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 هناك اتجاه بارز يف منو وتطور املدن يتمثل يف هيمنة املدن الكربى عىل 
املناطق الواقعة يف نطاق تأثريها واستقطابها لنسب عالية من السكان 

الحرضيني  مثل الرياض وجدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة والدمام
حيث يرتكز فيها

 ٥٥ % من السكان الحرضيني 
يني د لســعو ا ن  لســكا ا يل  جــام إ مــن   %  ٤ ٦ و



٧ تقرير حالة املدن السعودية  2018 امللخص التنفيذي

تعــد اململكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن أكــر الدول 
عــرشة  مــن كل  يعيــش مثانيــة  حيــث  العــامل،   تحــرضاً يف 
عمليــة  فــإن  وبالتــايل  الحرضيــة،  مناطقهــا  يف  أشــخاص 

التحــرض التــي يتــم تخطيطهــا وإدارتهــا عــىل
 نحــو جيــد، تصبــح قــوة تحويليــة محركــة للنمــو االجتامعــي 
اململكــة  يف  للمــدن  واملســتدام  الشــامل  واالقتصــادي 
العربيــة الســعودية. فعــىل مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة 
التحتيــة،  البنيــة  وتطويــر  املضطــرد،  التحــرض  أســهم 
والتحوالت االجتامعية واالقتصادية يف املجتمع الســعودي 
حيــاة املواطنــني  جــودة  تحقيــق تحســن ملحــوظ يف  يف 
الســعوديني ومــع ذلــك، فــإن التنميــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية تواجــه العديــد مــن التحديــات مــن بينهــا اعتامدهــا 
إىل حــد كبــري عــىل النفــط، وظهــور التباينــات والفــوارق يف 
مســتويات التنميــة، واســتئثار بعــض املــدن، خاصــة املــدن 
الكــربى بالنصيــب األكــرب مــن مثــار التنميــة قياســاً إىل مثيلــه 

يف بقيــة مــدن اململكــة.

والتحديــات  األساســية  القضايــا  مــع  التعامــل  وبهــدف 
عــام  يف  الســامية   املوافقــة  صــدرت  الناشــئة،  الحرضيــة 
٢٠1٣ عــىل تنفيــذ برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية مــن 
ــل  ــة بالتعــاون مــع موئ ــة والقروي خــالل وزارة الشــؤون البلدي
األمــم املتحــدة والــذي يهــدف إىل تحقيــق التنميــة الحرضيــة 
التخطيــط  خــالل  مــن  الســعودية  املــدن  يف  املســتدامة 
الحــرضي املســتند إىل البحــث والتحليــل واإلدارة الفاعلة، مبا 
يف ذلــك تعزيــز ودعــم املــدن املنتجــة اقتصاديًــا، وتحســني 
هــذا  إن  كــام  املؤسســية،  واألطــر  الحرضيــة  الترشيعــات 
الربنامــج يتــامىش مــع رؤيــة ااململكــة العربيــة الســعودية 
٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول البلــدي التابــع لــوزارة الشــؤون البلديــة 
الجديــدة  مــع األجنــدة الحرضيــة  والقرويــة، و يتوافــق أيضــاً 

التــي إلتزمــت الــدول بتنفيذهــا.

يوضح هذا التقرير الحالة الراهنة للمدن السعودية
ويســتعرض أهــم التحديــات التــي تواجــه املناطــق الحرضيــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، فضــال عــن الفــرص التــي 
تتميــز بهــا والتــي ميكــن أن تســاهم يف تحقيــق التنميــة 
الســعودية  للمــدن  ميكــن  وكيــف  املســتدامة،  الحرضيــة 
االقتصاديــة؛  االنتاجيــة  صعيــد  عــىل  تنوًعــا  أكــر  تكــون  أن 
وتحســني األطر املؤسســية والترشيعية للمدن الســعودية 
كأســاس لتنفيــذ عمليــات تخطيــط حــرضي مبتكــرة ومتجــددة 
قــادرة عــىل مواجهــة التحديــات الحرضيــة الحاليــة والناشــئة 
يف  واضحــة  توصيــات  التقريــر  يقــدم  كــام  اململكــة.  يف 

هــذه
 املجاالت الهامة.

تعتــزم اململكــة العربيــة الســعودية تحقيــق نقــالت نوعيّــة 
البرشيــة  الصــدد، وحشــد كافــة املــوارد  وكميّــة يف هــذا 
واملاليــة الالزمــة لذلــك. هــذا األمــر يتطلــب اتباع نهــج تخطيط 
تشــاريك وعمــل تعــاوين يشــمل كافــة قطاعــات املجتمــع، 
مبــا فيهــا املجتمــع املــدين واملؤسســات غــري الحكوميــة 
لتنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الوطنيــة وتحقيــق اهــداف التنميــة 
الحرضيــة  األجنــدة  تنفيــذ  أن  ذلــك  املســتدامة.  الحرضيــة 
التنميــة  وغايــات  ألهــداف  املناســبة  واالســتجابة  الجديــدة 
الحرضيــة  واألهــداف   11 الهــدف  ســيام  ال   – املســتدامة 
ــة لجعــل املــدن والتجمعــات  ــغ األهمي األخــرى – يعــد أمــراً بال

الســكانية يف اململكــة آمنــة، شــاملة للجميــع
مرنة، ومستدامة.

وكان للجهــود التعاونيــة التــي بذلهــا الباحثــون واالقتصاديــون 
وخــرباء البيئــة واملخططــون والخــرباء القانونيــون، وجميعهــم 
يعملــون بشــكل وثيــق مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
الــدور  املهنيــني  مــن  وغريهــم  الحكوميــني  واملســؤولني 
األكــرب يف إعــداد هــذا التقريــر، وتوفــري أســاس متــني إلجــراء 
الالزمــة  والقانونيــة  املؤسســية  والتعديــالت  التغيــريات 

لضــامن تحقيــق مســتقبل أفضــل للمــدن الســعودية.

مقدمة
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ل و أل ا لفصــل  ا

االتجاهات الحرضية الناشئة 
يف اململكة العربية السعودية
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يقطــن ٨٣ % مــن ســكان اململكــة يف املــدن، ولهــذا تعــد اململكــة العربيــة الســعودية مــن بــني أكــر بلــدان العــامل تحــرضاً،  
وينظــر إىل مســتوى التحــرض العــايل إيجابــاً ألن املــدن النابضــة بالحيــاة  تشــكل قــوة تحويليــة يف حــال تــم تســخريها مــن أجل 
متكــني الحصــول عــىل الخدمــات، والفــرص االقتصاديــة واالجتامعيــة، وتحســني جــودة الحيــاة. يعيــش مــا ال يقــل عــن ٩٠ % مــن 
ســكان املــدن عــىل طــول ثالثــة محــاور تنمويــة: املحــور األوســط الدمــام- الريــاض- جــدة ، محــور الســاحل الرشقــي، ومحــور 
الســاحل الغــريب. ومثــل هــذا الرتكــز الحــرضي إىل جانــب الزيــادة يف أحجــام هــذه املــدن ، والتخطيــط غــري الفاعــل، يشــكل 
ضغوطــا هائلــة عــىل املســاكن وامليــاه والــرف الصحــي والنقــل والبنــى التحتيــة األخــرى مــام ينعكــس ســلباً عــىل سالســة 
وكفــاءة أداء املــدن. يف اململكــة العربيــة الســعودية، هنــاك اتجــاه بــارز يف منــو وتطــور املــدن يتمثــل يف هيمنــة املــدن 
الكــربى عــىل املناطــق الواقعــة يف نطــاق تأثريهــا واســتقطابها لنســب عاليــة مــن الســكان الحرضيــني  مثــل الريــاض وجــدة 
ومكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والدمــام، حيــث يرتكــز فيهــا ٥٥ % مــن الســكان الحرضيــني و٤٦ % مــن إجــاميل الســكان 

الســعوديني، وأىت منوهــا وتطورهاعــىل حســاب املــدن املتوســطة والصغــرية الواقعــة يف نطــاق تأثريهــا.  

الشكل 1: التغري يف نسب السكان يف اململكة العربية 
السعودية يف املناطق الحرضية خالل الفرتة 1٩٥0-20٣٥ 

التغير في حصص السكان في المناطق 
الحضرية بمختلف فئات أحجامها 

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
١٩٥٠  ١٩٥٥  ١٩٦٠  ١٩٦٥  ١٩٧٠  ١٩٧٥  ١٩٨٠  ١٩٨٥  ١٩٩٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٠  ٢٠٠٥  ٢٠١٠  ٢٠١٥  ٢٠٢٠  ٢٠٢٥  ٢٠٣٠  ٢٠٣٥

أقل من ٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٠ إلى ١ مليونأكثر من مليون

النسبة المئوية من مجموع السكان في المناطق الحضرية

املصدر: أدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة )٢٠1٨(

يقطن 8٣ % من سكان اململكة يف 
املدن، ولهذا تعد اململكة العربية السعودية من بني أكرث 

بلدان العامل تحرضاً

موجز
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املصدر: أدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة )٢٠1٨(

الشكل 2: التغري يف عدد سكان املناطق  خالل الفرتة 1٩٥0 - 20٣٥

الشكل ٣: التغري يف عدد سكان املدن السعودية )ألكرث من 000ر٣00 نسمة( ، 1٩٥0-20٣٥*

٢٤

٢٢

٢٠

١٨

١٦

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠
١٩٥٠  ١٩٥٥  ١٩٦٠  ١٩٦٥  ١٩٧٠  ١٩٧٥  ١٩٨٠  ١٩٨٥  ١٩٩٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٠  ٢٠٠٥  ٢٠١٠  ٢٠١٥  ٢٠٢٠  ٢٠٢٥  ٢٠٣٠  ٢٠٣٥
أقل من ٣٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ إلى ١ مليون أكثر من مليون

التغير في حصص السكان في المناطق 
الحضرية بمختلف فئات أحجامها 

السكان في المناطق الحضرية (بالمليون)
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الشكل ٤: اململكة العربية السعودية: املراكز الحرضية الكربى، 201٧

املصدر: األمم املتحدة )٢٠1٨(
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الجدول 1: اتجاهات التحرض يف اململكة العربية السعودية )٢٠1٥ - ٢٠٣٥(

من ابرز التحديات ا وأكرثها انتشاراً الزحف العمراين املفرط الذي تتوسع فيه الكتلة 

العمرانية للمدن وضواحيها  بشكل أرسع من منو سكانها. 

توسعت الكتلة العمرانية  ملدينة الرياض مبعدل سنوي قدره

٩.٤%
٣0,٣0٥

هكتار قي عام 

1٩٩0

٩٥,8٦1
هكتار يف عام  201٤

2020202520302035
إجاميل سكان اململكة (000 نسمة

سكان املناطق الحرضية  (000 نسمة
(٪) مستوى التحرض

 سكان املراكز الحرضية الكربى الخمسة
الرياض

جدة
مكة

املدينة املنورة  
الدمام

31 557
26 249

83.2

  6 218
   4035
1796
1299
1080

14 428
54.97
45.72

  7231
  4610
2042
1489
1253

16 625
56.82
47.90

7359 
5022 
2219
1625 
1376

18 195
57.14
48.79

 8745
5388
2379
1744
1478

19 536
57.22
49.48

 9850
5710
2521
1848
1566

20 703
57.24
50.12

34 710
 29 256

84.3

37 290
  31 843

85.4

39 480
  34 143

86.5

41 317
36 170

87.5

2015

إجاميل السكان يف املراكز الحرضية الكربى
سكان املراكز الحرضية الكربى كنسبة مئوية من إجاميل سكان املناطق الحرضية

سكان املراكز الحرضية الكربى كنسبة مئوية من إجاميل السكان

(
(

املصدر: األمم املتحدة )٢٠1٨(

عــىل الرغــم مــن أن التحــرض يف اململكــة العربيــة الســعودية قــد حقــق فوائــد كبــرية، لكنــه جلــب معــه جملــة مــن التحديــات 
ــكل أرسع  ــا  بش ــدن وضواحيه ــة للم ــة العمراني ــه الكتل ــع في ــذي تتوس ــرط ال ــراين املف ــف العم ــاراً الزح ــا انتش ــا وأكره أبرزه
مــن منــو ســكانها. فعــىل ســبيل املثــال، بــني عامــي 1٩٩٠ و٢٠1٤، توســعت الكتلــة العمرانيــة  ملدينــة الريــاض مبعــدل 
ســنوي قــدره ٩٫٤ %  - مــن ٣٠,٣٠٥ إىل ٩٥,٨٦1 هكتــارا. وجــاء توســع مدينــة الريــاض، كــام هــو الحــال يف معظــم املــدن 
الســعودية، بشــكل رئيــس مــن خــالل االمتــداد العمــراين عوضــاً عــن تنميــة األرايض البيضــاء أو التكثيــف الحــرضي. ويعتــرب 
الزحــف العمــراين املفــرط يف املــدن الســعودية نتــاج تخطيــط حــرضي غــري ســليم، و وفــرة ماليــة، مدفوعــا إىل حــد كبــري 

بالتنقــل باســتخدام 
السيارة الخاصة.
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الشكل ٥: منط النمو الحرضي يف الرياض 1٩٤0-  201٦  

 ١٩٤٠
عدد السكان: ٥٠,٠٠٠
المساحة: ٤١٦ هكتار

الكثافة: ١٢٠٫١ شخص/هكتار

 ١٩٥٠
عدد السكان: ٨٠,٠٠٠

المساحة: ١١٢٢ هكتار
الكثافة: ٧١٫٣ شخص/هكتار

 ١٩٧٠
عدد السكان: ٤٢٠,٠٠٠
المساحة: ٧٥٩٠ هكتار

الكثافة: ٥٥٫٣ شخص/هكتار

 ١٩٨٠
عدد السكان: ٧٦٠,٠٠٠

المساحة: ٢٤٧٠١ هكتار
الكثافة: ٣٠٫٧ شخص/هكتار

١٩٩٦
عدد السكان: ٣,١٠٠,٠٠٠
المساحة: ٦١,٩٦٥ هكتار

الكثافة: ٥٠ شخص/هكتار

٢٠١٦
عدد السكان: ٦,٥٠٦,٧٠٠
المساحة: ١٣١٫٠٢ هكتار

الكثافة: ٤٩٫٦ شخص/هكتار

Shutterstock © املدينة املنورة 
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الشكل ٦: الزحف العمراين وانخفاض الكثافة السكانية اإلجاملية يف املناطق الحرضية، اململكة العربية السعودية
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الدمام 

المدينة 
الرياض

مكة

إجمالي الكثافة السكانية (شخص/هكتار)

إجمالي الكثافة السكانية في المناطق الحضرية بالمملكة العربية السعودية

مالحظة: تم تحديد املناطق الحرضية بناًء عىل مخططات املدن املقدمة من إدارات التخطيط الحرضي.

وتشــمل التحديــات األخــرى ضبــط وتوجيــه النمــو الحــرضي، وضعــف حوكمــة التنميــة الحرضيــة، واالســتهالك غــري املســتدام 
للميــاه والطاقــة، وتزايــد انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري. 

ــد مــن املــدن الســعودية نقًصــا يف اإلســكان امليــرّس. فعــىل الرغــم مــن وجــود فائــض مــن املســاكن ذات  تواجــه العدي
اإليجــار العــايل يف معظــم املــدن، إال أن هنــاك نقصــاً متواصــالً يف الوحــدات الســكنية امليــرّسة لــألرس ذات الدخــل 
املتوســط واملنخفــض، مــام يســتدعي رسعــة توفــري االســكان امليــرس مبــا يتوافــق مــع الخصائــص االجتامعيــة واالقتصادية 
للســكان الســعوديني ومــع رؤيــة ٢٠٣٠ التــي تســتهدف زيــادة معــدل متلــك املســاكن مــن ٤٧ % يف عــام ٢٠1٦ إىل ٥٢ % 

بحلــول عــام ٢٠٢٠.

عــالوة عــىل ذلــك، فــإن األشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم عن ٢٥ ســنة وميثلون ٥٠،٨ % من إجاميل ســكان اململكــة يواجهون 
تحديــات عديــدة، منهــا عــىل ســبيل املثــال، النقــص يف املســاكن للمبتدئــني يف الحيــاة، مثلهــا مثــل النقــص يف العمــل،  

مــام يقتــي تلبيــة احتياجــات الشــباب يف املناطــق الحرضيــة.
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التوصيات: 

ميكن تسليط الضوء عىل بعض التوصيات ملواجهة هذه التحديات عىل ثالثة مستويات: 

عــىل املســتوى الوطنــي:- أهميــة تصحيــح االختــالالت يف توزيــع الســكان واألنشــطة االقتصاديــة عــىل الحيــز الوطنــي؛ 
ــة، ال ســيام يف  ــادة املتوقعــة يف ســكان املناطــق الحرضي ــة ودعــم االقتصــاد الريفــي؛ والتخطيــط للزي ــادة التنمي وزي
ــأن توجــه مخططــات التنميــة املســتقبلية وتــوزع أنشــطة النمــو، وخاصــة التعديــن  ــة الكــربى. ويــوىص ب املراكــز الحرضي

والســياحة، عــىل املناطــق الريفيــة والحدوديــة التــي تحــوز عــىل مقومــات منــو وتطويــر عاليــة. 

إىل ذلــك، أعلنــت اململكــة يف عــام ٢٠1٧ عــن إطالقهــا العديــد مــن املشــاريع العمالقــة لنــرش التنميــة االقتصاديــة 
واإلقليميــة املتوازنــة عــىل كامــل الحيــز الوطنــي، شــملت مدينــة املســتقبل الجديــد »نيــوم«، والبحــر األحمــر، والقديّــة، 
والفيصليــة، والطائــف الجديــد، باإلضافــة إىل مشــاريع تنمويــة يف العــال، والدرعيــة، ووســط مدينــة جــدة. ومــن املتوقــع 
أن تســاهم هــذه املشــاريع يف تنويــع االقتصــاد عــن طريــق جــذب االســتثامرات الســياحية والصناعيــة، وتقليــص الهجــرات 

الســكانية صــوب الحــارضات الكــربى.

ــز السکاين داخل المناطــق، والحــد مــن هيمنــة املــدن الكــربى من خالل  علی المستوى اإلقلیمي:- أهميــة تقليــص الرتكّ
دعــم تنميــة المدن املتوســطة و الصغیرة والتجمعــات القرويــة کما ھــو موضح يف االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة٢٠٣٠، 
وجعلهــا أكــر جاذبيــة  لالســتثامر مــن خــالل تطويــر وســائل النقــل وعنــارص البنيــة التحتيــة األخــرى وتحســني جــودة الحيــاة 
فيهــا، وتعزيــز اإلدارة املحليــة عــرب تفعيــل الالمركزيــة ودعــم مؤسســات املجتمــع املــدين، حيــث يعــد دعــم وتعزيــز 
ــع  ــا م ــا وتكامله ــز روابطه ــتثامر وتعزي ــة لالس ــر جاذبي ــا أك ــامً يف جعله ــراً حاس ــة أم ــق الريفي ــة للمناط القاعــدة االقتصادي

املناطــق الحرضيــة. 

Shutterstock © نجران 
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عــىل املســتوى املحــي:- بالنســبة للمــدن الكبــرية، ينبغــي احتــواء الزيــادة الســكانية يف املســتقبل ضمــن حــدود 
ــة االرايض البيضــاء داخــل املــدن، دون اللجــوء إىل  ــق التكثيــف الحــرضي وتنمي النطــاق العمــراين لهــذه املــدن عــن طري
مزيــد مــن التوســع الحــرضي. ولهــذا، ينبغــي  أن يكــون التكثيــف الحــرضي، عــىل مــدى الســنوات العرشيــن إىل الثالثــني 
املقبلــة، النهــج األكــر مالمئــًة إلدارة النمــو الحــرضي يف املراكــز الحرضيــة الكــربى مــام يتيــح إمكانيــة االســتخدام الفاعــل 
للبنيــة التحتيــة والخدمــات القامئــة. أمــا بالنســبة للمــدن املتوســطة والصغــرية، فيمكــن اســتيعاب الزيــادة الســكانية 

ــة األرايض البيضــاء داخــل املــدن و التحــرض املخطــط.  املتوقعــة مــن خــالل التكثيــف الحــرضي أو تنمي

وللحــّد مــن أمنــاط االســتهالك الحاليــة، ينبغــي تبنــي سياســة فعالــة للتنميــة الحرضيــة املســتدامة تدعم االســتخدام 
األمثــل لــألرايض الحرضيــة، والحــد مــن  الزحــف العمــراين مــن خــالل التكثيــف الحــرضي والتنميــة املدمجمــة، واإلدارة 

ــاه، والطاقــة املتجــددة، لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف املــدن الســعودية.  املتكاملــة للمي
وملواجهــة التحــدي املتمثــل يف توفــري مســاكن ميــرّسة يف املناطــق الحرضيــة، ينبغــي توافــق إشــرتاطات ولوائــح البنــاء 
مــع الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة للســكان الســعوديني، ومبــادئ االســتدامة، ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ التــي تهــدف 

إىل زيــادة متلــك املنــازل. 
وبالنســبة لتحــدي حوكمــة التنميــة الحرضيــة، فيمكــن مواجهتــه جزئيــاً بزيادة املشــاركة املجتمعية واملحاســبة والشــفافية، 

وتعزيــز بنــاء القــدرات املؤسســية للمــدن الســعودية، ومتكــني املجتمــع بكافــة أطيافه مــن االندماج واملشــاركة.

Shutterstock © نافورة امللك فهد بجدة 
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ين لثــا ا لفصــل  ا

نحو نظام نقل وتنّقل مستدام
 يف املناطق الحرضية
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يفــرض مســتوى التحــرض العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية متطلبــات هائلــة عــىل نظــم النقــل والتنقــل فيهــا. حيــث 
ــركاب  تواجــه املــدن الســعودية ضغوطــاً هائلــة يف مواكبــة الطلــب املتزايــد عــىل شــبكة النقــل واالســتثامر يف نقــل ال
والبضائــع. ففــي الريــاض، كــام يف املــدن الســعودية األخــرى، نجــد أن عــدم وجــود نظــام للنقــل الجامعــي يعنــي أن شــبكات 
ــادة املتوقعــة متاشــياً مــع الوتــرية الرسيعــة  الطــرق والبنيــة التحتيــة القامئــة لــن يكــون بوســعها اســتيعاب متطلبــات الزي

للتحــرض. 

موجز

الشكل ٧: حركة النقل بني املدن يف اململكة العربية السعودية

المطارات: 
الدمام: مطار الملك فهد الدولي 
عدد الركاب: اكثر من ٩,٥٦٧,٠٠٠ 

جدة: مطار الملك عبدالعزيز الدولي 
عدد الركاب: اكثر من ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 

الرياض: مطار الملك خالد الدولي 
عدد الركاب: اكثر من ٢٢,٣٠٠,٠٠٠ 

المدينة المنورة: مطار ا�مير محمد بن عبد العزيز الدولي 
عدد الركاب: اكثر من ٦,٥٠٠,٠٠٠ 

بريدة: مطار ا�مير نايف بن عبدالعزيز الدولي 
عدد الركاب: ٥٥٠,٠٠٠

موانئ البحر ا�حمر: 
ميناء جدة ا�سالمي

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
ميناء ينبع التجارى 

موانئ الخليج العربي:
ميناء الملك عبد العزيز (الدمام). 

ميناء الملك فهد الصناعي (الجبيل) 
ميناء الجبيل التجاري 

ميناء رأس الخير 
ميناء رأس تنورة 

محطات السكك الحديدية السعودية - الخطوط التي تعمل حاليًا:
الدمام - أبقيق - الرياض

القصيم - المجمعة - الرياض

تدير شركة سابتكو شبكة شاملة من خدمات الباصات في 
المملكة العربية السعودية حيث تقوم بربط جميع المدن

والقرى الرئيسية.

 املصدر: برنامج مستقبل املدن السعودية

يف الســنوات األخــرية، أدخلــت بعــض املــدن مثــل جــدة والريــاض أشــكاالً متعــددة مــن النقــل الجامعــي بســبب تزايــد ملكيــة 
الســيارات الخاصــة وازدحــام حركــة املــرور، خاصــة بعــد الســامح للنســاء بقيــادة الســيارة يف يونيــو ٢٠1٨. وبالتــايل، فــإن تلبيــة 
احتياجــات النقــل املتزايــدة الحاليــة واملســتقبلية للســكان يف املناطــق الحرضيــة املتزايــدة يعتــرب مطلبــاً رئيســاً للعديــد 
ــا  ــة الســيارات الخاصــة يشــكالن تحديً ــة مــع ارتفــاع ملكي ــح  التنقــل يف املناطــق الحرضي مــن املــدن الســعودية. حيــث أصب
رئيســاً نتيجــة اســتخدام املزيــد مــن األرايض لدعــم شــبكات النقــل، فمثــالً يف مدينــة الريــاض، متثــل الطــرق نســبة ٤0 % 
مــن تكاليــف البنــاء يف املدينــة، وميثــل النقــل الــربي وحــده حــوايل ٩0 % مــن اســتهالك الطاقــة يف قطــاع النقــل، كــام 
إن ســكان املــدن الســعودية الكــربى يعتمــدون بشــكل كبــري عــىل وســائل النقــل الخاصــة بهــم، حيــث متتلــك العديــد مــن 
األرس أكــر مــن ســيارة واحــدة. ونجــد يف مدينــة جــدة أن ٨٦ % مــن إجــاميل التنقــل يتــم بالســيارة الخاصــة، و1٠ % بســيارة أجــرة 
وأقــل مــن ٢ % بالحافلــة. ومثــل هــذا االعتــامد عــىل الســيارات الخاصــة يعتــرب غــري مناســب خصوصــاً للنســاء والشــباب يف 
املجتمــع، حيــث تظهــر الدراســات العامليــة أنهــم أكــر اعتــامًدا يف تنقالتهــم عــىل وســائل النقــل العــام أكــر مــن وســائل 
النقــل الخاصة.لكــن الوضــع ســيتغري إيجابــاً بعــد اكتــامل إنشــاء وتشــغيل منظومــة النقــل الحــرضي العــام يف العاصمــة 
الريــاض تعــد األكــرب يف العــامل، وتشــمل قطــارات كهربائيــة وحافــالت تردديــة تغطــي املجــاورات الســكنية لتغذيــة شــبكة 

القطــارات الرئيســة.
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الشكل 8 : مرشوع امللك عبد العزيز للنقل العام يف الرياض              

مشروع مترو
الرياض

مشروع باصات
النقل السريع بالرياض 

النسبة المئوية
المكتملة

٪٦٨

٦
خطوط

٨٥
محط نقل/عبور

٧
مراكز صيانة

ومواقف

٥
مراكز مراقبة

وصيانة

١٧٦
كيلومتر

٢٥٠
موقع عمل

٤٧٠
مقطورة 

٣,٦٠٠,٠٠٠
راكب في اليوم الواحد

(السعة القصوى) 

٧
محطات رئيسية

 ١٨٠٠
موقف باصات

٢٢
خط

 ٣٠٠٠
موقف باصات

 ٩٠٦
باص 

 ١٩٠٠
كيلومتر

٩٠٠,٠٠٠
راكب في اليوم الواحد

(السعة القصوى) 

١٠٨٣
محطة عادية

ــائط  ــف وس ــتخدام مختل ــيارات الس ــيك الس ــن مال ــه م ــأس ب ــدد ال ب ــيجذب ع ــورة س ــام املتط ــل الع ــة النق ــغيل منظوم تش
النقــل العــام مــام يخفــف االزدحــام املــروري يف شــوارع املــدن ويقلــل مــن اســتهالك الطاقــة يف قطــاع النقــل ويحســن 
جــودة الهــواء يف املــدن.  تحــرص اململكــة العربيــة الســعودية عــىل تحديــث بنيتهــا التحتيــة ونظــام النقــل لديهــا، حيــث تــم 
تخصيــص مــا يزيــد عــن 1٤٫٤ مليــار دوالر أمريــيك )٥٤ مليــار ريــال ســعودي( لهــذا الغــرض يف عــام ٢٠1٨. وعــىل مــدى العقــد 
املــايض، تــم إنفــاق أكــر مــن 1٠٦ مليــار دوالر أمريــيك )٤٠٠ مليــار ريــال ســعودي( عــىل البنيــة التحتيــة للنقــل، مــام أدى إىل 

إنشــاء شــبكة نقــل متطــورة تغطــي جميــع أنحــاء اململكــة.

توفري نظام نقل عام ذيك يف املدينة املنورة
 بحلول ٢٠٢1

الطول اإلجاميل: ٩٥ كم، منها ٢٥ كم أنفاق و ٤٨ كم 
معلق

مكونات املرشوع املقرتح:  
٣ مسارات مرتو

٢ مسار حافالت نقل رسيع ترددي
٤ مسار حافالت رسيعة 

٧  مسارات حافالت فرعية مغذية

 

خط المترو باللون ا�زرق 
خط المترو باللون ا�حمر
خط المترو باللون ا�خضر

القطار السريع 
حافلة تغذية

خط المترو 
باصات سريعة

الشكل  ٩ : شبكة النقل املقرتحة للمدينة املنورة

يف عام 2018 اململكة العربية السعودية خصصت مايزيد عن

 1٤.٤ مليار دوالر أمرييك
 لتحديث بنيتها التحتية ونظام النقل لديها

 املصدر: برنامج مستقبل املدن السعودية
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الشكل 10 : شبكة النقل العام املقرتحة يف الرياض

يخضع النقل العام حاليا لعمليات توسع 
سريعة في جميع أنحاء المدينة حيث أن 

هناك ستة خطوط مترو قيد ا�نشاء، في 
وقت واحد.

شبكة باصات النقل السريع (BRT) بثالث 
خطوط، با�ضافة إلى شبكة باصات مجددة 

ومنظمة

المفتاح:
خطوط المترو

محطات المترو
مسارات الباصات السريعة 

مسارات الباصات 
الطريق الدائري المقترح

يف اآلونــة األخــرية، تــم منــح األولويــة ملرشوعــات اســتكامل 
وتوســعة شــبكة الخطــوط الحديديــة بــني مــدن اململكــة، مــن 
بينهــا مــرشوع الجــرس الــربي بطــول ٩٤٦ كيلومــرت لربــط غــرب 
اململكــة )مينــاء جــدة( عــىل ســاحل البحــر األحمــر برشقهــا 
)مينــاء الدمــام( عــىل ســاحل الخليــج العــريب عــرب العاصمــة 
البــالد ، ومــرشوع قطــار الحرمــني الرسيــع  الريــاض وســط 
بــني مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة مــروراً مبدينــة جــدة 
الداخــل  مــن  واملعتمريــن  الحجــاج  عــدد  تنامــي  ملواجهــة 
والخــارج، وكذلــك مــرشوع الخــط الحديــدي بــني مدينــة الجبيــل 

الصناعيــة - الدمــام يف املنطقــة الرشقيــة.

وميكــن اإلســتدالل عــىل هيمنــة الســيارات الخاصة كوســيلة 
نقــل أساســية يف اململكــة بوجــود 1٢ مليــون ســيارة خاصــة 
انبعــاث  زيــادة  جزئيــاً  يفــرس  مــا  وهــو  للطــرق،  مســتخدمة 
الغــازات امللوثــة الناتجــة عــن عــوادم الســيارات يف املــدن 
التــي  العوامــل  مــن  العديــد  هنــاك  إن  كــام  الســعودية، 
ســاعدت يف ذلــك مثــل سياســات دعــم الوقــود وانخفــاض 
مامرســات  إىل  باإلضافــة  الســيارات،  تســجيل  رســوم 
الكثافــة،  منخفضــة  التنميــة  عــىل  تشــجع  التــي  التخطيــط 
وجميعهــا يســهم يف تزايــد إســتخدام الســيارات الخاصــة. 
ويعتــرب قطــاع النقــل مســتهلكاً رئيســاً للطاقــة ومســاهامً 
 ٢٣ بـــ  يســاهم  حيــث  الكربونيــة،  االنبعاثــات  يف  أساســياً 
% مــن االنبعاثــات، منهــا  مــا نســبة ٨٥ % تعــزى إىل النقــل 

الداخــي.
العــرشة  الــدول  بــني  مــن  الســعودية  العربيــة  واململكــة 
يف  املعــدالت  أعــىل  تشــهد  التــي  العــامل  يف  األوىل 
وفيــات حــوادث الطــرق، حيــث تصــل التكاليــف االقتصاديــة 
الناجمــة عنهــا إىل ٦ % مــن إجــاميل الناتــج املحــي للبــالد. 
وتعتــرب حــوادث الطــرق املســبب األكــرب للوفيــات واالعاقــات 
تــرتاوح  الذيــن  الســعوديني  بــني  الطويــل  املــدى  عــىل 

بــني 1٦ و٣٠ ســنة. أعامرهــم 

 املصدر: برنامج مستقبل املدن السعودية

 حيث يساهم بـ 2٣ % من االنبعاثات

يعترب قطاع النقل مستهلكاً رئيساً للطاقة ومساهامً 
أساسياً يف االنبعاثات الكربونية
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املصدر: تقريرحالة مدينة الدمام، برنامج مستقبل املدن السعودية

الشكل 11: تصميم ملقطع عريض لنموذجي تفصيي »لشارع متكامل«

 

ارتفــاع مســتوى التحــرض يف اململكــة العربيــة الســعودية 
الخــاص بهــا.  النقــل  يضــع متطلبــات هائلــة عــىل نظــام 
فتكــون  اقتصادهــا،  تنويــع  يف  قدمــاً  ماضيــة  اململكــة 
مشــاريع اســتكامل وتوســعة شــبكات الخطــوط الحديديــة 
والنقــل العــام ضمــن أهــم أولوياتهــا، نظــراً لقدرتهــا عــىل 
إعــادة تشــكيل األعصــاب التجاريــة يف املــدن وتحســني 
بيئــة النقــل العــام فيهــا.  فنظــم النقــل العــام املتكاملــة  
ســتمكن مــن تعزيــز الكفــاءة االقتصاديــة وتوفــري فــرص 
التــي  العمــل وتنشــيط األعــامل التجاريــة يف املناطــق 
تعــاين مــن نقــص الخدمات.لقــد متــت التوصيــة بإنشــاء 
يف  العــام  النقــل  عــىل  تشــتمل  فعالــة  نقــل  شــبكات 
جميــع املــدن لتقليــص االنبعاثــات الكربونيــة يف املــدن

 وجعلهــا أكــر مالمئــة للعيــش عــرب تســهيلها لعمليــات 
التنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة، ففــي ظــل مســتويات 
الســيارات  عــىل  اإلعتــامد  وثقافــة  التحــرض  مــن  عاليــة 
الخاصــة، ســيكون العمــل بنظــم نقــل عــام كفــؤة تركز عىل 
مســتدامة  أمنــاط   تعزيــز  يف  حاســامً  الجامعــي  النقــل 
هنــا  اإلشــارة  تجــدر  الحرضيــة؛  املناطــق  داخــل  للتنقــل 
إىل أن النقــل العــام أكــر مــن مجــرد توفــري حافــالت ومــد 
لنظــم  بــد  الصــورة، ال  تكتمــل  خطــوط حديديــة! فحتــى 
أن متتــاز بســهولة  جيــًدا واملتكاملــة  النقــل املصممــة  
الوصــول إليهــا، متاحــة  للجميــع، آمنــة وموثوقــة، قليلــة 
الكربــون، كافيــة، مريحــة ومالمئــة لجميــع املســتخدمني - 
خاصــة للنســاء والشــباب واألشــخاص وأصحــاب الهمــم.
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ــاك مــؤرشات متزايــدة عــىل أن إنشــاء حلــول للنقــل الحديــدي وحافــالت النقــل الرسيــع يف املراكــز الحرضيــة  هن
الكــربى مــن شــأنه إحــداث تغيــريات مهمــة يف اســتخدامات األرايض واضطــراد يف النمــو الحــرضي وارتفــاع الدخــول. 
وهــذا يفــرتض وجــود تخطيــط داعــم ووضــع إشــرتاطات ولوائــح للبنــاء، وعقــود رشاكــة مــع القطــاع العــام مرتكــزة عــىل 
مبــدأ تقاســم وتوزيــع املخاطــر، وااللتــزام بــإدارة فعالــة للطلــب عــىل النقــل لتقليــل عــدد مســتخدمي املركبــات الخاصــة، 
والقــدرة عــىل إدارة التحــوالت يف اســتخدامات األرايض التــي تنتــج مــن خــالل االســتثامرات يف البنيــة التحتيــة للنقــل، 
النقــل  بــني محطــات  كــام ينبغــي عــىل املخططــني الســعوديني النظــر يف كيفيــة تنقــل األشــخاص والبضائــع مــا 

ووجهاتهــم النهائيــة، والتــي يطلــق عليهــا »منبــع ومقصــد الرحــالت املروريــة«. 
ولجعــل نظــام النقــل العــام مســتداًما، يجــب تطويــر منــوذج متويــل جديــد لألعــامل. فالرشكــة الســعودية للنقــل الجامعي 
)ســابتكو( تعكــف حاليــاً عــىل استكشــاف مصــادر جديــدة للتمويــل طويــل األجــل ملرشوعــات النقــل الحــرضي الجاريــة 
ــف  ــض التكالي ــتدامة خف ــة واملس ــل البديل ــارات التموي ــمل خي ــب أن تش ــك، يج ــع ذل ــري. وم ــل بكث ــف أق ــة بتكالي واملقرتح
مــن خــالل إعــادة تحديــد أولويــات الشــبكات، واإلختيــار األمثــل لوســائط النقــل املناســبة، وتحســني الرسعــة التشــغيلية 
للســيارات املســتخدمة للطــرق والشــوارع. ولزيــادة اإليــرادات،  تعمــل الرشكــة عــىل تدعيــم ثقافــة النقــل العــام مــن 
خــالل حمــالت التوعيــة اإلعالميــة واملجتمعيــة، حيــث يتــم إعــالم النــاس مبزاياهــا، كــام تشــمل آليــات التمويــل املبتكــرة 
لألعبــاء املاليــة ملرشوعــات البنيــة التحتيــة للنقــل املســتدام والتكلفــة التشــغيلية فــرض رســوم عــىل مواقف الســيارات 

وتســعري الوقــود ورســوم اســتخدام الطــرق.

Shutterstock © طريق الهدا من مكة اىل الطائف 



٢٥ تقرير حالة املدن السعودية  2018 امللخص التنفيذي

ال غنــى عــن وجــود املؤسســات الفاعلــة واملســتويات العاليــة مــن الدعــم الحكومــي إلنشــاء وصيانــة البنيــة التحتيــة 
ــع القــرار يف  ــة صن ــك ألن عملي ــة الســعودية، ذل ــة للتنقــل الحــرضي يف اململكــة العربي ــة الجــودة العالي والخدمــات عالي
ــة، والنقــل، والتجــارة والصناعــة؛ وهــذا يرجــع إىل  ــة والقروي ــة، والشــؤون البلدي قطــاع النقــل موزعــة بــني وزارات الداخلي
تداخــل املســؤوليات املؤسســية. وللتعامــل مــع الجوانــب املؤسســية والتنظيميــة والتنســيقية التــي تؤثــر يف النقــل 
الحــرضي، ينبغــي تحديــد جهــة رســمية واحــدة   تتــوىل شــئون  التوجيــه االســرتاتيجي يف اتخــاذ القــرارات  املتعلقــة بالنقل 

الحــرضي.

بالنظــر إىل ارتفــاع معــدالت حــوادث املــرور يف املــدن الســعودية، يجــب تعزيــز الســالمة املروريــة عىل الطرق باســتمرار 
وزيــادة املخصصــات املاليــة لذلــك. ففــي إطــار برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠، خصصــت الحكومــة مبلــغ ٨٠ مليــون دوالر 
أمريــيك ألغــراض تحســني الســالمة املروريــة عــىل الطــرق، علــامً بــأن جــزءاً كبــرياً مــن هــذا املبلــغ تــم تخصيصــه لتحقيــق 
إدارة متطــورة لحركــة املــرور وتطبيــق تقنيــات نظــم النقــل الذكيــة لتحســني تدفــق حركــة املــرور واألمــان ملســتخدمي 
الطــرق. يشــار هنــا إىل أن تحقيــق الســالمة املروريــة مســئولية مشــرتكة بــني اإلدارة العامــة للمــرور بــوزارة الداخليــة؛ إىل 

جانــب وزاريت النقــل، والشــؤون البلديــة والقرويــة املعنيتــان بإنشــاء وتشــغيل وصيانــة شــبكات الطــرق، والشــوارع .
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لــث لثا ا لفصــل  ا

االستدامة البيئية وتنمية وتطوير 
املدن الخرضاء يف

 اململكة العربية السعودية
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يف إطــار اهتاممهــا  بقضايــا البيئــة، حققــت اململكــة العربيــة الســعودية تقدمــا ملحوظــا يف دعــم وتعزيــز االســتدامة  
البيئيــة انســجاماً مــع  رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. ومــع ذلــك، تظــل التحديــات البيئيــة قامئــة بســبب 
السياســات املؤسســية التــي شــجعت عــىل مــدى عقــود عــىل زيــادة االســتهالك املحــي ملصــادر طاقــة غــري مســتدامة 
مثــل النفــط. ولقــد دفعــت أمنــاط التنميــة الســائدة، املجتمــع إىل الزيــادة املفرطــة يف اإلنتــاج واالســتهالك، مــام يتســبب 

يف اســتنزاف املــوارد الطبيعيــة ويلحــق الــرضر بالتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
ويتطلــب الحــد مــن االســتهالك املفــرط إحــداث تغيــري ونقلــة نوعيــة عــىل النحــو الــذي يــوازن مــا بــني الحفــاظ عــىل املــوارد 
ــة مــا بــني  ــث العالقــة التكافلي ــز النمــو االقتصــادي؛  كــام يوضــح الفصــل الثال ــة، والحــد مــن اإلجهــاد البيئــي، وتعزي الطبيعي

التحــرض والبيئــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــع تقديــم حلــول للتحديــات. 

املياه:
متثــل نــدرة امليــاه تحديـًـا كبــرياً للمملكــة، حيــث يتناقــص منســوب امليــاه الجوفيــة برسعــة يف اململكــة، 
فأكــر مــن ٥٠ % مــن امليــاه الجوفيــة تــأيت مــن طبقــات صخرية رســوبية وعميقــة حاملة ملياه غــري متجددة، 
مــام يقتــي رضورة اتبــاع نهــج متعــدد األوجــه لتوفــري امليــاه وتشــجيع ترشــيد اســتخدامها، وبهــذا الصــدد 

يعــد تطبيــق اإلدارة املتكاملــة واملخططــة للمــوارد املائيــة أمــراً يف غايــة األهميــة. 

تلوث الهواء:
تعــاين مــدن اململكــة مــن التلــوث الهــوايئ بســبب أنشــطة 
املركبــات  اســتخدام  نســبة  وارتفــاع  والتصنيــع  التحــرض 
املنتجــة لثــاين اكســيد الكربــون، حيــث تعــد مدينتــا الريــاض 
الجهــات  بــأن  علــام  تلوثــاً،  اململكــة  مــدن  أكــر  والجبيــل 
التلــوث  رصــد  عــىل  حاليــاً  تعمــل  البيئــة  بشــؤون  املعنيــة 
الهــوايئ وتحديــد أفضــل السياســات واملعايــري البيئيــة للحــد 
مــن تلــوث الهــواء وتحســني جودتــه يف املــدن الســعودية.

النفايات: 
العربيــة  تعــاين اململكــة  البلــدان،  مــن  العديــد  غــرار  عــي 
الســعودية مــن زيــادة نفاياتهــا املنزليــة والصناعيــة، حيــث 
يــرتاوح حجــم النفايــات التــي يطرحهــا املواطــن الســعودي 
يبلــغ  اليومــي 1٫٥  إىل 1٫٨ كغــم. وحيــث  يف املتوســط 
فــإن  نســمة،  مليــون   ٣٣ حــوايل  اململكــة  ســكان  عــدد 
مــن  1٥ مليــون طــن  يقــرب  مــا  الســعودية تطــرح  املــدن 
مــن النفايــات الصلبــة ســنويا، ينتهــي معظمهــا يف مــرادم 
إطــار  تنفيذهــا يف  جــاري  عــدة مبــادرات  النفايــات. هنــاك 
برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ تتنــاول أهميــة إعــادة تدويــر 
يف  النفايــات  إلدارة  املتكاملــة  واالســرتاتيجية  النفايــات؛ 
ــات الطعــام يف  ــر نفاي ــادرة إعــادة تدوي ــاض؛ ومب ــة الري مدين
مدينــة  يف  النفايــات  إدارة  ومبــادرة  الرشقيــة؛  املنطقــة 
الجبيــل الصناعيــة. ويتمثــل التحــدي األســايس يف توســيع 
نطــاق هــذه املبــادرات لزيــادة معــدل إعــادة التدويــر الوطنــي 

الحــايل الــذي يــرتاوح مــا بــني 1٠- 1٥ %.

موجز
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الشكل 12: انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف اململكة العربية السعودية حسب القطاعات 
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(RHS) إنبعاثات الغازات احتراق الوقود النقلالصناعة/البناءالكهرباء/الحرارة إجمالي

٪

تغري املناخ:
تتعــرض املــدن الســعودية لتغــريات مناخيــة وتباينــات يف درجــة الحــرارة، حيــث تعرضــت بعــض املــدن اىل فيضانــات شــديدة، 
ــخ  ــات ضخمــة يف عــام ٢٠٠٩ تعــد األكــرب يف تاري ــة فيضان وخاصــة املــدن الســاحلية مثــل جــدة، حيــث ســجلت هــذه املدين
اململكــة، وتعــزى هــذه التغــريات املناخيــة اىل تأثــر اململكــة مثــل غريهــا مــن دول العــامل بظاهــرة االحتبــاس الحــراري الناجــم 

عــن زيــادة الغــازات يف الغــالف الجــوي، خاصــة ثــاين اكســيد الكربــون.

املصدر: معهد املوارد العاملية، ٢٠11

مصفاة نفط عرب الحدود مع اململكة العربية السعودية ، العقبة ، األردن
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الشكل 1٣: الفيضانات الضخمة يف جدة،  200٩ و 2011

الشكل )1٤(: متوسط درجات الحرارة السنوي )20٣0-2080(

المباني على الوديان

البنى التحتية على الوديان 

ا�نشطة الزراعية على الوديان 

الشبكات غير المتصلة
ومعوقات السعة/القدرة 

أحداث الفيضانات
طرق رئيسية 

قنوات 
المناطق المتأثرة بفيضانات ٢٠٠٩ 
المناطق المتأثرة بفيضانات ٢٠١١ 

المناطق الخضراء
ا�نهار الرئيسية 

المساحات المبنية

املصدر: تقرير حالة مدينة جدة، برنامج مستقبل املدن السعودية

املصدر: اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )٢٠1٦(

الطاقة املتجددة:
يزداد الطلب عىل الكهرباء يف اململكة العربية الســعودية  
تظهــر  حيــث  املتزايــد،  والتصنيــع  التحــرّض  لرسعــة  نتيجــة 
التقديــرات تنامــي احتياجــات اململكــة مــن الطاقــة مبعــدل ٨ 
% ســنوياً، ومــن املتوقــع أن تصــل إىل 1٢٠ جيجــاواط ســنوياً. 
ويف الوقــت الحــارض يتــم توليــد الطاقــة بشــكل رئيــس مــن 
النفــط الخــام. ومبوجــب برنامــج التحــول الوطنــي، تســتهدف 
اململكــة إنتــاج ٣٫٤٥  جيجــاواط مــن الطاقــة املتجــددة بحلــول 
عــام ٢٠٢٠، مــام يرفــع مســاهمة الطاقــة املتجــددة إىل ٤ % 
مــن إجــاميل الطاقــة املتولــدة،  كــام تســتهدف رؤيــة ٢٠٣٠ 
إنتــاج ٩٫٥ جيجــاواط مــن الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠، 
مــا يعــادل 1٠% مــن إجــاميل الطاقــة املنتجــة يف اململكــة. 
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ــاه:-  هنــاك حاجــة ماســة إلدارة املــوارد املائيــة  ــدرة املي ن
عــىل نحــو أكر إســتدامة وفاعليــة، إىل جانب زيادة إمدادات 
امليــاه مــن املصــادر املتجــددة. ويف هــذا الصــدد، تحتــاج 
املتاحــة  العذبــة  امليــاه  اســتخدام  ترشــيد  إىل  اململكــة 
وإعــادة تدويــر امليــاه العادمــة، والحــد مــن فاقــد الشــبكات، 
وتحســني السياســات املتعلقــة باســتهالك امليــاه ملنــع 

االســتخدام غــري املســتدام لهــا.

مــرادم  مــن  امليثــان  غــاز  يتولــد  حيــث  النفايــات:-  إدارة 
النفايــات، وهــو أكــر خطــورة عــىل البيئــة والســكان مــن 
ــتثامر يف  ــوىص باالس ــذا ي ــون، له ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث غ
االســرتاتيجيات التــي تقلــل مــن النفايــات، حيــث تســعى 
ــمل  ــات«. وتش ــة »صفــر نفاي ــق سياس اململكــة إىل تطبي
النفايــات  جمــع  أســاليب  تحســني  االســرتاتيجيات  هــذه 
الســلوكيات يك يتشــجع املجتمــع  نحــو تغيــري  والســعي 
للحــد مــن  النفايــات وإعــادة تدويرهــا  عــىل خفــض كميــة 
إنشــاء املزيــد مــن مــرادم النفايــات؛ وتنفيــذ قوانــني صارمــة 
ــتخدام  ــن اس ــك، ميك بشــأن إدارة النفايــات عــالوة عــىل ذل

النفايــات البلديــة يف توليــد الطاقــة. 

ومحطــات  الصناعيــة  واملجمعــات  الســكنية  واملناطــق 
التحتيــة.  البنيــة  عنــارص  مــن  وغريهــا  واملوانــئ  التحليــة 
لتأهيــل  الرتكيــز  مــن  مزيــد  هنــاك  يكــون  أن  ينبغــي  كــام 
البيئيــة  تقييــم املخاطــر  خــالل  مــن  املســطحات املائيــة 
متشــيا  املــدن  وجهوزيــة  مرونــة  وتعزيــز  ودعــم  البحريــة، 
الكــوارث،  مخاطــر  مــن  للتخفيــف  ســينداي«  »إطــار  مــع 
املناخيــة  للتغــريات  القطاعــي  التكيــف  عمليــات  وإدمــاج 
ــة  ــة والبني ــة فيــام يتعلــق بالصح يف البيئــات الحرضيــة خاص

والطاقــة. والنقــل  التحتيــة 
ولتلبيــة متطلبــات الطاقــة دون اســتخدام النفــط الخــام، 
ينبغــي االســتفادة مــن إمكانــات اململكــة الهائلة يف مجال 
وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  وخاصــة  املتجــددة،  الطاقــة 
الريــاح. وإنشــاء املــدن الذكيــة مــن خــالل االســتثامرات يف 
الكربــون  انبعاثــات  تقليــل  الطاقــة املتجــددة وتكنولوجيــا 

وتقنيــات البنــاء األخــرض املتطــورة.

العربيــة  اململكــة  تكثــف   ،20٣0 رؤيــة   مــع  وانســجاماً 
الســعودية جهودهــا ملراقبــة وتأمــني جــودة الهــواء بتطبيــق 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام البيئــة العــام وتطويــر املعايــري 
الهــواء.  جــودة  لتحســني  التوجيهيــة  واملبــادىء  البيئيــة 
ومــن أمثلــة ذلــك أنشــطة الهيئــة العامــة لألرصــاد وحاميــة 
الهــواء  جــودة  عــىل  ملزمــة  قيــوداً  تفــرض  التــي  البيئــة 
مســتويات  وموامئــة  الصناعيــة،  األنشــطة  مختلــف  يف 
التلــوث مــع املعايــري الدوليــة. وللحــد مــن تلــوث الهــواء يف 
املــدن، تســتدعي الحاجــة التوســع يف تركيــب وتشــغيل 
محطــات مراقبــة جــودة الهــواء وتحديــد مصــادر االنبعاثــات 
البيانــات  ربــط  عــىل املســتوى الوطنــي،  باإلضافــة إىل 
املختلفــة لجــودة الهــواء وتحديــد مصــادر انبعــاث الغــازات 
والتنســيق  فيــام بينهــا  عــن طريــق وضعهــا يف قاعــدة 
ــة لجــودة الهــواء  ــات املركزيــة، وإجــراء مســوحات دوري البيان

املحيــط. 

الناجمــة  لألخطــار  املتزايــد  اململكــة  مــدن  لتعــرض  نظــراً 
العربيــة  اململكــة  صادقــت  فقــد  املناخــي،  التغــري  عــن 
الســعودية عــىل بروتوكــول كيوتــو ضمــن اتفاقيــة األمــم 
 ٢٠1٦ عــام  يف  املنــاخ  تغــري  بشــأن  اإلطاريــة  املتحــدة 
حيــث أدرجــت ضمــن مســاهمة اململكــة الوطنيــة املحــددة 
يف إطــار االتفاقيــة، للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
لتطويــر  والسياســات  التدابــري  مــن  مجموعــة  الحــراري، 
وتنفيــذ مخططــات اإلدارة املتكاملــة للمناطــق الســاحلية 

التــي مــن شــأنها حاميــة الطــرق الســاحلية

التوصيات: 
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بــع ا لر ا لفصــل  ا

ديناميكيات االقتصاد الحرضي



تقرير حالة املدن السعودية  2018 امللخص التنفيذي٣٤

يرتكــز االقتصــاد الحــرضي يف اململكــة العربيــة الســعودية يف أربعــة مراكــز حرضيــة كــربى هــي: الريــاض، وجــدة، ومكــة 
املكرمــة، والدمــام. حيــث متثــل املناطــق الثالثــة التــي تقــع فيهــا هــذه املــدن مــا يقــارب ثالثــة أربــاع إجــاميل الناتــج املحــي 
للبــالد: منطقــة الريــاض )٢٩ %( واملنطقــة الرشقيــة )٢٤ %( ومنطقــة مكــة )٢٠٫٨ % (. كــام تحتــوي هــذه املــدن األربعــة 

مجتمعــة عــىل أكــر مــن نصــف العاملــة الوطنيــة: الريــاض ) ٣٤٫٩%(، جــدة ) 1٦٫٩  %(، الدمــام ) %1٤٫٨(.

موجز

الشكل  1٥ : مساهمة الناتج املحي للمناطق يف إجاميل الناتج الوطني، 2012م
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مساهمة مناطق المملكة في الناتج المحلي اجمالي للمملكة
في عام ٢٠١٢ (مع إستبعاد النفط الخام والغاز)
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املصدر: تقرير حالة املدن، برنامج مستقبل املدن السعودية

وبدراســة الشــكل العمــراين والحــرضي يف 1٧ مدينــة، نجــد أن ثــالث أربــاع التمويــل الحكومــي للصناعــات اإلنتاجيــة قــد تــم 
تخصيصــه لــكل مــن الريــاض )٣٦ %( وجــدة )٢٩ %( والدمــام )٢1 %(. فالريــاض، عــىل ســبيل املثــال، هــي موطــن لنحــو نصــف )٤٦ 
%( الصناعــات اإلنتاجيــة عــىل مســتوى املــدن الحرضيــة ونحــو ثلــث )٣٤ %( الصناعــات اإلنتاجيــة عــىل مســتوى اململكــة، وهــو 
مــا ميثــل ٤٢ % مــن الوظائــف يف مجــال الصناعــات اإلنتاجيــة عــىل مســتوى املــدن الحرضيــة و٣٠ % عــىل مســتوى اململكــة. 

)انظــر الشــكل »1٧«(.
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الشكل 1٦: املساهمة االقتصادية للمناطق يف إجاميل الناتج املحي )باستثناء قطاع النفط والغاز(، 2012

الشكل 1٧: عدد الصناعات اإلنتاجية يف 1٧ مدينة سعودية

الشكل 18: التمويل الحكومي للصناعات اإلنتاجية يف 1٧ مدينة سعودية، 201٥ )× مليون ريال(

املصدر: تقرير حالة املدن، برنامج مستقبل املدن السعودية

املصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي، ٢٠1٦م

املصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي، ٢٠1٦م
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تتميــز اململكــة، يف الوقــت الحــايل، مبعــدالت مشــاركة منخفضــة يف القــوى العاملــة )٥٦ % فقــط مــن الســكان يف ســن 
ــة أعــىل نســبياً بــني املواطنــني الســعوديني )1٢ %(، كــام إن نســبة املشــاركة  ــاً(، ومعــدل بطال العمــل ناشــطون اقتصادي
الحاليــة للمــرأة الســعودية يف إجــاميل قــوة العمــل هــي 1٧ %، وهــو أدىن مــن النســبة املســتهدفة يف برنامــج التحــول 
الوطنــي وهــي تحقيــق نســبة ٢٤ % بحلــول ٢٠٢٠م. وعــىل الرغــم مــن أن الشــباب ميثلــون نصــف إجــاميل عــدد الســكان يف 
اململكــة، إال أن نســبة مشــاركتهم هــي1٧ % يف القــوة العاملــة، مــام يــدل عــىل وجــود فــرص واضحــة لتحســني اإلنتاجيــة. 
باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك تفــاوت كبــري بــني متوســط الدخــل يف القطــاع العــام والخــاص يف جميــع املدن، فــام يحصل عليه 
موظفــو القطــاع العــام يف املتوســط  يقــارب ســتة أضعــاف مــا يحصــل عليــه موظفــو القطــاع الخــاص، كــام إن االســتقرار 

الــذي يصاحــب وظائــف القطــاع العــام يجعلهــا الخيــار املفضــل للشــباب يف املناطــق الحرضيــة.

اإلطار 1: زيادة مشاركة املرأة يف االقتصاد 
تسعى رؤية اململكة ٢٠٣٠ إىل تعزيز مكانة املرأة كعنر منتج عىل جميع املستويات، حيث وضعت 

ضمن أهدافها زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل. وبناًء عىل ذلك تم تعيني العديد من النساء يف 
املناصب العليا يف القطاع الخاص. وأحد أشكال التقدم املحرز هو االرتفاع املضطرد يف نسبة مشاركة 
املرأة يف سوق العمل، حيث بلغت 1٢ % يف عام ٢٠٠٩م و ومتوقع لها أن تصل إىل ٢٥ % بحلول ٢٠٢٠، 

كام تقرتب اململكة العربية السعودية من تحقيق هدفها املتمثل يف املساواة بني الجنسني يف األجور. 
ومن بني اإلنجازات التي تحققت واملستهدفات األخرى:

• السامح للمرأة مبزاولة التجارة دون موافقة ويل األمر 
• ضامن أن متثل النساء ٢٠ % من استثامرات القطاع الخاص يف عام ٢٠1٧ 

• إصدار   1٢٧٫٠٠٠ سجل تجاري جديد للنساء يف عام ٢٠1٧
• توفري  ٤٥٠٫٠٠٠  فرصة عمل للنساء

املصدر: اململكة العربية السعودية )٢٠1٨(، »نحو غٍد مستدام للمملكة العربية السعودية«: تقرير اململكة الطوعي األول حول التقدم املحرز يف مجال 

التنمية املستدامة، 1٤٣٩/٢٠1٨

املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية )٢٠1٦(
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متوسط الرواتب، ٢٠١٦م

المناطقالمدن
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 الشكل 1٩: متوسط الرواتب يف بعض املدن واملناطق املختارة، 201٦
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الشكل )20(: اإليرادات املبارشة كنسبة من إجاميل ميزانيات األمانات والبلديات

تعتمــد اململكــة العربيــة الســعودية عــىل العاملــة الوافــدة يف بعــض املهــن بســبب النقــص الحــاد يف املهــارات بــني 
املواطنــني يف هــذه املهــن. عــالوة عــىل ذلــك، يفضــل العديــد مــن أربــاب العمــل يف القطــاع الخــاص توظيــف العاملــة 
ــة.  ــث يشــكل الوافــدون أكــر مــن ثالثــة أربــاع القــوى العامل ــة الســعودية حي ــدة أألقــل تكلفــة مقارنــة بتكلفــة العامل الواف
وتشــمل املــدن التــي إحتــوت عــىل أعــىل نســبة للوافديــن كل مــن جــدة )٥٢ % مــن الســكان( ومكــة )٤٧ %( والريــاض )٤٢ %( 
والدمــام )٤1 %(. ومــن املرجــح أن يســتمر االعتــامد عــىل العاملــة الوافــدة يف معظــم املــدن، خاصــة مــع الخطــط والربامــج 
التنفيذيــة الطموحــة الحاليــة يف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠. يشــكل متويــل أنشــطة التنميــة الحرضيــة تحديــا كبــريا للمــدن، إذ ال 
تــزال تعتمــد إىل حــد كبــري عــىل التحويــالت املاليــة مــن الحكومــة املركزيــة، حيــث يعكــس النظــام املــايل الحــايل املســتوى 
العــايل ملركزيــة اإلدارة، والــذي متــت مناقشــته يف القســم التــايل. ويف املتوســط، تشــكل التحويــالت املركزيــة أكــر 
مــن ثالثــة أربــاع امليزانيــة الحكوميــة املخصصــة لشــئون اإلدارة املحليــة. وقــد ســجلت أعــىل نســبة لإليــرادات مــن املصــادر 

املحليــة الخاصــة يف مدينــة جــدة )٣٦ %( وأدناهــا يف نجــران )٦ %(   )الشــكل ٢٠ (.

املصدر: وزارة املالية، ٢٠1٦/٢٠1٥
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ا�يرادات المباشرة كنسبة من إجمالي الميزانية 

نجران سكاكاالباحة جازان ا�حساءعرعرالطائف حايل تبوك مكةالرياضالقطيفبريدةالمدينةالدمام أبهاجدة

إن املعــدل املرتفــع لحجــم األرس الســعودية، وتزايــد العاملــة الوافــدة، ووجــود »األرايض البيضــاء« غــري املطــورة، وكذلــك 
ــدوث  ــاهم يف ح ــام س ــري املســاكن، م ــدل توف ــد مــا، مع ــاوز، إىل ح ــدن يتج ــاص يف امل ــاع الخ ــطة القط ــو أنش ــدل من مع
ــة إىل  ــوق اإلســكان يف املناطــق الحرضي ــات س ــة. كــام أدت ديناميكي ــكن امليــرس يف املناطــق الحرضي نقــص يف الس
اختــالل التــوازن، ويتجــىل ذلــك يف تقســيم ســوق اإلســكان الســعودي الــذي يعــاين مــن نقــص يف مســاكن أرس الدخــل 

املتوســط واملنخفــض، وفائــض يف املســاكن الفاخــرة يف نفــس الوقــت.

التوصيات: 
القــدرات اإلنتاجيــة :- يرتكــز تحقيــق األهــداف االســرتاتيجية الطموحــة لرؤيــة الســعودية ٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول الوطنــي 
٢٠٢٠ عــىل دعــم األنشــطة االقتصاديــة غــري النفطيــة وتعزيــز الــدور االقتصــادي للمــدن املتوســطة والصغــرية. مــع أهميــة 
االســتمرار يف تعزيــز الكفــاءة الوظيفيــة للمــدن الرئيســة، وتعزيــز  القــدرات اإلنتاجيــة للمنظومــة الحرضيــة ككل عــن طريــق 
حفــز االســتثامر الخــاص خــارج املــدن الرئيســة؛ ويف حقيقــة األمــر، فــإن الهجــرات الحرضيــة املســتقبلية إىل هــذه املــدن 
ســوف تســتمر مــا مل يتــم بــذل جهــد كبــري لتحســني القــدرة التنافســية االقتصاديــة للمــدن املتوســط والصغــرية أو تحويــل 
فــرص العمــل الناشــئة حديثًــا صــوب أقطــاب منــو جديــدة. لذلــك، يتطلــب تصحيــح اختــالالت التــوازن االقتصــادي هنــا إعــادة 
النظــر يف أولويــات االســتثامر العــام الوطنيــة لتحســني القــدرة التنافســية االقتصاديــة للمــدن الثانويــة وهــذا يســتدعي 
ــة التحتيــة االقتصاديــة وغريهــا مــن البنــى التحتيــة االســرتاتيجية عــرب املــدن داخــل اململكــة لضــامن تحســني  مواءمــة البني

اإلنتاجيــة وتدفقــات االســتثامر وخلــق فــرص العمــل. 
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التمويل البلدي:- 
تتطلــب الوتــرية الرسيعــة للنمــو الحــرضي يف اململكــة آليــات متويــل متكاملــة ومبتكــرة مــن جانــب املــدن لتلبيــة الطلــب 
عــىل البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، ويشــمل ذلــك فــرض مجموعــة مــن الرســوم والرضائــب )مثــل رســوم التحســني 
ورســوم االزدحــام(، وكذلــك تنفيــذ آليــات خاصــة قامئــة عــىل التنميــة )مثــل رســوم الزيــادة يف نســبة مســطح األدوار، 
ورســوم مرافــق  وخدمــات، ونقــل حقــوق التنميــة(، ومــن الــرضوري أيضــا العمــل بالرشاكــة مــع القطــاع الخاص لتنفيذ مشــاريع 

التنميــة الحرضيــة  لتمويــل الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة.

اإلسكان:- 
ينبغــي أال ينظــر إىل اإلســكان عــىل أنــه مجــرد نشــاط هامــي، بــل قــوة مركزيــة يف التنميــة االقتصاديــة الســليمة، ومــن 
الــرضوري ربــط اآلثــار االقتصاديــة لالســتثامرات يف قطــاع اإلســكان الحــرضي باألهــداف والغايــات الخاصــة باالقتصــاد الــكي   
للمملكــة، حيــث يضمــن هــذا الربــط عــىل األقــل مواكبة اإلســكان للقــرارات الناجمة عن سياســات االقتصاد الكي و أنشــطة 
القطــاع الخــاص يف املناطــق الحرضيــة، وهــذا مهــم يف التقليــل مــن النقــص يف اإلســكان امليــرس والبنــى التحتيــة لكافــة 
الرشائــح الســكانية يف املجتمــع الحــرضي،  كــام ينبغــي االســتمرار يف تنفيــذ السياســات الحكوميــة التحفيزيــة لخدمــة 
قطــاع االســكان كتنويــع مصــادر التمويــل العقــاري وتســهيل منــح قــروض الرهــن العقــاري وتبســيط إجراءاتهــا وتوضيــح آليــات 

متويلهــا.

وحتــى مــع اســتمرار اململكــة يف إعــادة هيكلــة املــدن االقتصاديــة وإنشــاء مناطق إقتصاديــة خاصة، فإن نجاح اســرتاتيجيتها 
الحاليــة للتنويــع االقتصــادي ســيعتمد عــىل قدرتهــا عــىل زيــادة إنتاجيــة القطاعــات غــري النفطيــة وكذلــك انتاجيــة مدنهــا 
كمحــركات لالقتصــاد، كــام إن مســتوى املشــاركة العاليــة يف ســوق العمــل تعتــرب رضوريــة لتخفيــف األعبــاء املاليــة املرتبطة 
بدعــم الرفــاه االجتامعــي، وتخفيــف عواقــب البطالــة طويلــة األجــل، وتعزيــز الشــمول االجتامعــي. واململكــة، يف ســعيها 
لتحقيــق »الســعودة«، تحتــاج إىل إزالــة التناقضــات القامئــة بــني املهــارات والتوقعــات، خاصــة بــني أوســاط  مجموعــات 

الشــباب الســعوديني الذيــن يدخلــون ســوق العمــل واحتياجــات ومتطلبــات أربــاب العمــل يف القطــاع الخــاص.

الشكل  21 : محاور تنمية وأدوار وظيفية للمدن مقرتحة يف  الهيكل العمراين عىل مستوى اململكة

املصدر: اململكة العربية السعودية،  ٢٠1٨،   املي قدماً: االسرتاتيجية العمرانية الوطنية ٢٠٣٠ - الورقة الخرضاء، الرياض
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اإلطــار 2: دعــم وتعزيــز القــدرة التنافســية للمملكــة العربيــة الســعودية مــن 
خــالل املــدن االقتصاديــة واملشــاريع الكــربى

 

• املــدن االقتصاديــة هــي مرشوعــات تنمويــة يتــم  تنفيذهــا يف إطــار رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠ للتنويــع 
اإلقتصــادي لتقليــل االعتــامد عــىل النفــط وتوليــد فــرص العمــل للجميــع وتعزيــز االســتثامر األجنبــي املبــارش. توفــر هــذه املــدن 

فرًصــا كبــرية لزيــادة االســتثامرات يف قطاعــات جديــدة مثــل التقنيــات الحديثــة واألنشــطة الرتفيهيــة والســياحية التــي مــن شــأنها 

زيــادة تنافســية اململكــة.

يتــم تطويــر هــذه املــدن مــن قبــل القطــاع الخــاص بدعــم مــن الحكومــة،  كــام يتــم تخطيطهــا وفــق مبــادئ »املــدن الذكيــة« 

والتنميــة املســتدامة، ومتهــد الطريــق نحواالقتصــاد األخــرض. وألنهــا حديثــة، فمــن املتوقــع أن تلبــي االحتياجــات االجتامعيــة 

واالقتصاديــة الناشــئة واملتزايــدة يف اململكــة؛ عــىل ســبيل املثــال، تنميــة اقتصــاد املعرفــة، الــذي مــن شــأنه أن يعــّزز اإلنتاجيــة 

والقــدرة التنافســية يف اململكــة، ال ســيام يف تزويــد الشــباب الســعودي باملهــارات املهنيــة الالزمــة لتنفيــذ اســرتاتيجية 

التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة.

 • مدينــة امللــك عبــد اللــه االقتصاديــة:- تقــع عــىل ســاحل البحــر األحمــر، شــامل جــدة حيــث تركــز املدينــة عــىل املينــاء والخدمــات 

اللوجســتية )مركــز الخدمــات اللوجســتية(، والصناعــات الخفيفــة، والخدمــات، ومتتــد عــىل مســاحة 1٦٨ مليــون م٢، ويبلــغ حجــم 

االســتثامر املقــدر فيهــا ٢٧ مليــار دوالر أمريــيك، ومــن املتوقــع أن تســتوعب ٢ مليــون نســمة وتوفــر مليــون فرصــة عمــل.

مدينــة األمــري عبــد العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة:- تقــع يف منطقــة حائــل عــىل تقاطعــات طــرق التجــارة والنقــل يف منطقــة 

الــرشق األوســط. وتعتــرب املدينــة مرشوعــاً متعــدد االســتخدامات يتمثــل محــوره االقتصــادي الرئيــس  يف الخدمــات اللوجســتية 

)مراكــز النقــل والخدمــات اللوجســتية(، واألعــامل الزراعيــة، واملعــادن، ومــواد البنــاء وتغطــي مســاحة 1٥٦ مليــون م٢، ويبلــغ حجــم 

اســتثامراتها ٨ مليــار دوالر أمريــيك ومــن املتوقــع أن توفــر ٥٥٠٠٠ فرصــة عمــل جديــدة وإســتيعاب  ٨٠٠٠٠ نســمة.

• مدينــة املعرفــة االقتصاديــة:- تقــع يف املدينــة املنــورة، وترتبــط بــكل مــن مكــة املكرمــة وجــدة عــرب قطــار الحرمــني الرسيــع، و 
تركــز عــىل الصناعــات والخدمــات القامئــة عــىل املعرفــة، وتبلــغ مســاحتها  ٤٫٨  مليــون م٢،  وحجــم االســتثامر فيهــا ٧ مليــار دوالر 

أمريــيك، ومــن املتوقــع أن توفــر ٢٠٠٠٠ فرصــة عمــل جديــدة، وإســتيعاب ٢٠٠٠٠٠ نســمة.

• مدينــة جــازان االقتصاديــة:- تقــع عــىل ســاحل البحــر األحمــر يف املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة للمملكــة. وتركــز عــىل الصناعــات 
الثقيلــة، والزراعيــة، والطاقــة، والصناعــات كثيفــة العاملــة. وتبلــغ مســاحتها 1٠٠ مليــون مــرت مربــع، ويقــدر حجــم االســتثامر فيهــا 

بنحــو ٢٧ مليــار دوالر أمريــيك، ومــن املتوقــع أن توفــر٥٠٠٠٠٠ فرصــة عمــل جديــدة وتســتوعب  ٢٥٠٫٠٠٠ نســمة.

• مركــز امللــك عبداللــه املــايل:- يقــع شــامل الريــاض عــىل مســاحة 1٫٦مليــون مــرت مربــع، ويبلــغ حجــم االســتثامرات املقــدرة 
فيــه 

1٠ مليار دوالر أمرييك.

• مدينــة الفيصليــة:- تقــع يف الجــزء الغــريب مــن مكــة املكرمــة، ومــن املتوقــع أن توفــر مدينــة الفيصليــة مليــون فرصــة عمــل 
يف قطاعــات مختلفــة يف الصحــة والتعليــم والتكنولوجيــا والخدمــات ويغطــي املــرشوع مســاحة ٢٤٥٠ كــم٢.

• مدينــة نيــوم:- تقــع يف منطقــة تبــوك، وهي مدينة عاملية، ومن املتوقع أن تشــغل مســاحة ٢٦٥٠٠ كم٢ وتبلغ االســتثامرات 
املقدرة فيها ٥٠٠ مليار دوالر أمرييك، ومن املتوقع أن تصبح املدينة موقعا تجارياً رئيســاً يف الرشق األوســط.

• مــرشوع القديـّـة:- يقــع عــىل بعــد ٤٠ كــم مــن وســط مدينــة الريــاض، ومــن املتوقــع أن تكــون أكــرب مدينــة ترفيهيــة يف العــامل، 
تلبــي االحتياجــات الرتفيهيــة واالجتامعيــة والثقافيــة للجيــل الحــايل والقــادم يف اململكــة.  ويشــغل املــرشوع مســاحة ٣٣٤ كم٢.
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مــس لخا ا لفصــل  ا

إدارة التحول الحرضي يف اململكة 
العربية السعودية: 

دور الحوكمة الحرضية
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يكشــف تقييــم هيــكل الحوكمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــن ســامت معينــة قــد تؤثــر يف مســرية التنميــة الحرضية 
املســتدامة والشــاملة. وقــد تــم مناقشــة ذلــك يف إطــار الجوانــب الخمســة الرئيســة للحوكمــة الحرضيــة وهــي ) الهيــاكل 
املؤسســية؛ اإلطــار القانــوين؛ منظومــة التخطيــط ؛ املاليــة؛ الكــوادر البلديــة واإلدارة املحليــة(، كــام تعتــرب املشــاركة 

العامــة، وهــي عنــر آخرمهــم يف الحوكمــة،  قضيــة شــاملة متداخلــة ينبغــي دمجهــا يف جميــع جوانــب الحوكمــة.
هنــاك مركزيــة فيــام يتعلــق بصياغــة السياســات وتخطيــط وإدارة التنميــة )انظــر الشــكل ٢٠ املتعلــق بهيــكل الحوكمــة( 
تفــي إىل نــوع مــن البريوقراطيــة غــري الرضوريــة تنعكــس يف طــول قنــوات االتصــال ومراحــل صنــع القــرار مــام يحــد مــن 
القــدرة عــىل اإلســتجابة الرسيعــة لقضايــا التنميــة التــي تهــدف إىل تلبيــة احتياجــات وتطلعــات املجتمــع . ولوحــظ أيضــاً أن 
إنشــاء هيئــات حكوميــة متعــددة إلدارة األنشــطة اإلمنائيــة يــؤدي إىل توزيــع املســؤوليات عــىل نحــو غــري محــدد بــني مختلــف 
مســتويات الحكومــة، مــام يــؤدي إىل تداخــل يف الصالحيــات والسياســات التــي قــد تتعــارض مــع بعضهــا البعــض بــدالً مــن 

أن تكمــل بعضهــا بعضــا.

موجز

لقــد كشــفت عمليــة تقييــم منظومــة التخطيــط الحاليــة ومجموعــة القواعــد واللوائــح والتعليــامت املعمــول بهــا فيــام يخــص 
التخطيــط الحــرضي عــن أوجــه قصــور ونقــص تتطلــب اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة. وأدى عــدم توافــر إطــار ترشيعــي عمــراين  
شــامل ومتكامــل، وســابقات نظاميــة لحوكمــة أنشــطة التخطيــط الحــرضي إىل عــدم اليقــني تجــاه نطــاق ومحتــوى القواعــد 

واللوائــح الحاليــة مــام أدى للتبايــن واالختــالف يف تطبيــق البلديــات لهــا داخــل املــدن )انظــر الشــكلني ٢٣ و٢٤(.
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الشكل 2٣:  حجم األنظمة واللوائح والتعليامت املتعلقة باملحاور الرئيسة لترشيعات التخطيط الحرضي

إدارة ا�راضي 

المساحات العامة 

قطع ا�راضي والبلوكات 

أنظمة وإشتراطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتنمية 

%٤٧

%٢٣

%١٦

%٣%٢

%٩

يصل حجم مجموعة االنظمة واللوائح والتعليامت املعمول 
بها حاليا يف مجال التخطيط الحرضي إىل أكر من ٥٠٠ 
الئحة معظمها يصدر يف هيئة » تعاميم«   ليست لها 

قوة ملزمة تحول دون مخالفتها.

املصدر: برنامج مستقبل املدن السعودية

وبالنســبة لنظــام التمويــل فهــو مركــزي، حيــث تقــوم وزارة 
املاليــة برصــد املخصصــات املاليــة لــإلدارات املحليــة ألغــراض 
اإلدارة والتطويــر لألمانــات وفــق بنــود امليزانيــة الســنوية، 
ــام  ــط، م ــعار النف ــاض أس ــات بانخف ــذه امليزاني ــرت ه ــد تأث وق

أثــر يف بعــض مشــاريع البنيــة التحتيــة. 

يعتمــد الهيــكل الحــايل لحوكمــة منظومــة التخطيــط الحرضي 
عــىل التسلســل الهرمــي التقليدي لخطــط التنمية الحرضية 
مبختلــف مســتوياتها ، وهــو تسلســل  غــري فعــال بشــكل 
عــام بســبب عــدم الرتابــط الواضــح أواملســاءلة املتبادلــة أو 
التنســيق الــكايف بــني املســتويات التخطيطيــة الوطنيــة 
واالقليميــة واملحليــة، إضافــة لتحديــات أخــرى تتمثــل يف 
ــد مــن الجهــات ممــن لديهــا الســلطة أو القــدرة  تجــاوز العدي
متناقضــة،  مبــادرات  وتقدميهــا  الهرمــي  لتسلســل  لهــذا 
عــىل  الخطــط  ووظيفــة  ومحتــوى  طبيعــة  غمــوض  ويف 
املؤسســية  القــدرات  ضعــف  ويف  مســتوياتها،  اختــالف 
واالســتجابة النســبية لالحتياجــات املحليــة بحيــث يتعذرعليهــا 

ــاً.  ــدة إداري ــة املعق ــذه املنظوم ــل ه إدارة مث
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الشكل 2٤ : أوجه القصور يف األنظمة واللوائح الحالية للتخطيط الحرضي ) من وجهة نظر األمانات(

١٠٠
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١٠
٠

مالية
د ال

القيو

وانين
م الق

قد

ن التعاميم
بير م

د الك
العد

ط المركزي
التخطي

اعتامد املخططات العامة للمدن واملناطق عىل أنظمة ولوائح وتعليامت قدمية غري مواكبة  •
                للتطورات واملستجدات

قواعد وأحكام متناثرة وغري مرتابطة يف مجموعها يتعذر الوصول إليها.  •
عدم تطبيق الالمركزية يف وظائف التخطيط   •

ضعف مستويات التنسيق وتداخل الصالحيات بني مختلف الهيئات والسلطات   •
القيود املالية  •

املشاركة العامة ومشاركة أصحاب املصلحة  يف عملية التخطيط تتناول وتعالج قضايا وأمور منفردة   •
                ال تؤثر يف املخطط

التحديات الرئيسية التي تم تحديدها يف ورشة »إطار الترشيع العمراين«

املصدر: برنامج مستقبل املدن السعودية
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اعتامد املخططات العامة للمدن واملناطق عىل أنظمة ولوائح وتعليامت قدمية غري مواكبة  •
                للتطورات واملستجدات

قواعد وأحكام متناثرة وغري مرتابطة يف مجموعها يتعذر الوصول إليها.  •
عدم تطبيق الالمركزية يف وظائف التخطيط   •

ضعف مستويات التنسيق وتداخل الصالحيات بني مختلف الهيئات والسلطات   •
القيود املالية  •

املشاركة العامة ومشاركة أصحاب املصلحة  يف عملية التخطيط تتناول وتعالج قضايا وأمور منفردة   •
                ال تؤثر يف املخطط

التوصيات: 

الهيــاكل املؤسســية:- هنــاك حاجــة لتطبيــق الالمركزيــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل االجتامعيــة 
والحرضيــة يف مســتوى اإلدارات املحليــة، عــىل أن يتبــع ذلــك نقــل للســلطة والصالحيــات والوظائــف مــن اإلدارة املركزيــة 
إىل االدارة املحليــة وكذلــك الالمركزيــة املاليــة لتمكــني اإلدارات املحليــة مــن زيــادة إيراداتهــا، وإجــراء تحســينات يف 
الهيــاكل للتنســيق األفقــي والــرأيس لضــامن تناغــم واتســاق  التخطيــط والتنفيــذ بــني املســتويات املختلفــة واألجهــزة 
الحكوميــة، ومــن املهــم بنفــس القــدر فتــح الســبل أمــام الجهــات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص والتطوعــي 

واملجتمعــي  للمشــاركة يف قــرارات املشــاريع املتعلقــة بهــم .

اإلطــار الترشيعــي:- هنــاك حاجــة إىل توحيــد الترشيعــات الحرضيــة لدعــم التدخل يف املجــال التنموي، إىل جانــب مراجعة 
وتحديــث وتطويــر هــذه الترشيعــات لتواكــب التنميــة الحاليــة وتحوالتهــا، عــىل أن يتبــع ذلــك إعــادة النظــر يف عمليــة صياغة 
الترشيعــات للحــد مــن عــدد الجهــات املشــاركة. ونشــري هنــا إىل أن الترشيعــات لذاتهــا ال تضمــن تحقيــق التنميــة الحرضيــة 
املســتدامة، إذ ال بــد لهــذه الترشيعــات أن تكــون فّعالــة مــن الناحيــة الوظيفيــة، أي دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املقصــودة 
ــة للمشــاركة  ــار الترشيعــي إىل الحفــاظ عــىل طريقــة مقبول ــاج اإلط ــهلة الفهــم. كــام يحت منهــا، واضحــة ومتّســقة وس
ــة لنظــام التخطيــط العمــراين  ــادرة الحالي ــز املســاواة والشــمول االجتامعــي. وتعتــرب املب ــع القــرار لتعزي العامــة يف صن

الوطنــي وهــي جــزء مــن  برنامــج التحــول الوطنــي خطــوة رئيســة نحــو تحقيــق هــذه التوصيــة.

منظومــة التخطيــط الحــرضي:- ينبغــي مراجعــة إطــار الحوكمــة لجهــة تطبيــق الالمركزيــة يك يتســنى وضــع احتياجــات 
املجتمعــات املحليــة يف دائــرة االهتــامم متاشــياً مــع األجنــدة الحرضيــة الجديــدة التــي تقــرتح بــأن تتــوىل اإلدارات املحليــة 
عمليــات التصميــم والتخطيــط الحــرضي واإلقليمــي، مــع رضورة تنفيــذ عمليــات التخطيــط التشــاريك، ووضــع اســرتاتيجيات 
واضحــة لتعزيــز التنســيق األفقــي والــرأيس يف إدارة العمــل التنمــوي. وكذلــك تحســني الخــربات اإلقليميــة واملحليــة و 

رصــد األداء باســتخدام مــؤرشات قيــاس األداء لتقييــم مســتوى اإلنجــاز يف مشــاريع التخطيــط اإلقليمــي والحــرضي.
املاليــة:- تعتــرب الالمركزيــة املاليــة رضوريــة لدعــم ومتكــني آليــات متويــل مبتكــرة )وردت يف القســم الســابق(، وتحســني 

الكفــاءة، وزيــادة التنافســية، وتحفيــز النمــو االقتصــادي.

كــوادر البلديــات واإلدارة املحليــة:- هنــاك حاجــة لتعزيــز صالحيــات البلديــات لالضطــالع مبهــام اإلدارة املحليــة ورصدهــا 
األداء فيهــا ومتكينهــا مــن توليــد مصــادر متويــل مســتقلة. وهــذا يشــمل الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص بهــدف 
إرشاك الجهــات االقتصاديــة الفاعلــة والهامــة لتوليــد املزيــد مــن فــرص العمــل وتعزيزاالزدهــار االقتصــادي ملــدن اململكــة.
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س د لســا ا لفصــل  ا

تنفيذ األجندة الحرضية الجديدة يف 
اململكة العربية السعودية
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ــادس كيــف ميكــن لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة  واملكونــات الحرضيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة أن  ــل الس ــح الفص يوض
تدعــم جهــود اململكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل تحقيــق التنميــة الحرضيــة املســتدامة مــن خــالل إطــار تنفيــذي مكــرس 
للسياســات الحرضيــة الوطنيــة، وللهيــكل املؤســيس، واللوائــح والحوكمــة؛ وللتخطيــط الحــرضي واإلقليمــي؛ ولالقتصــاد 

الحــرضي والتمويــل البلــدي؛ والتنفيــذ املحــي مــن خــالل تنميــة االرايض البيضــاء والتكثيــف الحــرضي داخــل املــدن.

ــه  وقــد شــاركت اململكــة العربيــة الســعودية يف املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى للتنميــة املســتدامة الــذي عقدت
األمــم املتحــدة خــالل الفــرتة مــن ٩ إىل 1٩ يوليــو ٢٠1٨  يف مدينــة نيويــورك، وقّدمت تقريرها الطوعــي األول حول تجربتها 
ــات  ــة املســتدامة يف برنامــج عمــل الحكومــة وتســليط الضــوء عــىل اإلنجــازات والتحدي يف مواءمــة ودمــج أهــداف التنمي
ــر التــزام اململكــة بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. لقــد  والــدروس املســتفادة الهامــة والرئيســة، كــام أظهــر التقري
اســتفاد التنفيــذ املبكــر لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة ٢٠٣٠ بشــكل كبــري مــن إطــالق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف أوائــل عــام 
٢٠1٦، والتــي تحــدد مســاًرا واضًحــا لبنــاء املجتمــع الحيــوي واالقتصــاد املزدهــر. لقــد أظهــر تقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعية 
الســعودي، عــىل نحــو متكــرر، وجــود درجــة كبــرية مــن التوافــق بــني أهــداف التنميــة املســتدامة ورؤيــة اململكــة٢٠٣٠، 
حيــث تــم دمــج العديــد مــن أهــداف ومقاصــد التنميــة املســتدامة يف الرؤيــة الســعودية ومــن ثــم، فــإن أهــداف التنميــة 
املســتدامة تســهب وتتوســع يف األولويــات الرئيســة لخطــة التنميــة الوطنيــة يف تحقيــق التــوازن بــني األبعــاد الثالثــة 

للتنميــة املســتدامة املتمثلــة يف األبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.

يســلط هــذا الفصــل الضــوء عــىل الجوانــب الحاســمة يف تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة، بوضعــه اإلســكان يف صلــب 
سياســات التنمية الحرضية  لضامن االســتدامة البيئية من خالل تنمية املدن الخرضاء، و«اإلبتكار« املســتمر يف التخطيط 
ــادرات التــي يتعــني تبّنيهــا لضــامن  ــة الناشــئة، كــام يشــري إىل بعــض املب ــات الحرضي والتصميــم الحــرضي للتصــدي للتحدي
التنفيــذ الفعــال لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية )انظــر اإلطــار ٣(. كــام يشــمل ذلــك االعــرتاف 
بالسياســات واالســرتاتيجيات واملامرســات الفعالــة التــي يــرست النجــاح أو التقــدم نحــو تحقيــق االلتزامــات والتعهــدات 
املنصــوص عليهــا يف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة، واالهتــامم بأعــامل الرصــد والتقييــم للسياســات القامئــة عــىل األدلــة، 
وتطويــر القــدرات ودعــم وتعزيــز تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة. ويف هــذا الســياق، ينطــوي تطويــر القــدرات عــىل إبــراز 

دور مؤسســات التدريــب واالبتــكارات التقنيــة يف التخطيــط الحــرضي، وتعزيزالحوكمــة وبنــاء املؤسســات.

موجز

اإلطار ٣: العنارص الرضورية للتنفيذ الناجح لألجندة الحرضية الجديدة

تعترب االجندة الحرضية الجديدة موّجه لجميع املستويات الحكومية، ومؤسسات املجتمع املدين 
والقطاع الخاص، مام يقتي رضورة التنسيق بني العنارص التالية لضامن التنفيذ الناجح لها: 

• السياسات الحرضية الوطنية القطاعية لدعم وتعزيز منط تنمية إقليمية فاعل.
• الترشيعات واللوائح الحرضية الوطنية واملحلية لدعم التنمية االقتصادية املحلية وإدارة النمو. 

• أساليب التدخل يف املجال الحرضي تخطيطا وتصميمياً لتحقيق منوذج تنمية حرضية فعال ومنصف اجتامعياً. 
• اإلدارة املحلية التشاركية لضامن التنفيذ الفعال والعادل لإلشرتاطات واللوائح املحلية
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اإلطار ٣: العنارص الرضورية للتنفيذ الناجح لألجندة الحرضية الجديدة

تعترب االجندة الحرضية الجديدة موّجه لجميع املستويات الحكومية، ومؤسسات املجتمع املدين 
والقطاع الخاص، مام يقتي رضورة التنسيق بني العنارص التالية لضامن التنفيذ الناجح لها: 

• السياسات الحرضية الوطنية القطاعية لدعم وتعزيز منط تنمية إقليمية فاعل.
• الترشيعات واللوائح الحرضية الوطنية واملحلية لدعم التنمية االقتصادية املحلية وإدارة النمو. 

• أساليب التدخل يف املجال الحرضي تخطيطا وتصميمياً لتحقيق منوذج تنمية حرضية فعال ومنصف اجتامعياً. 
• اإلدارة املحلية التشاركية لضامن التنفيذ الفعال والعادل لإلشرتاطات واللوائح املحلية

 

تقوم اململكة العربية السعودية بدعم وتعزيز مكانة املرأة 

يف التنمية من خالل تنمية القدرات وتسخريها. حيث أن 

»رؤية اململكة٢٠٣٠« تكرّس وتبذل جهوداً مهمة لتمكني 

املرأة يف التنمية املجتمعية واالقتصادية، وكذلك تعزيز 

مكانة املرأة كفاعلة نشطة عىل جميع املستويات كام 

اتخذت اململكة العربية السعودية عدة إجراءات تهدف إىل 

متكني املرأة من شغل مناصب قيادية يف الحكومة. وتوج 

ذلك بإقرار حقها يف عضوية مجلس الشورى بأمر مليك 

صدر يف عام ٢٠1٣، والرتشح لعضوية املجالس البلدية يف 

عام ٢٠1٥. وعينت املرأة يف املناصب العليا يف الحكومة 

والقطاع الخاص وتقلدت عدة مناصب قيادية، مثل نائب 

الوزير، ورئيسة مجلس بلدي،  ووكيل وزارة، و أول امرأة 

كعميد لكلية الطب بجامعة الطائف.

املصدر: اململكة العربية السعودية )٢٠1٨( »نحو غٍد مستدام للمملكة العربية السعودية«: تقرير اململكة الطوعي األول حول التقدم املحرز يف مجال التنمية املستدامة، 1٤٣٩/٢٠1٨

تحظــى اململكــة بطيــًف واســع مــن الفــرص التــي، باإلضافــة إىل نقــاط القــوة يف اقتصادهــا، تزودهــا بالزخــم الــالزم 
لتعزيــز قدراتهــا وتنافســيتها وتنميــة حيزهــا الوطنــي عــىل نحــو يتســم بالكفــاءة واالنســجام. وبالفعــل، كانــت اململكــة 
مشــاركا نشــطا يف املناقشــات العامليــة حــول الحلــول املتعلقــة بالتخفيــف مــن حــدة آثــار تغــريات املنــاخ. ويف خضــم ذلــك 
هنــاك فرصــة، إذا أحســن اســتغاللها وإدارتهــا، ســتمكنها مــن تشــكيل مــدن مدمجــة، مرنــة، شــاملة، موفــرة للمــوارد، خــرضاء 
ومســتدامة بيئيــاً.. يطيــب العيــش فيهــا. مل تعــد الالمركزيــة مجــرد تجربــة تطبــق ولكنهــا أصبحــت رضورة الزمــة لحســن ســري 
العمــل وانتظامــه وتقريــب الخدمــات وتســيريها للمواطنــني بصفــة عامــة، ففــي عــام ٢٠1٥ أقيمــت الــدورة الثالثــة النتخابــات 
املجالــس البلديــة والتــي شــاركت فيهــا املــرأة الســعودية للمــرة األوىل اقرتاعــا وترشــحاً وفــازت بـــ ٢٠ مقعــداً مــن أصــل ٢٠٠٠ 

مقعــد انتخــايب، وال تــزال الحكومــة ماضيــة يف دعــم وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف التنميــة.

اإلطار ٤: زيادة مشاركة املرأة 
فــإن يف التنمية املستدامة الســابقة،  الفصــول  يف  لوحــظ  وكــام  ذلــك،  ومــع 

ــة، تفــرض  ــة بنقــاط الضعــف الحالي ــات الناشــئة، مقرتن التحدي
عوائــق عــىل مســرية تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وتشــمل الصالحيــات املاليــة 
واالداريــة املحــدودة لــإلدارات املحليــة، وعــدم الحصــول عــىل 
متويــل للتنميــة، وانخفــاض مســتويات القــدرة املؤسســية، 
املســتويات،  مختلــف  بــني  والتكامــل  التعــاون  وضعــف 
وعــدم القــدرة عــىل بنــاء رشاكات قويــة مــع الجهــات املعنيــة 
والســكانية  الدميوغرافيــة  التحــوالت  وكذلــك  املتعــددة، 
إدارتهــا  العامــة  املؤسســات  تســتطيع  ال  التــي  الرسيعــة 
التقــدم  مــن  الرغــم  ذلــك، وعــىل  باإلضافــة إىل  بفعاليــة، 
الكبــري املحــرز يف الســنوات األخــرية، صعوبــة الحصــول عــىل 
وموثوقــة  كاملــة  وعمرانيــة  واقتصاديــة  اجتامعيــة  بيانــات 
يف  الكــربى  املــدن  باســتثناء  املدينــة،  مســتوى  عــىل 

الســعودية. العربيــة  اململكــة   

Shutterstock © كورنيش جدة
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الشكل 2٥: ربط أهداف التنمية املستدامة واألجندة الحرضية الجديدة

عــىل الرغــم مــن أن دور الحكومــات املحليــة قــد تــم توســيعه ليشــمل إعــداد مخططــات التقســيم، وإعــداد وإنفــاذ لوائــح 
تقســيم املناطــق واشــرتاطات والبنــاء، وإصــدار تصاريــح البنــاء، فــإن الحكومــة عــىل املســتوى الوطنــي تواصــل االحتفــاظ 
بصالحياتهــا، حيــث أن األمانات/البلديــات لديهــا ســلطات محــدودة للغايــة فيــام يتعلــق بزيــادة اإليــرادات. ويبــني هــذا التقريــر 

أيضــا أن التخطيــط العمــراين والحــرضي ال يــزال مركزيــا ومنحــراً إىل حــد كبــري يف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة 

١١

الهدف 11
سكن مالئم، أمن وميرس 

نظم نقل مستدامة متاحة للجميع

تحرض شمويل ومستدام 

 حامية الرتاث الثقايف والطبيعي 

تقليل أعداد املتأثرين بالكوارث 

تقليل التأثريات البيئية للمدن 

تأمني الوصول لألماكن العامة  

 دعم الروابط بني املدن
والضواحي والقرى

 توفري السياسات والخطط املتكاملة
للتقليل من تأثريات التغري املناخي

 بناء مبان مستدامة ومرنة
باستخدام املواد املحلية

١- القوة االقتصادية 
٢- التوظيف 
٣- التجمع االقتصادي 
٤- مرافق السكن 
٥- تقنية املعلومات واالتصاالت 
٦- التنقل داخل املدن 
٧- األماكن العامة 
٨- السالمة واألمن 
٩- استعامالت األرايض 
١٠- العدالة االقتصادية 
١١- الشمول االجتامعي 
١٢- إرشاك املرأة يف التنمية  
١٣- جودة الهواء 
١٤- إدارة النفايات 
١٥- الطاقة 
١٦- الكوادر املؤسسية 
١٧-التمويل البلدي 
١٨- إدارة التحرض 

٢.١.١٥ (املناطق الخرضاء) كنسبة من إجاميل مساحة األرض
١.١.٦ معدل جرائم القتل

٣.١.١٦ السكان الذين يتعرضون للعنف 

١.١.١ معدل الفقر 
١.٥.٥ املرأة يف الحكومة املحلية 

١.٥.٨ فجوة األجور بني الجنسني 
١.٦.٨ بطالة الشباب 

١.١.١٠ معدل النمو 40٪ 

 ١.٩.٣ السكان املعرضون لتلوث الهواء الخارجي 
١.٣.٦ معالجة مياه الرصف الصحي 

١.٢.٧ حصة الطاقة املتجددة 
١.٥.١٢ حصة إعادة تدوير النفايات الصلبة 

١.أ.١ القدرة عىل االستثامر 
١.٦.١٦ كفاءة اإلنفاق املحيل 

١.١٧.١٧ الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

األهداف

مؤرشات فرعية
١.١.٨ انتاجية املدينة/شخص 

١.٢.٨ نسبة النمو/ موظف  
١.٣.٨ عاملة غري رسمية 

٢.٥.٨ معدل البطالة
١.٢.٩ العاملة الصناعية

١.٦.٣ وفيات الطرق
١.١.٦الحصول عىل مياه الرشب النظيفة

١.٢.٦ الحصول عىل رصف صحي
١.٢.٦ الحصول عىل الكهرباء 

١.س.٩ مدى التغطية للهاتف الجوال
١.٨.١٧ الحصول عىل االنرتنت

مؤرشات االزدهار األساسية

 

االنتاجية

 

البنية التحتية

 

جودة الحياة

 
 املساواة
 والشمول
االجتامعي

 

اإلستدامة البيئية

 اإلدارة والترشيع

الحرضي

املدينة ازدهار  مبادرة 

١.١١

٢.١١

٣.١١

٤.١١

٥.١١

٦.١١

٧.١١

أ.١١

ب.١١

س
١١

اهداف
التنمية المستدامة 
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التوصيات: 

بالنظر إىل التحديات املذكورة أعاله، وبناء عىل املقرتحات املقدمة يف األقسام السابقة، يوىص مبا يي:

االســتمرار يف تكييــف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة مــع واقــع اململكــة مــن خــالل املزيــد مــن 
املواءمــة بــني الربامــج واملخططــات واالســرتاتيجيات الوطنيــة مــع األهــداف والغايــات واملــؤرشات اإلمنائيــة العامليــة.

 
مــن الــرضوري أن يكــون هنــاك تدويــن أكــر وضوحــا لألنظمــة واللوائــح واالشــرتاطات لضــامن إضطــالع مختلــف الجهــات 
الحكوميــة بواجباتهــا ومســؤولياتها. وتقــر الحكومــة بالفعــل بالحاجــة إىل تجــاوز السياســات القطاعيــة والنظــر يف التعــاون 
عــىل املســتوى الوطنــي واالقليمــي واملحــي مــع الجهــات غــري الحكوميــة، ودعــم التوزيــع املتــوازن للصالحيــات والقدرات 

واملــوارد، مبــا يف ذلــك مراجعــة األطــر الترشيعيــة والتنظيميــة واملاليــة.

ــك، تحتــاج األطــر الوطنيــة للحوكمــة واإلدارة الحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل متكــني الحوكمــة واإلدارة  لذل
الفعالــة متعــددة املســتويات مــن خــالل هيــاكل ترشيعيــة ومؤسســاتية واضحــة، تســتند إىل مبــادئ الالمركزيــة ) اإلدارة 
املحليــة، تقاســم واضــح للصالحيــات والواجبــات واملســؤوليات( وكذلــك التوزيــع الــكايف للمــوارد املاليــة بــني اإلدارات 
الحكوميــة ، عــىل أن يقــرتن تخصيــص املــوارد لــالدارات املحليــة بآليــات داعمــة للحــد مــن التباينــات والفــوارق  بــني املناطــق 

والحــوارض واملــدن املتوســطة والصغــرية، بهــدف تعزيــز الروابــط التكامليــة بــني املــدن واملناطــق.

ــل،  ــة األج ــتثامرات طويل ــم االس ــزام وتعظي ــري االلت ــاعد يف توف ــة أن تس ــات املعني ــاركة الجه ــادة مش ــأن زي ــن ش إن م
ــن تحقيــق شــمول أفضــل،  ــح العــام وللتمكــن م ــل الصال ــم الحرضيــني مــن أج ــز التخطيــط والتصمي فضــالً عــن دعــم وتعزي
يجــب أن تتضمــن صياغــة االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة أمناطــاً مقبولــة مــن املشــاركة العامــة يف عمليــة صنــع القــرار. 
ويف هــذا الصــدد، ميكــن للحكومــة الجمــع بــني املشــاركة مــن القمــة إىل القاعــدة ومــن القاعــدة إىل القمــة يف صياغــة 

السياســات الحرضيــة وتنفيذهــا. 

كــام تتطلــب املــدن الســعودية تخطيطـًـا وتصميــاًم حرضيـًـا وإقليمًيــا طويــل األمــد ومتكامالً لتحســني املشــهد الحرضي 
ــرض. ويجــب عــىل املــدن أن تســتفيد بشــكل  ــة للتح ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــج اإليجابي ــق النتائ ــدن لتحقي للم
أفضــل مــن اقتصاديــات التجّمــع، والكثافــات الســكنية األعــىل، وتعزيــز ســهولة التنقــل عــرب حلــول النقــل املســتدامة، 
وتعزيــز التفاعــل والتواصــل االجتامعــي. ولتحقيــق ذلــك، ال بــد مــن بنــاء القــدرات املتعلقــة بالتخطيــط الحــرضي والحوكمــة، 
والتمويــل، وإدارة األصــول العامــة، وإدارة العــر الرقمــي، وجمــع البيانــات واملشــاركة مــع أصحــاب املصلحــة،  عــىل أن 
تتجاوز برامج بناء القدرات التـــدريب التقليـــدي إىل الحفـــز علـــى الـــتعلم واكتســاب املعارف يف األجل القصري واملتوســط 

والطويــل. 
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الشكل )2٦(: مبادرة ازدهار املدن كمنصة للبيانات الحرضية

الحوكمة 
والتشريع الحضري

الحوكمة والتشريع الحضري

مؤشر إزدهار المدن (CPI) لـ ١٧ مدينة سعودية، النتيجة ا�جمالية

جودة الحياة 

جودة الحياة 

المساواة الشمول االجتماعي 
المساواة الشمول االجتماعي 

االستدامة
البيئية 

االستدامة البيئية 

البنية
التحتية

 البنية التحتية

ا�نتاجية

ا�نتاجية

مدن المقدسة (المدينة المنورة ومكة المكرمة) 
مدن الكبرى (ا�حساء، الدمام، جدة، الرياض، الطائف) 

مدن متوسطة الحجم (بريدة، القطيف وتبوك) 
مدن ذات الحجم الصغير (أبها، الباحة، عرعر، حائل، جازان، نجران، وسكاكا)

عوامل قوية جدا 

عوامل قوية 

عوامل قوية إلى حد ما 

عوامل ضعيفة إلى حد ما 

عوامل ضعيفة 

عوامل ضعيفة جدا 

٨٠-١٠٠

٧٠-٧٩

٦٠-٦٩

٥٠-٥٩

٤٠-٤٩

٠-٣٩

وإىل جانــب بنــاء القــدرات، تعــد السياســات القامئــة عــىل البحــث والتحليــل مــع آليــات الرصــد الســليمة مــن رضوريــات 

التنميــة الحرضيــة املســتدامة. ولذلــك، فــإن وجــود نظــام وطنــي للبيانــات الحرضيــة أمــر بالــغ األهميــة لدعــم وتعزيــز 

وتوســيع اســتخدام املــؤرشات الحرضيــة ومراجعــة األجنــدة الحرضيــة الجديــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة. وكجــزء يف 

إعــداد  االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة وتفعيلهــا، ينبغــي إعــداد املعلومــات الدميغرافيــة واالجتامعيــة االقتصاديــة 

والبيئيــة عــىل املســتوى اإلقليمــي واملحــي. 

باإلضافــة إىل ذلــك، تعتــرب بوابــة البيانــات املفتوحــة واســتخدام التقنيــات الجديــدة مــن األمــور الهامــة لتحقيــق املشــاركات 

املجتمعيــة الهادفــة وتوفــري وتحســني الخدمــات. وبتوجيهــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، قامــت األمانــات يف 

اململكــة العربيــة الســعودية، يف الســنوات األخــرية، مبوامئــة إطــار مبــادرة مــؤرشات ازدهــار املــدن وفــق األولويــات 

ــم  ــات لدع ــات جمــع البيان ــد آلي ــي وتحدي ــاس الوطن ــط األس ــداد خ ــم إع ــة وت ــة رئيس ــن 1٧ مدين ــة م ــارت عين ــة، واخت الوطني

التخطيــط واإلدارة الحرضيــني عــىل املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة )انظــر الشــكل ٢٦(.
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