موجز قطري

اململكة العربية السعودية

الرياض @محمد الديغايشيم

التخطيط والتصميم
الحرضيني

تقديم

الترشيعات الحرضية،
واألرايض ،والحوكمة

تشهد مدن اململكة العربية السعودية توس ًعا حرضيًا رسي ًعا مع تضاعف سكان الحرض ثالث مرات تقري ًبا من  9.32ماليني يف  1980إىل  29.8مليون يف .2014
وباإلضافة إىل ذلك ،من املتوقع أن يواصل هذا التحرض زيادته ليصل إىل  %97.6بحلول عام  ،2030حيث ستصل الرياض (العاصمة) إىل  8.2ماليني وستكون
نسبة السعوديني فيها  .%75يف ضوء معدالت النمو الحالية والتقديرات السكانية طويلة األجل للمملكة ،من املتوقع أن يصل النمو السكاين السنوي يف
اململكة إىل متوسط  %0.87ليصل العدد إىل ما يقرب من  31.457مليون يف  ،2030منهم  4.214مليون شخص غري سعودي .يرتكز معظم السكان يف الرياض
العاصمة ،واملدن الثانوية جدة والدمام ،واملدينتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة املنورة.

االقتصاد
الحرضي

تربز هنا الحاجة املاسة ملواجهة العوامل الخارجية السلبية واالختالالت الناتجة عن النمو الحرضي ،مع تعظيم فوائد التوسع الحرضي ألقىص حد ممكن من
خالل التنمية اإلقليمية املتوازنة .مع تويل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود الحكم ،تم تشكيل حكومة جديدة يتبعها مجلس
جديد للشؤون االقتصادية والتنمية الذي وافق بدوره عىل اسرتاتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية يف فرباير  .2015وضعت االسرتاتيجية الجديدة يف
االعتبار اتجاه التنمية املستدامة ونهج الربنامج الحرضي الجديد ثاليث املحاور .تهدف االسرتاتيجية إىل تحقيق التنمية الحرضية املستدامة واملتوازنة والخدمات
البلدية املتميزة يف سياق من العدل والتنافس يف جميع املناطق .وسوف تتطلب مامرسات التنمية الحرضية املستدامة مساحات وآليات أكرب ملشاركة الشعب
اهتامماته ومشاغله .تهدف اململكة العربية السعودية إىل الوصول مبدنها إىل مستوى التحرض املستدام الذي من شأنه معالجة هذه العوامل.

الخدمات الحرضية
األساسية

تطوير اإلسكان
والعشوائيات

سيتحقق هذا من خالل تشكيل بيئات حرضية عالية الكفاءة ميكنها تلبية تطلعات واحتياجات األجيال الحالية واملستقبلية وتوفري مستويات مرتفعة من
املعيشة ،باإلضافة إىل املجتمعات املتقدمة واملخطط لها التي ميكنها إشعار جميع مواطني اململكة العربية السعودية بالفخر ،كام ميكنهم العمل والعيش
بها والتمتع بوسائل الراحة والفرص التي تتامىش مع املعايري الدولية أو تتفوق عليها .عن طريق االستفادة من مبادئ التحرض املستدام لربنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية والنهج ثاليث املحاور ومبادرة ازدهار املدينة باعتبارها نقاطًا لالنطالق ،ستكون املدن السعودية مؤهلة ملعالجة التنمية الحرضية
بطريقة أكرث شمولية ومتعددة األبعاد.
ويقوم حاليًا برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية واألمانة العامة لتخطيط املدن يف وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ برنامج مستقبل املدن
السعودية ،كام يتم تحديد أهدافه ونتائجه املقررة ومخرجاته لتتامىش بالكامل مع الرؤية الجديدة للوزارة باإلضافة إىل أهدافها التي تشمل هدف التنمية
املستدامة رقم  11وهو «تحويل املدن إىل مدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة».

الحد من املخاطر
وإعادة التأهيل

د  /طارق الشيخ
مدير برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

البحث الحرضي
وتطوير القدرات

اململكة العربية السعودية
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قضايا حرضية

مستويات عالية من التحرض

وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية ،يعيش ما
يقرب من  %82.1من إجاميل سكان اململكة يف
مناطق حرضية يف حني يعيش  %17.9منهم يف
مناطق ريفية .تبني معدالت التحرض عىل مستوى
املناطق إىل أن  6مناطق قد سجلت معدالت
تتجاوز  ،%80لتشمل املنطقة الرشقية ()%93.2
والرياض ( )%90.9ومكة املكرمة ( )%87.6والحدود
الشاملية ( )%86.7وتبوك ( )%85.9والجوف
( .)%84.5كام ميكننا مالحظة أن ما يقرب من %76
من السعوديني يعيشون يف مناطق حرضية بينام
يعيش  %24منهم يف مناطق ريفية ،أما بالنسبة
لغري السعوديني فيعيش  %90منهم يف مناطق
حرضية بينام يعيش  %10يف مناطق ريفية.

الشكل  :1معدالت النمو السنوي يف اململكة العربية السعودية

وعىل الرغم من أن املدن الكبرية قد شهدت
من ًوا كب ًريا للغاية ،إال أن النمو مل يقترص عليها
وحدها :فقد شهدت املدن الصغرية خارج الرياض
والتجمعات الحرضية الكربى األخرى من ًوا مامثالً.
ارتفع عدد املدن يف اململكة العربية السعودية من
 58مدينة يف عام  1936إىل  258مدينة يف عام
 ،2004وارتفع العدد مؤخ ًرا ليصل يف عام  2015إىل
 285مدينة موزعة عىل  13منطقة و 118محافظة.
وباإلضافة إىل ذلك ،من املتوقع أن يستمر ارتفاع
مستوى التحرض ليصل إىل  %97.6بحلول عام
 .2030يف ضوء معدالت النمو الحالية يف املناطق
الحرضية عىل النحو املنصوص عليه يف الشكل ،1
سيصل عدد سكان الرياض إىل  8.2ماليني شخص،
وستكون نسبة السعوديني فيها  .%75ووفقًا
للتقديرات السكانية طويلة األجل ،من املتوقع أن
يصل النمو السكاين السنوي يف اململكة إىل متوسط
 .%2.15يرتكز معظم السكان يف الرياض العاصمة،
واملدن الثانوية جدة والدمام ،واملدينتني املقدستني
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الشكل  :2سكان املدن السعودية  -قسم اإلحصاء اململكة العربية السعودية

التخطيط والتصميم
الحرضيني
الترشيعات الحرضية،
واألرايض ،والحوكمة
االقتصاد
الحرضي

عام  ،2012كانت الفئة التي تقل أعامرها عن 15
مكة املكرمة واملدينة املنورة.
تشكل  %34.1من إجاميل عدد السكان الذي وصل
 29.99مليون شخص .متثل نسبة الشباب أقل من
التحديات السكانية
إن التحدي الرئييس الذي يواجه اململكة العربية  15عا ًما بني السعوديني وهي أعىل بكثري من نسبة
السعودية اآلن ويف السنوات املقبلة هو ارتفاع غري السعوديني داخل البالد.
نسبة الشباب حيث وصلت إىل  %60من السكان،
مام يشكل ضغطًا عىل الحكومة لتوفر لهم الفرص إمكانية الوصول للخدمات والبنية
االقتصادية وفرص العمل والسكن وخدمات عالية التحتية
الجودة باإلضافة إىل املدن التي تتناسب مع يتسبب التحرض الرسيع يف زيادة استخدام املوارد
طموحاتهم .تشكل الفئة التي تقل أعامرها عن  24املائية ،وأمناط االستهالك املرتفع ،وأمناط الحياة
ما يقرب من نصف سكان البالد بينام تشكل الفئة كثيفة املوارد وزيادة التصنيع .يشكل هذا تحديًا
التي تقل أعامرها عن  15ما يقرب من الثلث .يف لحامية البيئة ومعالجة مشكلة ندرة املياه والتلوث

وإدارة النفايات الصلبة والتنوع البيولوجي .ينتج
عن هذا االرتفاع الرسيع يف التحرض حاجة السكان
لرسعة وجودة وكفاءة الخدمات العامة ،وأهمها
السكن واملياه الجارية والكهرباء والطرق والرصف
الصحي والهواتف .ينشئ عن ذلك تحديًا خط ًريا
للسلطات البلدية :تلبية الطلب املتزايد عىل
الخدمات ورسعة االستجابة يف التخطيط الصحيح
لتوسعات املدينة واملراكز الحرضية وإعادة
تخطيط ملكية األرايض من جهة ومن جهة أخرى
متكني القطاع الخاص من القيام بدور أكرب يف توفري
خدمات حرضية عالية الجودة مثل اإلسكان والنقل
الجامعي. .

الخدمات الحرضية
األساسية

تطوير اإلسكان
والعشوائيات
الحد من املخاطر
وإعادة التأهيل
البحث الحرضي
وتطوير القدرات

الشكل  :3بيانات حرضية عىل مستوى املدينة موزعة عىل مناطق جغرافية يف اململكة  -دائرة اإلحصاءات العامة 2015
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برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
ونتيجة لتزايد أهمية املدن يف اململكة العربية
السعودية ،فقد عقدت اتفاقية بني وزارة
الشؤون البلدية والقروية وبرنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية ( )UN‐Habitatلتنفيذ
أحد برامج التعاون التقني بعنوان برنامج مستقبل
املدن السعودية .يساهم برنامج مستقبل املدن
السعودية ( )FSCPيف وضع رؤية جديدة وإطار
تخطيطي اسرتاتيجي ملستقبل حرضي مستدام يف
اململكة العربية السعودية وفقًا للمعايري الدولية
وليتامىش متا ًما مع االسرتاتيجية الجديدة للبلديات.

الشكل  17 :4مدينة للدراسة يف اململكة
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يتمركز برنامج مستقبل املدن السعودية يف األمانة
العامة لتخطيط املدن يف وزارة الشؤون البلدية
والقروية ،ويهدف إىل تعزيز أداء األمانة العامة
يف االضطالع بوظائفها ال سيام تلك املتعلقة
بتوفري خدمات التخطيط عىل املستويات الوطنية
واإلقليمية واملحلية .مع أخذ هذا بعني االعتبار ،فإن
تحسني التخطيط والتصميم الحرضيني باإلضافة
إىل التنفيذ الفعيل لنتائج الخطط الحرضية من
قبل السلطات والوزارات املنسقة هو محور
تركيز برنامج مستقبل املدن السعودية .وسيتم

تحقيق ذلك من خالل اتباع نهج ثاليث املحاور
يقوم عىل  )1الرتويج للتصميامت الحرضية عالية
الجودة املدعومة باسرتاتيجيات التنفيذ العميل
التي تتضمن  )2األدوات االقتصادية واملالية و)3
الهياكل املؤسسية والقانونية الفعالة .والهدف
هو خلق مدن مزدهرة تتسم باإلنتاجية واملساواة
واتكامل االجتامعي واالستدامة البيئية ،بوجود
بنية تحتية مناسبة وفعالة وتوفري مستوى معيشة
مرتفع.

التخطيط والتصميم
الحرضيني

التخطيط والتصميم الحرضيني

الترشيعات الحرضية،
واألرايض ،والحوكمة
االقتصاد
الحرضي

الشكل  : 5مناطق ومدن الربنامج
الخدمات الحرضية
األساسية

يهدف الربنامج إىل تحليل مدى التزام مختلف
املدن يف تنفيذ االسرتاتيجيات املكانية الوطنية
واإلقليمية وجدوى مثل هذه االسرتاتيجيات.
كام يركز الربنامج عىل قدرات الهيئات اإلدارية
واملؤسسية املحلية ورشكاء التنمية عىل تنفيذ
هذه السياسات واالسرتاتيجيات .وهذا يشمل
املناقشات مع مختلف رشكاء التنمية ومجموعات
املصالح من أجل إعادة صياغة رؤية جديدة
للتخطيط يف اململكة العربية السعودية تقوم عىل
التشخيص الدقيق لكافة التحديات التي تواجه
املدن ،واستكشاف النمط الحرضي األمثل لتمكني
املدن من املنافسة وجذب االستثامرات ،وفتح
آفاق جديدة لتنمية املهارات واالبتكار والتجديد،
وتشجيع مشاركة الجامهري.

ومعالجة الزحف العشوايئ للمدن والتوسع تحليل االسرتاتيجية املكانية الوطنية:
وللمشاركة يف الربنامج ،فقد تم اختيار  17مدينة الحرضي بطريقة واعية ومخطط لها.
من االسرتاتيجية املكانية إىل السياسة
بناء عىل األحجام السكانية املختلفة ومجموعة .II
استيعاب اإلطار الترشيعي واملؤسيس الحرضية الوطنية

تطوير اإلسكان
والعشوائيات
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الحد من املخاطر
وإعادة التأهيل

زيادة التحليل متعدد األبعاد والقائم
.I
عىل األدلة للمدن باستخدام مؤرش ازدهار املدينة

البحث الحرضي
وتطوير القدرات

من القدرات واإلمكانات االقتصادية ،وسوف
تستفيد هذه املدن وتتعلم من بعضها البعض.
يتم االختيار أيضً ا يف ضوء سعي اململكة لخلق
تنمية إقليمية أكرث توازنًا بني املدن.
يهدف برنامج مستقبل املدن السعودية لتحقيق
التحرض املستدام يف اململكة العربية السعودية.
فهو يساهم يف تغيري كيفية تصور التنمية
الحرضية ومعالجتها يف البالد من خالل الرتويج
لربنامج حرضي جديد .والهدف من ذلك يف
النهاية هو بناء مدن مستقبلية ميكنها تحقيق
التوازن بني ثالثة أهداف أساسية :نوعية الحياة
والقدرة عىل التنافس االقتصادي وحامية البيئة.
فيام ييل بعض االسرتاتيجيات الرئيسية التي
يستخدمها الربنامج لتعزيز التنمية الحرضية
املستدامة يف اململكة العربية السعودية:

الالزم إلجراء التغيريات املقرتحة يف كيفية تناول
التنمية الحرضية وتقديم توصيات بشأنه.
تعزيز العالقات املؤسسية بني
.III
الوزارات والرشكاء العاملني يف القطاع الحرضي.
تقييم الثغرات املوجودة يف القدرات وتطوير
قدرات مصممة خصيصا ألصحاب املصلحة
املعنيني.
إرشاك وإدماج احتياجات جميع
.IV
السكان واحتياجات الشباب واملرأة بشكل خاص
كجزء من الخطط الحرضية .تعزيز الوعي العام
يف اململكة بشأن مفهوم املدن املزدهرة والتحرض
املستدام .إنشاء منتديات للمشاركة يف قضايا
التنمية الحرضية السعودية عىل املستويني املحيل
والدويل.

سيتعني أن تكون خطط التنمية أكرث توافقًا مع
االسرتاتيجية املكانية الوطنية التي بدأتها اململكة
العربية السعودية يف عام  2000وقامت بتحديثها
بعد ذلك يف عام  ،2014كام سيتعني أن تكون
متسقة مع االسرتاتيجيات والخطط اإلقليمية
واملحلية ،بغية تعزيز التنمية املتوازنة مكان ًيا
وحامية البيئة ،والحد من الزحف العشوايئ
للمدن .ستحتاج االسرتاتيجية إىل التنقيح ألن
االتجاه الرئييس لالسرتاتيجية يركز عىل إنشاء
ممرات (رشقية ومركزية وغربية) للتنمية
واالستثامر الذي يستهدف املناطق األقل من ًوا،
وعىل تخصيص املدن الصغرية واملتوسطة لتكون
مراكز للنمو يف املنطقة .هذا االتجاه ،وفقًا
لتجارب العامل النامي األخرى وحسب منوذج
التحرض الذي تطور يف املدن السعودية ،ال يقلل
من استهالك الطاقة وغري قابل لالستدامة بيئيًا كام
أنه يف النهاية غري فعال من الناحية االقتصادية.
مل ينجح هذا االتجاه يف خفض معدالت البطالة
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كام مل يحد من الزحف العشوايئ للمدن يف املدن
الرئيسية (جدة ،الرياض) ،مام ساعد عىل زيادة
األحياء الفقرية واملستوطنات غري الرسمية.
فقد حددت جدة عىل سبيل املثال الكثافات
السكانية املتفاوتة وشبكة الطرق املتطورة
باعتبارها قضايا كربى ،جن ًبا إىل جنب مع التوسع:
تبلغ املساحة اإلجاملية للمدينة  1.765كيلو مرت
مربع  -أكرب من بانكوك أو نيويورك  -إال أن عدد
سكان كل منهام يبلغ ضعف عدد سكان مدينة
جدة .والهدف املعلن من خطتها االسرتاتيجية هو
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حجم من املناطق الحرضية
تطوير مجموعة أصغر ً
عن طريق استخدام الحدود وما يقرب من %75
من األرايض الشاغرة بداخلها.
تتعامل البلديات مع اإلدارة الحرضية اليومية،
ولكنها تفتقر املوارد الكافية أو القدرات املناسبة
لالضطالع بوظائف اإلدارة الحرضية بأي درجة
من درجات االستقاللية الجوهرية .عدم التنسيق
بني اإلدارات يؤدي يف كثري من األحيان إىل وجود
سياسات متناقضة :عىل سبيل املثال ،فقد أدت
سياسة الحكومة الخاصة مبنح أراض مجانية

وقروض بدون فوائد لرشكات التطوير العقاري،
دون التشاور مع واضعي السياسات املكانية ،إىل
حدوث توسع عمراين غري منضبط.
يوفر برنامج مستقبل املدن السعودية نه ًجا شامالً
لتطوير سياسة/اسرتاتيجية حرضية وطنية يقوم
بجمع الطاقة املشتتة وإمكانات املراكز الحرضية
يف إطار منظومة وطنية عىل مستوى األقاليم
واملحافظات واملدن .ستقوم السياسة الحرضية
الوطنية بتنسيق عمل مختلف القطاعات
واملستويات الحكومية ،ووضع حوافز ملامرسات

إن برنامج مستقبل املدن السعودية يجمع بني
اسرتاتيجيات مرونة املدينة واملبادئ التوجيهية
للتأهب للتخفيف من حدة الفيضانات
والتك ّيف معها يف املناطق املعرضة للخطر يف
املدن السعودية .سيوفر الربنامج تدريبًا مهنيًا
للمخططني ،وسيعمل معهم عىل تطوير خطط
العمل عىل مرونة املدن ،كام سيقرتح مجموعة
من التوصيات لتعزيز الخدمات من خالل مشاركة
القطاعني العام والخاص.

الخدمات الحرضية
األساسية

تطوير اإلسكان
والعشوائيات

الترشيع العمراين

إن وزارة االقتصاد والتخطيط هي املسؤولة عن
التنمية الوطنية ،ووزارة الداخلية هي املسؤولة
عن سيادة القانون والنظام واإلرشاف عىل تنمية
املناطق واملحافظات ،أما وزارة الشؤون البلدية
والقروية ،التي أنشئت يف عام  1395( 1975هـ)،
موجز قطري  -اململكة العربية السعودية

البحث الحرضي
وتطوير القدرات

قدم برنامج مستقبل املدن السعودية حلوالً لألمانة
العامة للتخطيط الحرضي مستخد ًما قامئة تحققا
املختربات الحرضية الستعراضات الخطة من أجل
تعزيز عملية التقسيامت الجزئية لألرايض لتطوير
املجتمعات السكانية متعددة االستخدامات،
والتكثيف ،والحد من التوسع ،وزيادة اإليرادات
البلدية من خدمات تخطيط األرايض والخدمات
اإلدارية .ستقدم إحدى دراسات قطاع األرايض
والبناء مبادئ توجيهية قامئة عىل األدلة للسياسات
وذلك لتحديد وضع السياسة الحرضية الوطنية
بشكل جيد .سيعمل الربنامج عىل إجراء حملة تأييد
عىل مستوى البالد لتشجيع التخطيط التشاريك
والتغيريات التي حدثت يف أمناط االستهالك ومنط
يويص هذا الربنامج بإطار تخطيط ال مركزي مطور الحياة يف السكن ،باإلضافة إىل تشجيع االستخدام
جي ًدا يعتمد عىل تحليالت  17مدينة واستعراضات الفعال للمساحات.
للخطة ،ويقدم مقرتحات للحد من التوسع العمراين
للمدن والذي تقوده املضاربة العقارية .ومن خالل ولقد أعدت املدن السعودية عد ًدا من الربامج
مختربات التخطيط العمراين املقدمة يف مقرتحات لالرتقاء باألحياء الفقرية وتجديد املناطق الحرضية،
املدن املختارة من أجل عمليات التكثيف ،سيتم أما النهج الحايل املعتمد وهو إخالء األرايض
تقديم الربط والتكامل من أجل الحد من خصخصة واملمتلكات مقابل الحصول عىل تعويض ،فقد تم
الحياة السعودية وتفضيل السكن املنفصل .يقوم تنفيذه يف مكة واملدينة والرياض وجدة .إال أن هذا
الربنامج بإجراء مجموعة من الدراسات لوضع النموذج الذي نفذته الوكاالت الحكومية مل يكن

التخطيط

للمرونة::

الحد من املخاطر
وإعادة التأهيل

ما زال التخطيط الحرضي متمرك ًزا يف وزارة الشؤون
البلدية والقروية (مع استثناءات محدودة من أربع
مدن رئيسية هي الرياض وجدة ومكة واملدينة) -
عىل الرغم من التوسع املتزايد يف تغطية املدينة
 مبا يتامىش يف كثري من األحيان مع الخططاملتقادمة مثل شبكة الطرق فائقة الشبكات .تم
االحتفاظ بهذا رسم ًيا يف الرياض يف الخطة الرئيسية
األوىل لعام  ،1973والتي وضعها أحد االستشاريني
اليونانيني عىل شكل مدينة حديثة وظيفية تطوق
إحدى الشبكات .من بني قضايا أخرى ،فقد نتج عن
هذا انعزال املدينة وفرض خارطة اقتصادية عىل
السكان مام ساند الروابط االجتامعية عىل حساب
االقتصاد.

الحد من املخاطر وإعادة التأهيل

االقتصاد
الحرضي

ميا زالت مامرسات التخطيط الحرضي هي األقل
فعالية بني مامرسات الدولة .الحقيقة القائلة بأن
الشكل الحرضي للرياض وغريها من مالحق املدن
السعودية الحديثة قد تطور ليصبح خليطًا من
التقسيامت الفرعية املستطيلة بها كثري من الصحة.

الترشيعات الحرضية،
واألرايض ،والحوكمة

نحو تخطيط حرضي شامل يرتكز عىل
األشخاص يف  17مدينة:

التخطيط والتصميم
الحرضيني

أكرث استدامة ،كام ستوفر أساس مخطط له ومرتابط
جغرافيًا لعملية تخصيص املوارد.

إرشادات للتخطيط تتامىش مع املعايري الدولية
للحد من التبعية التلقائية والتوسع والتنمية
املتناثرة وبناء الطرق الواسعة والنفقات الهائلة
عىل البنية التحتية املكلفة والزيادة التدريجية يف
الكثافة السكانية .ستتم دراسة الحدود الحرضية
بشكل دقيق بناء عىل نتائج املؤرشات الحرضية
الزدهار املدينة ،وذلك لوقف وتحسني التقسيم
الجزيئ غري الرضوري للمناطق الخارجية يف املدن
السعودية (رغم توافر التقسيامت الجزئية غري
املطورة بشكل أقرب إىل املركز) ،واقرتاح التدابري
الالزمة إلنفاذ اللوائح برصامة ملنع املضاربة
العقارية.

بالحل األمثل .سيقوم الربنامج ،عرب إنشاء مختربات
حرضية يف مدن مختارة ،بتطوير أدوات التنفيذ
لرفع مستوى املشاركة والتجديد بالرشاكة مع
القطاعني العام والخاص ،وتعريف وكاالت التجديد
بالنامذج الجديدة للرشكات الوطنية والدولية يف
التجديد العمراين وعمليات تحسني األحياء الفقرية.
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فهي مسؤولة عن إدارة البلديات يف جميع أنحاء
اململكة .ومن وظائفها الرئيسية تخطيط املدن
وتطوير وصيانة البنية التحتية األساسية مثل
الطرق والنظافة .تم سن ترشيع البلديات بأمر
مليك رقم  5/Mيف .1397/2/6
يف عام  ،1992صدر قانون املحافظات (املناطق)
لتحسني املعايري اإلدارية املحلية والتنمية من
خالل السلطات املحلية .إال أنه ما زالت هناك
تحديات عديدة .عىل الرغم من تركيز هذا
القانون عىل التنمية اإلقليمية والحرضية من
خالل الالمركزية عىل املستويني اإلقليمي واملحيل
يف إدارة التغيري املحيل والتنمية لتلبية احتياجات
السكان واالستفادة من املوارد واألصول املحلية ،إال
أنه ليس للمجالس قوالً مؤث ًرا يف تحديد ميزانية
املرشوعات أو تنفيذها .عمل هذا القانون عىل
تقسيم اململكة العربية السعودية إىل  13منطقة
يرأس كل منها أمري من العائلة املالكة ،ولكل
منطقة مجلس إقليمي يضم يف داخله حكام
املنطقة .يتم تعيني رئيس املجلس ،األمري ،من قبل
امللك ويحمل رتبة وزير .تضم كل منطقة عد ًدا
من املحافظات ،ويبلغ إجاميل عدد املحافظات يف
اململكة العربية السعودية  118محافظة وبداخل
مجلسا بلديًا .تتكون عضوية
هذه املحافظات 285
ً
املجلس من الرؤساء املحليني للوزارات القطاعية،
ورؤساء الوكاالت الحكومية ،وعرشة مواطنني
وزعامء مدنيني محليني .يحافظ املجلس عىل
القانون والنظام كام يرشف عىل التنمية االجتامعية
واالقتصادية .تقوم املجالس اإلقليمية والبلدية
بإعداد الخطط الرئيسية.
بعض السلطات لها وضع خاص يف إمارات الرياض
ومكة واملدينة إلدارة شؤونها املالية الخاصة ،كام
أن لها ميزانيات منفصلة عن وزارة الداخلية .يف
مكة واملدينة ،تقوم لجان التنمية بوظائف إدارية
مثل التخطيط والتنمية وخدمات التعليم والصحة،
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وغريها .ال تزال للحكومة املركزية سلطة حل اإلقليمية واملحلية.
الحكومة املحلية وإزالة أعضاء املجلس املحيل أو
اختيار املقاولني لتنفيذ مرشوعات محلية ،مام قد
االقتصاد الحرضي واملوارد املالية البلدية
ينتج عنه يف بعض األحيان تضارب مصالح.

تعزيز القدرة املحلية لتحقيق كفاءة
يف عامي  2005و ،2011تم إجراء انتخابات االقتصاد الحرضي واملوارد املالية البلدية:

ألعضاء املجالس البلدية ،وسيتبع ذلك جولة
أخرى يف عام  2015يُسمح فيها للنساء بالتصويت
يف االنتخابات وخوضها .يف عام  ،2015كان عدد
مجلسا .وقد أثبتت
املجالس النشطة يف املدن ً 285
املجالس نجاحها حيث تعقد  2471جلسة طوال
العام ،وتصدر  492قرا ًرا تم تنفيذ  %70منها يف
وقت الحق .كان العدد اإلجاميل لألعضاء ،1212
وتم اختيار نصفهم ( 506عض ًوا) باالنتخاب .تم
مجلسا جدي ًدا بعد االنتخابات
إنشاء إجاميل 106
ً
السابقة .وقامت مجموعة  62بلدية جديدة
بتشكيل لجانًا لتعمل كمجالس بلدية.
لقد تم تنقيح دور السلطات املحلية (البلديات)
لتحسني القدرات املحلية من إدارة الخدمات
املبارشة يو ًما بعد يوم إىل إدارة املدن من كافة
أبعاد ازدهار املدن الخمسة .تتطلب التغيريات،
التي ترتاءى للوزارة الجديدة السرتاتيجية
البلديات ،واملقرتحات الخاصة برؤية حرضية
جديدة ،تعزيز كل من القدرات املؤسسية
وقدرات املوارد البرشية .يتناول برنامج مستقبل
املدن السعودية أوجه القصور املتعلقة باألداء
املؤسيس بحيث يتم تعزيز قدرة املدن السعودية
ومؤسساتها وسياساتها وكوادرها الفنية واإلدارية
بشكل مناسب لتوجيه عملية التحرض املستدام يف
اململكة .سيقوم برنامج مستقبل املدن السعودية
بتحليل كيفية تلبية األطر التنظيمية الحتياجات
السكان املحليني .وسيقوم بوجه خاص بتحليل
قانون املناطق وترشيع البلديات وقانون البناء
للتوصية باملتطلبات الترشيعية واملؤسسية
من أجل التنفيذ الفعال للسياسات والخطط

تعد اململكة العربية السعودية أكرب مصدر للنفط
يف العامل ،وهذا يشكل أسس اقتصادها %45 :من
إجاميل الناتج املحيل و  %80من إيرادات امليزانية
و %90من عائدات التصدير .تحاول اململكة
حال ًيا تنويع اقتصادها يف مجاالت مثل االتصاالت
السلكية والالسلكية وتوليد الطاقة والغاز الطبيعي
وتشجيع االستثامر الخاص لتوفري املزيد من فرص
العمل للمواطنني السعوديني ،وخاصة الشباب .تعد
الرياض هي املركز املايل والسيايس والتجاري للبالد.
فقد نجحت يف إنشاء قطاعات مالية وصناعية
بارزة باثنني من املجمعات الصناعية الكبرية
وبدعم من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.
أما جدة ،أكرب ميناء يف اململكة وبوابة الوصول إىل
مكة ،فقد تطورت أيضً ا برسعة كبرية .فهي تقوم
اآلن بإعداد خطة اسرتاتيجية لتوجيه التنمية من
خالل تحسني البنية التحتية واسعة النطاق ،وتعزيز
قابلية العيش فيها ،واستغالل إمكاناتها كمركز
يف سوق متسم بالعوملة ،والحفاظ عىل قدرتها
التنافسية مع «املدن االقتصادية» الناشئة األخرى
يف البالد .تعد مراسم الحج كل عام من أكرب مصادر
االقتصاد السياحي يف مكة وجدة واملدينة .قامت
جدة بتنويع اقتصادها ما بني السياحة والنقل
والخدمات اللوجيستية والتعليم والرعاية الصحية
واملوارد املالية وتجارة التجزئة وتجارة الجملة.
ترتكز األنشطة االقتصادية أيضً ا يف مدن أخرى .تقع
الدمام بالقرب من حقول النفط يف البالد وهذا
ما عزز من تطورها .أخذت الخطط االسرتاتيجية
للعديد من املدن يف اعتبارها مثل هذه األولويات
ولكنها مل تستطع تطوير أكرث التكوينات املكانية
مثالية يف املدن البسيطة واملتوسطة بشكل رئييس.

التخطيط والتصميم
الحرضيني
الترشيعات الحرضية،
واألرايض ،والحوكمة
الخدمات الحرضية
األساسية

تطوير اإلسكان
والعشوائيات

كام أن العمليات التشاركية املدمجة يف الربنامج
ستؤدي إىل «تحليل شامل قائم عىل األدلة
للسياسات وخطط العمل املخصصة» ،يف دعم
مبارش لنتائج الربنامج القطري  .1.2ستمأل البيانات
املجمعة ما يقرب من  17تقري ًرا وطنيًا وتقرير املدن
السعودية الرئيسية .كام ستفيد هذه املعلومات
أيضً ا التقرير السعودي القومي لصالح برنامج
املستوطنات البرشية .يضم الربنامج مؤرشات
متعلقة بنوع الجنس يف مؤرشات ازدهار املدن عرب
 17مدينة بهدف تحديد أساس الحتياجات هذه
املجموعات السكانية.

االقتصاد
الحرضي

تحديد املؤرشات ومقدار جمع البيانات
.I
عىل مستوى املدينة من عدة أبعاد لالزدهار من
خالل استخدام مؤرش ازدهار املدن الخاص بربنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية؛
استعراض مامرسات التخطيط
.II
السعودية الحالية والنظر يف املبادئ واملقاربات
الخاصة بربنامج حرضي جديد.

الحد من املخاطر
وإعادة التأهيل

البحوث الحرضية وتنمية القدرات
مؤرشات ازدهار املدن :CPI

القصد من هذا املرشوع هو أنه مبشاركة مبادئ
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية حول
التحرض املستدام ومؤرش ازدهار املدن كنقاط
مدخلية ،سيتمكن املواطنون السعوديون من
التطلع إىل مدنهم بطريقة أكرث شمولية ومتعددة
األبعاد حيث يتم تناول االزدهار من ستة

البحث الحرضي
وتطوير القدرات

يف محاولة لنقل النمو االقتصادي إىل املدن الثانوية،
تعمل اململكة العربية السعودية عىل تحسني البنية
التحتية ملنطقة عسري وحائل والهفوف واملدينة
املنورة وتبوك والطائف .وتعمل اململكة أيضً ا
عىل االستثامر يف تنمية املدن الجديدة .وسرتكز
مدينة املعرفة االقتصادية باملدينة املنورة (تكتمل
يف  )2018-2016عىل تطوير الخربات التجارية،
بدعم من مجموعة مجمعات تجارية وثقافية.
يف عام  ،2015سيتم االنتهاء من مدينة للطاقة
املتجددة يف الرياض .وسرتكز مدينة امللك عبدالله
االقتصادية ،شامل جدة مبدينة جازان االقتصادية،
عىل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا الحيوية
واملستحرضات الصيدالنية .ويف حائل ،ستصبح
مدينة األمري عبد العزيز بن مساعد االقتصادية
أحد مراكز النقل والخدمات اللوجيستية .ومن
املقرر أن تكتمل املدينتني يف عام  .2016توجد
أيضً ا خططًا قيد التطوير حاليًا إلنشاء مدينتني
اقتصاديتني أخرتني ،يف تبوك ويف املنطقة الرشقية.
ويبقى التحدي يف منط تعليم الشباب العاطلني عن
العمل لتأهيلهم للحصول عىل وظائف يف سوق
تنافسية يرتأسها القطاع الخاص للبحث عن أفضل
الخربات.
تعد البلديات هي املسؤولة عن إصدار تصاريح
البناء واألعامل ،وضامن سالمة األغذية والصحة
العامة ،والحفاظ عىل املتنزهات واألماكن العامة،
وإدارة النفايات الصلبة وإنارة الشوارع .توفر
الوزارات الوطنية التعليم والخدمات االجتامعية
واإلسكان .يتسم ترشيع البلديات بالتقييد الشديد
فرصا لهيكلة رسوم
عىل البلديات سواء يف منحها ً
خدماتها لتكون واقعية ،أو يف توليد عائدات لجميع
البلديات لتحسني خدماتها بناء عىل تقديراتها
الخاصة أو الرشوع يف مبادرات يقودها املجتمع.
يقوم الربنامج حاليًا بتحليل نقدي لربامج االستثامر
والتنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية
والذي يتم توزيعها إقليميًا بهدف ضامن التوزيع
العادل ملكاسب التنمية يف جميع املناطق .مل يؤثر
الربنامج حتى اآلن عىل املجتمع السعودي داخل
املدن ،وخاصة القوى العاملة التي تبحث عن عمل.
وباإلضافة إىل ذلك ،سيقرتح الربنامج أدوات وحلول

مقبولة محليًا لتعزيز املوارد املالية املحلية ،كام
ستقدم ميزانية تشاركية للبلديات التي ال ميكنها
جمع الرضائب ،وتعديل الرسوم املحلية لتصبح
معقولة وخاصة رسوم تخطيط املدينة وتصاريح
البناء ونقل ملكية األرايض والتقسيامت الفرعية
لألرايض وخدمات البلدية.
يقوم الربنامج بإعداد دراسات اقتصادية متعلقة
بالتخطيط الحرضي بناء عىل مناقشات تشاورية
مع مجموعات الشباب والنساء يف املدن.
بهدف تحقيق التوازن الصحيح بني مستويات
الحكم املختلفة ،وتصميم آليات مالية جديدة،
واستكشاف مصادر جديدة لرأس املال ،وتحسني
أنظمة جمع اإليرادات ،وتحسني إدارة امليزانية
والشفافية .سيقوم الربنامج بتطوير البلديات
وتدريب متخصيص التخطيط عىل آليات جديدة
ملعرفة قيمة األرايض ،وتحديد املرشوعات القابلة
للتمويل التي تجذب القطاع الخاص ،وخصخصة
عملية جمع العائدات البلدية .سيويص الربنامج
أيضً ا بخيارات توليد الدخل مبا يف ذلك إصدار
التصاريح للرشكات التجارية ،وتشكيل رشاكات
بني القطاعني العام والخاص ،وخصخصة توفري
الخدمات البلدية.
تستطيع املدن املخططة واملصممة بشكل جيد
حصد متويل أفضل ،ومستويات أعىل من الرفاهية
وفرص العمل .أولويات الربنامج هي :مساعدة
املدن عىل تحسني مواردها املالية البلدية،
وتحويل األصول املحلية إىل دوافع اقتصادية،
وتعزيز متكني املجتمع املحيل ،والرتكيز بقوة عىل
الشباب.

أبعاد :اإلنتاجية ،والبنية التحتية ،ونوعية الحياة،
واملساواة والبنية الحرضية املستدامة ،واملؤسسات،
والقوانني والحكم.
هناك إجراءان يف الربنامج يهدفان إىل تحليل
مستنري للسياسات ومجموعة مكونة من  17خطة
عمل (واحدة لكل مدينة مشاركة) ،أال وهي:
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ورش عمل توجيهية نحو مؤرش ازدهار
املدن:

أن الهدف من ورش العمل هو حصول املشاركني
عىل معلومات محسنة حول التحديات الحرضية
التي تواجه املدن السعودية ،وخلق استيعاب أكرب
ملتطلبات تطوير وتطبيق مؤرش ازدهار املدن من
خالل برنامج مستقبل املدن السعودية .أبرزت
الجلسات أهمية املعلومات الخاصة بتخطيط
املدينة واإلدارة الحرضية لعرض أمثلة عملية
للمدن مبا فيها تلك التي تستخدم مؤرش ازدهار
املدن والتي عالجت املشاكل بشكل ناجح مثل
التنمية االقتصادية والنقل العام وتنشيط املناطق
الحرضية وإدارة البيئة الحرضية واسرتاتيجيات
التخطيط الحرضي من خالل سياسات تعتمد
بشكل أكرب عىل األدلة لتعزيز أداء املدن.

تقييم الفجوة:

بدأت دراسة االحتياجات التدريبية واملؤسسية
من خالل إرسال خرباء بناء القدرات يف مهامت
قصرية وصوالً لإلدارة الرئيسية لبناء القدرات.

حيث تقابل الربنامج بالفعل مع العديد من
مسوؤيل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلدارات
البلدية الكربى ووزارة التخطيط والجامعات .تم
إعداد تقرير أويل حول تقييم االحتياجات وتقييم عىل املساواة واالندماج االجتامعي باعتبارهام
الفجوات يف بناء القدرات عىل مستوى املدينة الركيزتني األساسيتني للتحرض املستدام مع الرتكيز
عىل التوزيع العادل وإعادة توزيع فوائد املدينة
وعىل املستوى الوطني.
املزدهرة باإلضافة إىل إرشاك املواطنني يف عمليات
الهدف الرئييس هو زيادة الوعي بني  178من الحكم .وهناك نقطة رئيسية إلطالق هذا الربنامج
املتخصصني يف القضايا البلدية والتخطيطية وهي تشجيع مامرسات التخطيط الشامل وفرضية
وخرباء املراصد الحرضية يف املدن والوزارات أن املدن التي تشارك بشكل أكرب وتستجيب
واملستشارين املحليني وهيئات التدريس بفعالية الحتياجات النساء والشباب (وكذلك
مجموعات أخرى مثل كبار السن) دامئا ما تحظى
بالجامعات والقطاع الخاص.
مبستوى معزز من الرخاء.
ورشة عمل ملؤرش ازدهار املدن الرئيسية بحضور  17دولة

القضايا الشاملة :املرأة والشباب

يسلط برنامج مستقبل املدن السعودية الضوء
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بناء رشاكة مع منظمة يرتأسها النساء
والشباب يف كل مدينة:

عقد الربنامج عدة لقاءات وتعهد بعدد من املهام
يف أرجاء اململكة .وقد تقابل أيضً ا مع رشكات ناشئة
مختلفة ترتأسها النساء والشباب كجزء من تحديد
املؤسسات املناسبة للربنامج .يرد كل هذا بالتفصيل
يف تقارير منفصلة ،حيث يتم تسليط الضوء عىل
نقاط مدخلية خاصة للربنامج.
ولقد كان الغرض من التخطيط كام ييل:

التخطيط والتصميم
الحرضيني
االقتصاد
الحرضي
الخدمات الحرضية
األساسية

تطوير اإلسكان
والعشوائيات
الحد من املخاطر
وإعادة التأهيل
البحث الحرضي
وتطوير القدرات

وقد تم عقد لقاء أول مع ممثيل شبكات التحرض
املستدام املختار للمرأة السعودية من الجامعات
والقطاع الخاص حول كيف ميكن أن يكون مؤرش
ازدهار املدن أكرث مراعاة للجنسني ،وللنظر إىل
البيانات املقسمة عىل العمر والجنس ،حيثام

الترشيعات الحرضية،
واألرايض ،والحوكمة

تحديد املجموعات املناسبة إلرشاكها يف أمكن ذلك .تعد هذه مساهمة هامة يف مؤرش
.I
ازدهار املدن بصفة عامة ،حيث توجد مساحة
الربنامج.
كافية لتعزيز تحليل املرأة والرجل يف املدن.
بدء عملية فهم الوقائع واالحتياجات أشار اللقاء بشكل خاص إىل رضورة إجراء تحليل
.II
مجزأ عىل الجنسني لفرص العمل بعد التخرج يف
الخاصة مبجموعات سكانية مختلفة.
مدن الربنامج؛ والقدرة عىل تحمل تكاليف النقل
تحديد كيف ميكن أن يصبحوا أبطاالً واستخدام الشوارع كساحات عامة.
.III
عىل املستوى الفردي أو املؤسيس يف برنامج
مستقبل املدن السعودية .بالنسبة آلخر نقطة ،الحملة الحرضية الوطنية« :ديريت
فقد تم اإلعالن عن الربنامج بالفعل للمتدربني مسؤوليتي»
واالستشاريني واملرشحني للفريق االستشاري املعني يدعو برنامج مستقبل املدن السعودية بني
بالقضايا الجنسانية ( )AGGIواملجلس االستشاري مجموعات الشباب السعودي واملرأة السعودية
يف مختلف املدن السعودية إىل التحرض املستدام
للشباب (.)YAB
للمدن واألحياء الخرضاء املتصلة واملتكاملة
سيتم االضطالع مبهمة تخطيط جديدة كل شهرين واملالمئة للعيش فيها واملنتجة والعادلة والذكية.
إلمتام التمرين ملجموعة مدن الربنامج الكاملة التي يتشارك الربنامج مع املؤسسات األكادميية
والجامعات والسلطات املحلية واملنظامت غري
يبلغ عددها  17مدينة.
الحكومية ووزارة البلديات ووزارة التخطيط
ووزارة اإلسكان يف الدعوة إلجراء نقلة نوعية يف
إنتاج مؤرشات املرأة والشباب:
تخطيط املدن واألماكن العامة وإدارتها .يف اليوم
التزم الربنامج بتأكيد البيانات الخاصة بالشباب العاملي للمدن ،أطلق الربنامج جن ًبا إىل جنب مع
والنساء للتحفيز املدن السعودية نحوسياسات حملة مدينة مجتمع العمران مسابقة بني طالب
وخطوات أكرث استنارة واستجابة ،وتهيئة الظروف الجامعات السعودية حول طموحاتهم بشأن ساحة
عامة مفتوحة كمدخل إلعادة إحياء املدينة التي
لقياس التقدم املحرز يف الحارض واملستقبل.
يريدونها.
لقد اتفقنا مع نظرينا الوطني عىل أن يكون لدينا 5
مؤرشات للشباب باعتبارها جزء من مؤرش ازدهار
املدن وسيتم التعاقد مع مؤسسة  WARIFلصياغة
وجمع هذه املؤرشات ،باعتبارها مؤسسة ممثلة
للشباب يف لجنة املوئل الوطنية.

خالل زيارة إىل بريدة ،كجزء من رسم خريطة املنظامت النسائية
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الرشيك الرئييس

وزارة الشؤون البلدية والقروية

رأس صاحب السمو وزير الشؤون البلدية والقروية
وفد اململكة إىل الدورة السادسة للمنتدى الحرضي
العاملي ( )WUFاملنعقد يف نابويل بإيطاليا خالل
سبتمرب ( 2012شوال  1433هـ) ،والذي ينظمه
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
«.»UN-Habitat

نظرة مستقبلية

يهدف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية،
من خالل برنامج مستقبل املدن السعودية ،إىل
املساهمة يف تحقيق التحرض املستدام يف اململكة
من خالل دراسة وتحليل الوضع الحايل يف املدن
السعودية فيام يتعلق بإمكاناتها وقدراتها لتوفري
بيئة حرضية مستدامة .سيقدم برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية تحليالً للترشيع
الحرضي والبنية التحتية املؤسسية يف املدن
السعودية ،ومدى القدرة عىل تنفيذ السياسات
واالسرتاتيجيات الحرضية التشاركية.

خالل اللقاءات الثنائية بني معايل الوزير وسعادة
وكيل الوزارة مع مسؤويل برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية ضمن فعاليات املنتدى ،تم
اقرتاح فكرة توقيع اتفاق متبادل مع برنامج األمم يهدف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
املتحدة للمستوطنات البرشية لوضع اسرتاتيجية البرشية إىل املساهمة يف تحقيق التحرض املستدام
تخطيط حديثة ورؤية معارصة للمدن السعودية.
تم طرح االقرتاح عىل صاحب السمو اللتامس
املساعدة من تجربة برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية ومشاركة كل من وزير
املالية ووزير االقتصاد والتخطيط.
ونتيجة لذلك ،تم توقيع مذكرة تفاهم بني الوزارة
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
لتنفيذ «برنامج املدن السعودية».

الحملة الحرضية الوطنية“ :ديريت مسؤوليتي”
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يف اململكة من خالل إعداد خطة اسرتاتيجية
مفصلة وإطار للمرشوعات التجريبية ليكون
مبثابة خارطة طريق للتطور التدريجي نحو مدن
سعودية مستدامة.
الهدف األسمى لربنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية هو املساعدة يف تطوير
رؤية جديدة وإطا ًرا للتخطيط االسرتاتيجي ،من
أجل مستقبل حرضي مستدام يف اململكة ،حيث
يتم السعي وراء تحقيق املعايري الدولية وتقبل
الرشكاء الوطنيني واملحليني لها.
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