــة والتقاليــد الســائدة التــي
تفضــل فيهــا العائلــة الســعودية منــط املســاكن املنفصلــة (الفيــا)
وشــبه املنفصلــة عــى الشــقق مــا أدى إىل ظاهــرة الزحــف العمــراين

لقــد تــم إحــراز تقــدم كبــر نحــو املبــدأ وااللتــزام املتمثــل يف أال يتخلــف
أحــد عــن ركــب التنميــة عــن طريــق إنهــاء الفقــر بجميــع أشــكاله وأبعــاده ،إال
أن االســتثامر يف املضاربــات العقاريــة  ،مبــا يف ذلــك تكاليــف األرايض
والبنــاء غــر الرضوريــة  ،قــد قلــل مــن قــدرة األرس الســعودية محــدودة
الدخــل أو التــي تشــكلت حديثًــا عــى إيجــاد مســكن لهــا .عــاوة عــى
امليــر
ذلــك  ،ويتبــدى الخلــل هنــا يف نقــص العــرض مــن اإلســكان
ّ
ألرس الدخــل املحــدود واملتوســط مقابــل الفائــض يف اإلســكان الفاخــر.
وقــد شــهدت املــدن الكــرى مثــل الريــاض انخفاض ـاً يف أســعار اإليجــار
والبيــع للشــقق بنســبة  % 3ســنوياً )60(.حيــث مــن املرجــح أن يشــهد
الســوق العقــاري يف املــدى القصــر واملتوســط مزيــدا مــن الهبــوط
يف أســعار العقــار مــع وجــود مخــاوف أن يــؤدي فــرض الرســوم والرضائــب
عــى العاملــة الوافــدة إىل هجــرة عكســية للعاملــة الوافــدة إىل بالدهــا
مــرة أخــرى ،حيــث يرجــح مغــادرة حــوايل  2.5مليــون وافــدا ً بحلــول نهايــة عــام
 2018لعــدم قــدرة الكثــر منهــم عــى تحمــل تكاليــف املعيشــة)61(.
تعتــر إعــادة توجيــه اإلســكان ،كجــزء مــن نهــج متجــدد للشــكل الحــري
والتنميــة املســتدامة ،داعــاً هامــاً لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة .وبذلــك
ال يكــون اإلســكان مجــرد بنــاء مســاكن ،بــل إطــار شــامل لتنميــة إســكانية
تلتــزم باملبــادئ األساســية للتنميــة الحرضيــة املســتدامة)62( .وهنــاك
دالالت إيجابيــة عــى الــدور التحفيــزي الــذي يلعبــه اإلســكان يف
التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة العربيــة الســعودية تتمثــل يف
توليــد الوظائــف ومكافحــة الفقــر وتعزيــز مرونــة املــدن .ووفقــاً لهيئــة
املقاولــن الســعوديني ،فقــد ارتفــع معــدل الســعودة يف قطــاع البنــاء
والتشــييد إىل  )63(،%20وهــو مــا يتــاىش مــع خطــة وزارة اإلســكان
لتعظيــم املحتــوى املحــي ،وزيــادة اإلنتاجيــة والكفــاءة يف قطــاع
تشــييد املســاكن.
قــد تواجــه الحكومــة تحديــات يف تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة وفــق
التزامهــا بضــان إقامة اقتصادات حرضية مســتدامة وشــاملة باالســتفادة
مــن مزايــا التجمــع للتحــر املخطــط جيــدا ً .إذ يجــب أن يعــرف جميــع صانعــي
القــرار أن تحقيــق اإلنتاجيــة العاليــة والقــدرة التنافســية واالبتــكار وخلــق

©FSCP

مدينة بريدة

160

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

واالمتــداد األفقــي للمــدن مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن كلفــة اقتصاديــة
باهظــة لتوفــر البنــى التحتيــة مــن الطــرق وإمــدادات امليــاه والــرف
الصحــي .وكــا هــو موضــح يف الفصــل األول  ،فــإن متوســط الكثافــة
الســكانية يف املــدن الكــرى أقــل بكثــر مــن املتوســط العاملــي ،األمــر
الــذي يســتوجب العمــل بسياســة التكثيــف الحــري داخــل املــدن مــن
أجــل تقليــل مســافات التنقــل ،وتعزيــز جــدوى خدمــات النقــل العــام،
وخفــض انبعاثــات الكربــون والتخفيــف مــن التأثــرات الســلبية لتغــر
املنــاخ )64(.ومــا مــن شــك يف أنهــا أهــداف منشــودة  ،يجــدر بالحكومــة
الســعودية الســعي يف تحقيقهــا.
ســاهمت القــروض الســكنية امليــرة املعفــاة مــن الفائــدة التــي
يقدمهــا صنــدوق التنميــة العقاريــة يف التنميــة الســكنية الزاحفــة خفيضــة
الكثافــة ،ناهيــك عــن انتشــار ظاهــرة األرايض البيضــاء غــر املنــاة داخــل
املــدن )65(.كــا شــكلت إدارة األرايض والتوســع الحــري تحديًــا  ،بســبب
ضعــف القــدرات املؤسســية ونقــص مشــاركة املجتمــع املــدين .ويف
العــادة ،ال متــارس اإلدارات املحليــة ســوى قــدر ضئيــل مــن التحكــم يف
تحويــل األرايض الحرضيــة غــر املســتغلة جيــدا ً وذات املوقــع الجيــد إىل
تنميــة ســكنية ميســورة التكلفــة.
رضورة اســتمرار إصــاح أنظمــة ومعايــر اســتخدام األرايض والبنــاء
( - )66و الســاح بإدخــال تحســينات تدريجيــة يف اإلســكان والبنــاء  -أمــر
رضوري ،إذا مــا أرادت الجهــات املعنيــة مواكبــة متطلبــات اإلســكان الحاليــة
واملســتقبلية.
ضــان االســتدامة البيئيــة هــو مبــدأ آخــر يجــب أن يعكــس تحــوالً نوعيــاً
واســعاً يف التفكــر االســراتيجي التنمــوي للمملكــة .وميكــن لألجنــدة
الحرضيــة الجديــدة أن تــؤدي إىل إحــداث تحــول يف اململكــة العربيــة
الســعودية عندمــا يتــم الربــط بــن البيئــة والتخطيــط والحوكمــة فيــا
يتعلــق بقضايــا اســتخدام األرض واملــوارد ،واســتهالك الطاقــة،
والروابــط الريــف  -حرضيــة  ،وتدفقــات املــواد ،وتجزئــة األرايض  ،املخاطــر
البيئيــة الناجمــة عــن تغــر املنــاخ .وتعتــر رضورة تكامــل اعتبــارات النمــو
"األخــر" ،و"فــك االرتبــاط" بــن النمــو الحــري واســتخدام املــوارد
وتأثرياتهــا البيئيــة  ،واالســراتيجيات البيئيــة يف التخطيــط الحــري طويــل
األجــل وإدارة املــدن الســعودية جميعـاٍ تعــد مظهــرا ً أساســياً لهــذا املبــدأ
التوجيهــي)67(.
وعــى الرغــم مــن االســتثامرات الضخمــة يف البنــى التحتيــة التــي أدت
إىل تحســن يف تقديــم الخدمــات األساســية )68(،مــا تــزال اإلدارة املحليــة
تفتقــر إىل املــوارد ،أو الخــرة النظاميــة أو الصالحيــات للقيــام بــكل ذلــك
مبفردهــا .ولذلــك ،تعتمــد اإلدارة املحليــة الفعالــة عــى التشــاركية يف
التخطيــط واإلدارة والرصــد يف مجــال تقديــم الخدمــات)69(.

 4-2-6التحــر والتنميــة :االســتثامر يف القــوة التحويليــة
للمــدن

تعتــر القــدرات املاليــة املســتدامة واالســتثامرات محــددة األهــداف

مهمــة للتحــر لتوليــد الرخــاء واالزدهــار وخلــق الفــرص للجميــع .ويشــكل
النمــو االقتصــادي الشــامل واملســتدام ،مــع التوظــف الكامــل واملن ِتــج
والعمــل الالئــق للجميــع عنــارص أساســية للتنميــة الحرضيــة املســتدامة
مــن أجــل ضــان حيــاة صحيــة ومنتجــة ومزدهــرة ومرضيــة للجميــع مــع
متكــن املســاهمة املشــركة ألغــراض االقتصــاد الحــري.
وكــا هــو موضــح يف الفصلــن األول والرابــع  ،فــإن النمــط الحــري
الناشــئ يف اململكــة العربيــة الســعودية قــد أيــد النمــو الرسيــع لعــدد
محــدود مــن املــدن التــي كانــت مهمــة مــن الناحيــة التاريخيــة أو التــي
أصبحــت حجــر الزاويــة لالقتصــاد الوطنــي )71(.وال يبعــث عــى االســتغراب
أن تكــون الريــاض العاصمــة  ،التــي يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل  6ماليــن
نســمة  ،قــد منــت بوتــرة أرسع لتصبــح املدينــة االقتصاديــة األكــر
واألكــر أهميــة ،لكــن مثــل هــذا النمــو الرسيــع جــاء عــى حســاب منــو
املــدن الثانويــة ألن ديناميــات التحــر فضلــت بوضــوح عــددا ً محــدودا ً
مــن التجمعــات الحرضيــة الكــرى التــي كانــت املســتفيد األكــر مــن
االزدهــار الناجــم عــن ارتفــاع أســعار النفــط وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة
يف اململكــة ،مقارنــة ببلــدان أخــرى يف املنطقــة تنمــو املــدن الثانويــة
فيهــا بشــكل أرسع مــن عواصمهــا ومراكزهــا الحرضيــة الكبــرة  ،وهــو منــط
مــن النمــو مل يكــن موجــودا ً يف اململكــة العربيــة الســعودية .لقــد كان
النمــو الحــري غــر املســبوق يف املــدن الرئيســة يف اململكــة العربيــة
الســعودية رائعــاً مــن كافــة جوانبــه ،مؤكــدا ً عــى أهميــة التحــدي الــذي
يواجهــه التخطيــط الحــري وإدارتــه للمملكــة ومواطنيهــا.
عــى الرغــم مــن االعــراف بــأن العديــد مــن املخاطــر والتحديــات الدوريــة
وطويلــة األجــل مــا تــزال قامئــة  ،يشــر هــذا التقريــر إىل تحســن الظــروف
لتوجيــه اســتثامرات كــرى نحــو املــدن الثانويــة والجديــدة لتعزيــز الروابــط
االقتصاديــة الريــف  -حرضيــة ،وتقديــم الســلع والخدمــات لتلبيــة احتياجــات
الســكان املتزايــدة ،مــا ميهــد الطريــق إلعــادة توجيــه السياســة نحــو
قضايــا ومرشوعــات مســتقبلية أطــول أجــاً مثــل إعــادة تأهيــل البيئيــة
وحاميتهــا ،وجعــل النمــو االقتصــادي أكــر شــمولية  ،ومعالجــة املعوقــات
املؤسســية أمــام التنميــة.
تعمــل رؤيــة اململكــة  ،2030وبرنامج التحول الوطني ،وأيضا اإلســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة  ،عــى إعــادة توجيــه السياســات واإلجــراءات للتعامــل
مــع املمكنــات األساســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة اســتنادا إىل
حلقــة التغيــر اإليجابيــة .فاالســتثامر يف مجــاالت التعليــم والرعايــة
الصحيــة وزيــادة مرونــة وجاهزيــة املــدن للتصــدي لتغــرات املنــاخ ،وبنــاء
الشــمول املــايل والرقمــي مــن شــأنه أن يدعــم النمــو االقتصــادي ويولــد
فــرص العمــل عــى املــدى القصــر ويعــزز التنميــة املســتدامة عــى
املــدى الطويــل.
عــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة أو نحــو ذلــك ،تحولت اململكــة العربية
الســعودية إىل مجتمــع حــري ،مــع منــو اقتصــادي وتنميــة عمرانيــة
مدفوعـاً ذلــك بــروة نفطيــة غنيــة .وقــد مكنــت الطفــرة االســتثنائية يف
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أســعار النفــط بــن عامــي  2003و  2013الحكومــة مــن ضــخ اســتثامرات
ضخمــة يف قطاعــات التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة وتوليــد فــرص
العمــل )72(.وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن املنافســة املتزايــدة يف ســوق
الطاقــة ،إىل جانــب الرشائــح الســكانية الفقــرة والشــبابية تلــزم الحكومــة،
مــن خــال الربامــج اإلصالحيــة املنبثقــة عــن رؤيــة اململكــة  2030وكذلــك
برنامــج التحــول الوطنــي ،بتنويــع االقتصــاد ،وترشــيد نفقــات الدعــم.
وبهــذا الصــدد ،يجــدر التنويــه بــأن العديــد مــن خطــط التنميــة الخمســية
الوطنيــة وضعــت تنويــع القاعــدة االقتصاديــة يف ســلم أولوياتها .وميكن
القــول ،أن هنــاك فرصــة فريــدة للمملكــة لتكــون يف مصــاف البلــدان
عاليــة التحــر يف مســرتها نحــو تحقيــق التنميــة املســتدامة ،فاملــدن
الســعودية تحــوز عــى املقومــات واإلمكانــات التــي تؤهلهــا للعــب
دور فاعــل يف االقتصــاد العاملــي بالصيغــة الــواردة يف االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة .٢٠٣٠
الوصــول لنســبة التغطيــة املنشــودة يف مجــال امليــاه اآلمنــة الصالحــة
للــرب تــكاد تكــون قضيــة عامليــة  ،وتعــد أحــد أهــم التحديــات التــي
تواجــه اململكــة العربيــة الســعودية ،ذلــك ألن الحجــم األكــر مــن امليــاه
املســتهلكة لألغــراض الزراعيــة والبلديــة والصناعيــة يأيت من مصــادر مائية
غــر متجــددة .ففــي عــام  ،2013بلــغ نصيــب الفــرد مــن االســتهالك يف
اململكــة العربيــة الســعودية  265لــرا يف اليــوم  ،وهــو ضعــف املعــدل
العاملــي  ،إىل جانــب الطلــب عــى امليــاه لألغــراض املنزليــة ،والــذي
ينمــو مبعــدل  % 7.5ســنويا )73(.كــا ميثــل النقــص يف شــبكات توزيــع

امليــاه ،إىل جانــب االعتــاد الكبــر عــى الــواردات الغذائيــة  ،تحديــات أمــام
تحقيــق األمــن الغــذايئ واملــايئ يف اململكــة .ومــا يــؤدي لتفاقــم
الوضــع النمــو الســكاين املتزايــد  ،مــا يخلــق الحاجــة إىل محطــات التحليــة
كثيفــة رأس املــال والطاقــة  ،والتــي تعنــي بالنســبة للســعودية حــرق
النفــط لتوليــد الطاقــة .كــا تقتــي متطلبــات التنميــة املســتدامة
ترشــيد اســتهالك امليــاه الحــري والزراعــي ،وزيــادة االعتــاد عــى
املــوارد املائيــة املتجــددة التقليديــة لتفــادي املزيــد مــن األرضار البيئيــة.
كــا تعــرف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة بالحاجــة لثقافــة الوعــي لتعزيــز
وتنفيــذ أمنــاط اســتهالك وإنتــاج مصــادر جديــدة ومســتدامة للميــاه
لتحفيــز االســتخدام املســؤول واألمثــل للمــوارد)74(.
ومــن أجــل مواجهــة مختلــف التحديــات الحرضيــة وتحقيــق التحــر
املســتدام ،صــدر التوجيــه بتــويل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة تنفيــذ
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية بالتعــاون الفنــي مــع موئــل األمــم
املتحــدة ،والــذي تتوافــق أهدافــه العامــة مــع رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج
التحــول البلــدي التابــع للــوزارة ،وكذلــك مــع األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،ومــع
أهــداف التنميــة املســتدامة الراميــة إىل جعــل املــدن واملســتوطنات
البرشيــة شــاملة وآمنــة ومرنــة ومســتدامة.
ويتمثــل الهــدف الرئيــس لربنامــج مســتقبل املدن الســعودية يف تحقيق
نقلــة نوعيــة وتحــول يف نهــج تحــر املــدن الســعودية مــع دعــم قــوي
للبيانــات واملعلومــات عــن طريــق االهتــام مبجــاالت تحســن إنتاجيــة
املــدن ،والترشيعــات الحرضيــة واإلطــار املؤســي ،وكذلــك تخطيــط
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وتســعى االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  ٢٠٣٠لتحقيــق منظومــة
عمرانيــة متوازنــة عــى كامــل الحيــز الوطنــي مــن خــال:

وإدارة التنميــة الحرضيــة املســتدامة ،باإلضافــة إىل متكــن املواطنــن
مــن أن يصبحــوا عوامــل تغيــر مــن خــال مشــاركتهم يف مبــادرات التنميــة
املســتدامة داخــل مجتمعاتهــم املحليــة ،مــا يعــزز بالتــايل مــن تطويــر
منــط حيــاة الســكان وتحســن جــودة حياتهــم.

• تأكید الھویة الوطنیة واملوروث الثقايف والحضاري مكانیاً.

 3-6إطــار عمــل تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة
الجديــدة

• تكریــس نھــج " تحســین جــودة الحیــاة والخدمــات يف املــدن" لزیــادة
جاذبیتھــا وتعزیــز تنافســیتھا.

يســهم تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة بــدور حاســم يف جعــل املــدن
الســعودية آمنــة وشــاملة ومرنــة ومزدهــرة ومســتدامة  .ويتنــاول القســم
التــايل بالتحليــل مســتقبل املــدن الســعودية فيــا يتعلــق بالعنــارص
الهامــة للتنفيــذ الفعــال لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة.

 1-3-6تب ّني السياسات الحرضية الوطنية وتنفيذها

• تحقیــق منظومــة عمرانیــة مســتدامة .مــع الحفــاظ عــى املــوارد
ا لطبیعیــة .
• تحســین كفــاءة البنــى التحتیــة واســتدامة الخدمــات يف املناطــق
الحرضیــة والریفیــة.
• متكین اإلدارات املحلیة يف عملیة صنع القرار.

تعتــر السياســات الحرضيــة الوطنيــة أدوات أساســية تســتغل الحكومــات
مــن خاللهــا ديناميكيــات التحــر لدعــم التنميــة
املســتدامة ،وتحقيــق االزدهــار الحــري .ويــأيت
إدراجهــا كإحــدى السياســة العامــة للموئــل الثالــث
وكمــؤرش مقــرح للهدف  11مــن أهداف التنمية
املســتدامة إقــرارا ً واعرتاف ـاً بدورهــا األســايس
وأهميتهــا يف أجنــدات التنميــة املســتدامة.
( )75وللمملكــة العربيــة الســعودية تاريــخ طويــل
تعترب السياسات الحرضية الوطنية
يف اســتخدامها التخطيــط الوطنــي الشــامل
أدوات أساسية تعتمد عليها اإلدارات
لتحقيــق أهدافهــا يف التنميــة االجتامعيــة
لالستفادة من ديناميكيات التوسع
واالقتصاديــة والعمرانيــة.
الحرضي لدعم التنمية املستدامة

شــملت أهــداف خطــة التنميــة األوىل للمملكــة
( )1980-1975تطويــر العقــارات وإنشــاء االبنيــة
الســكنية ،وضــان منــط منظــم للتحــر،
والتوســع املســتمر يف توفــر فــرص التعليــم
عــى كافــة املســتويات ورفــع مســتوى
الخدمــات الصحيــة وتحســن املرافــق الصحيــة،
وإنشــاء هيــاكل مؤسســية لدعــم التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة.
أمــا رؤيــة اململكــة  - 2030فرتكــز عــى التحــول مــن االقتصــاد النفطــي
إىل االقتصــاد اإلنتاجــي األكــر تنوعــاً ،وكذلــك عــى القضايــا املتعلقــة
بالتعليــم والتنويــع االقتصــادي وتنميــة القطاع الخاص وتوســيع املشــاركة
يف الحكومــة ،ويتــوىل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة الــذي تــم
إنشــاؤه مؤخــ ًرا مســؤولية اإلرشاف عــى تنفيــذ هــذه الرؤيــة وتقديــم
التوجيــه الــازم يف هــذا الصــدد.

وتحقيق االزدهار الحرضي.

• االستثامر يف تطویر وبناء القدرات املحلیة.
• تعزیز تكامل وترابط اململكة إقلیمیاً وعاملیاً.
• متكیــن التنســیق امل ٔوســي القطاعــي /
املــكاين.
• تعزیــز الرشاكــة بیــن القطاعیــن العــام والخــاص
مــن خــال شــفافیة االا ٔنظمــة والترشیعــات.
• اســتغالل املیــز النســبیة لتحقیــق اقتصــاد
متنــوع ومســتدام

وتتــوزع مســؤولية تطويــر وتنفيــذ خطــط
وسياســات وبرامــج االســراتيجية العمرانيــة
الوطنيــة بــن وزارة االقتصــاد والتخطيــط ووزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة .فــاألوىل معنيــة بإعــداد خطــط التنميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة الوطنيــة وتوزيــع وتوجيــه املــوارد وإدارة التكامل
بــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد؛ والثانيــة معنيــة بإعــداد وتنفيــذ خطــط
التنميــة العمرانيــة عــى املســتوى الوطنــي املمثــل يف االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة ،واملســتوى اإلقليمــي املمثــل يف الخطــط
العمرانيــة للمناطــق ،واملســتوى املحــي املمثــل يف الخطــط العمرانيــة
املحليــة ،وكذلــك صياغــة سياســات وترشيعــات التنميــة العمرانيــة كإطــار
عمــل رئيــس ألعــال التنفيــذ والرصــد والتقويــم.
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وكــا هــو موضــح يف الفصــل الخامــس ،مــن أن دور مجالــس املناطــق
والبلديــات املحليــة يرتكــز يف املقــام األول عــى التنفيــذ وليــس
التخطيــط  ،يف حــن تتمتــع املــدن الكــرى بوجــود هيئــات تطويــر ،وأذرع
(رشكات) اســتثامرية لهــا تتــوىل شــئون تخطيــط وتنفيــذ اســراتيجياتها
اإلمنائيــة والتطويريــة مــن بينهــا:
• الهيئة امللكية للجبيل وينبع التي طورت مدينتي ينبع والجبيل
الجديدتني خالل الفرتة .1979-1976
• الهيئــة امللكيــة ملدينــة الريــاض ،املســؤولة عــن أعــال التخطيــط
والتنفيــذ يف مدينــة الريــاض العاصمــة.
• الهيئة امللكية ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
• هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة.
• هيئة تطوير املنطقة الرشقية.
• هيئات تطوير حائل وعسري.
• رشكة جدة للتنمية والتطوير العمراين  /أمانة محافظة جدة.
• رشكة البلد األمني للتنمية والتطوير العمراين  /أمانة العاصمة
املقدسة.
وعــى الرغــم مــن أن املــدن الســعودية ،ال ســيام الكــرى منهــا ،قــد
طــورت أمنــاط تنميتهــا العمرانيــة وديناميكيــات منوهــا ،ال تــزال تواجــه
جملــة مــن التحديــات أمــام تعزيــز كفاءتهــا الداخليــة وإبــراز هويتهــا املحليــة.
لهــذا ،ينبغــي أن تكــون هنــاك نظــرة مؤسســية للطريقــة التــي يعكــس
بهــا القطــاع العــام عمليــات التنميــة الحرضيــة  ،تتعــدى اإلســكان والخدمــات
األساســية إىل تأطــر االقتصــاد واملجتمــع إلحــداث التغيــر املناســب،
ومــع ذلــك ،ففــي املرحلــة مــا بــن صنــع السياســات عــى املســتوى
الوطنــي وصــوالً إىل التخطيــط الحــري  ،تكــون الفــرص ضئيلــة
بالنســبة ملشــاركة اإلدارات املحليــة أو الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة
أو املواطنــن بشــكل عــام ،وهنــاك مــا يــدل عــى عــدم كفايــة مجموعــة
القواعــد املعمــول بهــا يف مجــال إدارة التنميــة الحرضيــة أو أن تطبيقهــا
ضعيــف يف اململكــة نتيجــة الضعــف املؤســي عــى املســتوى
املحــي وعــدم وجــود أداة ناظمــة تضمــن املشــاركة العامــة النشــطة يف
عمليــة التخطيــط العمــراين .
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وترتبــط الحوكمــة الجيــدة بوجــه عــام بقيــم معينــة تشــمل اإلنصــاف
والشــفافية واملشــاركة واملســاءلة واملســاواة وســيادة النظــام.
إىل ذلــك ،يجــب تحديــد العالقــات بــن مختلــف مســتويات الحكومــة
ومســؤوليات وصالحيــات كل مســتوى بشــكل واضــح .ومــع أن دور
الــوزارات املركزيــة حاســم وهــام ،فــإن إنشــاء هيــكل إدارة محــي أكــر
كفــاءة ســيتطلب تفويــض صالحيــات محــددة إىل البلديــات لتيســر
االســتجابة الرسيعــة لقضايــا التنميــة املحليــة .ويف الوقــت الحــارض ،أدى
إنشــاء وكاالت حكوميــة متعــددة إلدارة أنشــطة التنميــة إىل توزيــع غــر
واضــح للمســؤوليات واملهــام بــن املســتويات الحكوميــة املختلفــة،
مــا أدى إىل ازدواجيــة األدوار وضعــف يف تفهمهــا ،كــا هــو مذكــور يف
الفصــل  ،5حيــث تــؤدي نظــم الحوكمــة غــر الفعالــة متعــددة املســتويات
إىل اإلخــال بعمليــات التخطيــط  ،ومخاطــر زيــادة إنفــاق امليزانيــة ،وارتفــاع
كلفــة التعامــات ،وخلــق أوجــه قصــور اقتصاديــة عــى نطــاق واســع.
ومــن أجــل تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة عــى واقــع اململكــة  ،يقــدم برنامــج
مســتقبل املــدن الســعودية نه ًجــا شــموليا لتطويــر سياســة حرضيــة
وطنيــة تدمــج طاقــات وإمكانــات ومقومــات املراكــز الحرضيــة عــى
املســتوى الوطنــي واإلقليمــي واملحــي)78( ،
وتنســق عمــل القطاعــات
ّ
واملســتويات املختلفــة للحكومــة  ،وتضــع الحوافــز ملامرســات أكــر
اســتدامة ،وتوفــر قاعــدة مخططــة ومرتابطــة جغرافيـاً لتخصيــص املــوارد،
تقــوم الــوزارة بعــد ذلــك بدورهــا املســتقبيل يف صياغــة سياســات
عمرانيــة وطنيــة وإقليميــة واضحــة تحــدد املزايــا النســبية للمــدن يف
مناطقهــا .وتهــيء البيئــة املالمئــة لوضــع اســراتيجيات التنميــة املحليــة
الفعالــة للمــدن واملناطــق الحرضيــة يف إطــار منظومــة التحــر الوطنيــة.

()77

يجــب عــى املــدن زيادة اإليــرادات لتمويل اإلنفاق العام  ،وبناء وتشــغيل
وصيانــة البنيــة التحتيــة الكافيــة  ،فضــاً عــن إدارة الخدمــات العامــة مثــل
الصحــة والتعليــم واألمــن والبيئــة  ،وإنتــاج الســلع العامــة كالهــواء النقــي
وامليــاه غــر امللوثــة والفراغــات الحرضيــة العامــة )79(.وتشــر االتجاهــات
الســائدة إىل أن مــدن اململكــة العربيــة الســعودية تشــهد تراكـاً متزايــدا ً
يف الدخــل الخــاص والــروة (تراكـاً رأســالياً) ،يقابلــه انخفــاض يف حجــم
املــوارد واألصــول العامــة جــراء عمليــات االســتهالك.
كــا هــو موضــح يف الفصــول الســابقة  ،تفتقــر البلديــات الســعودية
إىل الواليــة املاليــة الكافيــة وكذلــك الكــوادر الفنيــة لتنميــة إيراداتهــا،
وبالتــايل فهــي تعتمــد بشــكل أســايس يف موازنتهــا الســنوية عــى
الحكومــة املركزيــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإليــرادات مــن املــوارد الذاتيــة
ملعظــم البلديــات تقــل عــن  % 25مــن ميزانيتهــا التمويليــة (انظــر الفصــل
 .)4وهــذا االعتــاد عــى التحويــات املاليــة مــن الحكومــة املركزيــة يعيــق

قــدرة البلديــات عــى تحديــد االســراتيجيات التنمويــة ملعالجــة قضاياهــا
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة املحليــة باعتبارهــا األقــرب إىل واقعهــا.
ويك يتســنى تحقيــق تنميــة حرضيــة مســتدامة ،ينبغــي تعزيــز القــدرات
املاليــة للبلديــات عــر االســتغالل األفضــل للــراكات مــع القطــاع الخــاص
 ،وتبنــي الرضائــب املحليــة ورســوم اســتخدام املنافــع البلديــة  ،وإعــادة
صياغــة ترتيبــات ماليــة أكــر إنصافًــا بــن املركــز واملحليــات.
مــن األهميــة مبــكان أن تكــون هنــاك معايــر لقيــاس األداء إذا مــا أرادت

الجهــات العامــة االلتــزام بوعــد تحقيــق التنميــة املســتدامة للجميــع)80(.

تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بجمــع وتحليــل ونــر بيانــات االقتصــاد
الــكيل عــى املســتوى الوطنــي والقطاعــي لدعــم عمليــة صنــع القــرار.
كــا تقــوم وزارة االقتصــاد والتخطيــط و وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
والــوزارات التنفيذيــة األخــرى بجمــع ونــر بيانــات إضافيــة مرتبطــة
بأنشــطتها ،وتعمــل حاليــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــى جمــع بيانــات
ومعلومــات حرضيــة عــى مســتوى املــدن والــذي سيشــمل معلومــات
اجتامعيــة واقتصاديــة عــى املســتوى اإلقليمــي والحــري.

يف عــام  ،2012قــدم موئــل األمــم املتحــدة مؤرشا ً تحليليـاً ألوضاع املدن
 وهــو "مــؤرش ازدهــار املــدن" الــذي يتيــح قيــاس معــدالت االزدهــارللمــدن عــر ســتة أبعــاد هــي :الحوكمــة والترشيعــات الحرضيــة ،التخطيــط
والتصميــم الحــري ،االقتصــاد الحــري والتمويــل البلــدي ،توفــر البنيــة
التحتيــة ،االســتدامة البيئيــة ،والشــمول االجتامعــي واملســاواة.
وبــإرشاف وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،قامــت األمانــات يف املــدن
الرئيســة الســعودية بتكييــف إطــار مــؤرش ازدهــار املدن حســب األولويات
الوطنيــة وحــددت عينــة متثيليــة مكونــة مــن  17مدينــة ســعودية إلعــداد
مرجعيــة وطنيــة ،وخطــة تجميــع البيانــات لدعــم التخطيــط واإلدارة الحرضيــة
عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي واملحــي.

ويدمــج مــؤرش ازدهــار املــدن الهــدف  11مــن أهداف التنمية املســتدامة
باإلضافــة لعــدد محــدد مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى
التــي تشــمل مكونــات حرضيــة (انظــر الشــكل  .)1-6وإىل ذلــك ،تــم
إنشــاء  16مرصــدًا حرضيًــا محليًــا  ،مــا ســيعزز الحــوار الوطنــي لتحليــل
النتائــج وتحديــد القضايــا الرئيســة ويفــي إىل تطويــر اســراتيجيات
رصــد وطنيــة لسياســات التنميــة الحرضيــة .ويقــدم موئــل األمــم املتحــدة
مــن خــال مــؤرش ازدهــار املــدن الدعــم لــإدارات املحليــة والوطنيــة يف
إنشــاء آليــات رصــد متخصصــة لدعــم اتخــاذ قــرارات مســتنرية عــى نحــو
أفضــل بشــأن السياســات والترشيعــات العمرانيــة ،ومخططــات املــدن
وتوســعها الحــري ،واإلدارة املاليــة لتنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة.
كشــفت نتائــج برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عــددًا معي ًنــا مــن
أوجــه القصــور أو املجــاالت التــي تحتــاج إىل تحســن ،خاصــة فيــا يتعلــق
بفجــوة البيانــات يف التخطيــط العمــراين واألرايض ،والتقييــس والقيــم
واملناهــج املوحــدة ،واملعلومــات الناقصــة يف العديــد مــن مــؤرشات
ازدهــار املــدن  ،ومعلومــات إضافيــة عــى مســتوى املدينــة .وملواجهــة
أوجــه النقــص والقصــور هــذه ،يــوىص بإنشــاء نظــام بيانــات حرضيــة كجــزء
مــن اســراتيجية شــاملة للبيانــات لبنــاء وتطويــر مســتدام للقــدرات.
وســيعزز نظــام البيانــات الحرضيــة مــن اســتخدام املــؤرشات الحرضيــة
لــدى الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،ويدعــم املراصــد الحرضيــة املحليــة  ،ويعــزز
التنســيق بــن مختلــف الــوزارات والجهــات الحكوميــة يف جمــع البيانــات
واســتخدامها ،كــا يدعــم نظــام البيانــات الحرضيــة القــدرات الوطنيــة
واملحليــة يف متابعتهــا ومراجعتهــا لتنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الوطنيــة
وأهــداف التنميــة املســتدامة .وكذلــك تعزيــز وتوســيع مبــادرة ازدهــار
املــدن .وبرغــم نواحــي النقــص والقصــور ،فــإن قــدرة املرصــد الحــري
الوطنــي وبقيــة املراصــد املحليــة عــى إنتــاج البيانــات عــى مســتوى
املــدن قــد ازدادت بالتأكيــد ،وكذلــك القــدرة عــى فهــم أفضــل للنمــو
الحــري وللديناميــات املرتبطــة بــه ملــا لذلــك مــن أهميــة يف تطويــر
وتنفيــذ سياســات حرضيــة ســليمة.

اإلطــار  :3-6إجــايل مخــزون املــوارد واألصــول العامــة ،و صــايف املخــزون بعــد اســتبعاد اســتهالك إجــايل املخــزون
وارتبــاط ذلــك بقيــاس مــدى التقــدم املحــرز يف تحقيــق أجنــدة التنميــة الحرضيــة املســتدامة
يوفــر مفهــوم إجــايل املخــزون مــن املــوارد واألصــول العامــة وانخفاضهــا جــراء عمليــات االســتهالك منظــورا ً يســاعد عــى التفكــر يف
"التوازنــات" الحرضيــة التــي هي أســاس االســتدامة.
تشــمل املخزونــات رأس املــال املــادي – ومتثلــه األصــول واألنشــطة االقتصاديــة القامئــة ،والبنيــة التحتيــة ،واملــوارد البيئيــة ،والبيئــة
العمرانيــة ،والــراث الثقــايف ،وحجــم الســكان وأمنــاط االســتيطان – واألطــر املؤسســية مــن السياســات والقواعــد واألنظمــة واللوائــح
املعمــول بهــا عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة والعامليــة.
متثــل التدفقــات إضافــات جديــدة إىل املخــزون ؛ واســتهالك أجــزاء منــه ،مدفوعــة جزئ ًيــا بالنمــو املطلــق يف عــدد الســكان  ،أو النشــاط
االقتصــادي  ،أو مــدى توافــر املــوارد الطبيعيــة .كــا ميكــن أن تكــون التدفقــات ســلبية  ،مبعنــى اســتهالك وانخفــاض املخزونــات مبــرور
الوقــت  ،أو اســتهالك كميــات محــدودة مــن املــوارد  ،أو التقليــل مــن قيمــة مخــزون املــوارد بفعــل التغــرات التكنولوجيــة أو املناخيــة .هــذه
العمليــات مبجملهــا تصــب يف جوهــر االســتدامة.

املصدر :موئل األمم املتحدة (" )2016التحرض والتنمية :املستقبل املرتقب  -تقرير حالة مدن العامل  ، "2016موئل األمم املتحدة  ،نريويب.
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الشكل  :1-6ربط أهداف التنمية املستدامة باألجندة الحرضية الجديدة 2030

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ١١
وﻣﻴﴪ
 ١-١١إﺳﻜﺎن ﻻﺋﻖ ،آﻣﻦ،
ّ
 ٢-١١ﻧﻈﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ٣-١١ﺗﺤﴬ ﺷﻤﻮﱄ وﻣﺴﺘﺪام
 ٤-١١ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 ٥-١١ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺟﺮاء اﻟﻜﻮارث
 ٦-١١ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن
 ٧-١١إﺗﺎﺣﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 -١١أ دﻋﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻦﻴ
اﳌﺪن واﻟﻀﻮاﺣﻲ واﻷرﻳﺎف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
-١١ب دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
آﺛﺎر ﺗﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ

اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﺆﴍ
ازدﻫﺎر اﳌﺪن
 -١ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
-٢اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
-٣ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
-٤إﺳﻜﺎن ﻻﺋﻖ
-٥اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
-٦اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
-٧اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ
-٨اﻻراﴈ اﻟﺤﴬﻳﺔ
-٩اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺆﴍ
ازدﻫﺎر اﳌﺪن
دﻋﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺪن
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

ﻣﺆﴍات ﺣﴬﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ١-١-٨ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ أﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ

 ١-٢-٨ﻧﺴﺒﺔ ﻤﻧﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﺎﻤﱄ اﳌﺤﲇ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺎج

 ١-٣-٨اﻟﻌﺎﻤﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ
 ٢-٥-٨ﻧﺴﺒﺔ ااﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 ١-٢-٩اﻟﻌﺎﻤﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 ١-٦-٣وﻓﻴﺎت ﺣﻮادث اﳌﺮور
 ١-١-٦اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﻟﻌﺬﺑﺔ
 ١-٢-٦اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
-٩ج ١-ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال
 ١-٨-١٧اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ

-١٠اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
-١١اﻟﺸﻤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
-١٢إدﻣﺎج اﳌﺮأة واﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﳌﺴﺎواة واﻟﺸﻤﻮل
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

 ٢-١-١٥اﻟﺤﺮاﺟﺔ )اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﻲﺗ( ﻛـ  ٪ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻراﴈ
 ١-١-١٦ﻣﻌﺪل اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ
 ٣-١-١٦اﻟﴩاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ

-١٤ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﺪن
-١٥اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
-١٦اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

١-١-١ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ
 ١-٥-٥ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ
 ١-٥-٨ﻓﺠﻮة اﻷﺟﻮر ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ
 ١-٦-٨ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب
 ١-١-١٠ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ٪٤٠

-١٣اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ

 -١١ج ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﺎﻲﻧ ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد
وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

 ١-٩-٣اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﴬرون ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﳌﺤﻴﻂ
 ١-٣-٦ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ
 ١-٢-٧ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
 ١-٥-١٢ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
 -٩أ  ١-اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ
 ١-٦-١٦ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺤﲇ
 ١-١٧-١٧اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

 2-3-6تعزيز الترشيعات الحرضية ونظم الحوكمة

مــن املعــرف بــه عــى نطــاق واســع أن النتائــج مقيس ـ ًة بتحقيــق الجــودة
والشــفافية واملســائلة يف تخطيــط املــدن تعتمــد عــى توافــر إطــار
ترشيعــي شــامل ومتكامــل وفاعــل ( )81لضبــط التنميــة الحرضيــة ،فتعزيــز
إدارة (حوكمــة) التنميــة الحرضيــة والترشيعــات العمرانيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية مــن شــأنه أن يســهم يف توجيــه التنميــة الحرضيــة
وحفــز ماليــة األمانــات والبلديــات .ويف صــدد ذلــك ،يدعــو هــذا التقريــر
إىل إجــراء إصالحــات متكينيــة لتحقيــق التنميــة الحرضيــة املســتدامة يف
اململكــة العربيــة الســعودية.
تتعامــل األمانــات والبلديــات يف اململكــة يف العــادة مــع قضايــا وخدمات
حياتيــة يوميــة لكافــة أفــراد املجتمــع  ،لكنهــا تفتقر إىل املــوارد أو القدرات
الكافيــة للقيــام مبهــام اإلدارة الحرضيــة بدرجــة مــن االســتقاللية الذاتيــة،
إضافــة إىل ضعــف مســتوى التنســيق بــن اإلدارات الحكوميــة الــذي أدى
يف كثــر مــن األحيــان إىل الخــروج بسياســات متعارضــة .فعــى ســبيل
املثــال  ،أدت السياســة اإلســكانية املتمثلــة يف منــح منتــج األرايض
الســكنية املطـ ّورة للمســتفيدين مجانـاً والقــروض الســكنية املعفــاة مــن
الفائــدة  ،دون التشــاور والتنســيق مــع صانعــي السياســات املكانيــة  ،إىل
التوســع الحــري غــر املنظــم  ،كــا هــو موضــح يف األقســام الســابقة.

166

تقرير حالة املدن السعودية ٢٠١٩

ويؤكد موئل األمم املتحدة أن الترشيعات التي تســمح بأطر مؤسســية
فعالــة عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي  ،ينبغــي أن تعكــس تفاه ـاً
مؤسســياً متعــدد املســتويات  ،يســاعد عــى تعزيــز األدوار التكامليــة
لــإرشاف واملســؤولية  ،والعمــل ككل متناســق دومنــا تنــازع )82(.كــا
تعــرف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة بالــدور القيــادي الــذي تلعبــه الحكومــات
الوطنيــة يف عمليــة تحديــد وتنفيــذ سياســات وترشيعــات حرضيــة
شــمولية وفعالــة مــن أجــل التنميــة الحرضية املســتدامة  ،وباملســاهامت
التــي ال تقــل أهميــة لــإدارات اإلقليميــة املحليــة يف هــذه العمليــة.
ويف هــذا الصــدد ،تؤكــد اململكــة عــى الحاجــة إىل تجــاوز السياســات
القطاعيــة والنظــر يف التعــاون بــن مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة،
وتعزيــز التوزيــع املتــوازن للصالحيــات والقــدرات واملــوارد  ،مبــا يف ذلــك
مراجعــة األطــر الترشيعيــة والتنظيميــة واملاليــة ..إىل ذلــك ،ينبغــي تعزيز
بنــاء وتطويــر القــدرات يف مجــال اإلدارة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،مــع األخــذ يف االعتبــار القــدرات املؤسســية ،واملهــارات
الفنيــة واملهنيــة لألفــراد ،وكذلــك مهــارات القيــادة املحليــة)83(.

ومــع ذلــك ،تعــاين املزيــد مــن العمليــات التشــاركية مــن قيــود هيكليــة
تفــي بهــا إىل التباينــات ،وعــدم كفايــة الوصــول إىل الخدمــات
األساســية ،ونقــص املســاكن الالئقــة ،وانعــدام األمــان الوظيفــي ،ولهذا
كلــه أثــر يف تشــكيل بيئــات عمرانيــة (مــدن) متناثــرة ومنفصلــة اجتامعي ـاً.
( )84واســتنادا ً إىل االتجاهــات التاريخيــة يف املشــاركة يف ســوق العمــل،
مــن املتوقــع أن يتــم اســتيعاب مــا ال يقــل عــن  4.5مليــون ســعودي
يف ســن العمــل واإلنتــاج يف ســوق العمــل بحلــول عــام )85(.2030
ومــع التقــدم يف الســن وتزايــد متوســط العمــر املتوقــع للســكان
الســعوديني بحلــول  ،2030يتوقــع أن يكــون هنــاك تراجــع يف مشــاركة
القــوى العاملــة ،مــا يشــكل ضغط ـاً عــى اإلنفــاق الحكومــي وخدمــات
الرعايــة الصحيــة.
وتعــد اإلدارات املحليــة القويــة والقــادرة أدوات (ممكنــات) أساســية
لضــان تحقيــق تنميــة حرضيــة شــاملة ومســتدامة ،عــر نظــم حوكمــة
حرضيــة فاعلــة ومســؤولة ،ومشــاركة متوازنــة بــن أصحــاب املصلحــة
املتعدديــن .فاململكــة بحاجــة إىل إدارات محليــة يعهــد لهــا صالحيــة
توظيــف العاملــة الفنيــة ،مــع تيســر التعــاون والتنســيق بــن البلديــات،
مبــا فيهــا البلديــات الحرضيــة والريفيــة  ،مــن خــال الحوافز املالمئــة لتوليد
وفــورات الحجــم والتكامــل االجتامعــي واالقتصــادي .وتبــن التجربــة بــأن
الالمركزيــة  ،مــن ناحيــة  ،تُ ِّكــن  ،ومــن ناحيــة أخــرى  ،ت ُل ـزِم  -مــا يعنــي أن
زيــادة صالحيــات ومهــام اإلدارات املحليــة يف اململكــة تتطلــب االنفتــاح
والشــفافية واملســاءلة وتحمــل املســؤولية.

 3-3-6تفعيل التخطيط املحيل والتصميم الحرضي

يف مواجهــة الضغوطــات الحاليــة املكثفــة املرتبطــة بالتحــول الحــري
وتغــر املنــاخ  ،يــرز التحــدي املتمثــل يف التخطيــط املحــي والتصميــم
الحــري املناســب يف اململكــة العربيــة الســعودية أكــر وضوحــا مــن
أي وقــت مــى .ومــع ذلــك ،ال يــزال العديــد مــن املــدن الســعودية
يعتمــد أســاليب التخطيــط القدميــة ،رغــم أن التخطيــط أمــر أســايس
لتحقيــق التنميــة الحرضيــة املســتدامة .لكــن املؤكــد هنــا أن جــودة الحيــاة
للمواطنــن الســعوديني ســتعتمد إىل حــد كبــر عــى جــودة تخطيــط
وتصميــم مدنهــم .وإىل ذلــك ،فــإن االســتثامر يف مــدن جيــدة التخطيــط
ومســتدامة يعنــي بالتــايل االســتثامر يف اقتصــاد أفضــل ومجتمعــات
حيويــة وبيئــات جيــدة .ويعــد اعتــاد أجنــدة  2030للتنميــة املســتدامة
مؤخــرا خطــوة هامــة إىل األمــام بهــذا املعنــى ألنها تعرتف بالــدور الحيوي
للتحــر كأداة للتنميــة املســتدامة .وينعكــس ذلــك بقــوة يف الهــدف 11
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة – جعــل املــدن واملســتوطنات البرشيــة
شــاملة وآمنــة ومرنــة ومســتدامة  -وأهدافهــا األخــرى املشــتملة عــى
مكونــات حرضيــة.
وبنــا ًء عــى ذلــك  ،فــإن التنميــة املســتدامة للمــدن الســعودية تتطلــب
االســتخدام األمثــل القتصاديــات التجمــع ،والكثافــات الســكنية األعــى،
وتحســن التنقــل الحــري والحلول املســتدامة للنقل ،وتعزيــز التفاعالت
االجتامعيــة .يوضــح هــذا التقريــر إمكانيــة تحقيــق ذلــك بتوافــر شــبكة
شــوارع وفراغــات حرضيــة عامــة عاليــة الجــودة ،وكثافــة ســكنية مصممــة
بشــكل ســليم ،ومحدوديــة االســتخدام املفــرد لــأرايض ،وترابطيــة
أفضــل لشــبكات الشــوارع ،وكفــاءة يف اســتهالك الطاقــة واملــوارد،
وتعزيــز مرونــة املناطــق الحرضيــة ،وتطبيــق للقواعــد واألنظمــة .تقليديــا،
يتــم تنفيــذ أهــداف واســراتيجيات التخطيــط يف مــدن اململكــة العربيــة

الســعودية عــى مــدى فــرة زمنيــة طويلة،عــر اســتخدام املخططــات
العامــة التــي تعكــس اإلدراك بــأن املناطــق الحرضيــة ميكــن تنظيمهــا
وتخطيطهــا وإدارتهــا مــن خــال الرتتيــب الحريــص للفضــاء العــام .لكــن
متطلبــات النمــو الحــري يف اململكــة خــال األفــق الزمنــي املمتــد
مــن  1970حتــى الوقــت الحــارض تغــرت كثــرا وبــات رضوريــا إعــادة النظــر
يف املنهجيــات التخطيطيــة التــي ينبغــي أن تخطــط وتــدار بهــا املــدن
يك يتســنى مواكبــة املســتجدات املتســارعة يف مجــال التحــر.
تعتــر اإلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة يف عــام 2000م
(1421هـ) ،إطارا اســترشافيا لإلدارة والتوجيه األمثل لسياســات وأولويات
التنميــة العمرانيــة وســد فجــوة التباينــات اإلقليميــة يف اململكــة مــن
خــال األخــذ مبفهــوم محــاور التنميــة الوطنيــة وتوجيــه االســتثامرات نحــو
املناطــق األقــل منــوا ً ،عــر تهيئــة وتدعيــم بعــض املــدن املتوســطة
والصغــرة كمراكــز منــو إقليميــة .مــع ذلــك ،واجــه التحــر الرسيــع بعــض
التحديــات التــي مــا زالــت متأصلــة يف املنظومــة الحرضيــة الوطنيــة ،مثــل
الخلــل يف مســتويات التنميــة واإلجهــاد البيئــي وزحــف العمــران نحــو
الضواحــي والعشــوائيات يف بعــض املــدن.
املســتوى العــايل مــن التحــر يف املــدن املفعمــة بالنشــاط والحيويــة،
إذا أحســن اســتخدام إمكاناتــه )86( ،يصبــح دافع ـاً قوي ـاً لتحقيــق األهــداف
الحرضيــة املتمثلــة يف الحصــول عــى خدمــات وخلــق فــرص اقتصاديــة
واجتامعيــة عــى نحــو أفضــل ،وتحســن جــودة الحيــاة يف املــدن ،إال
أن األطــر التنظيميــة الضعيفــة ونقــص هيــاكل التخطيــط يف املــدن
الســعودية تشــكل عائقــا أمــام االســتغالل األمثــل لإلمكانــات والفــرص
الكامنــة يف التحــر .وبالتــايل ،يناضــل قــادة املــدن لتلبيــة مطالــب
أولئــك الذيــن يعيشــون ويعملــون ويتنقلــون يف املناطــق الحرضيــة.،
ويعــزى التمــدد واالنتشــار العمــراين يف معظــم املــدن الســعودية
إىل التفضيــات الفرديــة لنمــط حيــاة الضواحــي ،وضعــف إدارة األرايض
وعــدم وجــود رقابــة تنظيميــة ســليمة عــى مناطــق الضواحــي املحيطــة
باملــدن.
وســيتطلب عكــس هــذه االتجاهــات اعتــاد املــدن ملنهجيــة جديــدة
يف التخطيــط والتصميــم الحــري واملحــي مــن أجــل تحســن الشــكل
الحــري لتحقيــق النتائــج اإليجابيــة للتحــر )87(.وتحتــاج املــدن الســعودية
لتدخالت اســراتيجية يف مجالها الحرضي عرب مرشوعات التجديد الحرضي
واســتغالل الجيــوب العمرانيــة الشــاغرة داخــل النســيج العمــراين)88(،
كــا تحتــاج لبدائــل تطويريــة ( )89لتحســن أوضــاع العشــوائيات  ،ليــس
منهــا اإلخــاء مــع التعويــض الــذي تــم تنفيــذه يف جــدة ومكــة املكرمــة
واملدينــة املنــورة والريــاض .فموئــل األمــم املتحــدة يدعــو إىل إيجــاد
حــل أكــر اســتدامة يتضمــن التطويــر مــع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام
والخــاص وتنميــة املجتمــع .وإذا مــا أحســنت أعــال تخطيــط وإدارة التحــر،
ميكــن للتحــر يف هــذه الحالــة أن يلعــب دو ًرا محوريًــا يف االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة عــام  ،٢٠١٩/٢٠١٨خاصـ ًة فيــا يتعلــق بتنويــع
االقتصــاد  ،وتطويــر األنشــطة الحرضيــة الصناعيــة والخدميــة .وباملثــل،
فــإن رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي
 2020يوفــران خارطــة طريــق لتنويــع االقتصــاد مــن اقتصــاد قائــم عــى
النفــط إىل اقتصــاد حــري قائــم عــى التكنولوجيــا.
وكــا كان طــرح رؤيــة اململكــة  2030مقنعــاً ،ينبغــي أن تكــون آليــات
تنفيذهــا واضحــة أيضً ــا  -خاصــة مــا يتعلــق بربامجهــا التنفيذيــة املحــددة.
ويف ضــوء املعطيــات الناجمــة عــن أمناط االســتثامر الســابقة ،فــإن تغيري
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اســراتيجية التنميــة لتحســن ديناميكيــات التنميــة الحرضيــة ســيتطلب
جهــودا ً منســقة مــن الــوزارات واملؤسســات الوطنيــة ومزيــدا ً مــن
الصالحيــات املوكلــة لــإدارات اإلقليميــة واملحليــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
هنــاك حاجــة لتبنــي اســراتيجيات واقعيــة وعمليــة جديــدة للتنميــة ،وبرامج
حرضيــة جريئــة ومبــادرات محليــة تحويليــة يك يتســنى للمملكــة العربيــة
الســعودية اســتغالل إمكاناتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.
ويشــكل التخطيــط الحــري وإدارة التنميــة الحرضيــة والتكامــل بينهــا
عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي عنرصيــن أساســيني للتصــدي
للعوائــق التــي تواجــه القطاعــات املتعــددة والتــي تحــد مــن الكفــاءة
الوظيفيــة للمــدن الكــرى واملتوســطة.

مــن الوصــول إىل عتبــة الكفــاءة الوظيفيــة ،وتعزيــز قدرتهــا التنافســية
كمواقــع بديلــة الســتثامرات القطــاع الخــاص .كجــزء مــن جهودهــا لتحويــل
النمــو االقتصــادي نحــو املــدن الثانويــة  ،تقــوم الحكومــة بتحســن البنيــة
التحتيــة يف مناطــق عســر وحائــل والهفــوف وتبــوك والطائــف .ويشــمل
ذلــك أيضـاً قــرار الحكومــة ببنــاء مــدن اقتصاديــة جديــدة يف املــدن الثانوية
يف جــازان  ،حائــل و تبــوك  ،عــى املــدى الطويــل .مــع ذلــك ،ال ينبغــي
لهــذه االســتثامرات الباهظــة أن تــرف االنتبــاه عــن الحاجــة لتحســن
األصــول الحرضيــة الراهنــة يف اململكــة لتعزيــز املزايــا النســبية للمــدن
وجــودة الحيــاة فيهــا.
وينبغــي اعتــاد أدوات مشــاركة مبتكــرة وفعالــة لتعزيــز االنخــراط الب ّنــاء
لكافــة أطيــاف املجتمــع يف التنميــة ،وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة،
وتعزيــز جاذبيــة املــدن للعيــش والعمــل واالســتقرار وحوكمــة عمليــة
التحــول الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية .وتعــد الجهــات املحليــة
الرســمية العب ـاً أساســياً يف تعزيــز الشــمول االجتامعــي الــازم "لجعــل
املــدن واملســتوطنات البرشيــة يف صميــم التنميــة املســتدامة" يف
عــامل يشــهد تحــوالت حرضيــة غري مســبوقة " (هــدف التنمية املســتدامة
 .)11وميكنهــا تعزيــز مشــاركة املجموعــات غــر
املمثلــة يف عمليــات التشــاور العامــة ؛ تقديــم
الخدمــات العامــة دومنــا متييــز؛ وتعزيــز فــرص
التوظيــف والســكن للفئــات الضعيفــة)91(.

يف مجــال الالمركزيــة كان التقــدم محــدودا .إذ برغــم تراجــع األوضــاع
االقتصاديــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،ميكــن
القــول بشــكل آمــن أن آفــاق األجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف املنطقــة
ســوف ترتكــز بشــكل أســايس عــى كيفيــة قيــام الــدول النفطيــة،
كاململكــة العربيــة الســعودية بالتحــر وتنويــع اقتصادهــا يف الســنوات
العرشيــن املقبلــة وتحقيــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــا .وعــى الصعيــد
الوطنــي  ،وبغيــة تحقيــق رؤيــة  ، 2030تقــوم
الحكومــة مبراجعــة سياســاتها االســتثامرية
بهــدف تحقيــق تنميــة أكــر توازنــا واســتدامة بــن
مختلــف املناطــق اســتنادا إىل مزاياهــا النســبية.
ويســتلزم ذلــك الرتكيــز عــى تحســن الكفــاءة
وباعتبــاره أحــد مكونــات األجندة الحرضيــة الجديدة
الوظيفيــة الداخليــة للمــدن الكــرى وتقديــم
يهــدف التخطيــط الحــري إىل "إعــادة ابتــكار"
حوافــز لالســتثامر الخــاص خــارج املناطــق الثــاث
إن تغيري اسرتاتيجية التنمية لتحسني
منــوذج مدينــة القــرن الحــادي والعرشيــن ،أي
القائــدة للتنميــة ،وهــي الريــاض ومكــة املكرمــة
ديناميكيات التنمية اإلقليمية
تبنــي منهجيــة تخطيطيــة أكــر اســتدامة قــادرة
واملنطقــة الرشقيــة.
والحرضية يف اململكة العربية
عــى رفــع كثافــات التنميــة ،وتحقيــق املــدن
وملواجهــة هــذه التحديــات والتغلــب عليهــا،
املدمجــة ومــدن املــي الصحــي ،وخفــض
تعمــل الحكومــة عــى زيــادة اســتثامراتها العامــة
السعودية سوف يتطلب جهوداً
اســتهالكات الطاقــة يف النقــل والبنــى التحتيــة
طويلــة األجــل مــن خــال املؤسســات الوطنيــة
منسقة بني الهيئات واملؤسسات
األخــرى )92(.وعــى مــدى العقديــن املاضيــن ،برز
املتخصصــة ،وتشــمل صنــدوق االســتثامرات
الوطنية ومزيد من الصالحيات املوكلة
قطــاع النقــل يف اململكــة العربيــة الســعودية
العامــة ؛ صنــدوق التنميــة العقاريــة ،البنــك
لإلدارات اإلقليمية واملحلية.
كقــوة دافعــة للتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
الســعودي للتســليف واالدخــار للمرشوعــات
()93
الصغــرة والناشــئة ،وصنــدوق تنميــة املــوارد
البرشيــة .ويجــري إنشــاء  13مجلســاً إقليميــاً
تضــم اململكــة اثنتــن مــن أرسع املــدن منــوا ً
لالســتثامر للعمــل بالتعــاون مــع وزارة االســتثامر
()94
يف العــامل هــا الريــاض العاصمــة  ،وجــدة ،البوابــة االقتصاديــة الغربية
يف اململكــة العربيــة الســعودية لتهيئــة بيئــة مواتيــة ومحفــزة لالســتثامر
عــى العــامل حيــث املــواينء التجاريــة عــى ســاحل البحــر األحمــر .و تعتــر
يف املناطــق األقــل منــوا ً باململكــة .وحتــى اآلن ،ركـ ّزت وزارة االســتثامر
يف الســعودية أنشــطتها يف تطويــر املــدن االقتصاديــة الجديــدة)90(.
البنيــة التحتيــة للنقــل أحــد األســباب الرئيســة للنمــو الحــري املتســارع
والتوســع العمــراين يف هاتــن املدينتــن ويف املناطــق الحرضيــة
األخــرى ،ولكنهــا أيضــا مــن أكــر املســتهلكني للطاقــة .ويرجــع ذلــك إىل
ويعــد التخطيــط والتصميــم للتوســعات العمرانيــة الجديــدة ومرشوعــات
حــد كبــر إىل ارتفــاع عــدد الســيارات لــكل  1000نســمة ؛ مــا يعــادل 192
التجديــد العمــراين واســتغالل الجيــوب العمرانيــة يف املــدن أمــر مهــم،
وحــدة لــكل  1000شــخص يف اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام
كأهميــة تنفيــذ هــذه االســراتيجية التــي تعتمــد عــى الحــد مــن التباينــات
 ، 2005مقارنــة بـــ  147وحــدة لــكل  1000شــخص .يف جميــع أنحــاء العــامل
يف جــودة الحيــاة يف املناطــق األقــل منــوا ً نســبة إىل املــدن الكــرى.
()95
وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال اإلنفــاق الحكومــي عــى شــبكات البنيــة
التحتيــة  ،والخدمــات العامــة الحرضيــة  ،ومشــاريع التنميــة لتمكــن املــدن
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وبســبب الوفــرة املاليــة ،وزيــادة عــدد املركبــات ،خاصــة ملكيــة الســيارات
الخاصــة  ،والوقــود املدعــوم ،ازدادت االزدحامــات املروريــة يف املــدن
الســعودية .إن عيــوب النقــل التقليديــة  -شــاملة وفيــات الحــوادث
املروريــة واآلثــار الصحيــة لتلــوث الهــواء  -هــي بعــض العواقــب التــي
تتحســس منهــا عــى الــدوام أكــر فئــات املجتمــع ضعفــاً واحتياجــاً.
وتجاوبــاً مــع ذلــك ،تهــدف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  ٢٠٣٠إىل
حاميــة البيئــة ،والحــد مــن التوســع العمــراين غــر املنظــم ،ودعــم التنميــة
العمرانيــة املتوازنــة مكانيــا)96(.
وللوفــاء مبتطلبــات النقــل يف املســتقبل  ،تــدرس الجهــات املحليــة
توفــر أنظمــة نقــل عــام آمنــة وفعالــة توفــر ســبل الوصــول إىل الفــرص
والخدمــات والســلع واملرافــق )97(.وكــا ورد يف الفصــل  ،2هنــاك العديــد
مــن مشــاريع النقــل العــام املتكاملــة قيــد التنفيــذ ،تشــمل القطــارات
الخفيفــة وحافــات املســار املخصــص لتوفــر حلــول التنقــل الشــامل
يف املناطــق الحرضيــة ،عــى أن تؤخــذ يف االعتبــار الثقافــة املجتمعيــة
الســائدة إزاء املتطلبــات الخاصــة بالنســاء مــن حيــث تأمــن الخصوصيــة
والســامة يف حلــول النقــل املقرتحــة)98(.
إن تبنــي منــوذج جديــد لتخطيــط النقــل أﻣﺮ ﺮﺿوري لتحقيــق تنقــل حــري
الئــق ومســتدام يتيــح ســهولة الوصــول ملواقــع الفــرص والخدمــات  ،وال
ﻳﺘﻄﻠﺐ األخــذ مبفهــوم جديــد للتنقــل املســتدام ســوى إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ،
دومنــا زيــادة تذكــر ﻲﻓ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .فالكثافــة ميكــن تحســينها
مــن خــال نظــم تحديــد املناطــق وتخصيــص مواقــع االســتثامر مثــل
اســتثامرات البنيــة التحتيــة ،واالرتقــاء بعنــارص التصميــم العمــراين
لجهــة التنــوع واالســتعامل املختلــط لــأرايض يف األحيــاء واملجــاورات
الســكنية لتعزيــز حركــة املشــاة عــن طريــق تقــارب األنشــطة الوظيفيــة
والخدميــة وتقليــل الحاجــة للتنقــل بالســيارة.

 4-3-6تعزيز التمويل البلدي واألنظمة املالية املحلية

للتمويــل الــكايف واملســتدام الــذي ميكــن التنبــؤ بــه أهميــة بالغــة
بالنســبة لألمانــات والبلديــات يك يتســنى لهــا أداء مهامهــا بفعاليــة.
وكــا هــو موضــح يف الفصــل الرابــع  ،يقتــر متويــل األمانــات والبلديــات
الســعودية يف املقــام األول عــى الدعــم الحكومــي ،حيــث ال تشــكل
إيــرادات مواردهــا الخاصــة بهــا ســوى نســبة بســيطة يف ميزانياتهــا .ويرجع
هــذا إىل حــد كبــر إىل جملــة عوامــل مثــل عــدم صالحيــة فــرض رضائــب
والتوفــر املجــاين للخدمــات البلديــة .ففــي عــام  ،2017تــم تخصيــص
 % 5مــن امليزانيــة الوطنيــة للنفقــات التشــغيلية لألمانــات والبلديــات
(انظــر الفصــل  .)5أمــا متويــل املشــاريع القطاعيــة ذات البعــد الحــري،
مبــا يف ذلــك البنيــة التحتيــة والنقــل  ،وتحليــة امليــاه وتوزيعهــا ،وجمــع
النفايــات وإدارتهــا  ،والخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة ،واإلســكان ،والتعليــم
فيتــم مــن خــال ميزانيــات الــوزارات املعنيــة .وغالبــاً مــا يعــزى ضعــف
تنفيــذ خطــط املحليــات إىل االعتــاد املفــرط عــى امليزانيــة العامــة.
تحتــاج اإلدارة الحرضيــة الوطنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل
متكــن إدارة فعالــة متعــددة املســتويات مــن خــال هيــاكل نظاميــة
ومؤسســاتية واضحــة ،تســتند إىل مبــادئ التمكــن والالمركزيــة (تعزيــز
اإلدارة املحليــة  ،وتقاســم واضــح للصالحيــات واملســؤوليات ) ،فضـاً عــن
تخصيــص مــوارد حكوميــة كافيــة .فضــان تخصيــص مــوارد وطنيــة عــى

نحــو أفضــل لــإدارات املحليــة يحتــاج ألن يكــون مقرونــاً بآليــات مســاواة
للحــد مــن أوجــه التبايــن عــى مســتوى املناطــق واملــدن واملحليــات
ودعــم الروابــط الوظيفيــة واإلنتاجيــة بــن املــدن ومناطقهــا الداخليــة.
وكــا هــو منصــوص عليــه يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة  ،يجــب دعــم
السياســات الحرضيــة التشــاركية مــن خــال أطــر مؤسســية وتنظيميــة
وطنيــة ومحليــة ،وربطهــا عــى نحــو مالئــم بآليــات متويــل شــفافة
ومســؤولة ومســتدامة )99(.وتعــد الطريقــة التــي يتــم بهــا تخطيــط املــدن
الســعودية ومتويلهــا وتطويرهــا وبناءهــا وحوكمتهــا أمــر بالــغ األهميــة
لضــان املرونــة واالســتدامة الحرضيــة.
ويف الســنوات األخــرة ،كان ألســعار األرايض الحرضيــة املرتفعــة تأثــر
ـر يف اململكــة مــا اقتــى تقديــم
ســلبي يف إتاحــة اإلســكان امليـ ّ
إعانــات حكوميــة كبــرة لــأرس املســتحقة .ومــن شــأن بعــض سياســات
االســتعادة الجزئيــة للتكلفــة مــن خــال رضيبــة األمــاك أن متكــن الجهــات
املحليــة مــن مواصلــة تحســن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا .ويف
ســياق مــوازٍ ،يحتــاج األمــر إىل ترشيــع اســتيفاء جــزء مــن الزيــادة يف
القيمــة املضافــة لــأرايض جــراء االســتثامرات العامــة يف البنيــة التحتيــة
والخدمــات .وال توجــد هنــاك أصــول محليــة أخــرى ميكــن أن تســاهم
بصــورة مجديــة يف اإليــرادات املحليــة يف ضــوء حجــم املخصصــات
املاليــة للمــدن رسيعــة النمــو يف اململكــة .إىل ذلــك ،ينبغــي دعــم
األطــر التمويليــة الفعالــة واملبتكــرة واملســتدامة التــي مت ّكــن مــن تعزيــز
التمويــل البلــدي عــر اســراتيجيات تقاســم الزيــادة يف قيمــة األرايض،
كــا هــو مفــرض يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة .وميكــن لــوزارة الشــئون
البلديــة والقرويــة ،بالتعــاون مــع الــوزارات التنفيذيــة األخــرى واألمانــات،
تصميــم وتنفيــذ األدوات املناســبة لتقاســم الزيــادة يف قيمــة األرايض.
لقــد كشــفت تأثــرات تغــر املنــاخ والظواهــر املناخيــة املتطرفــة يف
جميــع أنحــاء اململكــة أهميــة التمويــل البلــدي .فاملــدن الســاحلية تواجــه
احتــاالت التعــرض للفيضانــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر ،ولهــذا يجــب
أن يشــمل تصميــم املنــازل توفــر مالجــئ آمنــة كجــزء مــن اســراتيجية
التخفيــف مــن أخطــار الكــوارث الطبيعيــة .ومــن االحتياجــات امللحــة يف
املــدن الســعودية أيضـاً متويــل اإلمــداد الــكايف بامليــاه ومرافــق الــرف
الصحــي.
إن وجــود نظــام نقــل متعــدد الوســائط مــن شــأنه أن يعــزز مــن مرونــة
املــدن الســعودية يف مواجهــة األزمــات والكــوارث .وعــى الحكومــة
أن تتبنــى اســراتيجيات مبتكــرة مثــل الــراكات بــن القطاعــن العــام
والخــاص وإعــادة تنظيــم األرايض كمــوارد إضافيــة للتعويــض عــن
محدوديــة املــوارد العامــة .ويعتــر إدمــاج خطــط إدارة التخفيــف مــن أخطــار
الكــوارث يف التخطيــط الحــري للمــدن الســعودية  ،كــا هــو منصــوص
عليــه يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة  ،إجــراء فاعــاً يســهم يف تعزيــز
مرونــة املــدن الســعودية وقدرتهــا عــى الصمــود يف مواجهــة األزمــات
والكــوارث والتخفيــف مــن أخطارهــا)100(.
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إدارة وتوجيــه النمــو العمــراين يف اململكــة العربيــة الســعودية شــكلت
طــوال عقــود خلــت ومــا تــزال تحدي ـاً للحكومــة  .فخــال ســبعينات القــرن
املــايض ،أخــذت اململكــة يف التحــول مــن الريفيــة إىل الحرضيــة،
وتوســعت مدنهــا بوتــرة رسيعــة غــر منضبطــة نتيجــة ضعــف فعاليــة
التنفيــذ واملتابعــة لسياســات التخطيــط العمــراين  ،وضعــف اإلطــار
املؤســي للتخطيــط الحــري واإلقليمــي  ،والسياســات اإلســكانية ،
وقلــة الكــوادر القياديــة املتخصصــة يف ذلــك الوقــت .وكــا هــو موضــح
يف الفصــل األول  ،مــن أن تزايــد الســكان الحــر كان مصحوبـاً بتزايــد يف
مســاحة األرايض املطــورة ولكــن بوتــرة أعــى مــن املعــدل الطبيعــي
للنمــو الســكاين  ،أدت إىل زحــف عمــراين غــر منظــم ،وتنميــة منخفضــة
الكثافــة ،واســتعامالت مفــردة لــأرايض مخلفــة مســاحات مــن األرايض
الشــاغرة غــر املســتغلة داخــل املــدن.
وكجــزء مــن عمليــة إدارة النمــو الحــري وتحقيــق التكثيف الحــري  ،ينبغي
أن تتبنــى املــدن الســعودية برامــج التجديــد والتطويــر العمــراين داخــل
املــدن (الفصــل األول) حيــث يتيــح هــذا النمــط مــن التجديــد والتطويــر
املخطــط للســكان واإلدارة املحليــة االســتفادة مــن األصــول الحرضيــة
القامئــة عــر تنميــة األرايض البيضــاء ،أو املهجــورة أو غــر املســتغلة
داخــل املــدن ،وبالتــايل تعزيــز اإليــرادات البلديــة نتيجــة اســتيفاء الرضائــب
املحليــة وتقاســم الزيــادة يف قيمــة األرايض .واملســتهدفات مــن
برامــج التجديــد والتطويــر العمــراين تشــمل)101( :
• تحسني الشكل العمراين ليصبح بيئة جاذبة لالستثامر .
• توفري مساحات كبرية من األرايض ألغراض التنمية  ،مام يقلل من
أسعار األرايض واملضاربة العقارية.
• زيادة الكثافة الحرضية وتحسني الطاقة االستيعابية للنمو السكاين
• التقليل إىل أدىن حد من البصمة البيئية للمدينة يف حال كانت
املدن أكرث اندماجاً وتقارباً .
• زيادة الكثافة من شأنها تعزيز مزايا التجمع االقتصادي  ،وخفض
كلفة توفري البنية التحتية والخدمات .
• تعزيز التفاعالت االجتامعية وخفض الطلب عىل التنقل بالسيارة.
• زيادة التنوع املجتمعي وتوليد كثافة اقتصادية نتيجة االستخدام
املختلط لألرايض.
يتــاىش العديــد مــن اإلصالحــات يف اململكــة العربيــة الســعودية مــع
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،مبــا يف ذلــك تكامل أفضــل للتخطيط الحرضي
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واإلقليمــي لتعظيــم النتائــج اإليجابيــة للتحــر مــن خــال تحقيــق هيــاكل
حرضيــة محســنة يتطلــب تنفيذهــا ﺗﻌﺎوﻧﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﯾن اإلدارات املحليــة،
والــوزارات التنفيذيــة اﻷﺧرى .يف الوقــت الحــايل ،األمانــات هــي مــن
يخطــط وينفــذ إســراتيجية النمــو الخاصــة بهــا.
يتطلــب التنفيــذ الناجــح لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف اململكــة
العربيــة الســعودية إعــادة النظــر يف تأثــر الديناميــات الحرضيــة عــى
املــدن .وكــا هــو موضــح يف الفصــل األول ،مــن أن الوتــرة الرسيعــة
التــي تنمــو بهــا املــدن الكبــرة تعــوق جهــود اململكــة لتحقيــق التنميــة
املتوازنــة املنشــودة بــن املناطــق واملــدن .يف الوقــت الحــارض ،أدى
التوســع الرسيــع غــر املنظــم يف املــدن الكــرى إىل ظهــور أمنــاط غــر
كافيــة الســتعامالت األرايض ،وفائــض مــن األرايض البيضــاء املخدومــة،
وارتفــاع يف تكاليــف اإلســكان  ،وزيــادة التلــوث البيئــي .وبنــا ًء عليــه ،
يبــدو أن إدارة النمــو الحــري يف املــدن تتجــاوز قــدرات إداراتهــا املحليــة
أو الــوزارة مبفردهــا .فإبطــاء الطفــرة الدميوغرافيــة يف املــدن الكــرى
وتطويــر املزايــا النســبية للمــدن األصغــر يتطلــب جهــودا ً منســق ًة للرشكاء
يف التنميــة عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي واملحــي ،مبــا يف
ذلــك وزارة االقتصــاد والتخطيــط  ،ووزارة االســتثامر ،ومجالــس االســتثامر
اإلقليميــة والهيئــات املنشــأة حديثــاً.
مــن شــأن سياســة اســتخدام الخيــارات الخاصــة مبواقــع األنشــطة
الحكومية أن تعمــل عــى توجيــه اســتثامرات القطــاع الخــاص نحــو أقطــاب
أو مراكــز منــو محــددة ،يجــري اختيارهــا وفــق مقومــات النمــو املؤسســية
واالجتامعيــة والبيئيــة التــي تحوزهــا ومزاياهــا النســبية ،كأداة فعالة للتأثري
عــى توزيــع الســكان بــن املراكــز الحرضيــة .ويف هــذا الســياق ،يقــدم
تشــخيصا
مــؤرش ازدهــار املــدن  ،خاصــة للمــدن الســعودية الصغــرة ،
ً
دقي ًقــا ألوضاعهــا وللتحديــات والفــرص املحتملــة اســتنادا لتقويــم مقــارن
لخصائصهــا الطبيعيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة واملؤسســية والبيئيــة
(الشــكل  )2-6ألغــراض تحديــد السياســات واإلجــراءات التنفيذيــة الالزمــة
( )102يف إطــار االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة ،الســتغالل
وتحويــل املزايــا النســبية للمــدن الثانويــة إىل بيئــات عمرانيــة تنافســية
جاذبــة للعيــش والعمــل واالســتثامر.

 4-6الخالصــة  :التنفيــذ الفعــال لألجنــدة
الحرضيــة الجديــدة
شــكّل اعتــاد األجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف عــام  2016عالمــة فارقــة
يف السياســة العامليــة للتنميــة الحرضيــة املســتدامة ،حيــث تســعى
األجنــدة إىل رســم مســار وتقديــم خارطــة طريــق عمليــة املنحــى لتوجيــه
التنميــة الحرضيــة املســتدامة يف مــدن العــامل .وميكــن للتحــول الحــري
يف اململكــة العربيــة الســعودية االسرتشــاد باملقاصــد واملبــادئ
وااللتزامــات والتوصيــات التنفيذيــة يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة خــال
الســنوات العرشيــن القادمــة .ومتثــل األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،مــن
ح عديــدة نقلــة نوعيــة ( )103تتطلــب  :إعــادة النظــر يف املنهجيــات
نــوا ٍ
واألســاليب املتبعــة يف تخطيــط املــدن واملســتوطنات البرشيــة
ومتويلهــا وتنميتهــا وحوكمتهــا وإدارتهــا؛ واالعــراف بالــدور الطليعــي
للحكومــات الوطنيــة يف وضــع سياســات وترشيعــات حرضيــة فعالــة
شــاملة للجميــع ومبســاهامت اإلدارات املحليــة ،ودور املجتمــع املــدين
بطريقــة شــفافة وخاضعــة للمســائلة ؛ واعتــاد نهــج مســتدامة متمحــورة
حــول اإلنســان ومراعيــة العتبــارات العمــر والجنــس ومتكاملــة تجــاه التنميــة
الحرضيــة واإلقليميــة عــن طريــق تنفيــذ سياســات وتدابــر لتنميــة
القــدرات وإجــراءات عــى جميــع املســتويات.

مــن التحديــات الرئيســة التــي ســتواجهها اململكــة العربيــة الســعودية
يف تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة تحــدي تحقيــق التكامــل بــن هــذه
السياســات عــى املســتويني اإلقليمــي واملحــي .فاالســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة  ٢٠٣٠تقــدم تصــورا ً شــمولياً للتنميــة ،يتطلــب
تعديــات أكــر تفصيــاً يك يتناســب مــع حالــة مناطــق ومــدن اململكــة
وفــق احتياجاتهــا وإمكاناتهــا التنمويــة .وباملثــل ،فــإن إعــادة توجيــه
ديناميكيــات النمــو الحاليــة للمــدن الخمــس الكــرى نحــو املناطــق األقــل
منــوا ً واملــدن الثانويــة عــر توظيــف مزاياهــا النســبية تتطلــب أن يكــون
هنــاك تدخــات رئيســة محــددة .تتضمــن مســاهمة أكــر للقطــاع الخــاص
يف توفــر البنيــة التحتيــة والخدمــات الحرضيــة والجوانــب الرئيســة
املختلفــة لسلســلة القيمــة الحرضيــة .ويشــمل ذلــك وضــع السياســات
والتخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتشــغيل والصيانــة والرصــد واملتابعــة
 ،فضــاً عــن متويــل وتوفــر الخدمــات الحرضيــة والســلع العامــة.

الشكل  :2-6مؤرشات ازدهار املدن كمنصة للبيانات الحرضية
اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
45.3
51.7
54.6
48.0

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

ﻣﺪن ﻣﻘﺪﺳﺔ )اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ(
ﻣﺪن ﻛﱪى ) اﻟﺪﻣﺎم ،اﻷﺣﺴﺎء ،ﺟﺪة،
اﻟﺮﻳﺎض ،اﻟﻄﺎﺋﻒ(

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
52.7
54.3
49.4
43.6

56.4
50.9
36.2
37.8

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

63.4
71.9
71.9
62.9

24.7
42.9
44.8
61.7

ﻣﺪن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
)ﺑﺮﻳﺪة ،اﻟﻘﻄﻴﻒ ،ﺗﺒﻮك(

ﻣﺪن ﺻﻐﺮﻴة )أﺑﻬﺎ ،اﻟﺒﺎﺣﺔ ،ﻋﺮﻋﺮ،
ﺣﺎﺋﻞ ،ﺟﺎزان ،ﻧﺠﺮان ،ﺳﻜﺎﻛﺎ(

80-100
70-79
60-69
50-59
0-49

ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮﻳﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎ دون اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳌﺴﺎواة واﻟﺸﻤﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
51.8
57.9
49.2
33.9
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يبــن هــذا الفصــل بشــفافية الحاجــة ملراجعــة وتحديــث الهيــكل اإلداري
الحكومــي الحــايل الــرأيس مــن األعــى إىل األســفل لتعزيــز التنســيق
أثنــاء مراحــل اإلعــداد واالعتــاد ومتابعــة التنفيــذ عــى املســتوى
الوطنــي واإلقليمــي واملحــي .وحيــث متيــل السياســات الوطنيــة
واإلقليميــة ألن تكــون أكــر إرشــادية ،يتطلــب نجــاح اســراتيجيات التنميــة
املحليــة رضورة أن يكــون هنــاك مســتوى جيــد مــن املشــاركة املجتمعيــة
التــي كانــت تفتقــر إليهــا .كذلــك ،تتطلــب صياغــة اســراتيجيات التنميــة
الحرضيــة للمــدن الكبــرة والثانويــة أن يكــون هنــاك تأطــر لعمليــات
التشــاور والنقــاش ومأسســتها لضــان نجــاح السياســة التنمويــة عــى
املســتوى املحــي .ويدعــو الفصــل أيضــا إىل خلــق بيئــة مواتيــة متكينيــة
للتعــاون بــن القطاعــن العــام والخــاص يف ظــل سياســات حرضيــة
ســليمة محفــزة للتعــاون والتنســيق بــن كافــة رشكاء التنميــة.
ومــن األهميــة مبــكان مراجعــة مجموعة القواعــد املؤسســية والتنظيمية
الحاليــة التــي تحــدد مهــام الجهــات املحليــة ومســؤولياتها،
ال ســيام دور مختلــف الجهــات الوطنيــة واملحليــة وعالقاتهــا البينيــة
أثنــاء مراحــل اإلعــداد واالعتــاد ومراحــل التنفيــذ .كــا يدعــو الفصــل
رصاحــة لــرورة صياغــة إطــار ترشيعــي شــامل ومتكامــل لضــان تكليــف
وتفويــض املســؤوليات ملختلــف املســتويات الحكوميــة للقيــام بأدوارهــا
املنوطــة بهــا ،مــا يســاعد يف توفــر االلتــزام الرســمي وتعظيــم عائــد
االســتثامرات طويلــة األجــل ،فضـاً عــن تعزيــز جــودة التخطيــط والتصميــم
الحرضيــن مــن أجــل الصالــح العــام.
ولتحقيــق الشــمول االجتامعــي ،ينبغــي يف السياســة الحرضيــة الوطنيــة
الجديــدة أن تدعــم أســاليب وإجــراءات املشــاركة العامــة األكــر مالمئــة
للبيئــة الســعودية يف عمليــات صنــع القرار،وكذلــك دعــم متكــن املــدن
الســعودية مــن أن يكــون لديهــا إدارة محليــة ومؤسســات قويــة لتمكينهــا
مــن بنــاء وتطويــر قدراتهــا وتنميــة مصــادر إيراداتهــا لتحقيــق التنميــة
الحرضيــة املســتدامة.
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التعليقات الختامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

األمم املتحدة2016 ،أ
ديبوسامن2018 ،
نريايم2018 ،
األمم املتحدة2016 ،ب
األمم املتحدة وآخرون2017 ،
األمم املتحدة2016 ،أ
هاريسون و هويلر2018 ،
مرفق البيئة العاملية؛ البنك الدويل2016 ،
ماكنزي2015 ،
األمم املتحدة2018 ،ب
األمم املتحدة2016 ،أ
الهيئة العامة لإلحصاء2015 ،
ماكنزي2015 ،
عيطة2015 ،
ماكنزي2015 ،
ماكنزي2015 ،
موئل األمم املتحدة2016 ،ج
موئل األمم املتحدة2016 ،ب
البنك الدويل2016 ،
األمم املتحدة2016 ،أ
اتحاد املدن واإلدارات املحلية2015 ،
األمم املتحدة2017 ،
األمم املتحدة 2016 ،ب؛ األمم املتحدة2017 ،
األمم املتحدة 2016 ،ب
األمم املتحدة2017 ،
األمم املتحدة2016 ،ب
هفربريغ و هوخ تسريمري2015 ،
موئل األمم املتحدة2016 ،ب
سومورو و آخرون2017 ،
موئل األمم املتحدة2015 ،
مندييل2016 ،
جادو و كوازي2009 ،
الهذلول و موغل2004 ،
خوري و أبو شقرة2015 ،
موئل األمم املتحدة2015 ،؛ موئل األمم املتحدة – املركز الفني إلدارة الكوارث واستدامة
ومرونة املدن2015 ،
موئل األمم املتحدة2016 ،ب
حداد2016 ،
رامبوا و آخرون2017 ،؛ كوهان و فكتور2016 ،
معهد املوارد العاملي2017 ،
وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية2017 ،
األمريىك العلمي2018 ،
مجموعة اوكسفور لألعامل2017 ،
موئل األمم املتحدة2016 ،ب
موئل األمم املتحدة2016 ،ج
شلومو2012 ،
موئل األمم املتحدة ،معهد لينكولن لسيسات األرايض2016 ،
موئل األمم املتحدة2014 ،
مندييل2016 ،
موئل األمم املتحدة2016 ،ب

 51موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 52الوكالة األمانية للتعاون الفني و منظمة العمل الدولية2015 ،
 53موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 54موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 55موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 56موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 57الهيئة العامة لإلحصاء2013 ،
 58وزارة اإلسكان2017 ،؛ رويرتز2017 ،أ؛ رويرتو 2017ب؛ جونز النج السيل2011 ،
 59االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان2018 ،
 60دليل األمالك العاملي2018 ،
 61كري2017 ،
 62موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 63أرقام2017 ،
 64شلومو2012 ،
 65وزارة الشئون البلدية والقروية2016 ،
 66شلومو2012 ،؛ موئل األمم املتحدة2016 ،ج
 67موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 68موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 69موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 70موئل األمم املتحدة2018 ،؛ ماكنزي2018 ،
 71أبوقرن و الشهري2015 ،
 72ماكنزي2015 ،
 73تاجو2014 ،
 74موئل األمم املتحدة2016 ،أ
 75موئل األمم املتحدة2016 ،أ
جريندل2012 ،
77
 78برنامج مستقبل املدن السعودية2017 ،
 79موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 80موئل األمم املتحدة2016 ،ج
 81تشارلز2018 ،
 82األمم املتحدة2016 ،أ
 83األمم املتحدة2016 ،أ
 84موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 85ماكنزي2015 ،
 86موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 87األمم املتحدة2016 ،أ
 88موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 89موئل األمم املتحدة2016 ،ج
 90موئل األمم املتحدة2016 ،ج
 91املدن املتحدة واإلدارات املحلية2015 ،
 92موئل األمم املتحدة2016 ،ب
 93برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ2017 ،
 94البنك الدويل2016 ،ب
 95الشهري و بلومي2016 ،
 96موئل األمم املتحدة2016 ،
 97ماجد و ووكر2016 ،
 98ماجد و ووكر2016 ،
 99األمم املتحدة2016 ،أ
 100األمم املتحدة2016 ،أ
 101موئل األمم املتحدة 2016 ،ب
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Statistical Annex
Table 1: Population by sex, Administrative Area and Nationality ( Saudi/ Non-Saudi )
Administrative Area

Males

Saudi
Females

Total

Males

Non - Saudi
Females

Al-Riyadh

2,375,041

Makkah Al-Mokarramah

2,252,525

2,204,529

4,579,570

2,359,968

1,062,562

3,422,530

4,735,009

3,267,091

8,002,100

2,188,046

4,440,571

2,479,396

1,405,337

3,884,733

4,731,921

3,593,383

8,325,304
2,080,436

Total

Total
Males

Females

Total

Al-Madinah Al-Monawarah

679,327

673,775

1,353,102

485,296

242,038

727,334

1,164,623

915,813

Al-Qaseem

501,831

489,201

991,032

298,073

98,891

396,964

799,904

588,092

1,387,996

1,607,478

1,480,209

3,087,687

1,259,272

433,660

1,692,932

2,866,750

1,913,869

4,780,619

Aseer

850,598

869,352

1,719,950

332,554

111,668

444,222

1,183,152

981,020

2,164,172

Tabouk

365,082

345,617

710,699

135,173

45,050

180,223

500,255

390,667

890,922

Hail

261,899

267,113

529,012

115,654

39,953

155,607

377,553

307,066

684,619

Northern Borders

143,572

141,914

285,486

53,978

19,771

73,749

197,550

161,685

359,235

Jazan

600,649

586,635

1,187,284

229,229

117,167

346,396

829,878

703,802

1,533,680

Najran

216,759

213,952

430,711

98,705

39,916

138,621

315,464

253,868

569,332

Al-Baha

181,132

195,072

376,204

67,886

22,294

90,180

249,018

217,366

466,384

189,757
10,225,650

183,905
9,839,320

373,662
20,064,970

93,130
8,008,314

30,717
3,669,024

123,847
11,677,338

282,887
18,233,964

214,622
13,508,344

497,509
31,742,308

Eastern Region

Al-Jouf
Total

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics

Table 2: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ) by Type of Housing Unit
Administrative Area

Al-Riyadh

Traditional House

Villa

Type of Housing Unit
"A Floor in a Villa A Floor in a Traditional
House

Apartment

Total
829670

47596

374900

125836

1630

279708

Makkah Al-Mokarramah

179023

112805

20803

9962

548496

871089

Al-Madinah Al-Monawarah

58820

36676

2249

692

145493

243930

Al-Qaseem

25440

93600

31200

0

14240

164480

Eastern Region

55567

163443

29503

10317

241635

500465

Aseer

55815

105774

31110

1098

105774

299571

Tabouk

37048

6952

880

264

72512

117656

Hail

30388

31027

3266

71

13419

78171

6076

15372

4172

1904

9548

37072

Jazan

101084

32560

11100

296

29156

174196

Najran

21328

15810

3410

0

25482

66030

Al-Baha

13048

22232

4872

0

25928

66080

13888
645121

20496
1031647

2464
270865

168
26402

19264
1530655

56280
3504690

Approximate age of housing unit (in years)
Larger than 10 to 20
Larger than 20 to 30

Northern Borders

Al-Jouf
Total

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics

Table 3: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ) by approximate age of housing
Administrative Area

Less than 5 years

5 - 10

Larger than 30

Total

Al-Riyadh

71068

238632

257214

176692

86064

829670

Makkah Al-Mokarramah

54205

203928

238795

213304

160857

871089

Al-Madinah Al-Monawarah

23182

52073

59858

61242

47575

243930

Al-Qaseem

17280

49280

54400

27840

15680

164480

Eastern Region

32037

105885

149868

122718

89957

500465

Aseer

32025

81984

98271

54717

32574

299571

Tabouk

6952

34672

39600

25520

10912

117656

Hail

6035

18815

27122

18105

8094

78171

Northern Borders

1176

7756

9968

8204

9968

37072
174196

Jazan

15836

36852

57276

33152

31080

Najran

6572

26598

22692

8804

1364

66030

Al-Baha

4760

18536

25424

12096

5264

66080

Al-Jouf
Total

5264

14336

14168

11760

10752

56280

276392

889347

1054656

774154

510141

3504690

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 4: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ) by Type of Housing Unit and Construction Material
Administrative Area

Construction
Material

Al-Riyadh

Villa

Concrete

34230

374900

125836

Block / Brick

13040

0

0

0

0

326

Mud
Stone
Makkah Al-Mokarramah

Concrete

Aseer

Northern Borders

Jazan

0

0

0

326
726933

0

144156

Mud

0

0

0

0

0

0

Stone

0

0

0

0

0

0

6228

36676

2249

692

145493

191338

Concrete

52246

0

0

0

0

52246

Mud

173

0

0

0

0

173

Stone

173

0

0

0

0

173

6880

93600

31200

0

14240

145920

Concrete

18560

0

0

0

0

18560

Mud

0

0

0

0

0

0

Stone

0

0

0

0

0

0

Concrete

15385

163443

29503

10317

241635

460283

Block / Brick

39639

39639

0

0

0

0

Mud

181

0

0

0

0

181

Stone

362

0

0

0

0

362

8235

105774

31110

1098

105774

251991

44835

0

0

0

0

44835

Mud

732

0

0

0

0

732

Stone

2013

0

0

0

0

2013

Concrete

20152

6952

880

264

72512

100760

Block / Brick

15928

0

0

0

0

15928

Mud

88

0

0

0

0

88

Stone

880

0

0

0

0

880

Concrete

11999

31027

3266

71

13419

59782

Block / Brick

18389

0

0

0

0

18389

Mud

0

0

0

0

0

816304

Stone

0

0

0

0

0

816304

Other

0

0

0

0

0

816304

Concrete

4592

15372

4172

1904

9548

35588

Block / Brick

1456

0

0

0

0

1456

Mud

0

0

0

0

0

0

Stone

28

0

0

0

0

28

Concrete

50320

32560

11100

296

29156

123432

Block / Brick

49876

0

0

0

0

49876

0

0

0

0

0

0

888

0

0

0

0

888

Concrete

9548

15810

3410

0

25482

54250

Block / Brick

11780

0

0

0

0

11780

Mud

0

0

0

0

0

0

Stone

0

0

0

0

0

0

Concrete

8624

22232

4872

0

25928

61656

Block / Brick

4312

0

0

0

0

4312

0

0

0

0

0

0

112

0

0

0

0

112

11816

20496

2464

168

19264

54208

2072

0

0

0

0

2072

Mud

0

0

0

0

0

0

Stone

0

0

0

0

0

0

Concrete

222876

1031647

270865

26402

1530655

3082445

Block / Brick

Concrete
Block / Brick

416289

0

0

0

0

416289

Mud

1174

0

0

0

0

354

Stone

4782

0

0

0

0

861

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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0

0

548496

Stone

Total

0

0

Mud
Al-Jouf

0
9962

Stone

Al-Baha

13040

0

0

Mud
Najran

816304

0

20803

Block / Brick

Hail

279708

0

0

Concrete

Tabouk

1630

112805

Block / Brick

Eastern Region

Total

34867

Block / Brick

Al-Qaseem

Apartment

144156

Block / Brick

Al-Madinah Al-Monawarah

Type of Housing Unit
A Floor in a Villa
A Floor in
Traditional House

Traditional House
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Table 4B: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Type of Construction Materials
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Concrete
Housing Units

816304

Type of Construction Materials
Block / Brick
Mud
13040

0

Stone

Total

326

829670

Households

816304

13040

0

326

829670

Individuals

4753632

83664

0

899

4838195

Housing Units

726933

144156

0

0

871089

Households

726933

144156

0

0

871089

Individuals

3814321

817371

0

0

4631692

Housing Units

191338

52246

173

173

243930

Households

191338

52246

173

173

243930

Individuals

1116222

277408

613

2240

1396483

Housing Units

145920

18560

0

0

164480

Households

145920

18560

0

0

164480

Individuals

954619

95301

0

0

1049920

Housing Units

460283

39639

181

362

500465

Households

460283

39639

181

362

500465

Individuals

2879822

338296

489

1803

3220410

Housing Units

251991

44835

732

2013

299571

Households

251991

44835

732

2013

299571

Individuals

1413960

335416

7438

9071

1765885

Housing Units

100760

15928

88

880

117656

Households

100760

15928

88

880

117656

Individuals

634557

89775

400

3392

728124

Housing Units

59782

18389

0

0

78171

Households

59782

18389

0

0

78171

Individuals

430729

122251

0

0

552980

Housing Units

35588

1456

0

28

37072

Households

35588

1456

0

28

37072

Individuals

286133

13254

0

53

299440

Housing Units

123432

49876

0

888

174196

Households

123432

49876

0

888

174196

Individuals

822587

390495

0

7327

1220409

Housing Units

54250

11780

0

0

66030

Households

54250

11780

0

0

66030

Individuals

376121

69251

0

0

445372

Housing Units

61656

4312

0

112

66080

Households

61656

4312

0

112

66080

Individuals

352793

38286

0

627

391706

Housing Units

54208

2072

0

0

56280

Households

54208

2072

0

0

56280

Individuals

376596

13970

0

0

390566

Housing Units

3082445

416289

1174

4782

3504690

Households

3082445

416289

1174

4782

3504690

Individuals

18212092

2684738

8940

25412

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 5: Housing Units (Occupied With Saudi Households), by Type of Housing Unit and Tenure of Housing Unit
Administrative Area

Tenure of Housing

Al-Riyadh

Owned
Rented
Provided by Employer

Eastern Region

Aseer

358926
2934
2934

159099

96690

16115

7911

231470

511285

Rented

19631

14650

4688

2051

307943

348963

293

1465

0

0

9083

10841

0

0

0

0

0

0

Owned

50170

26815

692

519

69546

147742

Rented

8304

8477

1557

173

70065

88576

Provided by Employer

173

1384

0

0

5882

7439

Other

173

0

0

0

0

173

Owned

23360

87040

8800

0

320

119520

Rented

42240

2080

5760

21280

0

13120

Provided by Employer

0

0

320

0

320

640

Other

0

800

800

0

480

2080

Owned

37286

140275

15566

7240

42535

242902

Rented

18281

18281

13756

3077

168692

222087

Provided by Employer

0

4887

181

0

30408

35476

Other

0

0

0

0

0

0

Owned

52887

98088

19032

732

29463

200202

Rented

2745

7320

11712

366

76311

98454

183

366

366

0

0

915

0

0

0

0

0

0

Owned

30624

5720

704

264

23232

60544

Rented

6160

1232

88

0

48840

56320

0

0

0

0

176

176

264

0

88

0

264

616

Owned

27690

28045

1420

0

1207

58362

Rented

2698

2911

1846

71

12141

19667

Provided by Employer

0

71

0

0

71

142

Other

0

0

0

0

0

0

Owned

4928

11592

2212

980

3976

23688

Rented

1008

3192

1932

868

5208

12208

0

84

0

0

168

252

140

504

28

56

196

924

Owned

91908

26788

5624

0

13024

137344

Rented

7992

2516

5180

296

15984

31968

148

0

148

0

0

296

Other

1036

3256

148

0

148

4588

Owned

19344

15314

2852

0

8122

45632

Rented

1798

372

558

0

17174

19902

0

0

0

0

186

186

186

124

0

0

0

310

Owned

11704

18984

3920

0

14392

49000

Rented

1232

2688

784

0

11200

15904

0

0

0

0

0

0

112

560

168

0

336

1176

Owned

11704

19040

2072

168

6048

39032

Rented

2184

1456

392

0

13160

17192

Provided by Employer

0

0

0

0

56

56

Other

0

0

0

0

0

Owned

559172

908215

136059

19118

477565

2100129

Rented

82915

107975

131907

7228

1002382

1332407

Provided by Employer

909

10447

1183

0

47990

59353

Other

2125

5010

1716

56

2718

12801

Other

Provided by Employer
Other

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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464876

242544

Owned

Provided by Employer

Total

34230

326

1630

Provided by Employer

Al-Jouf

1304

68134

1304

Other

Al-Baha

57050

39120

0

Provided by Employer

Najran

333824

8802

0

Other

Jazan

38468

0

Provided by Employer

Northern Borders

Total

652

Other

Hail

Apartment

326

Provided by Employer
Tabouk

A Floor in
Traditional House

1630

Other

Al-Qaseem

A Floor in a Villa

0

Provided by Employer
Al-Madinah Al-Monawarah

Villa

326

Other
Makkah Al-Mokarramah

Type of Housing Unit
Traditional House
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Table 5B: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Tenure of Housing Unit
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Owned
Housing Units

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

358926

2934

Other

Total

2934

829670

Households

464876

358926

2934

2934

829670

Individuals

3113008

1691795

21233

12159

4838195

Housing Units

511285

348963

10841

0

871089

Households

511285

348963

10841

0

871089

2844316

1746656

40720

0

4631692

Housing Units

147742

88576

7439

173

243930

Households

147742

88576

7439

173

243930

Individuals

849654

505853

40437

539

1396483

Housing Units

119520

42240

640

2080

164480

Households

119520

42240

640

2080

164480

Individuals

804518

233829

3734

7839

1049920

Housing Units

242902

222087

35476

0

500465

Households

242902

222087

35476

0

500465

Individuals

1776000

1349461

94949

0

3220410

Housing Units

200202

98454

915

0

299571

Households

200202

98454

915

0

299571

Individuals

1306878

454163

4844

0

1765885

Housing Units

60544

56320

176

616

117656

Households

60544

56320

176

616

117656

Individuals

388315

335750

742

3317

728124

Housing Units

58362

19667

142

0

78171

Households

58362

19667

142

0

78171

Individuals

456419

95851

710

0

552980

Housing Units

23688

12208

252

924

37072

Households

23688

12208

252

924

37072

Individuals

208364

82196

1160

7720

299440

Housing Units

137344

31968

296

4588

174196

Households

137344

31968

296

4588

174196

Individuals

1036736

167332

610

15731

1220409

Housing Units

45632

19902

186

310

66030

Households

45632

19902

186

310

66030

Individuals

327941

114572

1018

1841

445372

Housing Units

49000

15904

0

1176

66080

Households

49000

15904

0

1176

66080

Individuals

311643

71212

0

8851

391706

Housing Units

39032

17192

56

0

56280

Households

39032

17192

56

0

56280

Individuals

304197

85924

445

0

390566

Housing Units

2100129

1332407

59353

12801

3504690

Households

2100129

1332407

59353

12801

3504690

Individuals

13727989

6934594

210602

57997

20931182

Individuals
Al-Madinah Al-Monawarah

464876

Tenure of Housing Unit
Rented Provided by Employer

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 6A: Housing Units (Occupied With Saudi Households), by Type of Housing Unit and Source of Water Supply
Type of Housing Unit
Traditional
House

Villa

A Floor
in a Villa

Public Piped Water

29992

334802

Water Truck

17278

40098

326

Administrative Area

Source of Water Supply

A Floor in
Traditional
House

Apartment

Total

Al-Riyadh

117686

978

256562

740020

8150

652

23146

89324

0

0

0

0

326

40727

68562

15822

8204

419869

553184

138003

44243

4981

1758

128627

317612

293

0

0

0

0

293

Public Piped Water

25604

21625

2249

519

123176

173173

Water Truck

33216

15051

0

173

22317

70757

0

0

0

0

0

0

9120

82880

28160

0

13920

134080

16320

10720

3040

0

320

30400

0

0

0

0

0

0

Public Piped Water

41992

154936

27874

9955

232585

467342

Water Truck

13575

8507

1629

362

9050

33123

0

0

0

0

0

0

2379

30378

10248

366

50508

93879

49044

75396

20862

732

55266

201300

4392

0

0

0

0

4392

Public Piped Water

16456

4224

880

264

71192

93016

Water Truck

20504

2728

0

0

1320

24552

88

0

0

0

0

88

Public Piped Water

12283

26483

3124

71

11999

53960

Water Truck

17111

4544

142

0

1420

23217

994

0

0

0

0

994

6076

14168

4172

1904

8736

35056

Water Truck

0

1204

0

0

812

2016

Well

0

0

0

0

0

0

Public Piped Water

74148

26196

9472

296

23976

134088

Water Truck

26936

6364

1628

0

5180

40108

0

0

0

0

0

0

Public Piped Water

3534

5208

1240

0

13144

23126

Water Truck

17112

10602

2170

0

12338

42222

682

0

0

0

0

682

Public Piped Water

8008

18144

2800

0

22064

51016

Water Truck

4536

4088

2072

0

3864

14560

504

0

0

0

0

504

10080

19768

2240

56

19096

51240

3808

728

224

112

168

5040

0

0

0

0

0

0

Public Piped Water

280399

807374

225967

22613

1266827

2603180

Water Truck

357443

224273

44898

3789

263828

894231

7279

0

0

0

0

7279

Well
Makkah Al-Mokarramah

Public Piped Water
Water Truck
Well

Al-Madinah Al-Monawarah

Well
Al-Qaseem

Public Piped Water
Water Truck
Well

Eastern Region

Well
Aseer

Public Piped Water
Water Truck
Well

Tabouk

Well
Hail

Well
Northern Borders

Jazan

Public Piped Water

Well
Najran

Well
Al-Baha

Well
Al-Jouf

Public Piped Water
Water Truck
Well

Total

Well

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics 							
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Table 6B: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Water Supply
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Housing Units

Total

Source of Water Supply
Water Truck

Well

Total

740020

89324

326

829670

Households

740020

89324

326

829670

Individuals

4393271

443133

1791

4838195

Housing Units

553184

317612

293

871089

Households

553184

317612

293

871089

Individuals

2978717

1652475

500

4631692

Housing Units

173173

70757

0

243930

Households

173173

70757

0

243930

Individuals

1015243

381240

0

1396483

Housing Units

134080

30400

0

164480

Households

134080

30400

0

164480

Individuals

885465

164455

0

1049920

Housing Units

467342

33123

0

500465

Households

467342

33123

0

500465

Individuals

2926511

293899

0

3220410

Housing Units

93879

201300

4392

299571

Households

93879

201300

4392

299571

Individuals

379276

1351202

35407

1765885

Housing Units

93016

24552

88

117656

Households

93016

24552

88

117656

Individuals

603382

124421

321

728124

Housing Units

53960

23217

994

78171

Households

53960

23217

994

78171

Individuals

353301

188086

11593

552980

Housing Units

35056

2016

0

37072

Households

35056

2016

0

37072

Individuals

285462

13978

0

299440

Housing Units

134088

40108

0

174196

Households

134088

40108

0

174196

Individuals

863377

357032

0

1220409

Housing Units

23126

42222

682

66030

Households

23126

42222

682

66030

Individuals

180634

258465

6273

445372

Housing Units

51016

14560

504

66080

Households

51016

14560

504

66080

284539

101337

5830

391706

Housing Units

51240

5040

0

56280

Households

51240

5040

0

56280

Individuals

335842

54724

0

390566

Housing Units

2603180

894231

7279

3504690

Households

2603180

894231

7279

3504690

Individuals

15485020

5384447

61715

20931182

Individuals
Al-Jouf

Public Piped Water

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 7A: Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Drinking Water
Source of Drinking Water

Al-Riyadh

Public Piped Water

4564

102038

47270

Water Purifier

2934

74654

16952

19886

45966

1630
18582

Water Truck
Well
Bottled Water
Makkah Al-Mokarramah

Public Piped Water
Water Purifier
Water Truck
Well

Al-Madinah Al-Monawarah

22820

98778

0

0

0

0

1630

152242

52812

0

134638

358274

9962

7911

2637

879

143570

164959

879

8790

293

293

32230

42485

65339

16701

586

1758

82040

166424

0

1172

1758

289484

495463

Public Piped Water

20760

4152

1038

346

47748

74044

1211

4671

865

0

12975

19722

25258

4498

0

173

19722

49651

0

0

0

0

346

346

11591

23355

346

173

64702

100167

Public Piped Water

3360

28480

8480

0

5120

45440

Water Purifier

3200

30400

8000

0

4800

46400

Water Truck

11200

14720

3520

0

1760

31200

0

0

0

0

0

0

Bottled Water

7680

20000

11200

0

2560

41440

Public Piped Water

6516

36200

5792

1629

71314

121451

362

7964

1267

181

4706

14480

24254

25883

10860

4525

28236

93758

0

0

0

0

181

181

24435

93396

11584

3982

137198

270595

1830

17385

7320

183

17019

43737

183

3660

732

0

4392

8967

34038

19581

4392

183

16470

74664

Bottled Water
Public Piped Water
Water Purifier
Water Truck
Well

0

0

0

0

0

0

Bottled Water

19764

65148

18666

732

67893

172203

Public Piped Water

11704

528

264

0

21648

34144

528

440

176

0

5016

6160

6424

88

0

0

2200

8712

176

0

0

0

88

264

18216

5896

440

264

43560

68376
14200

Water Purifier
Water Truck
Well
Bottled Water
Public Piped Water

4473

6035

639

0

3053

Water Purifier

1349

4260

497

0

1278

7384

15052

8875

710

0

2343

26980

Water Truck
Well

213

0

0

0

0

213

Bottled Water

9301

11857

1420

71

6745

29394

Public Piped Water

1428

952

280

252

924

3836

168

2044

392

0

1036

3640

2744

7896

1764

1456

3920

17780

0

0

0

0

0

0

1736

4480

1736

196

3668

11816

Public Piped Water

11100

7104

1184

0

6364

25752

Water Purifier

3996

1184

148

0

888

6216

Water Truck

12432

2368

888

0

2516

18204

Water Purifier
Water Truck
Well
Bottled Water

Well

1184

0

0

0

0

1184

72372

21904

8880

296

19388

122840

Public Piped Water

1922

1860

868

0

4464

9114

Water Purifier

2232

2728

186

0

3224

8370

Water Truck

8308

3596

372

0

3348

15624

310

0

0

0

0

310

7626
1984
Type of Housing Unit

0

14446

32612

Bottled Water

Well
Bottled Water

181

1304

7032

Well

Najran

122576

8802

0

Water Truck

Jazan

248412

28036

17287

Water Purifier

Northern Borders

94214

0

0

Well

Hail

326

79403

Bottled Water

Tabouk

Total

586

Well

Aseer

Apartment

102257

Water Truck

Eastern Region

A Floor in Traditional
House

Bottled Water
Water Purifier

Al-Qaseem

Traditional
House

Type of Housing Unit
Villa
A Floor
in a Villa

Administrative Area

٢٠١٩ تقرير حالة املدن السعودية

8556

Administrative Area

Source of Drinking Water

Al-Baha

Public Piped Water

504

Water Purifier

952
1232
168

Bottled Water
Public Piped Water

Water Truck
Well
Al-Jouf

Water Purifier
Water Truck
Well

Villa

A Floor
in a Villa

A Floor in Traditional
House

Apartment

Total

1960

112

0

1064

3640

5264

1400

0

4648

12264

728

56

0

336

2352

0

0

0

0

168

10192

14280

3304

0

19880

47656

2464

5600

448

0

6272

14784

168

616

0

0

784

1568

9632

3248

1120

168

2632

16800

0

0

0

0

0

0

1624

11032

896

0

9576

23128

Public Piped Water

80587

220205

76332

3615

422774

803513

Water Purifier

18162

146675

30908

474

104013

300232

235799

154148

33070

9567

188343

620927

4267

0

0

0

1787

6054

306306

510619

130555

12746

813738

1773964

Bottled Water
Total

Traditional
House

Water Truck
Well
Bottled Water
Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 7B: Housing Units (Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Source of Drinking Water
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Housing Units

Public Network

Water Purifier

248412

122576

Source of Drinking Water
Water Truck
98778

Bottled Water

Total

358274

829670

Households

248412

122576

98778

1630

358274

829670

Individuals

1424719

820306

522779

11734

2058657

4838195

Housing Units

164959

42485

166424

1758

495463

871089

Households

164959

42485

166424

1758

495463

871089

Individuals

908703

242448

789221

13867

2677453

4631692

Housing Units

74044

19722

49651

346

100167

243930

Households

74044

19722

49651

346

100167

243930

Individuals

429329

123833

262431

2034

578856

1396483

Housing Units

45440

46400

31200

0

41440

164480

Households

45440

46400

31200

0

41440

164480

Individuals

310390

284769

215655

0

239106

1049920

Housing Units

121451

14480

93758

181

270595

500465

Households

121451

14480

93758

181

270595

500465

Individuals

609851

85836

763082

1078

1760563

3220410

Housing Units

43737

8967

74664

0

172203

299571

Households

43737

8967

74664

0

172203

299571

Individuals

190971

35038

568343

0

971533

1765885

Housing Units

34144

6160

8712

264

68376

117656

Households

34144

6160

8712

264

68376

117656

Individuals

208055

45512

45452

1423

427682

728124

Housing Units

14200

7384

26980

213

29394

78171

Households

14200

7384

26980

213

29394

78171

Individuals

90554

56745

205745

2242

197694

552980

Housing Units

3836

3640

17780

0

11816

37072

Households

3836

3640

17780

0

11816

37072

Individuals

30762

31660

142909

0

94109

299440

Housing Units

25752

6216

18204

1184

122840

174196

Households

25752

6216

18204

1184

122840

174196

Individuals

124660

52261

183199

8210

852079

1220409

Housing Units

9114

8370

15624

310

32612

66030

Households

9114

8370

15624

310

32612

66030

Individuals

74914

41307

108855

3295

217001

445372

Housing Units

3640

12264

2352

168

47656

66080

Households

3640

12264

2352

168

47656

66080

Individuals

21012

65110

22697

1070

281817

391706

Housing Units

14784

1568

16800

0

23128

56280

Households

14784

1568

16800

0

23128

56280

Individuals

76788

16293

142280

0

155205

390566

Housing Units

803513

300232

620927

6054

1773964

3504690

Households

803513

300232

620927

6054

1773964

3504690

4500708

1901118

3972648

44953

10511755

20931182

Individuals

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics 							
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Table 8A: Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Water Storage
Administrative Area

Water Storage

Al-Riyadh

Cement Tank

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Tabouk

Northern Borders

Al-Baha

Total

783704

120294

1630

259496

326

0

0

326

4238

Fiberglass Tank

2282

14018

5542

0

19886

41728
845891

Cement Tank

171991

108703

20510

9962

534725

Tin Tank

2051

0

0

0

586

2637

Fiberglass Tank

4981

4102

293

0

13185

22561

Cement Tank

44115

27507

2076

692

132864

207254

Tin Tank

6228

173

0

0

3633

10034

Fiberglass Tank

8477

8996

173

0

8996

26642
158720

Cement Tank

24320

90400

29920

0

14080

Tin Tank

960

480

0

0

0

1440

Fiberglass Tank

160

2720

1280

0

160

4320

20634

67513

9231

2534

83803

183715

724

181

181

362

905

2353

Fiberglass Tank

34209

95749

20091

7421

156927

314397

Cement Tank

21594

63501

21411

915

66246

173667

Tin Tank

17934

8235

915

0

2928

30012

Fiberglass Tank

16287

34038

8784

183

36600

95892

Cement Tank

24728

5896

792

264

63184

94864

1584

0

0

0

352

1936

Fiberglass Tank

10736

1056

88

0

8976

20856

Cement Tank

71284

Cement Tank

26341

28684

3266

71

12922

Tin Tank

1704

213

0

0

0

1917

Fiberglass Tank

2343

2130

0

0

497

4970

Cement Tank

2576

9688

3024

1372

8176

24836

336

308

392

196

0

1232

3164

5376

756

336

1372

11004

Cement Tank

42328

22200

8436

0

20572

93536

Tin Tank

38924

1776

592

0

1480

42772

Fiberglass Tank

19832

8584

2072

296

7104

37888

Cement Tank

13330

8990

2976

0

20088

45384

Tin Tank

5456

5766

186

0

2728

14136

Fiberglass Tank

2542

1054

248

0

2666

6510

10752

21280

4872

0

25536

62440

Cement Tank
Tin Tank

Al-Jouf

Total

360556

Fiberglass Tank

Najran

Apartment

3586

Tin Tank
Jazan

Type of Housing Unit
A Floor in
A Floor in
a Villa Traditional House

41728

Tin Tank
Hail

Villa

Tin Tank

Tin Tank
Aseer

Traditional
House

728

112

0

0

0

840

Fiberglass Tank

1568

840

0

0

392

2800

Cement Tank

2968

8456

2016

0

6720

20160

Tin Tank

3304

3808

112

0

2352

9576

Fiberglass Tank

7616

8232

336

168

10192

26544

Cement Tank

447405

823374

228824

17440

1248412

2765455

Tin Tank

83519

21378

2378

558

15290

123123

Fiberglass Tank

114197

186895

39663

8404

266953

616112

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 8B: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Water Storage
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Water Storage
Housing Units

Tabouk

Hail

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

٢٠١٩ تقرير حالة املدن السعودية

Total
829670

783704

4238

41728

829670

4631086

17211

189898

4838195

Housing Units

845891

2637

22561

871089

Households

845891

2637

22561

871089

Individuals

4488362

10816

132514

4631692

Housing Units

207254

10034

26642

243930

Households

207254

10034

26642

243930

Individuals

1195067

46827

154589

1396483

Housing Units

158720

1440

4320

164480

Households

158720

1440

4320

164480

Individuals

1015126

10568

24226

1049920

Housing Units

183715

2353

314397

500465

Households

183715

2353

314397

500465

1268089

19473

1932848

3220410

Housing Units

173667

30012

95892

299571

Households

173667

30012

95892

299571

Individuals

1107407

198630

459848

1765885

Housing Units

94864

1936

20856

117656

Households

94864

1936

20856

117656

Individuals

599389

6637

122098

728124

Housing Units

71284

1917

4970

78171

Households

71284

1917

4970

78171

508078

8214

36688

552980

Housing Units

24836

1232

11004

37072

Households

24836

1232

11004

37072

Individuals

193424

11784

94232

299440

Housing Units

93536

42772

37888

174196

Households

93536

42772

37888

174196

Individuals

652883

388456

179070

1220409

Housing Units

45384

14136

6510

66030

Households

45384

14136

6510

66030

Individuals

302556

106955

35861

445372

Housing Units

62440

840

2800

66080

Households

62440

840

2800

66080

Individuals

360176

4487

27043

391706

Housing Units

20160

9576

26544

56280

Households

20160

9576

26544

56280

Individuals

131907

61038

197621

390566

Housing Units

2765455

123123

616112

3504690

Households

2765455

123123

616112

3504690

Individuals

16453550

891096

3586536

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Fiberglass Tank
41728

Individuals

Individuals
Northern Borders

Tin Tank
4238

Households

Individuals
Aseer

Cement Tank
783704

Table 9A: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ) by Type of Housing Unit and Source of Electricity
Administrative Area

Source of Electricity

Al-Riyadh
Makkah Al-Mokarramah
Al-Madinah Al-Monawarah
Al-Qaseem
Eastern Region
Aseer
Tabouk
Hail
Northern Borders
Jazan
Najran
Al-Baha
Al-Jouf
Total

Type of Housing Unit
A Floor
A Floor in
in a Villa Traditional House

"Traditional
House"

Villa

Public Network

46944

373922

125836

Private Network

652

978

0

Public Network

178437

111340

20803

Apartment

Total

1630

279382

827714

0

326

1956

9962

548203

868745

Private Network

586

1465

0

0

293

2344

Public Network

58820

36503

2249

692

145320

243584

0

Private Network

0

173

0

Public Network

25440

93280

31040

Private Network

0

320

160

Public Network

55386

162900

29503

10317

173

346

14240

164000

0

480

241454

499560

Private Network

181

543

0

0

181

905

Public Network

55632

105408

30744

1098

105774

298656

Private Network

183

366

366

0

0

915

Public Network

37048

6952

880

264

72512

117656

Private Network

0

0

0

0

0

0

Public Network

30317

30956

3266

71

13419

78029

Private Network

71

71

0

0

0

142

Public Network

6076

15344

4172

1904

9548

37044

Private Network

0

28

0

0

0

28

Public Network

101084

32560

11100

296

29156

174196

Private Network

0

0

0

0

0

0

Public Network

21328

15810

3410

0

25482

66030

Private Network

0

0

0

0

0

0

Public Network

13048

22232

4872

0

25928

66080

Private Network

0

0

0

0

0

0

Public Network

13888

20496

2464

168

19264

56280

Private Network

0

0

0

0

0

0

Public Network

643448

1027703

270339

26402

1529682

3497574

Private Network

1673

3944

526

0

973

7116

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 9B: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Source of Electricity 				
Administrative Area
Al-Riyadh

Housing Units
Households

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Al-Baha

Al-Jouf

Total
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1956

829670

1956

829670

11530

4838195

Housing Units

868745

2344

871089

Households

868745

2344

871089

Individuals

4622828

8864

4631692

Housing Units

243584

346

243930

Households

243584

346

243930

Individuals

1393822

2661

1396483

Housing Units

164000

480

164480

Households

164000

480

164480

Individuals

1047864

2056

1049920

Housing Units

499560

905

500465

Households

499560

905

500465

Individuals

3216046

4364

3220410

Housing Units

298656

915

299571

Households

298656

915

299571

Individuals

1761916

3969

1765885

Housing Units

117656

0

117656

Households

117656

0

117656

Individuals

728124

0

728124

Housing Units

78029

142

78171

Households

78029

142

78171

Individuals

552637

343

552980

Housing Units

37044

28

37072

Households

37044

28

37072

Individuals

299286

154

299440

Housing Units

174196

0

174196

Households

174196

0

174196

1220409

0

1220409

Housing Units

66030

0

66030

Households

66030

0

66030

Individuals

445372

0

445372

Housing Units

66080

0

66080

Households

66080

0

66080

Individuals

391706

0

391706

Housing Units

56280

0

56280

Households

56280

0

56280

Individuals

390566

0

390566

Housing Units

3497574

7116

3504690

Households

3497574

7116

3504690

Individuals

20897241

33941

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics 				
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Total

827714
827714

Individuals
Najran

Source of Electricity
Private Network

4826665

Individuals
Makkah Al-Mokarramah

Public Network

Table 10A: Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Cooking Fuel
Administrative Area

Type of Cooking Fuel

Al-Riyadh

Gas
Electricity

Makkah Al-Mokarramah

Gas
Electricity

Al-Madinah Al-Monawarah

Gas
Electricity

Al-Qaseem

Gas
Electricity

Eastern Region

Gas
Electricity

Aseer

Gas
Electricity

Tabouk

Gas
Electricity

Hail

Gas
Electricity

Northern Borders

Gas
Electricity

Jazan

Gas
Electricity

Najran

Gas
Electricity

Al-Baha

Gas
Electricity

Al-Jouf

Gas
Electricity

Total

Gas
Electricity

Type of Housing Unit
"A Floor in a
A Floor in
Villa" Traditional House

"Traditional
House"

Villa

47596

358926

120946

0

15974

4890

178437

101671

20217

Apartment

Total

1630

257540

786638

0

22168

43032

9962

523005

833292

586

11134

586

0

25491

37797

58301

30102

1903

692

138746

229744

519

6574

346

0

6747

14186

25440

92640

30880

0

14080

163040

0

960

320

0

160

1440

52852

120908

26245

9412

154212

363629

2715

42535

3258

905

87423

136836

55632

104676

30744

915

105774

297741

183

1098

366

183

0

1830

37048

6864

792

264

72336

117304

0

88

88

0

176

352

30388

30885

3266

71

13348

77958

0

142

0

0

71

213

6076

15344

4172

1904

9464

36960

0

28

0

0

84

112

100936

32264

11100

296

29008

173604

148

296

0

0

148

592

21328

15810

3410

0

25420

65968

0

0

0

0

62

62

12992

22120

4760

0

25928

65800

56

112

112

0

0

280

13888

20496

2464

168

19208

56224

0

0

0

0

56

56

640914

952706

260899

25314

1388069

3267902

4207

78941

9966

1088

142586

236788

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 10B: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Cooking Fuel
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Type of Cooking Fuel
Gas

Electricity

Housing Units

786638

43032

Households

786638

43032

829670

Individuals

4595769

242426

4838195

Housing Units

833292

37797

871089

Households

833292

37797

871089

Individuals

4454252

177440

4631692

Housing Units

229744

14186

243930

Households

229744

14186

243930

Individuals

1310037

86446

1396483

Housing Units

163040

1440

164480

Households

163040

1440

164480

Individuals

1043514

6406

1049920

Housing Units

363629

136836

500465

Households

363629

136836

500465

Individuals

2650204

570206

3220410

Housing Units

297741

1830

299571

Households

297741

1830

299571

Individuals

1754862

11023

1765885

Housing Units

117304

352

117656

Households

117304

352

117656

Individuals

726663

1461

728124

Housing Units

77958

213

78171

Households

77958

213

78171

Individuals

550801

2179

552980

Housing Units

36960

112

37072

Households

36960

112

37072

Individuals

298772

668

299440

Housing Units

173604

592

174196

Households

173604

592

174196

Individuals

1218557

1852

1220409

Housing Units

65968

62

66030

Households

65968

62

66030

Individuals

445199

173

445372

Housing Units

65800

280

66080

Households

65800

280

66080

Individuals

390735

971

391706

Housing Units

56224

56

56280

Households

56224

56

56280

Individuals

390449

117

390566

Housing Units

3267902

236788

3504690

Households

3267902

236788

3504690

Individuals

19829814

1101368

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Total
829670

Table 11A: Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Type of Sewage Disposal
Administrative Area

Sewage Disposal

Al-Riyadh

Public Sewage Network

326

243848

0

0

326

1630

Ditch

33578

115730

13692

1304

35534

199838

Public Sewage Network

21682

37211

12599

3809

346326

421627

293

879

0

0

293

1465

157048

74715

8204

6153

201877

447997

11591

16262

2076

0

89268

119197

0

0

0

0

0

0

Ditch

47229

20414

173

692

56225

124733

Public Sewage Network

4480

59680

21120

0

10240

95520

0

0

0

0

0

0

Ditch

20960

33920

10080

0

4000

68960

Public Sewage Network

33666

133940

21720

9050

213399

411775

0

362

0

0

181

543

21901

29141

7783

1267

28055

88147

4758

49410

20496

915

63318

138897

183

183

366

0

0

732

Ditch

50874

56181

10248

183

42456

159942

Public Sewage Network

8888

3784

792

176

55264

68904

88

0

0

88

88

264

28072

3168

88

0

17160

48488

3124

11076

2343

71

6958

23572

0

71

0

0

0

71

27264

19880

923

0

6461

54528

2576

6356

2688

1344

4564

17528

0

0

0

0

0

0

3500

9016

1484

560

4984

19544

12284

8584

2516

296

8436

32116

0

0

0

0

0

0

88800

23976

8584

0

20720

142080

1426

1984

806

0

5704

9920

0

0

0

0

0

0

19902

13826

2604

0

19778

56110

560

1064

56

0

672

2352

0

0

0

0

0

0

12488

21168

4816

0

25256

63728

3696

11368

1792

0

9968

26824

0

0

0

0

0

0

10192

9128

672

168

9296

29456

122097

599237

201148

15987

1057965

1996434

1216

2147

366

88

888

4705

521808

430263

69351

10327

471802

1503551

Public Sewage Network

Private Network
Ditch
Public Sewage Network
Private Network
Tabouk

Private Network
Ditch
Hail

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Northern Borders

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Jazan

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Najran

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Al-Baha

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Al-Jouf

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Total

628202

112144

Private Network

Aseer

Total

652

Private Network

Eastern Region

Apartment

258518

Ditch

Al-Qaseem

A Floor in
Traditional
House

652

Private Network
Al-Madinah Al-Monawarah

Type of Housing Unit
Villa
A Floor
in a Villa

13366

Private Network
Makkah Al-Mokarramah

Traditional
House

Public Sewage Network
Private Network
Ditch

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 11B: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Type of Sewage Disposal
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Housing Units

Public Sewage Network

Type of Sewage Disposal
Private Network

Ditch

Total

628202

1630

199838

829670

Households

628202

1630

199838

829670

Individuals

3607899

10240

1220056

4838195

Housing Units

421627

1465

447997

871089

Households

421627

1465

447997

871089

Individuals

2262625

5916

2363151

4631692

Housing Units

119197

0

124733

243930

Households

119197

0

124733

243930

Individuals

740230

0

656253

1396483

Housing Units

95520

0

68960

164480

Households

95520

0

68960

164480

Individuals

607107

0

442813

1049920

Housing Units

411775

543

88147

500465

Households

411775

543

88147

500465

Individuals

2452231

2884

765295

3220410

Housing Units

138897

732

159942

299571

Households

138897

732

159942

299571

Individuals

591601

3421

1170863

1765885

Housing Units

68904

264

48488

117656

Households

68904

264

48488

117656

Individuals

478588

2675

246861

728124

Housing Units

23572

71

54528

78171

Households

23572

71

54528

78171

Individuals

127932

197

424851

552980

Housing Units

17528

0

19544

37072

Households

17528

0

19544

37072

Individuals

142796

0

156644

299440

Housing Units

32116

0

142080

174196

Households

32116

0

142080

174196

Individuals

87943

0

1132466

1220409

Housing Units

9920

0

56110

66030

Households

9920

0

56110

66030

Individuals

80290

0

365082

445372
66080

Housing Units

2352

0

63728

Households

2352

0

63728

66080

Individuals

12550

0

379156

391706

Housing Units

26824

0

29456

56280

Households

26824

0

29456

56280

Individuals

148298

0

242268

390566

Housing Units

1996434

4705

1503551

3504690

Households

1996434

4705

1503551

3504690

Individuals

11340090

25333

9565759

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics 					
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Table 12A: Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Waste Disposal
Administrative Area

Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Waste Disposal
Public Bin

Eastern Region

Aseer

Jazan

Najran

144498

4755

222213

711

809437

0

0

0

0

0

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

178760

139414

30177

9890

498572

293

857106

Incineration

0

0

0

0

0

0

0

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

232

0

0

232

59255

29512

4259

1717

143125

0

237868

130

0

0

0

0

0

130

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

23588

86365

28716

979

12251

169

152068

Incineration

0

0

0

0

0

0

0

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

51249

176265

33495

15026

219909

0

495944

Incineration

0

0

0

0

708

0

708

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

56455

95938

37004

3293

87115

199

280004

Public Bin

Public Bin

Public Bin

Public Bin

Public Bin

398

199

0

0

0

0

597

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

34736

4622

5820

3330

66429

0

114937

Incineration

0

0

0

0

0

0

0

Burying

0

0

0

55

0

0

55

Public Bin

Public Bin

0

0

0

0

0

0

32636

1634

1015

10323

28

76578

63

0

0

0

0

0

63

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

9781

10127

2924

3870

9962

0

36664

Incineration

0

45

0

0

0

0

45

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

99642

20319

12497

7408

31534

0

171400

Incineration

0

384

0

0

161

0

545

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

17785

14108

7450

3903

21344

612

65202

106

0

0

0

0

0

106

0

0

0

0

0

0

0

136

0

0

0

68

0

204

Public Bin

Public Bin

Public Bin

Other
Public Bin

19033

13701

5466

1260

23354

84

62898

Incineration

0

0

0

0

0

0

0

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

14248

21790

2393

440

16002

0

54873

Public Bin
Incineration

Total

0
30942

Burying

Burying

Al-Jouf

Total

0

Incineration

Al-Baha

Other

384111

Incineration

Northern Borders

Apartment

0

Other
Hail

Type of Housing Unit
A Floor in
A Floor in Traditional
a Villa
House

53149

Incineration

Tabouk

Villa

Incineration

Incineration

Al-Qaseem

Traditional
House

67

57

0

0

0

0

124

Burying

0

0

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

0

0

648623

1028908

316333

56886

1362133

2096

3414979

764

685

0

0

869

0

2318

0

0

0

55

0

0

55

136

0

0

232

68

0

436

Public Bin
Incineration
Burying
Other

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics
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Table 12B: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Type of Waste Disposal
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Public Bin

Burying

Other

Total

809437

0

0

0

809437

Households

809437

0

0

0

809437

Individuals

5126104

0

0

0

5126104

Housing Units

857106

0

0

232

857338

Households

857106

0

0

232

857338

Individuals

4712423

0

0

480

4712903

Housing Units

237868

130

0

0

237998

Households

237868

130

0

0

237998

Individuals

1394895

1048

0

0

1395943

Housing Units

152068

0

0

0

152068

Households

152068

0

0

0

152068

Individuals

1031456

0

0

0

1031456

Housing Units

495944

708

0

0

496652

Households

495944

708

0

0

496652

Individuals

3307818

4201

0

0

3312019

Housing Units

280004

597

0

0

280601

Households

280004

597

0

0

280601

Individuals

1738543

1764

0

0

1740307

Housing Units

114937

0

55

0

114992

Households

114937

0

55

0

114992

Individuals

716976

0

82

0

717058

Housing Units

76578

63

0

0

76641

Households

76578

63

0

0

76641

548903

379

0

0

549282

Housing Units

36664

45

0

0

36709

Households

36664

45

0

0

36709

Individuals

296361

213

0

0

296574

Housing Units

171400

545

0

0

171945

Households

171400

545

0

0

171945

Individuals

1218685

5658

0

0

1224343

Housing Units

65202

106

0

204

65512

Households

65202

106

0

204

65512

Individuals

433333

641

0

942

434916

Housing Units

62898

0

0

0

62898

Households

62898

0

0

0

62898

Individuals

383995

0

0

0

383995

Housing Units

54873

124

0

0

54997

Households

54873

124

0

0

54997

Individuals

384507

759

0

0

385266

Housing Units

3414979

2318

55

436

3417788

Households

3414979

2318

55

436

3417788

Individuals

21293999

14663

82

1422

21310166

Housing Units

Individuals
Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Type of Waste Disposal
Incineration

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics 						
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Table 13A: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ) by Type of Housing Unit and Frequency of Waste Disposal			
Administrative Area

Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Frequency of Waste Disposal

Type of Housing Unit
Traditional
Villa
House

A Floor in
a Villa

A Floor in
Traditional House

Apartment

Other

Total

Daily

46465

325960

118287

4529

166966

470

662677

Once a Week

5361

51447

24468

226

49152

241

130895

More Than Once a Week

1323

6704

1491

0

5843

0

15361

Other

0

0

252

0

252

0

504

Daily

93343

110678

20995

3026

336694

293

565029

Once a Week

68542

20730

7623

6180

146155

0

249230

More Than Once a Week

16615

8006

1559

916

15723

0

42819

Other

260

0

0

0

0

0

260

Daily

31286

25156

3309

1337

114963

0

176051

Once a Week

17044

4356

652

130

26524

0

48706

More Than Once a Week

11055

0

298

250

1638

0

13241

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

12229

71936

23018

885

9935

169

118172

Once a Week

10983

13997

5698

94

2222

0

32994

More Than Once a Week

376

432

0

0

94

0

902

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

38283

161376

23960

10605

191492

0

425716

Once a Week

12295

14268

8334

2850

25382

0

63129

More Than Once a Week

671

621

1201

1571

3743

0

7807

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

16462

49273

26782

2328

57656

0

152501

Once a Week

28465

27163

6817

965

24259

0

87669

More Than Once a Week

11926

19701

3405

0

5200

199

40431

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

24803

2741

5435

2579

35324

0

70882

Once a Week

7817

1551

308

674

26169

0

36519

More Than Once a Week

2116

330

77

132

4936

0

7591

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

13859

23043

1083

863

7723

0

46571

Once a Week

10776

8172

406

70

2364

28

21816

More Than Once a Week

6370

1421

145

82

236

0

8254

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

7789

8556

2800

3554

8954

0

31653

Once a Week

1902

1556

124

316

978

0

4876

More Than Once a Week

90

60

0

0

30

0

180

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

44918

14177

2557

3772

16425

0

81849

Once a Week

48930

6202

7908

3636

14765

0

81441

More Than Once a Week

5794

324

2032

0

505

0

8655

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

8744

8893

4496

1467

11902

340

35842

Once a Week

6080

3419

2689

1411

7608

68

21275

More Than Once a Week

3203

1796

265

1025

1902

204

8395

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

9032

4368

1862

609

10272

84

26227

Once a Week

4306

7854

2442

422

9778

0

24802

More Than Once a Week

5695

1479

1162

229

3304

0

11869

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

5675

13571

1856

309

7489

0

28900

Once a Week

8003

7359

537

131

7090

0

23120

More Than Once a Week

637

917

0

0

1423

0

2977

Other

0

0

0

0

0

0

0

Daily

352888

819728

236440

35863

975795

1356

2422070

Once a Week

230504

168074

68006

17105

342446

337

826472

More Than Once a Week

65871

41791

11635

4205

44577

403

168482

Other

260

0

252

0

252

0

764

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics
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Table 13B: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Frequency of Waste Disposal
Administrative Area

Al-Riyadh

Frequency of Waste Disposal
Daily

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Other

Total
809437

662677

130895

15361

504

Households

662677

130895

15361

504

809437

4356660

700863

66827

1754

5126104

Housing Units

565029

249230

42819

260

857338

Households

565029

249230

42819

260

857338

Individuals

3285985

1257963

165769

3186

4712903

Housing Units

176051

48706

13241

0

237998

Households

176051

48706

13241

0

237998

Individuals

1106619

229436

59888

0

1395943

Housing Units

118172

32994

902

0

152068

Households

118172

32994

902

0

152068

Individuals

821187

204451

5818

0

1031456

Housing Units

425716

63129

7807

0

496652

Households

425716

63129

7807

0

496652

Individuals

2913038

373194

25787

0

3312019

Housing Units

152501

87669

40431

0

280601

Households

152501

87669

40431

0

280601

Individuals

944337

539923

256047

0

1740307

Housing Units

70882

36519

7591

0

114992

Households

70882

36519

7591

0

114992

Individuals

481529

209523

26006

0

717058

Housing Units

46571

21816

8254

0

76641

Households

46571

21816

8254

0

76641

Individuals

331864

154060

63358

0

549282

Housing Units

31653

4876

180

0

36709

Households

31653

4876

180

0

36709

Individuals

259892

35420

1262

0

296574

Housing Units

81849

81441

8655

0

171945

Households

81849

81441

8655

0

171945

Individuals

633459

543726

47158

0

1224343

Housing Units

35842

21275

8395

0

65512

Households

35842

21275

8395

0

65512

Individuals

264917

118641

51358

0

434916

Housing Units

26227

24802

11869

0

62898

Households

26227

24802

11869

0

62898

Individuals

164643

146858

72494

0

383995

Housing Units

28900

23120

2977

0

54997

Households

28900

23120

2977

0

54997

Individuals

214505

154407

16354

0

385266

Housing Units

2422070

826472

168482

764

3417788

Households

2422070

826472

168482

764

3417788

Individuals

15778635

4668465

858126

4940

21310166

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics
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More Than
Once a Week

Housing Units
Individuals

Makkah Al-Mokarramah

Once a
Week
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Table 14: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals Number of Televisions
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Housing Units

1

2

228381

317960

Number of Televisions
3
143769

4

5+

Total

63322

46890

800322

Households

228381

317960

143769

63322

46890

800322

Individuals

1072251

1980402

1067304

530145

428019

5078121

Housing Units

356263

357980

97142

26188

11209

848782

Households

356263

357980

97142

26188

11209

848782

Individuals

1666850

2073578

638014

205373

91553

4675368

Housing Units

120069

79236

23254

5122

2846

230527

Households

120069

79236

23254

5122

2846

230527

Individuals

604729

515481

167287

46645

25452

1359594

Housing Units

72134

40282

19488

4940

2663

139507

Households

72134

40282

19488

4940

2663

139507

Individuals

392768

302625

168245

47571

26745

937954

Housing Units

160873

208055

76907

30522

15737

492094

Households

160873

208055

76907

30522

15737

492094

Individuals

837738

1383083

609569

275037

182498

3287925

Housing Units

174195

77416

19191

2979

1270

275051

Households

174195

77416

19191

2979

1270

275051

Individuals

985556

536902

148100

26651

10684

1707893

Housing Units

48572

53316

9796

1447

556

113687

Households

48572

53316

9796

1447

556

113687

Individuals

252140

356999

83727

11954

7332

712152

Housing Units

21955

32990

13690

5637

1770

76042

Households

21955

32990

13690

5637

1770

76042

Individuals

123310

231324

116049

53151

21233

545067

Housing Units

8395

20287

5638

1562

475

36357

Households

8395

20287

5638

1562

475

36357

Individuals

54386

160312

56828

16652

5184

293362

Housing Units

69488

79811

18010

2444

976

170729

Households

69488

79811

18010

2444

976

170729

Individuals

423510

587319

161004

29035

15411

1216279

Housing Units

27734

28009

7599

1967

133

65442

Households

27734

28009

7599

1967

133

65442

Individuals

150901

193127

69615

19957

1240

434840

Housing Units

24940

27216

8018

1474

336

61984

Households

24940

27216

8018

1474

336

61984

Individuals

132629

172506

57462

13691

2320

378608

Housing Units

18877

22074

8578

2506

1910

53945

Households

18877

22074

8578

2506

1910

53945

Individuals

105108

159414

74110

22178

18139

378949

Housing Units

1331876

1344632

451080

150110

86771

3364469

Households

1331876

1344632

451080

150110

86771

3364469

Individuals

6801876

8653072

3417314

1298040

835810

21006112

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics
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Table 15: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Number of Personal Computers
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Number of Personal Computers
1
Housing Units

٢٠١٩ تقرير حالة املدن السعودية

3+

Total

115708

572351

314414

142229

115708

572351

Individuals

1808793

975462

985666

3769921

Housing Units

363531

106985

61060

531576

Households

363531

106985

61060

531576

Individuals

1999410

681191

450518

3131119

Housing Units

91880

32196

19361

143437

Households

91880

32196

19361

143437

Individuals

535567

226424

150271

912262

Housing Units

51467

19135

9759

80361

Households

51467

19135

9759

80361

Individuals

334084

155247

91398

580729

Housing Units

235502

70705

28957

335164

Households

235502

70705

28957

335164

Individuals

1491730

568408

305135

2365273

Housing Units

99729

21777

7558

129064

Households

99729

21777

7558

129064

Individuals

597149

159470

62966

819585

Housing Units

40937

5303

2079

48319

Households

40937

5303

2079

48319

Individuals

260868

39639

24092

324599
34311

Housing Units

28076

4644

1591

Households

28076

4644

1591

34311

Individuals

211804

40360

17613

269777

Housing Units

14667

3050

1034

18751

Households

14667

3050

1034

18751

Individuals

116469

31246

10753

158468

Housing Units

69259

11386

4094

84739

Households

69259

11386

4094

84739

Individuals

459558

100712

41425

601695

Housing Units

39498

5842

1290

46630

Households

39498

5842

1290

46630

Individuals

242347

50106

14784

307237

Housing Units

23923

9221

1782

34926

Households

23923

9221

1782

34926

Individuals

141772

63850

16117

221739

Housing Units

21155

4611

2039

27805

Households

21155

4611

2039

27805

139644

37387

20136

197167

Housing Units

1394038

437084

256312

2087434

Households

1394038

437084

256312

2087434

Individuals

8339195

3129502

2190874

13659571

Source: Demographic Survey 2016_General Authority for Statistics
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2
142229

Households

Individuals
Total

314414

Table 16: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Number of Internet Users
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Number of Internet Users
1
Housing Units

74485

2

3

4

5+

Total

222177

104225

94759

261462

757108

Households

74485

222177

104225

94759

261462

757108

Individuals

330120

973264

615195

644045

2277887

4840511

Housing Units

73946

262815

118044

110298

174256

739359

Households

73946

262815

118044

110298

174256

739359

Individuals

293958

1172676

658456

701614

1364971

4191675

Housing Units

17940

63379

25206

21101

55093

182719

Households

17940

63379

25206

21101

55093

182719

Individuals

74856

291464

153969

142739

456970

1119998

Housing Units

14838

38245

21431

16291

36749

127554

Households

14838

38245

21431

16291

36749

127554

Individuals

67364

194789

149570

120506

357702

889931

Housing Units

39933

159831

70292

58175

112539

440770

Households

39933

159831

70292

58175

112539

440770

Individuals

195808

774375

463043

438572

1125636

2997434

Housing Units

25972

74463

28690

20225

28958

178308

Households

25972

74463

28690

20225

28958

178308

Individuals

137863

373901

203098

149947

258436

1123245

Housing Units

11366

40964

15008

8772

9158

85268

Households

11366

40964

15008

8772

9158

85268

Individuals

53394

212200

104302

68486

97001

535383

Housing Units

6518

20543

8202

6810

14362

56435

Households

6518

20543

8202

6810

14362

56435

Individuals

37397

110250

62465

54227

147868

412207

Housing Units

3044

10863

4474

3902

6748

29031

Households

3044

10863

4474

3902

6748

29031

Individuals

23778

63468

37004

34840

78320

237410

Housing Units

14008

61517

22504

10735

13877

122641

Households

14008

61517

22504

10735

13877

122641

Individuals

83632

347254

186052

96646

172487

886071

Housing Units

15438

27813

8035

4054

6649

61989

Households

15438

27813

8035

4054

6649

61989

Individuals

71296

149628

70399

41112

84658

417093

Housing Units

4646

18523

7639

6787

9916

47511

Households

4646

18523

7639

6787

9916

47511

Individuals

21579

89611

47942

46675

87139

292946

Housing Units

4093

14294

5944

4909

8550

37790

Households

4093

14294

5944

4909

8550

37790

Individuals

23995

75142

43692

39723

83812

266364

Housing Units

306227

1015427

439694

366818

738317

2866483

Households

306227

1015427

439694

366818

738317

2866483

Individuals

1415040

4828022

2795187

2579132

6592887

18210268

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics 							
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Table 17: Housing Units (Occupied with Saudi Households), Households and Individuals by Availability of a Fixed Telephone Line in Housing Unit
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Noumber of Fixed Telephone Lines
1
Housing Units

2

3+

Total

22446

4428

377528

Households

350654

22446

4428

377528

Individuals

2416762

207646

34936

2659344

Housing Units

221894

8700

2717

233311

Households

221894

8700

2717

233311

Individuals

1293274

70553

20258

1384085

Housing Units

59195

3313

1078

63586

Households

59195

3313

1078

63586

Individuals

388228

25679

8969

422876

Housing Units

58324

1618

1076

61018

Households

58324

1618

1076

61018

Individuals

428052

16162

8841

453055

Housing Units

213398

10622

1042

225062

Households

213398

10622

1042

225062

Individuals

1582780

96238

12247

1691265

Housing Units

61057

3303

1563

65923

Households

61057

3303

1563

65923

Individuals

366339

25179

12924

404442

Housing Units

16037

439

298

16774

Households

16037

439

298

16774

Individuals

115122

5259

1928

122309

Housing Units

20236

795

180

21211

Households

20236

795

180

21211

Individuals

163887

9115

1620

174622

Housing Units

3711

268

114

4093

Households

3711

268

114

4093

Individuals

33701

2510

985

37196

Housing Units

20456

1069

441

21966

Households

20456

1069

441

21966

Individuals

141226

8620

7973

157819

Housing Units

41612

272

128

42012

Households

41612

272

128

42012

Individuals

273343

4168

999

278510

Housing Units

18787

495

372

19654

Households

18787

495

372

19654

Individuals

119253

3066

2373

124692

Housing Units

8264

578

183

9025

Households

8264

578

183

9025

Individuals

60691

4865

1455

67011

Housing Units

1093625

53918

13620

1161163

Households

1093625

53918

13620

1161163

Individuals

7382658

479060

115508

7977226

Source: Demographic Survey 2017 _General Authority for Statistics

199

350654

٢٠١٩ تقرير حالة املدن السعودية

Table 18: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Number of Mobile Phones
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah AlMokarramah

Housing Units

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

3

34118

248817

124184

Number of Mobile Phones
4

5

6

7

8

9

10+

Total

101523

82049

69158

48502

37392

18654

30724

795121

34118

248817

124184

101523

82049

69158

48502

37392

18654

30724

795121

Individuals

116657

1059394

712216

655195

604374

548583

426428

339555

191965

387512

5041879

57817

308091

148674

123777

89886

54047

26613

15826

5771

8088

838590

Housing Units

Individuals

Al-Qaseem

2

Households

Households
Al-Madinah AlMonawarah

1

Housing Units

57817

308091

148674

123777

89886

54047

26613

15826

5771

8088

838590

188760

1327826

800597

769753

623911

407497

218557

144880

51205

90574

4623560

22360

81702

34372

26917

18463

14822

12054

7223

2988

3083

223984

Households

22360

81702

34372

26917

18463

14822

12054

7223

2988

3083

223984

Individuals

84020

382396

200731

177582

128138

116099

100420

65724

28704

36750

1320564

Housing Units

12911

49915

19893

19205

17050

9775

7164

4607

2487

4114

147121

Households

12911

49915

19893

19205

17050

9775

7164

4607

2487

4114

147121

Individuals

52470

245793

133060

143927

137421

91764

67609

46071

26440

53460

998015

Housing Units

21372

193383

88051

66029

42658

30597

18526

10045

5601

6536

482798

Households

21372

193383

88051

66029

42658

30597

18526

10045

5601

6536

482798

Individuals

67197

945729

564929

494318

363989

276763

201402

124905

78483

108232

3225947

Housing Units

31230

111360

43688

37390

18878

14037

6331

3468

1271

3500

271153

Households

31230

111360

43688

37390

18878

14037

6331

3468

1271

3500

271153

Individuals

124648

562042

294959

274311

157048

126287

57025

35434

12971

43831

1688556

Housing Units

12590

51156

18279

13642

6928

2753

1658

1299

602

704

109611

Households

12590

51156

18279

13642

6928

2753

1658

1299

602

704

109611

Individuals

48779

265362

129332

107027

61847

22476

17636

14110

6913

14162

687644

Housing Units

3652

26610

12630

9519

8040

6026

4193

1734

956

1918

75278

Households

3652

26610

12630

9519

8040

6026

4193

1734

956

1918

75278

Individuals

14495

129507

86356

76497

71298

54604

44460

18997

11988

29311

537513

Housing Units

1223

13566

6814

4657

3842

2214

1429

911

432

637

35725

Households

1223

13566

6814

4657

3842

2214

1429

911

432

637

35725

Individuals

6766

80359

54373

42413

36640

24438

16887

11954

5607

9700

289137

Housing Units

18531

75436

28750

19786

10075

6577

1518

2376

723

1685

165457

Households

18531

75436

28750

19786

10075

6577

1518

2376

723

1685

165457

Individuals

107066

416073

215111

173210

99736

77586

21971

33691

9990

32660

1187094

Housing Units

8053

33347

10549

5399

2613

1938

1581

796

334

614

65224

Households

8053

33347

10549

5399

2613

1938

1581

796

334

614

65224

Individuals

26794

169657

83223

55972

26038

22698

17384

13166

4589

12029

431550

Housing Units

3123

24802

12004

7303

6107

3600

1471

933

474

397

60214

Households

3123

24802

12004

7303

6107

3600

1471

933

474

397

60214

Individuals

13520

120513

71229

53662

45675

30787

14510

9240

4887

5670

369693

Housing Units

5767

20597

9146

5473

4270

2951

2007

1265

999

1488

53963

Households

5767

20597

9146

5473

4270

2951

2007

1265

999

1488

53963

Individuals

30931

114438

64307

44955

36610

26229

20175

12052

9743

18300

377740

Housing Units

232747

1238782

557034

440620

310859

218495

133047

87875

41292

63488

3324239

Households

232747

1238782

557034

440620

310859

218495

133047

87875

41292

63488

3324239

Individuals

882103

5819089

3410423

3068822

2392725

1825811

1224464

869779

443485

842191 20778892

Source: Demographic Survey 2016 _General Authority for Statistics
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Table 19: Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), Households and Individuals by Total Number of Rooms
Noumber of Rooms
Administrative
Area
Al-Riyadh

Makkah AlMokarramah

Al-Madinah AlMonawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern
Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15+

Total

Housing Units

4890

26732

69438

174410

183864

113774

86064

55420

45966

27710

17604

11410

6520

3586

2282

829670

Households

4890

26732

69438

174410

183864

113774

86064

55420

45966

27710

17604

11410

6520

3586

2282

829670

Individuals

9498

58039

282050

800859

1052403

685417

579814

409043

345683

214497

150100

117788

71809

28424

32771

4838195

Housing Units

3809

27249

114563

272490

268681

94932

45415

19045

11720

7032

2344

1172

586

586

1465

871089

Households

3809

27249

114563

272490

268681

94932

45415

19045

11720

7032

2344

1172

586

586

1465

871089

Individuals

5300

92009

489927

1309435

1483075

610346

325231

125548

92548

48929

18812

10150

2552

5573

12257

4631692

Housing Units

1730

9515

43077

75774

67470

32351

7612

2422

1211

1211

346

519

519

173

0

243930

Households

1730

9515

43077

75774

67470

32351

7612

2422

1211

1211

346

519

519

173

0

243930

Individuals

2853

32394

201944

407062

409080

231279

55322

18347

13389

8626

4861

5049

5262

1015

0

1396483

Housing Units

160

1920

10560

24160

33600

21600

21760

17760

14240

8480

4640

3040

960

480

1120

164480

Households

160

1920

10560

24160

33600

21600

21760

17760

14240

8480

4640

3040

960

480

1120

164480

Individuals

195

3434

35292

109471

183690

128817

148505

129373

125504

79315

45045

35194

8832

5777

11476

1049920

Housing Units

8145

34571

91948

89233

87242

63169

41811

30770

22082

13575

8688

5068

1991

1086

1086

500465

Households

8145

34571

91948

89233

87242

63169

41811

30770

22082

13575

8688

5068

1991

1086

1086

500465

Individuals

11534

110063

448675

503892

599674

490657

348132

251059

168282

111655

74210

48227

24825

15494

14031

3220410

Housing Units

3294

8784

21594

59658

81984

47946

38064

15189

8418

5490

2562

3294

1647

1098

549

299571

Households

3294

8784

21594

59658

81984

47946

38064

15189

8418

5490

2562

3294

1647

1098

549

299571

Individuals

12180

35899

110489

298467

418964

324866

257081

127819

60961

42552

22894

28099

12778

6733

6103

1765885

Housing Units

352

4136

15312

33704

30624

17512

8800

3872

1408

528

968

264

88

88

117656

Households

352

4136

15312

33704

30624

17512

8800

3872

1408

528

968

264

88

88

117656

Individuals

663

12768

68161

200312

199429

119769

66197

29887

11198

3871

10782

2172

1305

0

1610

728124

Housing Units

142

1917

9372

11005

15123

13064

11573

6177

3692

1562

1917

1562

426

355

284

78171

Households

142

1917

9372

11005

15123

13064

11573

6177

3692

1562

1917

1562

426

355

284

78171

Individuals

296

6705

39866

66920

102229

99599

93704

51250

27937

14088

20321

18928

3451

3483

4203

552980

Housing Units

140

476

2352

6804

10892

7000

4900

2492

1176

420

224

140

28

0

28

37072

Households

140

476

2352

6804

10892

7000

4900

2492

1176

420

224

140

28

0

28

37072

Individuals

281

2228

12955

46993

80489

61269

42384

25012

14645

6278

3214

2428

571

0

693

299440

Housing Units

2516

14504

40404

55648

36852

12876

5624

3108

592

888

148

444

444

148

0

174196

Households

2516

14504

40404

55648

36852

12876

5624

3108

592

888

148

444

444

148

0

174196

Individuals

9271

59610

226207

377397

305416

130730

56808

30840

3854

8007

2600

5108

4034

527

0

1220409

Housing Units

744

992

4712

14384

25296

11036

4030

1736

1488

868

558

124

0

62

0

66030

Households

744

992

4712

14384

25296

11036

4030

1736

1488

868

558

124

0

62

0

66030

Individuals

1443

2187

20860

77951

161830

86314

37805

20615

15546

11007

7117

1802

0

895

0

445372

Housing Units

0

896

4312

16856

23576

10696

5712

1848

1008

560

224

56

112

0

224

66080

Households

0

896

4312

16856

23576

10696

5712

1848

1008

560

224

56

112

0

224

66080

Individuals

0

3089

24526

87384

139883

70016

38304

10794

8578

2840

1498

680

2033

0

2081

391706

Housing Units

616

3360

10864

15344

8792

5656

4424

2688

1624

1792

336

616

112

0

56

56280

Households

616

3360

10864

15344

8792

5656

4424

2688

1624

1792

336

616

112

0

56

56280

Individuals

1569

18129

57927

95000

61666

48032

39903

27661

12975

17020

3070

4984

1850

0

780

390566

Housing Units

26538

135052

438508

849470

873996

451612

285789

162527

114625

70116

40559

27709

13433

7574

7182

3504690

Households

26538

135052

438508

849470

873996

451612

285789

162527

114625

70116

40559

27709

13433

7574

7182

3504690

Individuals

55083

436554

2018879

4381143

5197828

3087111

2089190

1257248

901100

568685

364524

280609

139302

67921

86005

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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Table 20: Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Number of Bedrooms
Administrative Area
Al-Riyadh

Makkah Al-Mokarramah

Al-Madinah Al-Monawarah

Al-Qaseem

Eastern Region

Aseer

Tabouk

Hail

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

Total

Number of Bedrooms
4
5

1

2

3

6

7+

Total

Housing Units

69112

281990

224940

128444

75306

32274

17604

829670

Households

69112

281990

224940

128444

75306

32274

17604

829670

Individuals

211150

1390681

1357121

873158

569227

260187

176671

4838195

Housing Units

197482

375040

218578

50982

19338

3809

5860

871089

Households

197482

375040

218578

50982

19338

3809

5860

871089

Individuals

722142

1918514

1406300

378203

123968

28654

53911

4631692

Housing Units

81483

89441

54841

14186

2422

1038

519

243930

Households

81483

89441

54841

14186

2422

1038

519

243930

Individuals

363151

520758

369441

108410

19394

10808

4521

1396483

Housing Units

16960

41280

41280

28480

20960

10880

4640

164480

Households

16960

41280

41280

28480

20960

10880

4640

164480

Individuals

56199

208570

252986

199297

184298

102821

45749

1049920

Housing Units

64074

167606

125976

72581

37648

22444

10136

500465

Households

64074

167606

125976

72581

37648

22444

10136

500465

Individuals

190498

903788

935027

565656

299483

203056

122902

3220410

Housing Units

51240

117852

85461

28365

8784

4575

3294

299571

Households

51240

117852

85461

28365

8784

4575

3294

299571

Individuals

219991

651358

556200

205318

70761

35818

26439

1765885

Housing Units

24288

38632

27456

18304

6160

1496

1320

117656

Households

24288

38632

27456

18304

6160

1496

1320

117656

Individuals

107260

228728

196416

131437

38216

11792

14275

728124

Housing Units

8165

21229

22791

13490

6390

3479

2627

78171

Households

8165

21229

22791

13490

6390

3479

2627

78171

Individuals

36335

118011

169997

109406

56132

32633

30466

552980

Housing Units

1456

9324

14476

8008

2688

504

616

37072

Households

1456

9324

14476

8008

2688

504

616

37072

Individuals

6881

55367

116452

75272

28901

7228

9339

299440

Housing Units

68376

74000

22348

6364

1776

888

444

174196

Households

68376

74000

22348

6364

1776

888

444

174196

Individuals

446815

484088

205489

60923

14497

5694

2903

1220409

Housing Units

5208

27032

21576

7688

2728

1054

744

66030

Households

5208

27032

21576

7688

2728

1054

744

66030

Individuals

18703

136080

163029

73828

30449

13209

10074

445372

Housing Units

3808

28168

24584

7112

1736

336

336

66080

Households

3808

28168

24584

7112

1736

336

336

66080

Individuals

18362

157238

143861

55532

10120

2479

4114

391706

Housing Units

14784

20048

11760

5600

1624

1848

616

56280

Households

14784

20048

11760

5600

1624

1848

616

56280

Individuals

80412

123549

90690

54145

17364

17650

6756

390566

Housing Units

606436

1291642

896067

389604

187560

84625

48756

3504690

Households

606436

1291642

896067

389604

187560

84625

48756

3504690

Individuals

2477899

6896730

5963009

2890585

1462810

732029

508120

20931182

Source: Housing Survey 2017 _General Authority for Statistics
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