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مقدمة
1

1يف1الع�ام1،1٩761»عق�د1يف1مدين�ة1فانكوف�ر1يف1كن�دا1موؤمت�ر1الأمم1املتح�دة1الأول1-املوئ�ل1الأول-1ح�ول1امل�س�توطنات1الب�س�رية،1حي�ث1
ناق�س�ت1احلكوم�ات1املجتمع�ة1النتائ�ج1الناجم�ة1ع�ن1التح�س�ر1ال�س�ريع1واحلاج�ة1اإىل1�سيا�س�ات1فعال�ة1وا�س�راتيجيات1تخطيط1عمراين1

�س�ليمة1للم�س�توطنات1الب�سرية.

ويف1الع�ام1،1٩٩61عق�دت1الأمم1املتح�دة1موؤمتره�ا1الث�اين1ح�ول1امل�س�توطنات1الب�س�رية1»املوئ�ل1الث�اين«1يف1مدين�ة1ا�س�طنبول1الركي�ة1
1ممثل�ني1رفيعي1امل�س�توى1من1احلكوم�ات1الوطنية1واملحلية،1ف�سال1عن1م�س�اركة1القطاع1اخلا�س،1املوؤ�س�س�ات،1 بعن�وان1»قم�ة1امل�دن«1�س�مَّ
ومراك�ز1الأبح�اث1والتدري�ب1وو�س�ائل1الإع�الم1ملناق�س�ة1الأجن�دة1احل�سري�ة1العاملي�ة1والت�س�دي1للتحدي�ات1وال�سغ�وط1احل�سري�ة1الت�ي1

تواجهه�ا1بل�دان1العامل.1

ومتثل�ت1اأه�داف1»املوئ�ل1الث�اين«1يف:1وق�ف1تده�ور1اأو�س�اع1امل�س�توطنات1الب�س�رية1يف1الع�امل؛1خل�ق1الظ�روف1املواتي�ة1لتح�س�ني1البيئ�ة1
املعي�س�ية1جلمي�ع1النا��س1ب�سف�ة1م�س�تدامة1م�ع1اإي�الء1اهتمام1خا�س1مبتطلبات1وم�س�اهمات1الن�س�اء1والفئات1الجتماعي�ة1ال�سعيفة1التي1
اء1التهمي��س1والإق�ساء1وعدم1امل�س�اواة1لهذه1ال�س�رائح1املجتمعية1وتاأثري1ذلك1�س�لبا1 �س�اءت1حياتهم1وحرموا1من1امل�س�اركة1يف1التنمية1جرَّ
يف1حي�اة1الفق�راء؛1اعتم�اد1املجتم�ع1العامل�ي1لبي�ان1ع�ام1للمب�ادئ1واللتزام�ات؛1و1و�س�ع1خط�ة1عاملي�ة1منا�س�بة1قادرة1عل�ى1توجيه1اجلهود1

الوطني�ة1والدولي�ة1خ�الل1العقدي�ن1الأول�ني1من1الق�رن1القادم.1

وكان1موؤمتر1»املوئل1الثاين«1قد1ناق��س1واأقّر1جمموعة1اأهداف1عاملية1م�س�توحاة1من1ميثاق1الأمم1املتحدة1كعقد1اإجتماعي1ل�سمان1توفري1
1املاأوى1الكايف1للجميع1وحتقيق1مدن1اأكرث1اأمانًا1واأوفر1�سحًة1واأكرث1جذبًا1للعي�س1والعمل1وال�ستقرار.1

وم�ن1املق�رر1عق�د1املوئ�ل1الثال�ث1ح�ول1الإ�س�كان1والتنمي�ة1احل�سري�ة1امل�س�تدامة1يف1ع�ام12٠161وذل�ك1بع�د1انق�س�اء1ع�س�رين1عام�ًا1عل�ى1
انعق�اد1املوئ�ل1الثاين.1

وحت�س�ريا1للم�س�اركة1يف1موؤمت�ر1املوئ�ل1الثال�ث1�س�كلت1حكوم�ة1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1اللجن�ة1الوطنية1ال�س�عودية1للموئ�ل1الثالث1من1
ممثل�ني1م�ن1وزارات1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة،1القت�س�اد1والتخطي�ط،1الإ�س�كان،1الرئا�س�ة1العام�ة1لالر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة،1جامع�ة1
امللك1�س�عود،1وبع�س1من1موؤ�س�س�ات1املجتمع1املدين.1وقامت1وزارة1ال�س�وؤون1البلدية1والقروية1واللجنة1الوطنية1ال�س�عودية1للموئل1الثالث1
بالتعاون1مع1برنامج1الأمم1املتحدة1للم�ستوطنات1الب�سرية1باعداد1التقرير1الوطني1للموئل1الثالث1بهدف1التعريف1بالتجربة1احل�سرية1
ال�س�عودية1يف1الت�س�دي1للتحدي�ات1الراهن�ة1يف1جم�ال1التح�س�ر1م�ن1خ�الل1عر��س1ملجمل1اإجن�ازات1اململكة1جلدول1اأعم�ال1املوئل1الثاين1
و�سائر1الأهداف1والغايات1املتوافق1عليها1دوليا1يف1جمالت1حمددة1هي)1(1حالة1�سكان1املدن1)2(1الأرا�سي1والتخطيط1احل�سري)3(1
البيئة)4(1الإدارة1الر�سيدة1للمدن1والت�سريع1احل�سري)5(1القت�ساد1احل�سري)6(1الإ�سكان1واخلدمات1الأ�سا�سية1على1ال�سعيدين1

الوطني1واملحلي.

1كم�ا1ي�س�تعر�س1التقري�ر1ب�س�كل1ع�ام1التحدي�ات1الت�ي1تواجهه�ا1امل�دن1يف1اململك�ة1والدرو��س1امل�س�تفادة1وال�س�عي1نح�و1حتقي�ق1جمتمع�ات1
عمراني�ة1وتنمي�ة1ح�سري�ة1م�س�تدامة،1والأم�ل1يف1اأن1يعك��س1ه�ذا1التقري�ر1الوطن�ي1م�س�اركة1اإيجابي�ة1يف1العملية1التح�سريي�ة1ويف1املوؤمتر1

نف�س�ه1كم�ا1ورد1يف1الفق�رة161م�ن1ق�رار1اجلمعي�ة1العام�ة1رق�م216/671.
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11
1: إدارة التحضر السريع

 
 اجلغرافيا 

تعد1اململكة1العربية1ال�س�عودية1اأكرب1بلدان1امل�س�رق1العربي1م�س�احًة،1م�س�غلًة1الق�س�م1الأكرب)8٠1٪1تقريبًا(1من11�س�به1اجلزيرة1العربية1
مب�س�احة1تق�در1ب��٠٠٠1ر٠٠٠ر12ك�م1،2قراب�ة٩51٪1منه�ا1�سح�ارى1وه�س�اب1�سخري�ة،1وتع�د1هم�زة1الو�س�ل1ب�ني1ق�ارات1اأوروب�ا1واآ�س�يا1
واأفريقي�ا،1يحده�ا1م�ن1الغ�رب1البح�ر1الأحم�ر،1وم�ن1اجلن�وب1اليم�ن1و�س�لطنة1عم�ان،1وم�ن1ال�س�رق1اخلليج1العرب�ي1والإم�ارات1العربية1
املتح�دة1وقط�ر1والبحري�ن1والكوي�ت،1و1م�ن1ال�س�مال1الأردن1و1الع�راق1و1الكوي�ت،1ومتت�د1�س�واحلها1عل�ى1البحر1الأحمر1بط�ول12٠٠٠1كم،1

وعل�ى1اخللي�ج1العرب�ي1بط�ول112٠٠1كم.

وتتك�ون1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1م�ن1ث�الث1ع�س�رة1منطق�ة1اإداري�ة1ه�ي:1الريا��س،1ال�س�رقية،1مك�ة1املكرم�ة،1املدين�ة1املن�ورة،1ع�س�ري،1
ج�ازان،1الق�سي�م،1تب�وك،1حائ�ل،1الباح�ة،1جن�ران،1اجل�وف،1احل�دود1ال�س�مالية،11ول�كل1منه�ا1عا�سمته�ا1وه�ي1عل�ى1الت�وايل:1الريا�س،1
الدم�ام،1مك�ة1املكرم�ة،1املدني�ة1املن�ورة،1اأبه�ا،1ج�ازان،1بري�دة،1تب�وك،1حائ�ل،1الباح�ة،1جن�ران،1�س�كاكا1و1عرع�ر1.)1ال�س�كل1-1-11(

بل�غ1الع�دد1الإجم�ايل1ل�س�كان1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية٩771ر136ر127مليون1ن�س�مة1ح�س�ب1اإح�ساء1،2٠1٠1وت�س�ري1تقديرات1منت�سف1
ع�ام12٠141ال�س�ادرة1ع�ن1م�سلح�ة1الح�س�اءات1العام�ة1واملعلوم�ات1اإىل1بلوغ1�س�كان1اململكة1نحو3751ر77٠ر13٠ن�س�مة.1

ويب�ني1اجل�دول1رق�م11-1-11املناط�ق1الإداري�ة1باململك�ة1وتع�داد1كل1منه�ا1ومع�دل1النم�و1ال�س�كاين1ال�س�نوي1فيه�ا1خ�الل1الف�رة1٩٩21-
12٠13م�ع1مالحظ�ة1اق�راب1مع�دلت1املناط�ق1م�ن1املع�دل1الوطن�ي1للنم�و1ال�س�كاين.1

    الشكل 1-1- 1  : التقسيم اإلداري للمملكة العربية السعودية ، وعواصم المناطق اإلدارية 

   امل�شدر: وزارة ال�شئون البلدية والقروية، ٢٠١٤م

  * ال يتعد بهذه الخريطة كمرجع للحدود الدولية.
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جدول 1-1-1 :  النمو السكاني على مستوى المناطق اإلدارية،  1٩٩2 - 2٠15م.

المنطقة االدارية

سكان

المنطقة
النمو السكاني السنوي

2٠15-1٩٩2 )%(
1٩٩22٠٠٤2٠1٠2٠132٠15

٣،8٣٤،98٦5،٤58،٢٧٣٦،٧٧٧،١٤٦٧،5١٧،٠٠٠٧،9١٠،8٦٤٤،٦الريا�ض

٤،٤٦٧،٦٧٠5،٧9٧،١8٤٦،9١5،٠٠٦٧،٦88،٦٠٠8،٠99،٤٧٣٣،5مكة المكرمة

١،٠8٤،9٤٧١،5١٢،٧٢٤١،٧٧٧،9٣٣١،9٦٢،٦٠٠٢،٠٦١،٣8٣٣،9المدينة المنورة

٧5٠،9٧9١،٠١5،9٧٢١،٢١5،858١،٣٣٧،٦٠٠١،٤٠٢،9٧٤٣،8الق�شيم

٢،5٧5،8٢٠٣،٣٦٠،٠٣١٤،١٠5،٧8٠٤،5٣٣،8٠٠٤،٧٦٢،8٧١٣،٧المنطقة ال�شرقية

١،٣٤٠،١٦8١،٦8٧،9٣9١،9١٣،٣9٢٢،٠95،9٠٠٢،١9٤،٤٦٣٢،8ع�شير

٤8٦،١٣٤٦9١،٧١٦٧9١،5٣58٦٦،8٠٠9٠٧،٤9٤٣،8تبوك

٤١١،٢8٤5٢٦،88٢59٧،١٤٤٦5٤،٧٠٠٦85،8٢٠٢،9حائل

٢٢9،٠٦٠٢٧9،9٧١٣٢٠،5٢٤٣5١،٠٠٠٣٦٧،٤٣٣٢،٦الحدود ال�شمالية

8٦5،9٦١١،١8٧،58٧١،٣٦5،١١٠١،٤9٧،٤٠٠١،5٦8،٧٢٧٣،5جازان

٣٠٠،99٤٤٢٠،٣٤55٠5،٦5٢555،١٠٠58١،٧89٤،١نجران

٣٣٢،١5٧٣٧٧،9٠٠٤١١،888٤5٠،٧٠٠٤٧١،٧55١،8الباحة

٢٦8،٢٢8٣٦١،٧٣8٤٤٠،٠٠9٤8٣،١٠٠5٠٦،٣٧٢٣،9الجوف

١٦،9٤8،٣88٢٢،٦٧8،٢٦٢٢٧،١٣٦،9٧٧٢9،99٤،٣٠٠٣١،5٢١،٤١8٣،٧المملكة العربية ال�سعودية

 امل�شدر: م�شلحة الح�شاءات العامة واملعلومات،، ١99٢- ٢٠١5م.

وال�سغرية1 املتو�سطة1 املدن1 بع�س1 م�ساهمة1 املقابل1 يف1 وتقل�ست1 الكربى1 احلا�سرات1 يف1 ال�سكان1 تركز1 ا�ستمر1 الوقت1 مرور1 ومع1
احلجم1يف1الجمايل1ال�سكاين1الوطني،1ما1يعك�س1تباطوؤا1يف1معدلت1النمو1ال�سكاين1اأكرث1منه1انخفا�سا1يف1الإجمايل1العام1لل�سكان،1

ولهذا1يالحظ1تركز1نحو1ثلثي1�سكان1اململكة1يف1اأكرب1ثالث1مناطق1اإدارية1ت�سم1كربيات1مدن1اململكة1)اجلدول2-1-11(.

جدول 1-1-2 :  توزيع سكان المملكة والمساهمة السكانية للمناطق اإلدارية في اإلجمالي الوطني، 1٩٩2 - 2٠1٠م.

1٩٩2المنطقة
المساهمة في 

اإلجمالي %
2٠٠٤

معدل 

النمو

المساهمة في 

اإلجمالي %
2٠1٠

معدل 

النمو

المساهمة في 

اإلجمالي %

٣،8٣٤،98٦٢٢.٦5،٤58،٢٧٣٣.5٢٤.٢٦،٧٧٧،١٤٦٤.٠٢5.٠الريا�ض
٤،٤٦٧،٦٧٠٢٦.٤5،٧9٧،١8٤٢.5٢5.٦٦،9١5،٠٠٦٣.٢٢5.5مكة املكرمة

١،٠8٤،9٤٧٦.٤١،5١٢،٧٢٤٣.٣٦.٧١،٧٧٧،9٣٣٢.9٦.5املدينة املنورة
٧5٠،9٧9٤.٤١،٠١5،9٧٢٢.9٤.5١،٢١5،858٣.٣٤.5الق�شيم
٢،5٧5،8٢٠١5.٢٣،٣٦٠،٠٣١٢.5١٤.8٤،١٠5،٧8٠٣.٧١5.١ال�شرقية

١،٣٤٠،١٦8٧.9١،٦8٧،9٣9٢.٢٧.٤١،9١٣،٣9٢٢.٢٧.١ع�شري
٤8٦،١٣٤٢.9٦9١،٧١٦٣.5٣.٠٧9١،5٣5٢.٤٢.9تبوك
٤١١،٢8٤٢.٤5٢٦،88٢٢.٣٢.٣59٧،١٤٤٢.٢٢.٢حائل

احلدود 
ال�شمالية

٢٢9،٠٦٠١.٣٢٧9،9٧١١.8١.٢٣٢٠،5٢٤٢.٤١.٢

8٦5،9٦١5.١١،١8٧،58٧٣.١5.٢١،٣٦5،١١٠٢.95.٠جازان
٣٠٠،99٤١.8٤٢٠،٣٤5٣.٣١.85٠5،٦5٢٣.٤١.9جنران
٣٣٢،١5٧٢٣٧٧،9٠٠١.١١.٧٤١١،888١.5١.5الباحة
٢٦8،٢٢8١.5٣٦١،٧٣8٢.9١.٦٤٤٠،٠٠9٣.٦١.٦اجلوف

١٦،9٤8،٣88٢٢،٦٧8،٢٦٢٢٧،١٣٦،9٧٧اجمايل ال�شكان
امل�شدر : م�شلحة الح�شاءات العامة واملعلومات، ١99٢- ٢٠١٠م. 
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املدن الرئي�شة يف اململكة العربية ال�شعودية

�سهدت1املدن1الرئي�سة1باململكة1العربية1ال�سعودية1وترية1حت�سر1�سريعة1ارتفعت1فيها1ن�سبة1�سكان1املدن1من31ر77٪1ح�سب1تعداد11٩٩21
اإىل61ر82٪1ح�س�ب1تع�داد112٠1٠1م�ا1ميث�ل1حت�ول1كب�ريا1يف1اقت�س�اد1وجمتم�ع1اململك�ة،1كم�ا1يو�س�ح1�سخام�ة1اجله�ود1املبذول�ة1يف1جم�ال1
التطوي�ر1امل�س�تمر1للمراف�ق1والتجهي�زات1واخلدم�ات1احل�سري�ة1لتقلي��س1الك�م1الكبري1غري1املنج�ز1منها1الوارد1يف1التقري�ر1الوطني1اإىل1
املوئ�ل1الث�اين1ع�ام11٩٩61ومواجه�ة1متطلبات1واحتياجات1النمو1ال�س�كاين1ال�س�ريع.1وي�س�تعر�س1التقرير1الوطني1هن�ا1الكيفية1التي1متت1

به�ا1مواجه�ة1التحدي�ات1النا�س�ئة1والروؤية1امل�س�تقبلية1لإحراز1املزيد1من1التق�دم1والإجناز1يف1جمالت1التح�سر.

اجلدول11-1-113يو�سح1حجم1�س�كان1املدن1الرئي�س�ة1باململكة1ومعدلت1النمو1ال�س�كاين1فيها1خالل1الفرة1٩٩21-12٠1٠1كان1اأعالها1
يف1مدينة1الريا�س،1كما1يو�سح1ال�سكل11-1-12توزيع1�سكان1اململكة1على1م�ستوى1املدن.

جدول1-1-3  : النمو السكاني في المدن الرئيسة ، المملكة العربية السعودية، 1٩٩2 - 2٠15م.

المدينة
معدل النمو السكاني السنوي )%(السكان )بالماليين(

 2٠15-1٩٩2 1٩٩22٠٠٤2٠1٠2٠15

٢،٧٧٦،٠9٦٤،٠8٧،١5٢5.١88.٢8٦٦،١5٢،١8٠5،٣الريا�ض

9٦5،٦9٧١،٢9٤،١٦8١،5٣٤،٧٣١١،9٦9،8٦١٤،5مكة املكرمة

٢،٠٤٦،٢5١٢،8٠١،٤8١٣،٤٣٠،٦9٧٤،٠8٢،١8٤٤،٣جدة

٤١٦،١٢١5٢١،٢٧٣5٧9،9٧٠١،١٣5،٣5٦٧،5الطائف

٦٠8،٢959١8،889١،١٠٠،٠9٣١،٣٧٤،5٦٧5،5املدينة املنورة

٢٤8،٦٣٦٣٧8،٤٢٢٤٦٧،٤١٠٧٠8،8٦98بريدة

٤8٢،٣٢١٧٤٤،٣٢١9٠٣،٣١٢١،٠5٧،٢5٦5،٢الدمام

٤٤٤،9٧٠5٧٢،9٠8٦٦٠،٧88١،٢٢٠،٦55٧،٦الهفوف

٢١٧،8٧٠٣٧٢،٦95٤٣٠،8٢895٠،٢5١٧،٤خمي�ض م�شيط

٢9٢،555٤٤١،٣5١5١٢،٦٢9٦5٣،٤٦٦5،٤تبوك

 امل�شدر: تقديرات م�شلحة الإح�شاءات العامة واملعلومات، ، ١99٢- ٢٠١5م.

مدين�ة1الريا��س1ه�ي1العا�سم�ة1ال�سيا�س�ية1واحل�ساري�ة1للمملك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1واأي�س�ا1اأك�رب1مدنه�ا،1بل�غ1تعداده�ا1ال�س�كاين1نح�و1
٠٩6ر776ر12مليون1ن�سمة1ح�سب1اح�ساء11٩٩21-1اأي1قبل1اأربع1�سنوات1من1انعقاد1موؤمتر1املوئل1الثاين1يف1،1٩٩61لريتفع1بعد1ع�سرين1
�س�نة1تقريب�ا1اإىل1نح�و71ر15ملي�ون1ن�س�مة1وف�ق1تقدي�رات1منت�س�ف1ع�ام12٠131ال�س�ادرة1ع�ن1م�سلحة1الح�س�اءات1العام�ة1واملعلومات.
وقد1مكنها1دورها1الر�س�مي1من1تنمية1وتنويع1اقت�سادها1احل�سري1بف�سل1ال�س�تثمارات1الكربى1يف1جمالت1التعليم1وال�سحة1والدفاع1

ون�ساط1املال1والأعمال.
ي�س�ار1هن�ا1اإىل1اأن1امل�دن1الرئي�س�ة1الك�ربى1باململك�ة1�س�هدت1م�س�تويات1حت�س�ر1عالي�ة1خالل1الف�رة1الفا�سلة1بني1موؤمت�ر1املوئل1الثاين1يف1
11٩٩6واملوئ�ل1الثال�ث1املزم�ع1عق�ده1يف1،2٠161حي�ث1ا�س�ركت1كله�ا1يف1ذات1النم�ط1م�ن1النم�و1ال�س�كاين1ح�س�بما1ه�و1مو�س�ح1يف1ال�س�كل1

.3-1-1
مدينت�ا1مك�ة1املكرم�ة1واملدين�ة1املن�ورة1هم�ا1العا�سمت�ان1الدينيت�ان1للمملك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1ومق�س�د1مالي�ني1احلج�اج1�س�نويا1م�ن1
خمتلف1اأرجاء1العامل.1فمدينة1مكة1املكرمة1بها1امل�س�جد1احلرام1تتو�ّس�طه1الكعبة1امل�س�ّرفة1قبلة1امل�س�لمني1يف1خمتلف1بقاع1الأر�س،1بلغ1
حجم1�س�كانها1نحو11.51مليون1ن�س�مة1ح�س�ب1تعداد1،2٠1٠1ويوؤّمها1�س�نويا1قرابة1151مليون1زائرا،1منهم121مليون1تقريبا1ت�س�تقبلهم1يف1

مواقي�ت1حم�ددة1ي�وؤدون1فيه�ا1فري�سة1احلج.
1

اأم�ا1املدين�ة1املن�ورة،1ثاني�ة1اأه�م1امل�دن1املقد�س�ة1عن�د1امل�س�لمني1بع�د1مك�ة1املكرم�ة،1فتت�س�م1باأهمي�ة1حا�س�مة1يف1التاري�خ1الإ�س�المي1بع�د1
الهجرة1النبوية1اإليها،1بلغ1تعداد1�سكانها1نحو11.11مليون1ن�سمة1يف1عام1،2٠1٠1ويوؤمها1�سنويًا1وبخا�سة1يف1�سهر1رم�سان1ومو�سم1احلج1

اأع�داد1هائلة1م�ن1احلجاج1واملعتمري�ن1والزائرين.
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     الشكل 1-1-2  : توزيع سكان المملكة على مستوى المدن حسب حجمها السكاني في تعداد 2٠1٠

     امل�شدر: م�شلحة الح�شاءات العامة واملعلومات ، تعداد ٢٠١٠م.

     الشكل 1-1-3 : النمو السكاني في المدن الرئيسة بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة 1٩٩2-2٠1٠ 

          امل�شدر: م�شلحة الح�شاءات العامة واملعلومات ، تعداد ٢٠١٠م.
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مدين�ة1ج�دة1ه�ي1البواب�ة1الغربي�ة1الرئي�س�ة1للمملك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1واإىل1املدن1املقد�س�ة،1بها1اأك�رب1ميناء1جتاري1بحري1على1�س�احل1
البح�ر1الأحم�ر،1وه�ي1اأك�رب1م�دن1منطق�ة1مك�ة1املكرم�ة1بحج�م1�س�كاين1و�س�ل1اإىل13.431ملي�ون1ح�س�ب1تع�داد1.2٠1٠1و1ثاني�ة1اأكرب1مدن1

اململكة1بع�د1الريا�س.
مدين�ة1الدم�ام1ه�ي1خام��س1اأك�رب1مدين�ة1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية،1حي�ث1ترك�ز1فيه�ا1معظ�م1�سناعة1النف�ط1يف1الب�الد.1وبها1اأكرب1
مين�اء1جت�اري1عل�ى1�س�احل1اخللي�ج1العرب�ي،1وبل�غ1ع�دد1�س�كانها1نح�و1٩٠3.٠٠٠1ن�س�مة1ح�س�ب1تع�داد1.2٠1٠1وق�د1�س�هدت1اأ�س�رع1من�و1
اقت�س�ادي1يف1الب�الد...1ل�ذا،1ينبغ�ي1ع�دم1اإغف�ال1اأهمي�ة11دور1مدين�ة1الدم�ام1يف1حتقي�ق1التنمي�ة1املتوازن�ة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1

باعتباره�ا1البواب�ة1ال�س�رقية1الرئي�س�ة1للمملكة.

 خطط التنمية الوطنية
من�ذ1مطل�ع1ال�س�بعينات،1ب�داأت1اململك�ة1العربية1ال�س�عودية1ت�س�هد1حتولت1اقت�سادية1واجتماعية1ومنوا1�س�كانيا1م�سط�ردا1يف1جميع1اأنحاء1البالد،1
فبداأت1بتطبيق1خطتها1الإمنائية1اخلم�س�ية1الأوىل1يف1عام11٩7٠1للت�سدي1ب�س�كل1اأف�سل1للنمو1ال�س�كاين1ال�س�ريع1تلتها1�سل�س�لة1من1خطط1التنمية1
اخلم�سية1الوطنية؛11التا�سعة1منها1وهي1الأحدث1)2٠1٠-2٠14(1هدفت1اإىل1ت�سريع1عملية1التنمية1وتر�سيخ1ا�ستدامتها1وحتقيق1تنمية1عمرانية1
متوازنة1وم�س�تدامة1على1احليز1الوطني1من1خالل1احلد1من1تزايد1الركز1ال�س�كاين1يف1املدن1الرئي�س�ة1وتدعيم1دور1املدن1املتو�س�طة1وال�سغرية1
يف1التنمية1القت�سادية1والجتماعية1والبيئية.1و1توا�سل1هذا1الأهتمام1يف1م�سودة1خطة1التنمية1العا�سرة1)2٠15-2٠1٩1(1التي1ت�سدرها1وزارة1

القت�ساد1والتخطيط.
يق�ارن1اجل�دول11-1-14ب�ني1توزي�ع1امل�دن1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1وفق�ا1لأحجامه�ا1خ�الل1الف�رة1املمت�دة1ب�ني1تع�داد11٩٩21و1تع�داد1
2٠1٠حي�ث1يت�س�ح1تنام�ي1اأع�داد1امل�دن1املتو�س�طة1وال�سغ�رية1احلج�م1والكب�رية1اأي�س�ا1نتيج�ة1الوت�رية1ال�س�ريعة1للنم�و1وارتف�اع1م�س�تويات1
التح�س�ر،1فبع�د1اأن1كان1اإجم�ايل1امل�دن1581مدين�ة1يف1ع�ام11٩631ت�ساع�ف1الع�دد1باأك�رث1م�ن1اأرب�ع1م�رات1عل�ى1امتداد1ثالث�ني1عاما1لي�سل1
اإىل12581مدينة1يف1الوقت1الراهن1حتولت1خاللها1القرى1ال�سابقة1اإىل1بلدات1والبلدات1اإىل1مدن،1وبخا�سة1يف1املناطق1الإدارية1الكبرية،1

وم�ا1ت�زال1امل�دن1الك�ربى1كالريا��س1وج�دة1ما�سي�ة1يف1منوه�ا1احل�سري1حيث1ت�س�تاأثر1هات�ان1املدينتان1بنحو3٠1٪1من1�س�كان1اململكة.

الأهداف العامة خلطة التنمية العا�شرة
فرة1اخلطة14371/114361ه1-14411/1144٠1ه1)2٠1٩1-12٠15(

الهدف األول:1املحافظة1على1القيم1والتعاليم1ال�سالمية1،1وتعزيز1الوحدة1الوطنية،1وتر�سيخ1هوية1اململكة1العربية1وال�سالمية.
التنمية االقتصادية

القت�س�ادي1 التنوي�ع1 تعمي�ق1 الث�اين:1 اله�دف1
باأبع�اده1املختلف�ة.

القت�س�اد1 نح�و1 التح�ول1 الثالـث:1 الهـدف 
املعرف�ة. وجمتم�ع1 املعرف�ة1 عل�ى1 القائ�م1

الهـدف الرابـع:1تو�س�يع1الطاق�ة1ال�س�تيعابية1
لالقت�ساد1الوطني،1وتعزيز1منوه،1وا�ستقراره،1

وقدراته1التناف�سية.
انتاجي�ة1 م�س�توى1 رف�ع1 اخلام�ـض:1 الهـدف 

الوطن�ي. القت�س�اد1
امل�ساف�ة1 القيم�ة1 رف�ع1 ال�شاد�ـض:1 الهـدف 
الوطن�ي،1 القت�س�اد1 يف1 الطبيعي�ة1 للم�وارد1
ا�س�تدامتها،1 و�سم�ان1 م�سادره�ا،1 وتنوي�ع1
احلي�اة1 عل�ى1 واملحافظ�ة1 البيئ�ة،1 وحماي�ة1

لفطري�ة. ا
املن�س�اآت1 قط�اع1 تطوي�ر1 ال�شـابع:1 الهـدف 
يف1 ا�س�هامه1 وزي�ادة1 واملتو�س�طة،1 ال�سغ�رية1
العمال�ة. وتوط�ني1 الجم�ايل،1 املحل�ي1 الن�اجت1
امل�ايل1 ال�س�تقرار1 تعزي�ز1 الثامـن:1 الهـدف 

والنق�دي.
القط�اع1 ا�س�هامات1 زي�ادة1 التا�شـع:1 الهـدف 
الأه�داف1 لتحقي�ق1 انتاجيت�ه1 ورف�ع1 اخلا��س،1

التنموي�ة.

التطور التنظيمي واالداري
م�س�رية1 تعزي�ز1 ع�شـر:1 التا�شـع  الهـدف 
ال�سالح1املوؤ�س�س�ي،1ودعم1موؤ�س�س�ات1املجتمع1
امل�دين،1ورف�ع1كف�اءة1وانتاجي�ة1اأجه�زة1الدول�ة1

وموظفيه�ا.
تنفي�ذ1 ج�ودة1 رف�ع1 الع�شـرون:1 الهـدف 
وتطوي�ر1 التنموي�ة،1 وامل�س�روعات1 الربام�ج1

�سيانته�ا. ومتابع�ة1 تنفيذه�ا،1 الي�ات1
الرتق�اء1 والع�شـرون:1 احلـادي  الهـدف 
املقدم�ة1 العام�ة1 واملراف�ق1 اخلدم�ات1 بكف�اءة1
لل�س�كان،1وزي�ادة1كفايتها1يف1خمتلف1املناطق.
حتقي�ق1 والع�شـرون:1 الثـاين  الهـدف 
اململك�ة. مناط�ق1 ب�ني1 املتوازن�ة1 التنمي�ة1

تر�س�يخ1 والع�شـرون:1 الثالـث  الهـدف 
وحماي�ة1 وال�س�فافية،1 امل�س�اءلة،1 مب�ادئ1

الف�س�اد. ومكافح�ة1 النزاه�ة،1
تعمي�ق1 والع�شـرون:1 الرابـع  الهـدف 
التكام�ل1القت�س�ادي1م�ع1دول1جمل��س1التعاون1
العربي�ة،1 وال�دول1 العربي�ة1 اخللي�ج1 ل�دول1
وتطوي�ر1عالق�ات1اململك�ة1بال�دول1ال�س�المية1
وال�دول1ال�سديق�ة،1وتعزي�ز1دور1اململك�ة1عل�ى1

العامل�ي. ال�سعي�د1

التنمية االجتماعية
امل�وارد1 يف1 الأمث�ل1 ال�س�تثمار1 العا�شـر:1 الهـدف 
نوعي�ة1 وحت�س�ني1 املعي�س�ي،1 امل�س�توى1 ورف�ع1 ال�س�كانية،1

املجتم�ع. فئ�ات1 جلمي�ع1 1- احلي�ا1
الب�س�رية،1 امل�وارد1 تنمي�ة1 ع�شـر:1 احلـادي  الهـدف 
ورفع1انتاجيتها،1وتو�سيع1خياراتها1يف1اكت�ساب1املعارف1

وامله�ارات1واخل�ربات.
ال�س�باب1 ق�درات1 تطوي�ر1 ع�شـر:  الثـاين  الهـدف 
الريادي�ة1واملعرفي�ة1والبدنية،1ورفع1كفاءاتهم1ال�س�هام1

الفاع�ل1يف1التنمي�ة.
وزي�ادة1 امل�راأة1 متك�ني1 ع�شـر:1 الثالـث  الهـدف 

املختلف�ة. التنمي�ة1 جم�الت1 يف1 ا�س�هامها1
الأم�ان1 �س�بكات1 تعزي�ز1 ع�شـر:1 الرابـع  الهـدف 

والطفول�ة. الأ�س�رة1 ورعاي�ة1 الجتماع�ي،1
العم�ل1 فر��س1 توف�ري1 ع�شـر:  اخلام�ـض  الهـدف 
املالئمة1والكافية1للعمالة1الوطنية1واحلد1من1البطالة.
املواطن�ني1 ح�س�ول1 تي�س�ري1 ع�شـر:1 ال�شاد�ـض  الهـدف 
على1ال�سكن1املالئم1وفق1برامج1وخيارات1متنوعة1تلبي1

الطلب.
ال�سحي�ة1 الرعاي�ة1 توف�ري1 ع�شـر:1 ال�شـابع  الهـدف 
جلمي�ع1 العالي�ة1 اجل�ودة1 ذات1 واملتكامل�ة1 ال�س�املة1

عليه�ا. احل�س�ول1 وتي�س�ري1 ال�س�كان،1
الثقافي�ة،1 احلرك�ة1 تنمي�ة1 ع�شـر:1 الثامـن  الهـدف 

العالم�ي. بالعم�ل1 والرتق�اء1
امل�شدر: وزارة الإقت�شاد والتخطيط، ٢٠١5م.
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الجدول 1-1-٤ : عدد المدن السعودية حسب الحجم السكاني ، 1٩٩2  - 2٠1٠

1 مليون – أقل من 3 5٠٠.٠٠٠ – أقل من 1 مليون1٠٠.٠٠٠- أقل من 1٠.٠٠٠٠5٠٠.٠٠٠- أقل من 1٠٠.٠٠٠ نسمةالعام

مليون

أكثر من 3 مليون 

نسمة
19928813230

20101121٩422
 امل�شدر: م�شلحة الح�شاءات العامة واملعلومات ، ١99٢- ٢٠١٠م. 

وتوؤك�د1خط�ة1التنمي�ة1التا�س�عة1عل�ى1اأهمي�ة1تعمي�م1ثم�ار1وفوائ�د1التنمي�ة1القت�سادي�ة1والجتماعية1ب�س�كل1متوازن1عل�ى1جميع1املناطق1
يف1اململك�ة1به�دف1تقلي��س1درج�ات1التباي�ن1يف1م�س�تويات1التنمي�ة1ب�ني1املناط�ق1يف1جم�الت1البني�ة1التحتي�ة1واخلدم�ات1الجتماعي�ة1
وم�ستويات1املعي�سة1وفر�س1العمل1مبا1ينعك�س1اإيجابا1يف1تباطوؤ1وانح�سار1الهجرة1الداخلية1من1الأرياف1نحو1املدن1الرئي�سة1التي1باتت1

ت�س�كل1�سغط�ًا1عل�ى1املراف�ق1العامة1والبنية1التحتي�ة1يف1تلك1املدن.1
وفيم�ا1يتعل�ق1ب�سيا�س�ات1التنمي�ة1العمراني�ة1ومعاجل�ة1الق�ساي�ا1الجتماعية1والثقافي�ة1والبيئية1فقد1وردت1يف1ال�س�راتيجيات1وخطط1

التنمي�ة1الوطني�ة1ب�ني1الف�رة1املمت�دة1من1٩8٠1-12٠٠٠1وبعدها1يف1ال�س�راتيجية1العمرانية1الوطنية1املعتمدة1يف2٠٠11.
 

النمو ال�شكاين
ت�س�ري1تقدي�رات1منت�س�ف1الع�ام1لل�س�كان1املبني�ة1عل�ى1نتائ�ج1التع�داد1الع�ام1لل�س�كان1وامل�س�اكن12٠1٠1اإىل1بل�وغ1تع�داد1ال�س�كان1اململكة1
العربي�ة1ال�س�عودية1نح�و12٩.٩1ملي�ون1ن�س�مة1يف1ع�ام1.2٠131و1وفق�ا1لنتائ�ج1التع�دادات،11ق�ّدر1مع�دل1النم�و1ال�س�كاين1ب��4.٩1٪1خ�الل1
الف�رة1٩741-11٩٩2وانخف��س1اإىل12.41٪1خ�الل1الف�رة1٩٩21-11،2٠٠4وبح�س�اب1مع�دل1النم�و1ال�س�كاين1ال�س�نوي1طيل�ة1211�س�نة1

)1٩٩2-2٠13(1فق�د1بل�غ13.71٪1�س�نويا.1

ويبني1توزيع1ال�س�كان1ح�س�ب1تعداد12٠1٠1اأن17٠1٪1من1جمموع1ال�س�كان1هم1من1ال�س�عوديني،1والن�س�بة1املتبقية1وهي3٠1٪1هم1من1غري1
ال�س�عوديني1يتوق�ع1له�ا1اأن1تنخف��س1يف1امل�س�تقبل،1يف1�س�وء1توج�ه1الدول�ة1للح�د1من1العمالة1الأجنبية1يف1اململكة1م�ا1يخف�س1بالتايل1من1
مع�دل1البطال�ة1عن�د1ال�س�عوديني.1ويف1التوزي�ع1ح�س�ب1الن�وع،1�س�كل1ال�س�كان1الذك�ور1من1ال�س�عوديني621٪،1ومن1غري1ال�س�عوديني٪381،1
وبالن�س�بة1لالإناث1كانت1الن�س�بة7٩1٪1�س�عوديات1و211٪1غري1�س�عوديات،1مع1تفاوت1ملحوظ1يف1الن�س�ب1على1م�س�توى1املناطق1كما1مبني1

يف1اجل�دول5-1-11.

الجدول 1-1-5  : توزيع السكان في المناطق اإلدارية بالمملكة حسب الجنس والجنسية ، تعداد 2٠1٠

المنطقة

سعودي

2٠1٠

غير سعودي

2٠1٠

اإلجمالي

2٠1٠

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

٢٢٢٠٧٢٧٢٠٧٦٠١8٤٢9٦٧٤5١٧٦٢٦٣١٧١٧٧٧٠٢٤8٠٤٠١٣98٣٣58٢٧9٣٧88٦٧٧٧١٤٦الريا�ض

٢٠858١٣٢٠٣٠٢5٢٤١١٦٠٦5١8٢8٤١٢9٧٠5٢9٢٧989٤١٣9١٤٢٢5٣٠٠٠٧8١٦9١5٠٠٦مكة املكرمة

٦٣5٠٤٦٦٢٧٤٦٦١٢٦٢5١٢٣5٠٤88١٦٤9٣٣5١5٤٢١9855٣٤٧9٢٣99١٧٧٧9٣٣املدينة املنورة

٤٧٠٤9٠٤58٠٠١9٢8٤9١٢٢٣٤٠٣٦٣9٦٤٢8٧٣٦٧٦9٣89٣5٢١9٦5١٢١5858الق�شيم

١٤98898١٣9٢٢١٧٢89١١١59٢٤٧٧١٢8989٤١٢١٤٦٦5٢٤٢٣٦٦9١٦8٢١١١٤١٠5٧8٠املنطقة ال�شرقية

٧9٠٢٢98٠٠٦١8١59٠8٤٧٢٤8٠55٧٤٤9٠٣٢٢5٤5١٠٣8٢8٤8٧5١٠8١9١٣٣9٢ع�شري

٣٣9٤5٠٣٢١٧٠٣٦٦١١5٣99٠9١٣١٢9١١٣٠٣8٢٤٣85٤١٣5٢99٤٧9١5٣5تبوك

٢٤٢٣٠5٢٤٤899٤8٧٢٠٤8٤١٦١٢5٧٧9١٠99٤٠٣٢٦٤٦٦٢٧٠٦٧859٧١٤٤حائل

١٣٤٦٢٢١٣٣555٢٦8١٧٧٣955٠١٢٧9٧5٢٣٤٧١٧٤١٧٢١٤٦٣5٢٣٢٠5٢٤احلدود ال�شمالية

5598985٤5١9٧١١٠5٠95١٧٦99٠8٣٠٢5٢٦٠٠١5٧٣٦888٦٢8٢٢٢١٣٦5١١٠جازان

٢٠٢9٧٧١99٤٤٧٤٠٢٤٢٤٧5٣٣9٢٧889١٠٣٢٢8٢٧8٣١٦٢٢٧٣٣٦5٠5٦5٢جنران

١٦9٣٣9١٧9٢9٧٣٤8٦٣٦٤885٢١٤٤٠٠٦٣٢5٢٢١8١9١١9٣٦9٧٤١١888الباحة

١٧٧٣٧9١٧١٧٣٣٣٤9١١٢٧١٢٣١١9٦٦٦9٠89٧٢٤8٦١٠١9١٣99٤٤٠٠٠9اجلوف

95٢٧١٧٣9١8٠٤٠٣١8٧٠٧5٧٦59٣٢9٧٤٢٤9٦٤٢٧8٤٢9٤٠١١5٤٦٠١٤٧١١٦٧٦8٣٠٢٧١٣٦9٧٧املجموع

امل�شدر: م�شلحة الح�شائات العامة واملعلومات ، ٢٠١٠م.
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طريق امللك فهد- الريا�ض
امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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ونظ��رًا1لالإهتم��ام1املتنام��ي1ح��ول1التاأث��ريات1املبا�س��رة1للتزاي��د1ال�س��كاين1يف1حتقي��ق1التنمي��ة1امل�س��تدامة1ويف1اقت�س��اد1اململك��ة،1فق��د1
اعتم��د1جمل���س1ال��وزراء1اإن�س��اء1اللجن��ة1الوطني��ة1لل�س��كان1يف1ع��ام12٠٠71وتعن��ى1بق�ساي��ا1ال�س��كان1م��ن1حي��ث1دم��ج1اأه��داف1ال�سيا�س��ة1
ال�س��كانية1وبراجمه��ا1يف1خط��ط1التنمي��ة1وال�س��راتيجيات1العام��ة1للدول��ة1و1تن�س��يق1اجله��ود1ب��ني1ال��وزارات1والأجه��زة1ذات1العالق��ة1
بق�ساي��ا1ال�س��كان.1وكان1للجن��ة1دور1يف1ال�سيا�س��ات1القا�سي��ة1بخف���س1العتم��اد1عل��ى1العمال��ة1الجنبي��ة1كاإح��دى1اآلي��ات1اإدارة1النم��و1

ال�س��كاين،1ومت1ان�س��اء1وزارة1الأ�س��كان1ع��ام12٠111لتت��وىل1مه��ام1وق�ساي��ا1الإ�س��كان.
1

2- إدارة و تكامل الروابط الريفية الحضرية 
ورد1يف1التقرير1الوطني1املقدم1اإىل1موؤمتر1املوؤئل1الثاين1يف11٩٩61من1اأن1اأن�سطة1التخطيط1العمراين1يف1اململكة1تنق�سم1اإىل1ثالثة1

م�ستويات1:1
· امل�شـتوى الوطنـي1املمث�ل1يف1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطني�ة1الت�ي1تعت�رب1الإط�ار1املح�دد1لل�سيا�س�ات1العام�ة1العري�س�ة1	

لتحقي�ق1التنمي�ة1العمراني�ة1املتوازن�ة1عل�ى1احلي�ز1الوطن�ي1يف1امل�دى1الطوي�ل.
· امل�شـتوى اٌلإقليمـي1املمث�ل1يف1اخلط�ط1العمراني�ة1الإقليمي�ة1الت�ي1تعترب،1يف1�سوء1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطنية،1الإطار1	

التوجيهي1الأكرث1تف�سيال1للتنمية1العمرانية1على1م�ستوى1املناطق.
· امل�شتوى املحلي1املمثل1يف1اخلطط1العمرانية1للوحدات1املحلية1التي1تعد1يف1�سوء1ال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية1واخلطة1	

العمرانية1الإقليمية1لتحقيق1اأهداف1اخلطط1العمرانية1الإقليمية1على1م�ستوى1الوحدات1املحلية1و�سبط1التنمية1العمرانية1
فيها1وتن�سيق1تنفيذ1امل�سروعات1بالوحدات1املحلية.

ال�شرتاتيجية العمرانية الوطنية

قب�ل1موؤمت�ر1املوئ�ل1الث�اين1يف1،1٩٩61وبه�دف1التعام�ل1م�ع1الق�سايا1الأ�سا�س�ية1التي1بداأت1تربز1يف1اململكة1م�ن1حيث1اخللل1يف1التوزيع1
امل�كاين1لل�س�كان1والأن�س�طة1واخلدم�ات1وظه�ور1التباين�ات1والف�وارق1يف1م�س�تويات1التنمي�ة1ون�سي�ب1املناط�ق1م�ن1اخلدم�ات1واملرافق1
وفر��س1العم�ل،1تول�ت1وكال�ة1ال�وزارة1لتخطي�ط1املدن1بوزارة1ال�س�ئون1البلدية1والقروية11اإعداد1و�سياغة1ا�س�راتيجية1عمرانية1وطنية1
�ه1اأ�سا�س�ي1مل�س�اريع1وبرام�ج1وخط�ط1التنمي�ة1اخلم�س�ية1وبن�اء1رواب�ط1كب�رية1وتدعي�م1 ه�ا1جمل��س1ال�وزراء1يف1الع�ام12٠٠11كموجِّ اأقرَّ

التكام�ل1ب�ني1املناط�ق1الريفي�ة1واحل�سري�ة1�س�عيا1لتحقي�ق1تنمي�ة1عمرانية1متوازن�ة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1من1خالل:1

· 11ت�سجيع1منط1متوازن1مكانيًا1لتوزيع1ال�سكان1والتنمية1العمرانية1على1كامل1احليز1الوطني؛	
· 1التقليل1اإىل1اأدنى1حد1من1الآثار1ال�سلبية1للنمو1ال�سكاين1ال�سريع1يف1املدن1الكربى؛	
· 1�سمان1ال�ستغالل1الأمثل1للمرافق1والتجهيزات1الأ�سا�سية1واخلدمات1القائمة؛1	
· 1توجيه1ودعم1التنمية1ال�ساملة1للمدن1املتو�سطة1وال�سغرية1؛	
· 1تنويع1القاعدة1القت�سادية1يف1خمتلف1املناطق1وفقا1ملواردها1واإمكاناتها1ومزاياها1الن�سبية؛1	
· 1دعم1امل�ساريع1الإمنائية1اجلديدة1التي1ت�ساهم1يف1حتقيق1الربط1بني1املناطق1الريفية1واحل�سرية؛	
· 1دعم1مدن1خمتارة1لتكون1مبثابة1-مراكز1منو-1لتفادي1تركز1ال�سكان1يف1املدن1الكربى؛	
· 1حت�سني1النظام1الإداري1ملراكز1النمو1املختارة؛	
· 1تنمية1وتطوير1املدن1احلدودية1لأهميتها1على1�سعيد1الأمن1الوطني.	

وق�د1داأب�ت1اململك�ة1من�ذ1ع�ام11٩٩61عل�ى1تطوي�ر1ا�س�راتيجيات1و�سيا�س�ات1وبرام�ج1التنمي�ة1العمرانية1يف1كاف�ة1امل�س�تويات1التخطيطية1
كان1من1نتاج1ذلك،1بالتزامن1مع1اإعداد1ال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية،1اإعداد1ا�سراتيجيات1تنمية1اإقليمية1للمناطق1الثالث1ع�سرة1
الإداري�ة1باململك�ة؛1وكذل�ك1خمطط�ات1هيكيل�ة1للم�دن1مت1اإعداده�ا1بالتع�اون1م�ع1البلدي�ات1و1خمطط�ات1عمراني�ة1حملي�ة1وخمطط�ات1
رئي�س�ة1اإر�س�ادية1مت1اإعداده�ا1ع�ن1طري�ق1التعاق�د1م�ع1املكاتب1ال�ست�س�ارية1الوطنية1حتت1اإ�س�راف1الوزارة1بالتن�س�يق1م�ع1بلديات1املدن.1

ومن�ذ1بداي�ة1ع�ام112٠141والعم�ل1ج�اٍر1يف1حتدي�ث1وتفعي�ل1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطني�ة1به�دف1حتدي�ث1قاع�دة1بيان�ات1قطاعي�ة1مكاني�ة1
واب�راز1اه�م1منج�زات1�سيا�س�ات1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطني�ة1عل�ى1احلي�ز1الوطني1بكافة1م�س�توياته.

لقد1اأكدت1ال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية1على1الأخذ1مبحاور1التنمية1الوطنية1كمدخل1اأ�سا�سي1لإدارة1وتوجيه1التنمية1العمرانية1
يف1امل�دى1الطوي�ل1و�سم�ان1حتقي�ق1تكام�ل1فاع�ل1ب�ني1خمتل�ف1مناط�ق1اململك�ة1وانت�س�ار1تدريج�ي1للتنمي�ة1وفق1ت�سل�س�ل1هرم�ي1متوازن1
للمدن1والقرى1)ال�س�كل11-1-4(؛1كذلك1حتديد1261مركز1منو1وطني1منها1الريا�س،1مكة1املكرمة،1املدينة1املنورة،1جدة،1والدمام1
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والت�ي1تعت�رب1اأي�س�ا1بواب�ات1اململك�ة1نح�و1الع�امل،1وع�دد1م�ن1امل�دن1املتو�س�طة1وال�سغ�رية1)138مدين�ة(1�سم�ن1املح�اور1الوطني�ة1للتنمي�ة1
كمراك�ز1من�و1اإقليمي�ة1ق�ادرة1عل�ى1ا�س�تيعاب1النم�و1ال�س�كاين1يف1امل�س�تقبل1ما1يحّد1بالتايل1من1الهجرات1ال�س�كانية1�س�وب1املدن1الكربى،1

اإ�ساف�ة1اإىل1حتدي�د11٠81مرك�ز1من�و1حمل�ي1�سم�ن1حم�اور1التنمي�ة1للقيام1بذات1ال�دور1الوظيفي1على1امل�س�توى1املحلي.1

 الشكل1-2-1 :  مراكز النمو القائمة و محاور التنمية،  2٠٠1 م /  1٤22 هـ.

 امل�شدر: وزارة ال�شئون البلدية والقروية، ال�شرتاتيجية العمرانية الوطنية، ٢٠٠١م.

م�ن1الأهمي�ة1مب�كان1لتحقي�ق1التنمي�ة1املتوازن�ة1العمل1عل�ى1تدعيم1وتقوية1الرواب�ط1والتكامل1بني1املراكز1احل�سري�ة1والأرياف1الداخلية1
املحيط�ة1به�ا،1وكذل�ك1تعزي�ز1اأداء1امل�دن1املتو�س�طة1وال�سغ�رية1به�دف1التخفيف1من1الركي�ز1املفرط1للخدمات1والأن�س�طة1القت�سادية1
وال�سكان1يف1املدن1الكربى،1فتح�سني1الكفاية1الداخلية1للمدن1املتو�سطة1وال�سغرية1من1�ساأنه1اأن1ي�سهم1بدرجة1كبرية1يف1ت�سكيل1منظومة1

هرمي�ة1م�ن1امل�دن1والبل�دات1والق�رى1اأك�رث1توازنًا،1وبخا�سة1�سم�ن1حماور1التنمية1املحددة1يف1ال�س�راتيجية1العمرانية1الوطنية.

ويف1م�سعاها1لتعزيز1الروابط1احل�سرية-الريفية،1التزمت1حكومة1اململكة1العربية1ال�سعودية1بتح�سني1البنية1التحتية1وتاأمني1اخلدمات1
العامة1يف1كافة1مناطقها1عرب1�سل�سلة1من1خطط1التنمية1الوطنية1اخلم�سية1وال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية1التي1انطوت1على1التو�سع1
يف1�س�بكة1الطاقة1الوطنية1وحت�س�ني1البنية1التحتية1للطرق1التي1تهدف1اإىل1حتقيق1الربط1والتكامل1بني1املحاور1الرئي�س�ة1للتنمية.1ويتم1
حت�سني1البنية1التحتية1من1خالل1اإن�ساء1منظومة1هرمية1متوازنة1للمدن1والبلدات1والقرى1يف1البالد1كما1ورد1يف1توجهات1ال�سراتيجية1

العمرانية1الوطنية.
مازال�ت1الهج�رة1الداخلي�ة1م�ن1الري�اف1�سوب1املدن1ت�س�كل1حتديًا1رئي�س�ًا1اأمام1حتقيق1التنمية1امل�س�تدامة1واملتوازن�ة1يف1اململكة1العربية1
ال�س�عودية،1اإذ1اأحدث�ت1موج�ات1الهج�رات1الري�ف1-ح�سري�ة1ال�سخمة1كّمًا1هائ�اًل1من1ال�سغوط1القت�سادي�ة1والجتماعية1والبيئية1على1
امل�دن1الك�ربى،1مم�ا1ي�س�تدعي1زي�ادة1حج�م1الإنف�اق1الع�ام1يف1ه�ذه1امل�دن1لتح�س�ني1بناه�ا1التحتي�ة؛1م�ن1هن�ا1تنب�ع1اأهمي�ة1واأولوية1حتفيز1
الأن�س�طة1القت�سادي�ة1يف1املناط�ق1الأق�ل1من�وًا1)مراك�ز1النم�و1الإقليمي�ة1املح�ددة1يف1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطنية(1تبع�ًا1ملعطياتها1

الذاتي�ة1ومقوماته�ا1التنموي�ة1ومزاياه�ا1الن�س�بية1م�ا1يحد1كثريا1من1�س�يل1الهجرات1الداخلي�ة1باإجتاه1املدن.
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وتق�ر1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطني�ة1ب�اأن1تنمي�ة1وتطوي�ر1�س�بكات1التجهي�زات1واملراف�ق1الأ�سا�س�ية1للم�دن1ال�سغ�رية1واملتو�س�طة1
احلج�م1�س�يوؤدي1لزي�ادة1الطاق�ة1ال�س�تيعابية1ال�س�كانية1له�ذه1املدن1وتدعيم1الأن�س�طة1القت�سادي�ة1فيها،1كما1�س�يكون1لتنويع1القاعدة1
القت�سادية1يف1املدن1املتو�سطة1وال�سغرية1تاأثريه1الإيجابي1يف1تقوية1وتعزيز1الروابط1والتكامل1بني1املدن1واأريافها1الداخلية1ما1يرفع1
م�ن1مع�دل1النم�و1القت�س�ادي1الوطن�ي1يف1امل�دى1البعي�د،1ناهي�ك1ع�ن1قل�ة1التكالي�ف1املطلوبة1ن�س�بيا1لتنمي�ة1وتطوير1البن�ى1التحتية1يف1

امل�دن1املتو�س�طة1وال�سغ�رية1مقارن�ة1بتلك1املطلوب�ة1للمدن1الكربى.
1

3- تلبية احتياجات الشباب في المناطق الحضرية 

�س�هدت1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1جمموع�ة1م�ن1التح�ولت1والتط�ورات1يف1احلي�اة1الجتماعية1والثقافي�ة1والقت�سادية1مثَّل1ال�س�باب1
فيها1عاماًل1هاما،1وهم1عماد1وم�ستقبل1اململكة1حيث1ي�سكل1من1هم1دون1�سن1ال�1241ن�سف1�سكان1البالد1تقريبا1ومن1هم1دون1اخلم�س1

ع�سرة1�سنة1ي�سكلون1الثلث.1

1يف1الع�ام1،2٠121�س�ّكل1ال�س�كان1دون1�س�ن1151�س�نة3٠.41٪1م�ن1جمم�وع1ال�س�كان1البال�غ12٩.21ملي�ون1ن�س�مة1)اجل�دول1-3-1(،1
وهذه1الن�س�بة1املئوية1لل�س�باب1ال�س�عودي1دون1�س�ن1151اأعلى1بكثري1مقارنة1مبثيالتها1يف1حالة1ال�س�كان1غري1ال�س�عوديني1املقيمني1داخل1
اململكة،1ما1ي�سع1احلكومة1ال�س�عودية1واملجتمع1املدين1اأمام1حتديات1تلبية1واإ�س�باع1حاجات1ال�س�باب1من1التعليم1والتدريب1والتوظيف1
وال�سحة1والرويح،1لكنها1باملقابل،1اذا1ما1اح�سن1ادارتها،1ت�سكل1فر�سا1كبرية1لإدماج1طاقات1وقدرات1ال�سباب1الإبداعية1يف1عملية1

التنمية1احل�سرية1امل�س�تدامة.
1

الجدول 1-3- 1 :  الشباب السعودي ) 15 - 2٤ عامًا( من اجمالي السعوديين حسب المنطقة اإلدارية، 2٠1٠م.

النسبة من اجمالي السعودين )%(العددالمنطقة

9٣8٣99٢١.٤الرياض

٧9٠٠89١9.٧مكة المكرمة

٢٦١555١9.8المدينة المنورة

١98955٢١.٣القصيم

٦٤٠١59٢١.9المنطقة الشرقية

٣٢٣٢٦٧٢٠.١عسير

١٤٤89٢٢٠.٣تبوك

١٠٢٤٠٧١9.9حائل

٦١٠8١٢٢.٠الحدود الشمالية

٢٣٧985٢٠.٣جازان

8٣٢٢٤١9.٦نجران

٦٧٤95١9.٠الباحة

٧8٦١5٢١.8الجوف

٣9٢8١١١٢٠.٧المجموع

  امل�شدر: م�شلحة الإح�شاءات العامة واملعلومات، ٢٠١٠.

يف1ه�ذا1ال�س�ياق،1تب�دو1الهتمام�ات1املجتمعي�ة1اإزاء1ق�ساي�ا1ال�س�باب1اأك�رث1�س�دة1واإحلاحا1من1تل�ك1املتعلقة1بحجم1ال�س�كان،1فالفتقار1
لفر��س1وخدم�ات1تروي�ح1وترفي�ه1كافي�ة1خا�س�ة1بال�س�باب1واحلاج�ة1اإىل1حت�س�ني1نوعي�ة1املراف�ق1القائم�ة1يت�س�در1قائم�ة1اأولوي�ات1
احتياج�ات1ال�س�باب1يف1املناط�ق1احل�سري�ة،1م�ا1حم�ل1احلكوم�ة1على1اإ�سافة1ف�سل1جديد1خا�س1بال�س�باب1يف1خطتي1التنمية1التا�س�عة1
والعا�سرة1ملعاجلة1ق�ساياهم1والإيفاء1مبتطلباتهم1عرب1منظور1�سمويل1يتناول1اأبعاد1التنمية1القت�سادية1والجتماعية1والثقافية،1مع1
الأخ�ذ1يف1العتب�ار1الأدوار1املختلف�ة1لل�س�باب1وكذل�ك1احتياجاته�م،1واأدرج�ت1يف1اخلطة1التا�س�عة1ميزانية1خم�س�ية1قوامها17.21بليون1
ري�ال1�س�عودي1لتنفي�ذ1خمتل�ف1الربام�ج1والأن�س�طة1ال�س�بابية1ويتوق�ع1اأن1يت�ساعف1ه�ذا1الرقم1يف1خم�س�سات1خطة1التنمية1العا�س�رة1

1.)2٠1٩-2٠14(



19 موئل األمم المتحدة الثالث                                                                                                                                                                                              التقرير الوطني

وكما1هو1وارد1يف1خطة1التنمية1التا�س�عة،1فاإن1الرئا�س�ة1العامة1لرعاية1ال�س�باب1هي1اجلهة1احلكومية1املعنية1بتن�س�يق1الن�س�طة1ال�س�بابية1
الريا�سي�ة1و1الجتماعي�ة1حي�ث1تنت�س�ر1خدماته�ا1يف1اأك�رث1م�ن11٠71م�ن1امل�دن1والق�رى1م�ن1خ�الل11231مرفق�ا1حكومي�ا1وت�س�مل1امل�دن1
الريا�سية1وبيوت1ال�س�باب1واملراكز1الريا�سية1والإ�س�تادات1وال�سالت1الريا�سية1وال�س�احات1ال�س�عبية.1ومتتد1خدمات1الرئا�س�ة1العامة1
لرعاي�ة1ال�س�باب1لتغط�ي1جمي�ع1مناط�ق1اململك�ة1الأخ�رى1ع�ن1طريق1التع�اون1والتن�س�يق1مع1اجلهات1احلكومي�ة1ذات1ال�سلة1بالن�س�اطات1
ال�س�بابية1وخا�سة1وزارة1ال�س�وؤون1الجتماعية1و1وزارة1الثقافة1والإعالم،1ويف1م�س�ودة1خطة1التنمية1العا�س�رة1مت1ت�سمني1ف�سل1ال�س�باب1

والتنمي�ة1به�دف1موا�سل�ة1اجله�ود1الت�ي1ت�س�عى1اإىل1دمج1البعد1ال�س�بابي1يف1خط�ط1التنمية1املختلفة.

وتعن�ى1كذل�ك1وزارة1ال�س�وؤون1البلدي�ة1والقروي�ة1باخلدم�ات1املقدمة1لل�س��باب1م��ن1خ��الل1اأمان�ات1وبلديات1املدن1حيث1تعمل1على1اإن�س�اء1
ال�س�احات1البلدية،1وم�سامري1امل�س�ي،1والعرو�س1امل�س�رحية1والفنية1التي1ت�س�تهدف1ال�س�باب.1ومن1الأمثلة1على1ما1تقدمه1اأمانات1املدن1
من1خدمات1لل�س�باب،1مبادرة1اأمانة1منطقة1الريا�س1باإن�ساء11٠٠1�ساحة1بلدية1يف1�ستى1اأحياء1مدينة1الري�ا�س1خ�الل1الأعوام2٠٠71-
1،2٠٠٩به�دف1اإيج��اد1مواق�ع1ترفيهي�ة1وريا�سي�ة1لل�س�باب1ت�س�هم1يف1تنميته�م1ج�س�ديًا1وذهني�ًا1مبمار�س�ة1الن�س�اطات1الريا�سي�ة1داخ�ل1

الأحياء1ال�س�كنية.

��ُس1 يف1الع�ام1،2٠131اأطلق�ت1وزارة1القت�س�اد1والتخطي�ط1وثيق�ة1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1لل�س�باب1للمملك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1الت�ي1توؤ�ِسّ
لنظرة1�س�مولية1متكاملة1لتفعيل1القدرات1الكامنة1لدى1ال�س�باب1وتعزيز1م�س�اركتهم1يف1عمليات1التنمية1الإقليمية1والوطنية1امل�س�تدامة،1
وعند1اقرار1ال�سراجتية1�سيتم1تنفيذ1برامج1تنموية1تن�سجم1مع1اهدافها1وحماورها1وذلك1من1قبل1الوزارت1واجلهات1احلكومية1ذات1

العالقة.1

ا�شتاد امللك فهد الريا�ض
امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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وحتدد1م�سودة1ال�سراتيجية1الوطنية1لل�سباب1الأولويات1والتوجهات1والن�ساطات1العملية1الداعمة1للتنمية1ال�سبابية،1وكا�سراتيجية1
حكومية1ر�س�مية1فهي1تنه�س1بال�س�باب1وتقدم1روؤية1واطارًا1وفهمًا1وطنيًا1حيال1كيفية1ا�س�تنها�س1قدرات1وطاقات1واإمكانات1ال�س�باب1

لي�ساهموا1يف1التنمية1الإقليمية1والوطنية1للبالد.

املو�سوعات1الأ�سا�سية1يف1م�سودة1ال�سراتيجية1هي:
· التعليم1والتدريب	
· العمل	
· ال�سحة	
· الثقافة1والإعالم	
· الت�سالت1وتقنية1املعلومات1	
· الرفيه1وا�ستثمار1وقت1الفراغ	
· املواطنة1ال�ساحلة1وامل�ساركة1املجتمعية1	
· ال�سرة1	

وبرغم1كافة1هذه1اجلهود1يف1جمال1التنمية1العمرانية1واإ�سراك1ال�سباب1فيها،1يالحظ1الن�ساط1املتزايد1لل�سباب1على1�ساحة1الف�ساء1
اللك�روين1ع�رب1النرن�ت1و1و�س�ائل1التوا�س�ل1الإجتماع�ي1والت�ي1اأ�سب�ح1تاأثريه�ا1ط�اغ11يف1خمتل�ف1جوان�ب1حي�اة1ال�س�باب1التعليمي�ة1

والرفيهية.

ويعت�رب1ا�س�تخدام1و�س�ائل1الإت�س�ال1الرقم�ي11اأك�رب1حت�ول1ملح�وظ1يف1حي�اة1الفئات1ال�س�بابية1والن�س�ائية1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1
من�ذ1موؤمت�ر1املوئ�ل1الث�اين1يف1.1٩٩61لق�د1كان1الع�راف1باأهمي�ة1دور1النرن�ت1و1و�س�ائل1التوا�س�ل1الجتماع�ي1يف1حي�اة1ال�س�باب1
تدريجيا.1هناك141مليون1مغردا1)م�ستخدما1ل�1توير(1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية،1اإذ1تبني1من1نتائح1م�سح1جرى1تنفيذه1موؤخرا1اأن1
51٪1م�ن1م�س�تخدمي1النرن�ت1يف1اململك�ة1كان�وا1مغردي�ن1م�ا1و�س�ع1اململكة1يف1املرتبة1الأوىل1عامليا1من1حيث1ا�س�تخدام1موقع1ال�س�بكة1
الجتماعي�ة1–1توي�ر؛1والثاني�ة1بع�د1م�س�ر1يف1ا�س�تخدام1موق�ع1�س�بكة1ال��1في��س1ب�وك1يف1منطق�ة1ال�س�رق1الأو�س�ط.1وت�راوح1اأعم�ار1

م�س�تخدمي1في��س1ب�وك1و1توي�ر1ب�ني251-134�س�نة1يليه�م1من1هم1دون1اخلام�س�ة1والع�س�رين1م�ن1العمر.

1تقدي�رات1حي�ازة1اأجه�زة1الإت�س�ال1الرقم�ي1اأو1ا�س�تخدامها1)هوات�ف1ذكي�ة،1اأجهزة1لوحية،1حوا�س�يب1حممولة(1يف1اأو�س�اط1ال�س�باب1
ال�سعودي1وا�ستخدامهم1ل�سبكة1النرنت1عالية.1ففي1مدينة1الريا�س1على1�سبيل1املثال1بلغت1الن�سبة1املئوية1لالأفراد1امل�سركني1بخط1

هاتف1جوال1851٪1ما1يعني1اأن1العديد1منهم1م�س�رك1باأكرث1من1خط.1

وي�زداد1تاأث�ري1ا�س�تخدام1و�س�ائل1الت�س�ال1الرقم�ي1ايجاب�ًا1يف1ج�ودة1التعلي�م1يف1اململك�ة1عن�د1فئ�ات1ال�س�باب1نتيج�ة1لتزاي�د1التثقي�ف1
والتعلي�م1ع�رب1النرن�ت،1وا�س�تخدام1اللغ�ة1الجنليزي�ة1يف1التوا�س�ل1اللك�روين1ي�س�هم1كث�ريا1يف1التع�رف1عل�ى1ثقاف�ات1اخ�رى.

وم�ن1وجه�ة1النظ�ر1التنموي�ة1احل�سري�ة،1عان�ت1اململك�ة1يف1الع�ام1٩٩61من1تاأخ�ري1يف1توفري1اخلدم�ات1الهاتفية1واخلط�وط1الأر�سية،1
اأما1اليوم1ومع1اإن�س�اء1اأبراج1الت�سالت1يف1خمتلف1اأرجاء1اململكة1و1تناف��س1م�س�غلي1�س�بكات1الت�سالت1فقد1جتاوزت1اململكة1ع�سر1

الت�سال1ال�س�لكي1اإىل1الت�سال1الرقمي...1وامل�س�تفيد1الرئي��س1هنا1هم1فئة1ال�س�باب1ال�س�عودي.

تع�د1م�س�كلة1البطال�ة1ب�ني1ال�س�باب1ال�س�عودي1)اإن�اث1و1ذك�ور(1م�س�كلة1ح�ادة1فع�ال1،1اإذ1و�س�ل1مع�دل1البطال�ة1يف1ع�ام12٠131لالإن�اث1
يف1الفئ�ة1العمري�ة151-12٩1اإىل311ر6٠٪1)ي�س�كلن٩1ر41٪1م�ن1اإجم�ايل1ق�وة1العم�ل1الن�س�ائية(1واإىل51ر17٪1للذك�ور1يف1نف��س1الفئ�ة1
العمري�ة1)ي�س�كلون31ر2٩٪1م�ن1اإجم�ايل1ق�وة1عم�ل1ال�س�باب1الذك�ور(1.1وللح�د1م�ن1م�س�كلة1البطال�ة،1قام�ت1احلكوم�ة1بجه�ود1كب�رية1
�س�ملت1ال�س�راتيجية1الوطنية1للعمل1يف1عام12٠٠٩1وما1ت�سمنته1من1برامج1واآليات1و�سيا�س�ات1تنفيذية1تهدف1لزيادة1م�س�اهمة1قوة1

العم�ل1ال�س�عودية1يف1�س�وق1العم�ل1وتوف�ري1املزي�د1م�ن1فر��س1الأ�س�تثمار1اأم�ام1ال�س�باب1عن1طريق1تنوي�ع1القت�ساد1ال�س�عودي.1

تهدف1ال�سراتيجية1ب�سكل1خا�س1اإىل1تقليل1التفاوت1بني1القطاعني1العام1واخلا�س1من1حيث1اأو�ساع1العمل1والأجور،1واقراح1و�سائل1
واأ�س�اليب1لت�س�جيع1ال�س�باب1ال�س�عودي1عل�ى1العم�ل1اأك�رث1يف1اأن�س�طة1القط�اع1اخلا�س1منه1يف1القط�اع1العام،1كما1تهدف1ال�س�راتيجية1
اإىل1زيادة1م�س�اركة1القوى1العاملة1ال�س�عودية1ودعم1توظيفها1يف1القطاع1اخلا�س1من1خالل1اإلزام1من�س�اآت1و�س�ركات1القطاع1اخلا�س1

بتحقيق1ن�س�بة1ال�سعودة1املطلوبة1نظاما.1111111

وال�سورة1تبدو1اأكرث1حتديًا1بالن�س�بة1للفتيات،1فامل�س�اهمة1الن�س�ائية1يف1اإجمايل1القوة1العاملة1ت�سل1اإىل21ر15٪،1اأكرثها1بني1الن�س�اء1
مم�ن1ت�راوح1اأعماره�ن1ب�ني13٠1و1341�س�نة1حي�ث1ت�سل1م�س�اهمتهن1يف1قوة1العم�ل1اإىل41ر3٠٪1ما1بني1عامالت1وغري1عامالت.
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ويتوقع1اأن1تزداد1ن�س�بة1م�س�اركة1الإناث1يف1�س�وق1العمل1نتيجة1التو�س�ع1التدريجي1يف1الفر�س1واملجالت1اجلديدة1لعمل1املراأة1ال�س�عودية1
كم�ا1يف1قط�اع1ال�س�ياحة،1والتح�س�ن1التدريج�ي1يف1الأج�ور1ويف1بيئ�ات1العم�ل1يف1القط�اع1اخلا��س،1واإ�س�دار1احلكومة1تعليماته�ا1ب�سرورة1
تاأني�ث1كاف�ة1حم�الت1بي�ع1امل�س�تلزمات1الن�س�ائية.1وم�ع1تزاي�د1اأع�داد1اخلريج�ات11ال�س�عوديات1م�ن1خمتل�ف1نظ�م1التعلي�م1والتدريب1فاإن1
احتم�الت1الزي�ادة1الكب�رية1يف1ق�وة1العم�ل1الن�س�ائية1م�ن1املتعلم�ات1�س�تكون1عالية1اإذا1م�ا1مت1حتفيز1وترية1الطلب1عليها1والتو�س�ع1فيها.

 امل�شاركة يف قوة العمل

1�س�هدت1ن�س�بة1امل�س�اركة1يف1قوة1العمل،1من1بني1الذين1هم1يف1�س�ن1العمل،1خالل1خطة1التنمية1التا�س�عة1ارتفاعًا1من1نحو1)4٩.٩٪(1يف1عام1
12٠٠٩اإىل1نح�و1)54٪(1يف1ع�ام1.2٠131وخ�الل1امل�دة1نف�س�ها1ارتفع�ت1ن�س�بة1امل�س�اركة1للذك�ور1م�ن1)74.2٪(1اإىل1)78.3٪(،1ولالإن�اث1م�ن1

)17.4٪(1اإىل1نح�و1)1.٪2٠(.

وزادت1ن�س�بة1م�س�اركة1املواطن�ني1)ذك�ورًا1واإناث�ًا(1يف1ق�وة1العم�ل1خ�الل1امل�دة1نف�س�ها1م�ن1نح�و1)36.4٪(1اإىل1نح�و1)4٠.4٪(.1وق�د1تفاوت�ت1
الزيادة1بني1املواطنني1واملواطنات،1حيث1ارتفعت1ن�س�بة1م�س�اركة1الذكور1املواطنني1من1)6٠.8٪(1اإىل1)64.6٪(،1مقابل1الإناث1املواطنات1
من1)12٪(1اإىل1)16.4٪(.1ويعود1ارتفاع1ن�س�بة1الزيادة1لالإناث1عن1ن�س�بة1الزيادة1للذكور1اإىل1التو�س�ع1يف1توفري1فر�س1العمل1للمواطنات1يف1
العديد1من1الن�س�اطات1كالتعليم1وال�سحة1وجتارة1التجزئة،1وذلك1�سمن1ال�سيا�س�ات1والإجراءات1التي1نفذتها1اجلهات1املخت�سة1لرفع1ن�س�ب1
توظيف1املواطنات.1واأي�سًا1اأ�سهم1التطور1التقني1يف1جمال1الت�سالت1يف1توفري1فر�س1عمل1واأمناط1عمل1جديدة1�سجعت1املراأة1على1امل�ساركة1

يف1ق�وة1العمل،1اجلدول1)2-3-1(.
  الجدول 1-3-2: نسب المشاركة في قوة العمل من إجمالي السكان في سن العمل 

اإلجماليوافدونمواطنونالبيان

ذكور )%(
٢٠٠9٦٠.89٣.9٧٤.٢
٢٠١٣٦٤.٦9٤.٢٧8.٣

إناث )%(
٢٠٠9١٢.٠٣9.١١٧.٤
٢٠١٣١٦.٤٣١.٢٢٠.١

اإلجمالي )%(
٢٠٠9٣٦.٤٧9.١٤9.9
٢٠١٣٤٠.٤٧٦.95٤.٠

التغير في نسبة 
المشاركة

٣.8٠.٣٤.١ذكور
٢.٧-٤.٤٧.9اإناث

٤.١-٤.٠٢.٢الإجمايل

امل�شدر: م�شلحة الإح�شاءات العامة واملعلومات، ن�شرة بحث القوى العاملة للأعوام ١٤٣٠ و١٤٣٤ه )٢٠٠9 و٢٠١٣(.

وبالن�س�بة1للوافدين،1فقد1انخف�ست1ن�س�بة1م�س�اركتهم1يف1قوة1العمل1خالل1املدة1امل�س�ار1اإليها1من1نحو1)7٩.1٪(1اإىل1نحو1)٩.٪76(.1
ويع�زى1ه�ذا1النخفا��س1ب�سف�ة1اأ�سا�س�ية1اإىل1انخفا��س1ن�س�بة1م�س�اركة1الإن�اث1الواف�دات1يف1ق�وة1العمل1م�ن1)3٩.1٪(1اإىل1)٪31.2(1
مقابل1زيادة1طفيفة1يف1ن�سبة1م�ساركة1الذكور1الوافدين1من1نحو1)٩3.٩٪(1اإىل1نحو1)٩4.2٪(.1ويعزى1هذا1الرتفاع1اإىل1منط1النمو1
القت�س�ادي1ال�ذي1�س�اد1خ�الل1بع��س1�س�نوات1خط�ة1التنمي�ة1التا�س�عة1وال�ذي1متث�ل1يف1تركز1النم�و1يف1قطاع�ات1اقت�سادية1توظف1ن�س�بًا1
مرتفع�ة1م�ن1العمال�ة1الواف�دة1ومنه�ا1قط�اع1البن�اء1والت�س�ييد1وبع��س1القطاع�ات1اخلدمية.1فق�د1اقت�ست1عملي�ة1التنمية،1التي1ت�س�ارعت1
خطاها1خالل1�س�نوات1اخلطة،1تنفيذ1اإن�س�اءات1عديدة1لتو�س�يع1البنية1الأ�سا�س�ية1وتطويرها1واإقامة1امل�س�روعات1ال�سناعية1والزراعية1
واخلدمي�ة.1وتطل�ب1تنفي�ذ1ه�ذه1الإن�س�اءات1ا�س�تقدام1عمال�ة1باإع�داد1كب�رية،1مم�ا1اأدى1اإىل1تزاي�د1ن�س�بة1العمال�ة1الواف�دة1اإىل1اإجم�ايل1

العمال�ة1يف1اململكة.
ويف1معاجلتها11لهذه1امل�س�كالت،11قامت1احلكومة1بجهود1كبريه1لتحقيق1ال�س�عودة1منها1اخلطة1اخلم�س�ية1لل�س�عودة،1وقيام1وزارة1العمل1
بو�س�ع1�س�روط1للتاأ�س�ريات1املطلوب�ه1ل�س�تقدام1العمال�ة1الأجنبي�ة1)برنام�ج1نطاق�ات(،1وبرنام�ج1مكاف�اأة1اأج�ور1التوط�ني1وه�ي1مكاف�اأت1
يقدمه�ا1�سن�دوق1تنمي�ة1امل�وارد1الب�س�رية1)ه�دف(1للمن�س�اآت1الت�ي1حتق�ق1من�وًا1يف1اإجم�ايل1اأج�ور1موظفيه�ا1ال�س�عوديني1وذل�ك1بتوظيف1

�س�عوديني1اإ�سافي�ني1اأو1رف�ع1روات�ب1موظفيها1ال�س�عوديني.
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٤- تأمين احتياجات كبار السن 

ت�س�كل1ال�س�ريحة1ال�س�كانية1م�ن1الفئ�ة1العمري�ة651+1ع�ددا1قلي�ال1ن�س�بيا1يف1الجم�ايل1ال�س�كاين1الذي1يت�س�م1بغلبة1ال�س�رائح1ال�س�كانية1
الفتي�ة،1لك�ن1يتوق�ع1تزاي�د1حج�م1�س�ريحة1كب�ار1ال�س�ن1خ�الل1العق�ود1القادم�ة1نتيج�ة1تناق��س1حج�م1الأ�س�رة1وتزاي�د1اأع�داد1ال�س�كان1

امل�سنني.

ورغم1قلة1�سريحة1كبار1ال�سن1)16٠�سنة1فما1فوق(1يف1الإجمايل1ال�سكاين1)ال�سكل11-4-1(،1اإل1اأنها1ت�سكل3٠1٪1من1روؤو�ساء1الأ�سر1
املتلقني1للدعم1الجتماعي1يف1اململكة،1وهذا1الدعم1يقدم1يف1الغالب1لالأ�س�ر1ذات1الدخل1املحدود11ما1ي�س�ري1اإىل1اأهمية1�س�ريحة1كبار1
ال�سن1كفئة1حمتاجة1يف1املجتمع1ال�سعودي.1وقد1�سدر1قرار1جمل�س1الوزراء1بت�سكيل1جلنة1وطنية1لكبار1ال�سن1يف1اململكة1لتقوم1بو�سع1
اخلط�ط1وامل�س�روعات1الوقائي�ة1وبرام�ج1الرعاي�ة1الهادف�ة1اىل1تلبي�ة1متطلب�ات1امل�س�نني.1وهن�اك1جمعي�ات1خريي�ة1غ�ري1ربحي�ة1تعن�ى1
باخلدم�ات1الت�ي1ي�س�تفيد1منه�ا1كب�ار1ال�س�ن1كال�سغ�ط1وال�س�كر1والزهامي�ر1والأي�واء1من1بينها1جمعي�ة1مركز1امللك1�س�لمان1الجتماعي1
للم�س�نني1اخلريي�ة11وجمعي�ة1ال�س�كري1ال�س�عودية1اخلريي�ة1واجلمعي�ة1ال�س�عودية1ملر��س1الزهامي�ر.11وتق�وم1وزارة1ال�س�كان1ع�رب1اإط�ار1
ال�سراكة1مع1اجلمعيات1اخلريية1يف1اململكة1بتنفيذ1م�سروعات1اإ�سكانية1موجهة1للفئات1املحتاجة1امل�سمولة1بالرعاية1الجتماعية1ومن1

�سمنها1اأرباب1الأ�س�ر1كبار1ال�س�ن.

 الشكل 1-٤-1 : تركيب السكان حسب العمر والجنس، 2٠1٠م.

  امل�شدر: م�شلحة الإح�شاءات العامة واملعلومات، ٢٠١٠م.

يعت�رب1تق�دمي1الدع�م1للم�س�نني1عام�اًل1هام�ًا1لالأ�س�رة1واملجتم�ع1ب�س�كل1عام.1ولنظ�ام1الدعم1لكبار1ال�س�ن1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1
ثالث�ة1اأبع�اد1مرابط�ة:1الأول1ه�و1الرعاي�ة1ال�سحي�ة1الت�ي1تقدمها1املوؤ�س�س�ات1ال�سحية؛1والثاين1هو1الدعم1الجتماعي1من1املوؤ�س�س�ات1
احلكومية1املخت�سة؛1والثالث1يتمثل1يف1الدعم1امل�ستدام1من1اأع�ساء1الأ�سرة.1واملجتمع1يف1عمومه1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1يت�سم1
باحرامه1وتقديره1لكبار1ال�س�ن1والرغبة1يف1تقدمي1الرعاية1والدعم1لهم،1وينعك��س1ذلك1يف1اعتماد1املعايري1العاملية1على1نطاق1وا�س�ع1
يف1ت�سميم1املرافق1والتجهيزات1الأ�سا�سية1وبخا�سة1امل�سيد1منها1يف1ال�سنوات1الأخرية.1ومع1ذلك،1هناك1العديد1من1املرافق1ما1تزال1

1غري1�سديقة1لكبار1ال�س�ن.1
ويتطلب1تنظيم1وتنفيذ1الدعم1الجتماعي1واخلدمات1لتلبية1احتياجات1كبار1ال�س�ن1و�سع1اآليات1للقيا��س1والتقومي1املمنهج1لأداء1مثل1
ه�ذه1اخلدم�ات1الت�ي1ينبغ�ي1اأن1ت�سطل�ع1به�ا1موؤ�س�س�ات1الأبح�اث1املخت�سة1حتت1اإ�س�راف1وزارة1ال�س�وؤون1الجتماعية.1كما1اأن1حت�س�ني1
نوعي�ة1الدع�م1الجتماع�ي1لكب�ار1ال�س�ن1ينبغ�ي1اأن1ي�س�تند1اإىل1نه�ج1ت�س�اركي1تت�ساف�ر1في�ه1جه�ود1املوؤ�س�س�ات1احلكومي�ة1واجلمعي�ات1
الأهلي�ة؛1وبرغ�م1ال�دور1النا�س�ط1له�ذه1اجلمعي�ات1الأهلي�ة1يف1جم�ال1رعاي�ة1وخدم�ة1كب�ار1ال�س�ن1مثلم�ا1ه�و1حا�س�ل1يف1اململك�ة1العربية1

�ة1للتق�ومي1املنهجي1ل�الأداء1لتقدمي1خدم�ات1اجتماعية1فاعلة. ال�س�عودية1تبق�ى1احلاج�ة1قائم�ة1لتوف�ري1اآليَّ
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لقد1اتاح1توفري1املزيد1من1الأماكن1العامة1املفتوحة1املالئمة1للعائلة1كمتنّزه1�سالم1وحديقة1مركز1امللك1عبد1العزيز1التاريخي1يف1مدينة1
الريا�س1وتطوير1كورني��س11جدة1والدمام1واخلرب،1واإن�س�اء1العديد1من1املولت1التجارية1املكيفة1فر�سا1طيبة1لكبار1ال�س�ن1للم�س�اركة1يف1
احلي�اة1الجتماعي�ة1خ�ارج1نط�اق1الأ�س�رة1املبا�َس�ر،1م�ع1ذل�ك1هن�اك1الكث�ري1م�ن1اجله�ود1الت�ي1ينبغ�ي1بذله�ا1لتوف�ري1بيئ�ة1داعم�ة1لتمكني1

�س�ريحة1كبار1ال�س�ن1من1ال�س�تمرار1والتوا�سل1يف1احلياة1دون1العتماد1الكلي1على1اأفراد1الأ�س�رة1والأقارب1اأو1ال�س�يارة1وال�س�ائقني.

5- إشراك المرأة في التنمية الحضرية 
مييل1معدل1اجلن�سني1يف1�سكان1اململكة1ل�سالح1الذكور1بدرجة1كبرية1وذلك1لغلبة1الذكور1يف1العمالة1الوافدة.1

الجدول 1-5-1 : حجم السكان في المملكة العربية السعودية حسب الجنس ، 1٩٨٠- 2٠25 م.

حجم السكان حسب الجنس

إجماليإناثذكورالسنة     

1٩٨٠٤99٧٤٣١59٣١٢

1٩٨5٦٤٧٣5٤٢٧١١9٠١

1٩٩٠8٤٢5٦٧8٣١5٢٠8

1٩٩5١٠١٢١8٠١٦١8١٣٦

2٠٠٠١١٣٧89٠98٢٠٤٧٦

2٠٠5١٢9٦٠١٠٣٧٠٢٣٣٣٠

2٠1٠١55٧8١١985٢٧5٦٣

2٠15١٧٦9٢١٣8٣٠٣١5٢١

2٠2٠١955٤١5٣٤5٣٤899

2٠25٢٢5٢9١5٠٢8٣٧٦١١

امل�شدر: م�شلجة الح�شاءات العامة واملعلومات، ١98٠ - ٢٠٢5م.

يت�سح1من1اجلدول1غلبة1ال�س�كان1الذكور1من1غري1ال�س�عوديني1على1الإناث1غري1ال�س�عوديات1يف1ال�س�كان1الإناث،1وهذا1مرتبط1مبا�س�رة1
بركيبة1القوة1العاملة1واإ�س�غال1الوظائف1التي1حتتاج1جلهود1ج�س�دية1بعمالة1وافدة.

 الشكل 1-5-2 : تركيب السكان حسب النوع اإلجتماعي والجنسية ، 2٠1٠ م.

  امل�شدر : م�شلحة الح�شائات العامة واملعلومات، ٢٠١٠م.
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اإذا1ما1اأخذنا1جن�سية1ال�سكان1يف1العتبار1ي�سبح1تق�سيم1النوع1الجتماعي1مماثال1ملا1هو1موجود1يف1املجتمع1الغربي1مع1حتيز1طفيف1
ل�سالح1الذكور.1لكن1يف1اجلانب1الجتماعي،1هناك1ف�سل1وفروق1وا�سحة1بني1دور1املراأة1و1دور1الرجل1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية،1

فهو1رب1الأ�سرة1وعائلها1وهي1الأم1واملربية.

وه�ذه1الف�روق1وا�سح�ة1اأي�س�ا1يف1ال�س�كل1العم�راين1مل�دن1اململك�ة1م�ن1حي�ث1تق�س�يم1الأماك�ن1العام�ة1املفتوح�ة1ب�ني1العائ�الت1والن�س�اء1
والعزاب1من1الذكور1وحظر1الختالط1يف1املالعب1الريا�سية،1وتاأنيث1املتاجر1التي1تعنى1بامل�س�تلزمات1الن�س�ائية1يف1الأ�س�واق1وق�سر1
ارتيادها1على1الن�ساء،1وتخ�سي�س1فروع1م�سرفية1للن�ساء1فقط.1ويف1نظام1التعليم1هناك1ف�سل1بح�سب1النوع1با�ستثناء1جامعة1امللك1

عب�داهلل1املختلطة1يف1جدة.

م�ن1ناحي�ة1اأخ�رى،1يرت�اد1الرج�ال1والن�س�اء1والعائ�الت1امل�ولت1التجاري�ة1والعدي�د1م�ن1اأماك�ن1التن�زه1يف1احلدائ�ق1العام�ة1وال�س�وارع1
التجاري�ة1وال�س�واق،1كم�ا1يرت�اد1اجلمي�ع1عل�ى1نح�و1من�س�ق1املهرجان�ات1ال�س�نوية1كمهرج�ان1اجلنادري�ة1يف1الريا��س.

يعك��س1من�ط1في�ال1العائل�ة1ال�س�ائد1يف1الأحي�اء1ال�س�كنية1م�دى1التف�سي�ل1التقلي�دي1لال�س�رة1ال�س�عودية1له�ذا1النم�ط1ال�س�كني،1لك�ن1مع1
التح�ولت1الجتماعي�ة1وانكما��س1حج�م1الأ�س�رة1ب�رزت1اأمن�اط1�س�كنية1خمتلف�ة1يتوق�ع1اأن1يك�ون1له�ا1تاأثريه�ا1م�س�تقبال1يف1الت�س�كيل1

العم�راين1تبع�ا1للتغ�ري1التدريج�ي1يف1التف�سي�الت1الفردي�ة1والأمن�اط1ال�س�لوكية.

مل1يك�ن1واق�ع1امل�راأة1ال�س�عودية1يف1املا�س�ي1حا�س�رًا1وفاع�اًل1عل�ى1امل�س�توى1الجتماع�ي1والقت�س�ادي،1لك�ن1م�ع1التح�ولت1والتاأث�ريات1الت�ي1
�س�هدتها1اململكة1يف1العقد1املا�سي1اأ�سبح1و�سع1املراأة1ال�س�عودية1من1الأمور1املتغرية1جدًا؛11واإىل1ذلك1اأ�سافت1احلكومة1يف1الآونة1الأخرية11
ف�س�اًل1جدي�دًا1ح�ول1امل�راأة1يف1خط�ة1التنمي�ة1التا�س�عة1وم�س�ودة1خط�ة1التنمي�ة1العا�س�رة1كنقط�ة1حت�ول1يف1دع�م1امل�س�اركة1الفاعل�ة1للم�راأة1
عل�ى1امل�س�توى1الجتماع�ي1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية؛1ودع�وة1ل�س�تعرا�س1اأن�س�ب1اآلي�ات1التن�س�يق1ب�ني1الهيئ�ات1واملوؤ�س�س�ات1احلكومي�ة1
املختلفة1التي1تتيح1التكامل1الفعال1بني1خمتلف1الأطر1املبينة1يف1خطة1التنمية1التا�سعة1والعا�سرة1الرامية1اإىل1تعزيز1الرابط1والتما�سك1

والن�س�جام1الجتماعي.1

عل�ى1�س�بيل1املث�ال1،1يف1الع�ام11٩٩61كان1مع�دل1م�س�اهمة1الن�س�اء1يف1الق�وة1العامل�ة1قلي�اًل1لكن�ه1ارتف�ع1اإىل17.61٪1م�ن1اإجم�ايل1الق�وة1
العامل�ة.1ح�س�ب1نتائج1م�س�ح1الق�وى1العاملة1يف2٠141م.

حت�ى1الآن،1ترك�زت1م�س�اركة1الإن�اث1يف1�س�وق1العم�ل1يف1قط�اع1التعلي�م1ال�ذي1ي�س�تقطب177.61٪1م�ن1ق�وة1العم�ل1الن�س�ائية،1منه�ن1
84.8٪1يحمل�ن1�س�هادات1علمي�ة،1م�ا1يعن�ي1اأن1فر��س1العم�ل1املتاح�ة1لالإناث1املتعلم�ات1يف1معظمها1متاحة1يف1جمال1التدري��س،1ولهذا1
اجته�ن1للتخ�س��س1يف1جم�ال1التعلي�م،1حي�ث1ترك�ز1فر��س1العمل1لهن،1لكن1مع1الت�س�ّبع1التدريجي1يف1قطاع1التعلي�م،1يتوقع1اأن1تواجه1
احلا�سالت1على1اإجازة1جامعية1يف1التعليم1�سعوبات1متزايدة1يف1العثور1على1فر�س1العمل1التي1تلبي1تطلعاتهن،1وبالتايل1البحث1عن1

فر��س1وظيفي�ة1يف1ان�س�طة1اخ�رى1يف1القطاعات1العام�ة1واخلا�سة.
1

ويف1ه�ذا1ال�س�ياق،1ح�ددت1خط�ة1التنمي�ة1التا�س�عة1جمموع�ة1اأه�داف1رئي�س�ة1لت�س�جيع1وتعزي�ز1م�س�اركة1امل�راأة1يف1املجتم�ع1مب�ا1فيه�ا1
اإ�س�راكها1يف1اأن�س�طة1التنمي�ة1احل�سري�ة:1

 
1 1متكني1املراأة1ال�سعودية1من1امل�ساركة1يف1حتقيق1الأهداف1الإمنائية؛1.
21 حت�سني1و�سع1املراأة1و1تاأثريها1داخل1الأ�سرة1واملجتمع؛.
31 تعزيز1م�ساركة1املراأة1يف1التنمية1املجتمعية1والرعاية1الجتماعية؛.
41 تعزيز1م�ساركة1املراأة1يف1الأن�سطة1القت�سادية1وتوفري1الت�سهيالت1الالزمة1لزيادة1م�ساركتها؛.
51 ًا1و1ونوعًا1يف1جميع1املراحل؛. حت�سني1تعليم1البنات1كمَّ
61 حت�سني1نوعية1اخلدمات1املقدمة1للم�ستفيدين1من1خدمات1ال�سمان1الجتماعي؛.
71 تطوير1فاعلية1وكفاية1اأداء1الأجهزة1احلكومية1واملجتمع1الأهلي1يف1جمالت1التنمية1والرعاية1الجتماعية؛1.
81 دعم1وكالت1الأبحاث1والتنمية1الجتماعية1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية..
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لق�د1حقق�ت1امل�راأة1ال�س�عودية1موؤخ�رًا1تقدم�ًا1ملحوظ�ًا1يف1امل�س�اركة1ال�سيا�س�ية1والعام�ة1ب�س�دور1املر�س�وم1امللك�ي1يف1�س�بتمرب2٠111م1
القا�س�ي1مبن�ح1امل�راأة1ح�ق1الت�سوي�ت1والر�س�ح1يف1املجال��س1البلدي�ة1لع�ام2٠121م،1م�ع1انط�الق1ع�دد1م�ن1الربام�ج1الداعم�ة1للم�س�اركة1

الن�س�ائية1بدع�م1م�ن1احلكوم�ة.
1

فعل�ى1�س�بيل1املث�ال،1يه�دف1برنام�ج1»�س�ريكة«1اإىل1تعزي�ز1وت�س�جيع1امل�س�اركة1ال�سيا�س�ية1الكاملة1والفاعلة1للمراأة1ال�س�عودية1يف1املجال��س1
البلدية.1حيث1�س�َجع1الربنامج1ممثلي1و�س�ائل1الإعالم1لالن�سمام1لربنامج1»�س�ريكة«1ك�س�ركاء1ا�س�راتيجيني1من1منطلق1قدرة1الو�س�ائل1
الإعالمية1على1تهيئة1وتوعية1املجتمع1بتمكني1املراأة1ال�س�عودية1ودعم1م�س�اركتها1يف1النتخابات1البلدية1املقررة1عام1.2٠151وثمة1مثال1
اآخر1مل�ساركة1املراأة1يف1الإدارة1،1اإذ1�سمح1لها1بامل�ساركة1يف1ع�سوية1اإدارة1جمال�س1الغرف1التجارية،1ففي1عام12٠٠81مت1انتخاب1امراأتني1

كع�سوات1يف1جمل��س1اإدارة1الغرفة1التجارية1ال�سناعية1يف1مدينة1جدة.1

ويف1�س�بتمرب1،2٠111وقبيل1اأيام1من1انتخابات12٠111البلدية،1اأعلن1خادم1احلرمني1ال�س�ريفني1امللك1عبداللة1بن1عبد1العزيز1م�س�اركة1
امل�راأة1يف1ع�سوي�ة1جمل��س1ال�س�ورى.1و1يف12٠121بل�غ1ع�دد1امل�ست�س�ارات1يف1املجل��س1121م�ست�س�ارة1ترك�زت1مهامه�ن11يف1ق�ساي�ا1امل�راأة1

والطفل1والأ�س�رة.

ويف1يناير1،2٠131ويف1بادرة1هي1الأوىل1من1نوعها1يف1اململكة،1اأ�سدر1خادم1احلرمني1ال�سريفني1امللك1عبداهلل1بن1عبدالعزيز1مر�سومني1
ملكيني1بتعيني1ثالثني1�س�يدة1يف1جمل��س1ال�س�ورى1وتخ�سي�س1خم�س�ة1مقاعد1للمراأة1التي1باتت1تراأ��س1عددا1من1اللجان1الأ�سا�س�ية1يف1

املجل�س.1

ويف1دي�سمرب2٠151م،1�ساركت1املراأة1ال�سعودية1وللمرة1الأوىل1كناخبة1ومر�ّسحة1يف1انتخابات1املجال�س1البلدية1يف1دورتها1الثالثة.

لق�د1تواف�رت1للم�راأة1يف1املدين�ة1ال�س�عودية1فر�س�ًا1كب�رية1لرتي�اد1املراف�ق1والأماكن1العامة،1حيث1توفر1مراكز1الت�س�وق1على1�س�بيل1املثال11
بيئ�ة1مريح�ة1لرف�اه1امل�راأة،1اإ�ساف�ة1لرتياده�ا1مراف�ق1جدي�دة1كالأندية1ال�سحية1الن�س�ائية.1فامل�راأة1تعمل1الآن1يف1الأ�س�واق1الكربى1التي1

تف�رد1له�ا1اأماك�ن1خم�س�س�ة1لذل�ك،1كما1اأ�سدرت1احلكومة1تعليماتها1ب�سرورة1تاأنيث1كافة1حمالت1امل�س�تلزمات1الن�س�ائية.

و�س�وف1ت�زداد1خي�ارات1التنق�ل1بالن�س�بة1للم�راأة1يف1العق�د1الق�ادم1مب�ا1�س�تقدمه1امل�دن1الرئي�س�ة1–1بداي�ة1م�ن1الريا��س1-1م�ن1�س�بكات1
وو�س�ائط1نق�ل1ع�ام1حديث�ة1جاذب�ة1واآمن�ة1)م�رو11وحاف�الت(1جمه�زة1باأق�س�ام1خا�س�ة1للن�س�اء1والعائ�الت1اإىل1خدمة1التو�سي�ل1بالطلب1

لأق�رب1حمط�ات1النق�ل1الع�ام1�س�واء1حمط�ات1احلاف�الت1اأو1حمط�ات1امل�رو.

ولتعزيز1دور1املراأة1وم�ساركتها1الجابية1يف1التنمية1وخدمة1املجتمع1مت1يف1مرحلة1تاريخية1من1مراحل1تطور1تعليم1املراأة1افتتاح1جامعة1
ممت1لت�ستوعب14٠،٠٠٠1طالبة. الأمرية1نورة1بنت1عبد1الرحمن1للبنات1يف1مدينة1الريا�س1التي1�سُ

٦- التحديات والدروس المستفادة 
اأعلن�ت1احلكوم�ة1يف1تقريره�ا1الوطن�ي1املق�دم1ملوؤمت�ر1املوئل1الثاين1يف11٩٩61اأن1من1بني1التحديات1الرئي�س�ة1التي1تواجه1اململكة1العربية1
ال�س�عودية حتقي�ق1تنمي�ة1عمراني�ة1اقليمي�ة1متوازن�ة،1و�سياغ�ة1واعتم�اد1�سيا�س�ات1ا�س�كانية1�س�ليمة1يف1ظ�ل1من�و1�س�كاين1�س�ريع1وموجات1
م�ن1الهج�رة1الريفي�ة1�س�وب1امل�دن1الك�ربى1وبخا�سة1مدن1الريا�س1ومكة1املكرمة1واملدين�ة1املنورة1وجدة1والدمام1بحثا1عن1فر�س1العمل1

واحلياة1الأف�سل.

وم�ع1تزاي�د1من�و1ال�س�كان1زاد1الطل�ب1عل�ى1املراف�ق1واخلدم�ات1العام�ة1وامل�س�اكن1يف1امل�دن1الك�ربى،1ومل1يكن1بو�س�ع1احلكومة1ال�س�تجابة1
لهذا1التحول1ال�سريع،1واأقرت1بوجوب1احلد1من1التدفقات1ال�سكانية1نحو1املدن1الكربى1لتقلي�س1التباينات1الإقليمية1واإىل1ذلك1�سرعت1
م�ن1خ�الل1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطني�ة1)وحتديثاته�ا(1يف1تدعي�م1وتعزي�ز1الكفاي�ة1الداخلي�ة1للم�دن1املتو�س�طة1وال�سغ�رية1ع�رب1

دعمها1لالقت�سادات1املحلية1وتو�س�عة1�س�وق1العمل1وحت�س�ني1م�س�تويات1املعي�س�ة.1

وتو�س�ح1امن�اط1النم�و1من�ذ1ع�ام11٩٩61ب�اأن1تل�ك1اجله�ود1والتوجه�ات1مل1حتد1ب�س�ورة1ملحوظة1م�ن1ظواهر1الهجرة1�س�وب1احلا�سرات1
الك�ربى1لك�ن1م�ع1اكتم�ال1ا�س�راتيجيات1التنمي�ة1القليمي�ة1ملناط�ق1اململك�ة1يف1اال�س�نوات1الأخ�رية1يج�ري1�س�خ1مزي�د1م�ن1ال�س�تثمارات1
لتوفري1املرافق1واخلدمات1وتطوير1مدن1اقليمية1جديدة1واإقامة1مرافق1حكومية1و�سناعات1يف1مواقع1اقليمية،1والتحديات1م�س�تمرة1يف1

متابع�ة1وتق�ومي1م�دى1فاعلية1تلك1اجله�ود1التنموية.
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ويف1نف��س1الوق�ت1اأدرك�ت1احلكوم�ة1م�دى1احلاج�ة1ملواجه�ة1حتدي�ات1اإدارة1التنمي�ة1احل�سري�ة1عو�س�ا1ع�ن1العتم�اد1فق�ط1عل�ى1اآلي�ة1
»التنمي�ة1املتوازن�ة«1كح�ل1بعي�د1امل�دى1لإدارة1امل�دن،1وه�و1م�ا1�س�يتم1تناول�ه1يف1الف�س�ل1الت�ايل.1

وكي1يت�س�نى1حتقيق1التنمية1العمرانية1املتوازنة1وامل�س�تدامة،1كان1ل1بد1من1وجود1ا�س�راتيجية1تنمية1عمرانية1�س�املة1وطويلة1الأمد1
حت�وي1توجه�ات1و�سيا�س�ات1عمراني�ة1تتما�س�ى1م�ع1الأه�داف1الإمنائي�ة1الوطني�ة؛1اإىل1ذل�ك1اأع�دت1وزارة1ال�س�وؤون1البلدي�ة1والقروي�ة1
ا�سراتيجية1ال�ستيطان1الوطنية1باأفق1زمني1ميتد1لع�سرين1�سنة1٩8٠1-12٠٠٠وجرى1حتديثها1لحقا1ب�سياغة1ا�سراتيجية1التنمية1
العمرانية1الوطنية1الأوىل1املعتمدة1يف1العام12٠٠11والتي1حددت1حماور1تنموية1رئي�سة،1ومراكز1منو1على1امل�ستوى1الوطني1والإقليمي1
واملحلي1والربط1بينها1لتقلي�س1حدة1التباينات1الإقليمية1والداخلية1مبا1ي�سهم1يف1حتقيق1التنمية1امل�ستدامة1يف1�سائر1اأرجاء1اململكة؛1
وجرى1اأي�سا1اعتماد1مفهوم1مراكز1النمو1وربطها1ببع�س1يف1خمططات1التنمية1الإقليمية1التي1ا�ستند1اإليها1يف1اإعداد1برامج1ال�ستثمار1
العام1التي1�ست�سهم1مبا�سرة1يف1احلد1من1التباينات1والفوارق1الإقليمية1والداخلية1ومن1تدفقات1الهجرة1الريفية1الناجتة1عن1ذلك.

لقد1مكنت1اأعمال1املراجعة1الدورية1الأخرية1خلطة1التنمية1من1حتديد1حتديات1اإ�سافية1تواجه1اململكة،1وبخا�سة1ما1يتعلق1منها1
بق�سايا1ال�سباب1وكبار1ال�سن1واإ�سراك1املراأة1يف1التنمية،1ويف1�سوء1الأهمية1املعلقة1على1�سرورة1تناول1ومعاجلة1هذه1الق�سايا،1

اأ�سافت1اخلطة1التا�سعة1ف�سول1خا�سة1مبو�سوعات1وق�سايا1التنمية1ال�سبابية1وكبار1ال�سن1واإ�سراك1املراأة1يف1التنمية.

فالف�س�ل1اخلا��س1بال�س�باب1األق�ى1ال�س�وء1عل�ى1غلب�ة1فئ�ة1ال�س�باب1يف1تركيب�ة1�س�كان1اململك�ة1م�ا1اأ�س�فر1ع�ن1اإق�رار1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1
لل�س�باب،1ركز1الف�سل1املتعلق1باملراأة11على1اأهمية1متكينها1من1امل�س�اركة1يف1جممل1اجلوانب1القت�سادية1والجتماعية1وال�سيا�س�ية1املوؤثرة1
يف1�سنع1القرار،1كما1تناولت1خطتا1التنمية1التا�سعة1والعا�سرة1اأي�سا1احلاجة1لدعم1امل�سّنني1وحت�سني1معايري1بناء1الإن�ساءات1اخلا�سة1بهم1

وتعزي�ز1ج�ودة1اخلدمات1الجتماعي�ة1والرعاية1املقدمة1لهم.

من1املتوقع1اأن1ت�سهد1اململكة1يف1العقود1القادمة1زيادة1�سكانية1تراوح1بني1٠11-112مليون1ن�سمة،1معظمها1�سيركز1يف11املدن1الكربى1
م�ا1مل1يت�م1التطبي�ق1الفاع�ل1ل�سيا�س�ات1الالمركزي�ة1طبق�ا1مل�س�ارات1وتوجهات1ال�س�راتيجية1العمرانية1الوطنية1.1فنمو1�س�كان1املدن1

�سيحتم1عليها1اأن1جتهد1اأكرث1عن1ال�سابق1يف1اإدارة1وتر�سيد1التحولت1احل�سرية1لتحقيق1احلياة1الأف�سل1ل�سكانها.

ويف1�س�عي1اململك�ة1ملواجه�ة1حتدي�ات1حتقي�ق1التنمي�ة1القت�سادية11املتوازنة11والإدارة1ال�س�ليمة1للتنمي�ة1احل�سرية،1عمدت1اململكة1اإىل1
اإن�ساء1�ست1مدن1اقت�سادية1جديدة1بهدف1توفري1قواعد1اقت�سادية1جديدة1والنخراط1يف1القت�ساد1املعريف.1فمدينة1امللك1عبداللة1
القت�سادية1اإىل1ال�س�مال1من1جدة1مثاًل11بها1اأن�س�طة1متنوعة1ت�س�مل1امليناء1البحري1واملجمع1ال�سناعي1واملنطقة1التعليمية1والأحياء1
ال�س�كنية1واملراف�ق1الرويحي�ة1واملنتجع�ات1ومرك�ز1العل�وم1والتقني�ة.1و�س�وف1ت�س�اهم1ه�ذه1امل�دن1اجلدي�دة1يف1توط�ني1ال�س�تثمارات1

وتخفي�ف1ال�سغط1ال�س�كاين1عن1املدن1الكربى.
الشكل 1-٦-1 :مشروعات المدن االقتصادية في المملكة11

 
 امل�شدر : الهيئة العامة لل�شتثمار، ٢٠١٠م.
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٧- رؤية مستقبلية 
   »الريادة يف ر�سم �سيا�سات التوازن بني ال�سكان واملوارد وحتقيق تنمية م�ستدامة متوازنة بني مناطق اململكة«

ميكن1حتقيق1هذه1الروؤيه1من1خالل1الآتي:1
١- حتقيق تنمية متوازنة وتعزيز الروابط بني املدن والقرى

· 1يف1ح�ني1م�ا1ي�زال1النم�و1ال�س�كاين1يف1امل�دن1الرئي�س�ة1مرتف�ع1ن�س�بيا،1اإل1اأن1وت�رية1النم�و1فيه�ا1تباط�اأت1وقارب�ت1مثيالته�ا1يف1بقي�ة1عوا�س�م1	
املناطق.1وتوا�سل1احلكومة1تعزيز1الكفاية1الداخلية1للمدن1املتو�سطة1وال�سغرية1عن1طريق1ال�ستثمار1يف1املرافق1واخلدمات1العامة1جلذب1

ا�س�تثمارات1القطاع1اخلا�س1وتن�س�يط1القت�ساداملحلي،1مما1ي�س�هم1يف1عدالة11توفري1فر�س1العمل1للجميع.
· تعزيز1الروابط1بني1املدن1والقرى1وذلك1بتوفري1وحت�س�ني1�س�بكات1الطرق1وو�س�ائط1النقل1العام1واخلدمات1الأ�سا�س�ية1للحيلولة1دون1تدفق1	

�سكان1الريف1اإىل1املدن1الرئي�سة.1

٢- ال�شتجابة للحتياجات النا�شئة امل�شاحبة للتغري يف تركيبة ال�شكان 

· خ�الل12٠1عام�ًا،1�س�تنتقل1ن�س�بة1كب�رية1م�ن1فئ�ة1ال�س�باب1اإىل1فئ�ة1عمري�ة1اأخ�رى1م�ا1يتطل�ب1اأمن�اط1خمتلفة1من1ال�س�كن1واخلدم�ات1العامة1	
لتلبي�ة1احتياج�ات1خمتل�ف1الفئ�ات1العمري�ة1يف1خمتل�ف1املناط�ق1اجلغرافي�ة1بغي�ة1حتقيق1تنمي�ة1عمرانية1متوازن�ة1يف1اململكة.

· هناك1عدد1من1ال�سيا�سات1التي1قد1توؤثر1يف1الركيبة1ال�سكانية1امل�ستقبلية1للمملكة.1فخف�س1اأعداد1العاملني1الأجانب1وزيادة1فر�س1العمل1	
لل�سعوديني1)1ذكور1واإناث1(1�سوف1يوؤثر1بالتاأكيد1يف1الركيبة1ال�سكانية1ويف1الحتياجات1املرتبطة1بها1يف1امل�ستقبل.

· احلكومة1�ستكون1القائد1املوجه1لال�ستثمارات1العامة1مع1الأخذ1يف1العتبار1التحولت1يف1الركيبة1ال�سكانية.1	

٣- و�شع اآليات لر�شد ومتابعة تنفيذ ال�شرتاتيجيات اجلديدة للإمناء الجتماعي 

· ت�س�هد1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1حت�ولت1اجتماعي�ة1كب�رية1يع�زى1ج�زء1منه�ا1للنم�و1ال�س�كاين1ال�س�ريع.1وت�س�جع1احلكوم�ة1ال�س�باب1عل�ى1	
النخ�راط1اأك�رث1يف1اأن�س�طة1املجتم�ع1وعملي�ات1�سن�ع1الق�رار1كم�ا1اأق�ّر1يف1خط�ة1التنمي�ة1التا�س�عة1وال�س�راتيجية1الوطني�ة1لل�س�باب.

· تدعم1احلكومة1تعزيز1م�ساركة1املراأة1يف1التنمية1املجتمعية1وال�سيا�سية1كما1اأقّر1يف1خطة1التنمية1التا�سعة.	
· احلكوم�ة1الآن1ب�س�دد1�سياغ�ة1ا�س�راتيجيات1اجتماعي�ة1جديدة1لدعم1ال�س�باب1والن�س�اء،1ما1ي�س�تدعي1و�سع1اآليات1لر�س�د1ومتابعة1وتقومي1	

التقدم1املحرز1يف1اأعداد1هذه1ال�س�راتيجيات1ل�سمان1ال�س�فافية1وامل�س�اءلة1على1�سعيد1هذه1الأن�س�طة.
· تطوي�ر1اإتفاقي�ة1م�ع1وزارة1ال�س�ئون1الإجتماعي�ة1لإع�ادة1النظ�ر1يف1لوائ�ح1مراك�ز1الحي�اء1وتفعي�ل1دوره�ا1يف1توف�ري1مراك�ز1حتت�س�ن1الأطفال1	

وال�س�باب1وت�س�اهم1يف1توفري1بيئة1بناءة1ت�س�كل1متنف�س�ًا1حيويًا1لأفراد1املجتمع.
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الفصل الثاني: األراضي والتخطيط الحضري
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11- ضمان التخطيط والتصميم الحضري المستدام 
متثل1حتديات1التنمية1امل�س�تدامة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1كالبيئة1والعتماد1على1الوقود1الأحفوري1والبروكيماويات1واحلاجة1لتحلية1

مياه1البحر1وكذلك1التحديات1النا�سئة1عن1الوترية1املت�سارعة1للنمو1ال�سكاين1ق�سايا1حمورية1بالن�سبة1للمملكة.

1تداولها1انطالقا1من1م�ستوى1نقا�سات1اململكة1يف1احلوار1العاملي1حول1التغري1املناخي1وانتهاًء1مب�ستوى1 فال�ستدامة1ق�سية1جوهرية1يعمُّ
ت�سميم1الأحياء1ال�سكنية1املحلية1بل1حتى1ت�سميم1الوحدة1ال�سكنية1مبفردها.1

ويعت�رب1ا�س�تهالك1املي�اه1والطاق�ة1وكذل�ك1تزاي�د1النفاي�ات1والتل�وث1وتردي1اأو�س�اع1البيئة1الطبيعي�ة1من1الهتمامات1الرئي�س�ة1يف1عملية1
التخطي�ط1والت�سمي�م1العم�راين،1ويعت�رب1و�س�ع1خط�ط1وطني�ة1لتطوير1البنى1التحتي�ة1وجاهزية1املدن1يف1مواجة1الك�وارث1الطبيعية1من1

بني1الدعامات1ال�سا�س�ية1للتنمية1امل�س�تدامة.

التنمية احل�شرية امل�شتدامة

عقب1املوئل1الثاين1بفرة1ق�سرية،1قررت1اململكة1دمج1مفهوم1التنمية1امل�س�تدامة1يف1�سلب1العملية1التخطيطية1من1خالل1ا�س�راتيجية1
التنمي�ة1احل�سري�ة1ملدين�ة1الريا��س،1اأك�رب1واأ�س�رع1حا�س�رات1اململك�ة1من�وا،1وتعترب1ا�س�راتيجية1التنمي�ة1احل�سرية1ملدين�ة1الريا�س1اأول1
ا�س�راتيجية1تنمي�ة1ح�سري�ة1رئي�س�ية1يف1اململك�ة1حي�ث1ل1تقت�س�ر1عل�ى1التنمي�ة1العمراني�ة1للمدين�ة1ل�س�تيعاب1حج�م1�س�كاين1متوق�ع،1
وامن�ا1تتبن�ى1مفه�وم1التخطي�ط1والتنمي�ة1ال�س�املة1الت�ي1ت�س�توعب1جمي�ع1العوام�ل1املوؤث�رة1يف1منو1املدين�ة1احل�سرية1والعمراني�ة1والبيئية1
والقت�سادي�ة1والجتماعي�ة1والثقافي�ة1وق�ساي�ا1النق�ل1والإ�س�كان1واخلدم�ات1واملراف�ق1العام�ة1�سمن1اإطار1ا�س�راتيجي1بعي�د1املدى1وفق1

روؤي�ة1�س�املة1وبرام�ج1واآلي�ات1عم�ل1تنفيذية1جلمي�ع1القطاعات1العامل�ة1يف1املدينة.

وتتكون1هذه1ال�س�راتيجية1من1خم�س�ة1عنا�سر1اأ�سا�س�ية،1ت�س�مل:1الروؤية1امل�س�تقبلية1يف1نطاق1زمني1ي�سل1اىل1خم�س�ني1�سنة،1و�سيا�سات1
ح�سرية1جلميع1قطاعات1التنمية،1ثم1املخطط1الهيكلي1الذي1يرجم1هذه1ال�سيا�سات،1كما1ت�ستمل1على1خطة1لإدارة1التنمية1احل�سرية1
يف1املدينة1والتن�سيق1بني1اأداء1املوؤ�س�سات1املعنية،1اإ�سافة1اىل1الربنامج1التنفيذي1لهذه1ال�سراتيجية1يف1جمالت1التنمية1املختلفة1التي1

ت�سل1يف1الوقت1احلا�سر1اىل1مئة1برناجمًا1تنفيذيًا1على1م�ستوى1مدينة1الريا�س.

وتعتم�د1الروؤي�ة1امل�س�تقبلية1للمدين�ة1عل�ى1»حتقي�ق1مب�دا1ال�س�تدامة1يف1تنمي�ة1وبناء1مدينة1امل�س�تقبل1لتكون1واحة1معا�س�رة1جميلة1رائدة1
يف1التكيف1مع1بيئتها1ال�سحراوية1وحتقيق1العي�س1الكرمي1والعمل1وال�ستقرار1والأمان1لأجيال1احلا�سر1وامل�ستقبل1يف1ظل1مبادئ1الدين1

ال�سالمي1احلنيف.«1

�ت1ال�س�راتيجية1العدي�د1م�ن1البدائ�ل1التنموي�ة1والتطويري�ة1امل�س�تقبلية،1ومت1اإع�داد1خمط�ط1هيكل�ي1تن�اول1ال�س�تدامة1م�ن1 وق�د1تق�سّ
خالل:

· تنمية1ح�سرية1مدجمة1متمحورة1حول1�سبكة1نقل1عام1م�سممة1جيدا.	
· حتقيق1تنمية1عالية1الكثافة1على1حماور1النقل1الرئي�سة.	
· اإن�س�اء1مراك�ز1فرعي�ة1ب�كل1قط�اع1م�ن1قطاع�ات1املدين�ة1مو�سول�ة1ب�س�بكة1نق�ل1ع�ام1ت�س�هم1يف1توزي�ع1الن�س�طة1احل�سري�ة1يف1املناط�ق1	

العمراني�ة1اجلديدة.
· برامج1توفري1مرحلي1ل�سبكات1املرافق1والتجهيزات1الأ�سا�سية.	
· م�سروعات1بيئية1كربى1ملواجهة1م�ساكل1تلوث1الهواء1واإدارة1املخلفات1والتاأهيل1البيئي1)كم�سروع1التاأهيل1البيئي1لوادي1حنيفة(.	

· 14٠٠من1اخلطط1التنفيذية1التكاملية1جلميع1القطاعات1العاملة1باملدينة.1	

وعل�ى1�سعي�د1اأجن�دة1ال�س�تدامة1اخلا�س�ة1با�س�راتيجية1التنمية1احل�سرية1ال�س�املة1ملدينة1الريا��س،1مت1يف12٠٠٩1عمل1مراجعة1حلجم1
التقدم1املحرز1الذي1حققته1اخلطط1التنفيذية1ال�14٠٠1)1اجلدول21-1-1(،1ومبا1اأن1اأجل1ال�سراتيجية1ميتد1لثالثني1�سنة،1فاإن1تنفيذ1

ربع1تلك1اخلطط1التنفيذية1يف1مدى1�س�بع1�س�نوات1يعترب1اإجنازًا1ممّيزًا1اخذت1به1مدن1جدة1ومكة1املكرمة1واملدينة1املنورة.1
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الجدول2-1-1 : ملخص التقدم الُمحرز في البرامج والسياسات التنفيذية / استراتيجية التنمية الحضرية لمدينة الرياض، 2٠٠٩م

اإلجمالي %لم ينجز بعد %نسبة المنجز جزئيا %نسبة المنجز الكلي %القطاع

٢٤58١8١٠٠تخطيط عمراني

١٠٢٣٦٧١٠٠اقتصاد

٢5٣9٣٦١٠٠بيئة

٢٠5٠٣٠١٠٠بنية تحتية

٣٤٣٤٣٢١٠٠نقل

8٦٤٢8١٠٠إدارة حضرية

٢٢٤٣٣5١٠٠إجمالي
      

امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض،  ا�شرتاتيجية التنمية احل�شرية ملدينة الريا�ض، ٢٠٠9م.

ويث��ري1تن��اول1ق�سي��ة1ال�س��تدامة1عل��ى1م�س��توى1التخطي��ط1احل�س��ري1بال�س��رورة1م�س��ائل1ح��ول1ال�س��تخدام1الأمث��ل1للم��وارد1وبخا�س��ة1
العالق��ة1التكاملي��ة1ب��ني1توزي��ع1ا�س��تعمال1الأرا�س��ي1وتخطي��ط1النق��ل.

ومب�ا1اأن1قط�اع1النق�ل1ي�س�تهلك241٪1م�ن1الطاق�ة1امل�س�تخدمة1يف1اململك�ة1ي�سب�ح1تطوي�ر1نظ�ام1نق�ل1ع�ام1ح�سري1كاٍف1وفاع�ل1�سرورة1
واجب�ة1يف1نه�س�ة1اململك�ة1العربية1ال�س�عودية1احلديثة.1

وتدع�و1كاف�ة1ا�س�راتيجيات1التنم�ة1احل�سري�ة1للم�دن1يف1اململكة1لال�س�تثمار1يف1جم�ال1النقل1احل�سري1الع�ام،1وهناك1برامج1وخطط1
لتعمي�م1تطوي�ر1قط�اع1النق�ل1الع�ام1يف1خمتلف1مناطق1اململكة.1و�س�وف1نعر�س1لذلك1يف1جزء1تال1من1هذا1التقرير.

التنمية احل�شرية امل�شتدامة 

توّط��د1�س��عي1اململك��ة1جت��اه1مزي��د1م��ن11حتقي��ق1التنمي��ة1احل�سري��ة1امل�س��تدامة.1فف��ي1ع��ام12٠131و�سع��ت1يف1اململك��ة1العربي��ة1ال�س��عودية1
»املبادىء1التوجيهية1لتخطيط1النمو1احل�سري1امل�س��تدام«1بهدف1احلد1من1ا�س��تنزاف1املوارد1الهامة1وبخا�سة1موارد1الطاقة1واملياه.1
انظ��ر1اجل��دول21-1-112وذل��ك1م��ن11اأج��ل1الرتق��اء1مبمار�س��ة1تخطي��ط1التنمي��ة1احل�سري��ة1امل�س��تقبلية1لت�سبح1مماثل��ة،1اأو1رمبا1رائدة،1

لأف�س��ل1املمار�س��ات1التخطيطي��ة1العاملي��ة1يف1جم��ال1التح�سر1امل�س��تدام1وبخا�سة1يف1البيئ��ات1ال�سحراوية.

وتهدف1جمموعة1املباديء1التوجيهية1اإىل:

· 1احل�د1م�ن1النق�ل1امل�س�تهلك1للوق�ود1م�ن1خ�الل1النم�و1الذك�ي1،1والكثافة1القابل�ة1للتطبيق،1وتكثي�ف1تنمية1ال�س�تعمال1املختلط1حول1	
حمط�ات1النقل1لال�س�تفادة1من1خدم�ات1النقل1العام.

· احل�د1م�ن1ا�س�تهالك1الطاق�ة1عل�ى1امل�س�توى1البل�دي1من1خالل1التربيد1املناطق�ي1وحفظ1املياه1واملباين1والن�س�اءات1املعززة1لكفاية1	
الطاقة.

1وينبغي1اأن1تطبق1هذه1املبادئ1التوجيهية1من1خالل1عمليتني:1الأوىل..1يكون1فيها1تخطيط1و1ت�سميم1املجاورات1ال�سكنية1وفقا1لهذه1
املبادئ1التوجيهية؛1والثانية،1اأن1ي�ستند1فيها1ت�سميم1وحدات1متعددة1من1البلوكات1العمرانية1يف1املجاورة1ال�سكنية1ملباديء1ت�سميم1

الأحياء1ال�سكنية1الكبرية.

وتقدم1املبادئ1التوجيهية1معايري1اأداء1�س�املة1ولي��س1حمددات1وموا�سفات1ت�سميمية1لفئات1املجاورات1ال�س�كنية.1على1�س�بيل1املثال،1
تو�سي1املبادئ1التوجيهية1بالكثافة1امل�ستهدفة11واأدنى1م�سطح1اأدوار1لفئات1املجاورة1ال�سكنية،1ولذلك1فاملبادئ1التوجيهية1هي1الأن�سب1

لال�ستخدام1يف1املرحلة1التخطيطية1الأوىل1لبناء1املجتمعات1العمرانية1اجلديدة.1
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الجدول 2-1-2  : المبادئ  التوجيهية للتنمية المستدامة في مجال التخطيط الحضري والنقل 

معايير االستثمار في النقلمعايير استخدام األراضينوع المكان
الخدمة، والمحطات، استخدام  الكثافة ، التنوع ، الموقعمجاورة سكنية

تشاركي للسيارة
مرافق وتجهيزات ومواقف للسيارات وللمشي 

وللدراجات الهوائية
1- المبادئ التوجيهية للتنمية منخفضة الكثافة 

 األحياء المنخفضة الكثافة يتألف معظمها من وحدات سكنية مستقلة تأوي عائلة واحدة ، منفصلة عن بعضها البعض يتيح التنقل باستخدام السيارة	 
وحدات سكنية فردية مستقلة

 
4-8 أسر/هكتار

1000 - 3999 نسمة/كم 2
 مسجد محلي، بيع بالتجزئة حديقة 	 

محلية ضمن 500 متر
 مسجد جامع، مدارس، تجاري، 	 

مكاتب إدارية في حدود 1500م 
تنمية أراضي فضاء	 

 خدمة طلب نقل بسيارات 	 
أجرة لذوي االحتياجات 

الخاصة 
 محطات حافالت ألصحاب 	 

العمل على بعد 2 كم ، وغيرها 
من رحالت المسافات الطويلة

 مواقف مظللة مخصصة لنقل 	 
الموظفين 

ممرات عبور المشاة للوصول المباشر 	 
لوجهاتهم. 

أرصفة مشاة مستوية غير مفصولة 	 
تخفيض متطلبات وقوف السيارات %50 	 

أو إلغاءها لكافة التنميات واستبدالها 
بتراخيص وقوف للقاطنين

فكرة مواقف انتظار باألجرة للقاطنين	 
حارات مستقلة لراكبي الدراجات الهوائية 	 

على الطرق الرئيسة.
2- المبادئ التوجيهية للتنمية متوسطة الكثافة

تنمية متوسطة الكثافة في الضواحي وعلى أطراف المدن تضم مباني سكنية بارتفاع 3-4 أدوار متعددة األسر أو بناء مسكن أسرة مفردة على حد الملكية بدون ارتداد ، محطات 	 
نقل عام ، وتصميم صديق للمشاة مع بعض االستعماالت المختلطة لألراضي

تنمية في الضواحي أو على أطراف المدن
 
 

 

4-9 أسر /هكتار
4000 - 6999 نسمة/كم

500-600م2 مساحة قطع االراضي 

مسجد محلي، بيع بالتجزئة ، حديقة 	 
محلية ضمن 400م

 مسجد جامع، مدارس،   مكاتب 	 
تجارية وإدارية ضمن 1300 م

15-20% استعمال  مختلط	 
تنمية أراضي فضاء	 
     

 

خدمة نقل عام بتردد 15 دقيقة 	 
في وقت الذروة

حافلة، حافالت سريعة، وترام 	 
 تخصيص حرم طريق للنقل 	 

العام ضمن المحاور الرئيسة
موقف نقل عام في حدود 500 	 

م لجميع األسر
لوحات متابعة أوقات مغادرة 	 

ووصول الحافالت 
 

توفر معابر وممرات مشاة في المجاورات 	 
السكنية للوصول للمناطق التجارية 

معابر مشاة مرفوعة مشيدة بمواد غير 	 
مواد الشوارع

مواقف السيارات أمام المنازل األسرية 	 
المتعددة منفصلة ومشتركة مع المواقف 

التجارية·
تكاليف أعلى لبطاقات مواقف السيارات 	 

أمام المنازل·
* حارات منفصلة للدراجات الهوائية على 	 

50% من الطرقات·
* مواقف للدراجات قرب محطات النقل 	 

العام 
*يوصى بها في حرم الجامعات وداخل المجاورات 	 

السكنية أو المجتمعات األصغر حجماً 

3- المبادئ التوجيهية للتنمية عالية الكثافة 
“ تنمية عالية الكثافة في منطقة وسط المدينة مع مباني سكنية وتجارية متعددة األدوار ، ارتفاعات مباني تزيد عن 5 أدوار كمجمعات مركزية حول محطات القطار الخفيف 	 

وتصميم شوارع صديقة للمشاة واستعماالت مختلطة على قطع األراضي وتجاري في الدور األرضي. 
استعمال مختلط 

مجاورات حضرية قريبة من وسط المدينة
 

15- 20 أسرة/هكتار
7000 - 9999 نسمة/كم2
1.5 معامل بناء كحد أدنى

مسجد محلي، محالت تجزئة، حديقة 	 
محلية ضمن 300م

مسجد جامع، مدارس، مكاتب 	 
تجارية، وإدارية ضمن 1000 متر

35-40% استعمال مختلط	 
تنمية أرض فضاء أو متاخمة 	 

لمنطقة حضرية أكبر

·    خدمة نقل عام بتردد 10 	 
دقيقة في وقت الذروة

·    حافلة، حافلة سريعة، 	 
قطار خفيف، قطار الضواحي

موقف نقل عام في حدود 500 	 
م لجميع األسر

تخصيص حرم طريق للنقل 	 
العام ضمن المحاور الرئيسة

لوحات متابعة أوقات مغادرة 	 
ووصول الحافالت

ممرات مشاة مظللة 	 
معابر مشاة 	 
25% شوارع صديقة للسيارات	 
50% شوارع مظللة نقل عام / مشاة 	 

صديقة للمشاة
25% شوارع مظللة نقل عام ومشاة 	 
مواقف السيارات أمام المساكن متعددة 	 

األسر الفردية وتقاسمها مع مواقف 
للسيارات التجارية

انتظار بالساعة لغير القاطنين في 	 
المناطق التجارية

 * * مسارات دراجات هوائية 	 
* * مواقف للدراجات الهوائية كل 	 

500 متر
)*يوصى بها في حرم الجامعات وداخل المجاورات 	 

السكنية أو المجتمعات األصغر حجماً (

4- المبادئ التوجيهية لتنمية المراكز الحضرية في المدن
 مركز حضري يضم مباني متعددة األدوار قريبة من مسار سكة حديد مخصص حصريا للقطار الخفيف أو مترو اإلنفاق. معظم المباني ذات استعمال مختلط وتجاري في 	 

الطابق األرضي.
استعمال مختلط عالي الكثافة ، مركز حضري 

معزز للنقل العام 
أكثر من 21 اسرة/ هكتار
فوق 10000 نسمة/كم2
معامل بناء 2 كحد أدنى

مسجد محلي، محالت بالتجزئة، 	 
حدائق محلية ضمن مسافة سير 

250 م
مسجد جامع، مدارس، المكاتب 	 

التجارية، وإدارية ضمن 800 م 
استعمال مختلط حسب مساحة 	 

األراضي
تنمية جيوب عمرانية ، قلب المدينة	 

خدمة نقل عام بتردد أقل من 5 	 
دقائق في وقت الذروة

حافلة ، عربات مسيرة ذاتيا ، 	 
حافالت سريعة، قطار خفيف ، 

مترو انفاق
تخصيص حرم طريق للنقل 	 

العام ضمن المحاور الرئيسة
مواقف مغطاة ضمن 500م 	 

من مساكن األسر
لوحات متابعة أوقات مغادرة 	 

ووصول الحافالت

ممرات مشاة مغطاة ومظللة	 
معابر المشاة	 
50% شوارع مظللة صديقة للمشاة	 
مواقف سكنية مستقلة وتشاركية	 
ال توجد مواقف انتظار خارج الشوارع	 
انتظار مدفوع بالساعة لغير الساكنين في 	 

المناطق التجارية 
*حارات للدراجات الهوائية في تصميمات 	 

الشوارع
* مواقف الدراجات الهوائية كل 500م	 
) *يوصى بها في حرم الجامعات وداخل المجاورات 	 

السكنية أو المجتمعات األصغر حجمًا (

امل�شدر : املبادئ التوجيهية لتخطيط النمو احل�شري امل�شتدام يف اململكة العربية ال�شعودية ، ٢٠١٣، وزارة ال�شئون البلدية والقروية
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ينبغ�ي1يف1املجتمع�ات1العمراني�ة1اجلدي�دة1ذات1الكثاف�ة1العالي�ة1اأن1تك�ون1م�س�يدة1عل�ى1اأ�سا��س1تكثي�ف1تنمي�ة1ال�س�تخدام1املختل�ط1
لالرا�س�ي1فيه�ا1ح�ول1حمط�ات1النق�ل1الع�ام،1مع1ن�س�ر1وتوزي�ع1للتنمية1يف1حال�ة1املجتمعات1العمراني�ة1ذات1الكثاف�ة1املنخف�سة.وداخل1
املجاورات1ال�س�كنية1جتب1مراعاة1حتقيق1ال�س�هولة1يف1التنقل1�س�ريا1على1الأقدام1والتنوع1يف1ا�س�تعمال1الأرا�سي.1وهناك1حاجة1اأي�سا1
ملب�اديء1توجيهي�ة1للن�س�يج1العم�راين1ول�س�تثمارات1النق�ل1لقي�ادة1التنمي�ة1احل�سري�ة1اجلدي�دة1يف1اململك�ة1بحي�ث1تطب�ق1على1م�س�توى1
الأحي�اء1ال�س�كنية1يف1امل�دن1اأو1مناط�ق1التنمي�ة1اجلدي�دة1بحج�م1�س�كاين1ي�راوح1م�ن15،٠٠٠1اإىل13٠٠،٠٠٠1ن�س�مة1اأو1اأك�رث1م�ن1ذلك.

و�س�يتم1الأخذ1مبجموعة1املبادئ1التوجيهية1للتخطيط1احل�سري1امل�س�تدام1يف1معايري1واأ�س��س1منح1الراخي�س1التخطيطية1و�سوابط1
التنمي�ة1الت�ي1ه�ي1قي�د1املراجع�ة1يف1وزارة1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة،1اإ�ساف�ة1لع�دد1م�ن1الأدل�ه1التخطيطي�ة1قي�د1الإع�داد1مل�س�اعدة1

املخطط�ني1و1�سانع�ي1الق�رار1يف1تطبي�ق1املب�اديء1التوجيهي�ة1املو�سى1بها.1

2- تحسين إدارة األراضي الحضرية و الحد من الزحف العمراني 

خمططات تق�شيمات الأرا�شي 

م�ن1املتف�ق1علي�ه1اأن1خمطط�ات1تق�س�يم1الرا�س�ي1ال�س�كنية1هي1من1اأبرز1العوامل1يف1خلق1م�س�كالت1على1�سعي�د1اإدارة1النمو1العمراين1
لدى1احلديث1عن1النمو1املدمج1والتنمية1امل�ستدامة1للمدن1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية.1ومن1العوامل1الكامنة1وراء1ذلك1نظام1حيازة1

الأرا�سي1يف1اململكة،1وحتديدا1الأرا�سي1اخلا�سة1واحلقوق1التنموية1املتعلقة1بها.1

وكم�ا1يف1معظ�م1البل�دان،1تعت�رب1م�وارد1الأرا�س�ي1اأم�الكًا1للدول�ة1فيم�ا1ع�دا1ملكي�ات1الأرا�س�ي1اخلا�س�ة.1وم�ع1ع�دم1التطبي�ق1الكام�ل1
لنظام1الت�سجيل1العيني1للعقار1يتعذر1جدا1تتبع1ملكيات1الرا�سي1اخلا�سة1ومعاجلة1اإ�سكاليات1ودعاوى1التملك1العقاري.1لكن1الدولة1
ما�سي�ة1حالي�ا1يف1حتدي�ث1ال�س�جل1العق�اري1ونظ�ام1التمل�ك1وت�س�ريع1تطبيق�ه1يف1كاف�ة1املناط�ق1ل1�س�يما1م�ع1ا�س�تحداث1نظ�ام1الره�ن1

العق�اري1ال�ذي1يتي�ح1القرا�س1ب�سم�ان1امللكية.

هناك1ثالثة1اأنواع1ملخططات1تق�سيم1الرا�سي1ال�سكنية:

11 خمططات1تق�سيم1اأرا�سي1املنح1ال�سريحة1)اأرا�سي1حكومية(..
21 خمططات1تق�سيم1اأرا�سي1الدخل1املحدود1)1ارا�سي1حكومية(..
31 خمططات1تق�سيم1الأرا�سي1اخلا�سة1)1اأمالك1خا�سة(..
 

تق�وم1وزارة1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة1باعتم�اد1خمطط�ات1تق�س�يم1الأرا�س�ي1حي�ث1تتاأك�د1البلدي�ات1م�ن1اأن1الأرا�س�ي1خالي�ة1م�ن1
ال�س�كاليات1ول1توج�د1ب�س�اأنها1اأي�ة1دع�اوى1عقاري�ة1خا�س�ة1وله�ذا1ال�س�بب1تك�ون1تنمية1كثري1من1ه�ذه1املخططات1متناث�رة1ومتفرقة1ما1

يجع�ل1اإدارته�ا1�س�ائكة1ومعقدة.

ويت�م1توزي�ع1اأرا�س�ي1املن�ح1عل�ى1اختالفها1للمواطنني،1واأي�سا1للجهات1احلكومية1والأمانات1والبلديات1لتلبية1احتياجاتها1اخلا�سة1بها1
مبوج�ب1الأوامر1ال�س�امية1ال�سادرة1ع�ن1الديوان1امللكي1بهذا1اخل�سو�س.

وتعت�رب1الأر��س1�س�كال1مف�س�ال1م�ن1اأ�س�كال1ال�س�تثمار1يقب�ل1علي�ه1املواطن�ون1يف1اململك�ة1اإم�ا1لال�س�تثمار1اأو1املقاي�س�ة،1او1امل�سارب�ة1
العقاري�ة،1وم�ن1املحتم�ل1اأن1تف�س�ي1ت�س�ريعات1وتنظيم�ات1الره�ن1العق�اري1اإىل1زي�ادة1وت�رية1ال�س�تثمار1يف1قط�اع1الأرا�س�ي.

لق�د1اأو�س�ح1تقري�ر1البواب�ة1لالأعم�ال1وال�س�ركات1ال�س�ادر1يف1مار��س12٠141ب�اأن1م�ن1�س�اأن1الج�راءات1احلكومي�ة1املتخ�ذة1اأن1حتف�ز1
قط�اع1�س�وق1ال�س�كان1»1�س�هد1قط�اع1ال�س�كان1يف1اململك�ة1قف�زة1نوعي�ة1بع�د1�س�خ1احلكوم�ة125٠1مليار1ريال1�س�عودي1يف1�س�وق1ال�س�كان1
لبناء15٠٠،٠٠٠1وحدة1�سكنية1»1وبعد1�سنوات1من1التخطيط1واجلهد1الدوؤوب1بداأت1جهود1وزارة1ال�سكان1توؤتي1اأكلها1باإطالق1معايري1
ال�س�تحقاق1و�س�روط1الأولوية،1و1»بوابة1اإ�س�كان«1اللكرونية1ل�س�تقبال1طلبات1الدعم1ال�س�كني1حيث1�سيك�سف1ذلك1احلجم1احلقيقي1
للم�س�كلة1الإ�س�كانية1والفئ�ات1الت�ي1ه�ي1بحاج�ة1للدع�م1ال�س�كني1م�ن1وزارة1ال�س�كان،1ومت1بالفعل1توزي�ع1وحدات1�س�كنية1وارا�سي1على1

املواطن�ني1يف1خمتل�ف1مناط�ق1اململك�ة1والعم�ل1جاري1على1ا�س�تكمال1اخلط�ة1املو�سوعة1لذلك.
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هناك1عامل1اآخر1�س�يعمل1على1تعزيز1�س�وق1العقار1وهو1نظام1الرهن1العقاري1الذي1�س�يمكن1املواطنني1من1امتالك1م�س�اكنهم،1كما1اأن1
ال�ستثمارات1ال�سخمة1يف1م�سروعات1املرافق1العمالقة1كاملدن1القت�سادية1واخلطة1العامة1للنقل1�ستدفع1بقطاع1ال�سوق1العقاري1اأكرث1

اإىل1الأمام.«1 

تنق�س�م1اأن�س�طة1التخطي�ط1العم�راين1يف1اململك�ة1اإىل1اأربع�ة1م�س�تويات1خمتلف�ة1ه�ي1امل�س�توى1الوطني،الإقليم�ي،1املحل�ي،1والتف�سيل�ي1
)م�س�توى1مناط�ق1العم�ل1املخت�ارة(1مو�سح�ة1يف1اجل�دول11-2-21.

جدول  2-2-1 :  االستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة األراضي في المناطق الحضرية

الهيئات األداة التخطيطيةاالستراتيجيات والمخططات العمرانية / خطط إدارة األراضي
المسؤولة

االستراتيجيات 
والمخططات 

العمرانية

ال�شرتاتيجية العمرانية الوطنية لعام ٢٠٠١
)م�شتوى وطني(

ال�شرتاتيجية الوطنية ل�شتخدام الأرا�شي 
وزارة ال�شوؤون البلدية 

والقروية 
ا�شرتاتيجية التنمية الإقليمية

)م�شتوى اقليمي(
اأمانات املناطقاملخطط القليمي ل�شتخدام الأرا�شي

ال�شرتاتيجية العمرانية 
املحلية

 )م�شتوى حملي(
املخططات املحلية للمدن 

املتو�شطة وال�شغرية

خمططات ا�شرتاتيجية �شاملة للمدن 
الكربى

 

خمطط ا�شتخدام اأرا�شي ونظم حتديد مناطق 
ترتبط بكود البناء ال�شعودي وحدود النطاق 

العمراين 

اإدارات التخطيط 
العمراين

خمطط ا�شتخدام اأرا�شي ونظم حتديد 
مناطق ترتبط بكود البناء ال�شعودي وحدود 

النطاق العمراين
البلديات

خمططات مناطق العمل املختارة
 )خمطط تنفيذي(

تنفيذ تف�شيلي ي�شمل حتديد م�شارات ال�شوارع 
و�شبكات املرافق العامة ، واملباين

اأق�شام التخطيط 
العمراين/ البلديات

حدود النطاق 
العمراني

)المستوى البلدي(

املرحلة الأولى حتى ١٤٣5 هـ

معايري التنمية العمرانية 

وزارة ال�شئون البلدية 
والقروية / وكالة 

تخطيط املدن والأمانات 
والبلديات 

املرحلة الثانية
١٤٣-١٤٤٠5 -١
١٤٤5-٢- ١٤٤٠
١٤5١٤٤-٠5 -٣

 
   امل�شدر: وزارة ال�شئون البلدية والقروية.

وتو�س�ح1نظ�م1حتدي�د1املناط�ق1يف1املخطط�ات1املحلي�ة1ا�س�تعمالت1الأرا�س�ي،1ن�س�بة1البناء1على1قط�ع1الأرا�سي،1الرت�دادات1وارتفاعات1
املباين.

وعل�ى1م�س�توى1املناط�ق1املخت�ارة1تو�س�ح1املخطط�ات1التف�سيلي�ة1ال�س�تعمال1التف�سيل�ي1لالأرا�س�ي1مب�ا1يف1ذل�ك1ان�س�اءات1ال�س�وارع،1
تق�س�يمات1الأرا�س�ي،1املراف�ق1ال�سا�س�ية،1حج�م1وت�سميم�ات1املب�اين.

وبالإ�ساف�ة1للمخطط�ات1ال�س�راتيجية1للتنمي�ة1ال�س�املة1واملخطط�ات1املحلي�ة1الت�ي1اأعدته�ا1الأمان�ات1والبلدي�ات1واجله�ات1املعني�ة1
بالتنمية1العمرانية،1قامت1وكالة1تخطيط1املدن1بوزارة1ال�سئون1البلدية1والقروية1باإعداد1قواعد1حتديد1النطاق1العمراين1بهدف1�سبط1
وتوجيه1وتر�سيد1التنمية1العمرانية1يف1مدن1وقرى1اململكة1واحلد1من1اأعمال1ومظاهر1الزحف1والمتداد1العمراين1غري1املنظم1فيها1عرب1
تعي�ني1احل�دود1املالئم�ة1لتوط�ني1الأن�س�طة1احل�سري�ة1وا�س�تيعاب1النمو1العمراين1خ�الل1فرة1زمنية1حمددة1وتوف�ري1اخلدمات1واملرافق1
العامة1لتحقيق1اأعلى1قدر1من1الكفاءة1القت�سادية1للموارد1املتاحة1للو�سول1للحجم1الأمثل1للمدن1والقرى1وفق1توجهات1ال�سراتيجية1

العمرانية1الوطنية.

التنمي�ة1 العمراني�ة1حت�ى1ع�ام14351ه��1)2٠14م(1ومرحل�ة1 التنمي�ة1 الأوىل1مرحل�ة1 العم�راين1يف1مرحلت�ني:1 النط�اق1 وج�اء1حتدي�د1
العمراني�ة1ب�ني1عام�ي14351ه��1حت�ى145٠1ه��1)2٠14-12٠3٠م(،1كم�ا1اأو�سح�ت1قواع�د1النط�اق1العم�راين1امل�س�احة1املتاح�ة1امل�س�اندة1

للتنمي�ة1واملح�س�ورة1ب�ني1ح�د1مراح�ل1التنمي�ة1العمراني�ة1حت�ى145٠1ه��1)2٠3٠م(1وح�د1حماي�ة1التنمي�ة.1
1

يف1الآون�ة1الأخ�رية،1ويف1�س�وء1مراجعته�ا1وتقوميه�ا1ل�سواب�ط1مراحل1التنمي�ة1العمرانية،1ارتاأت1وزارة1ال�س�وؤون1البلدية1والقروية1جتزئة1
املرحل�ة1الثاني�ة1للنط�اق1العم�راين1)1435-2٠141/145٠-2٠351(1اإىل1ث�الث1مراح�ل1خم�س�ية1م�ن1اأج�ل1مزي�د1من1ال�سب�ط1والتوجيه1
لأعم�ال1التو�س�ع1العم�راين1.1ووفق�ا1للمخطط�ات1ال�س�راتيجية1ال�س�املة1و1املحلي�ة،1ينبغ�ي1اأن1تك�ون1م�س�روعات1التنمي�ة1�سم�ن1ح�دود1
املرحلة1الأوىل1والثانية1فقط.1وي�ستثنى1من1ذلك،1يف1حال1عدم1توافر1اأرا�سي1منا�سبة1داخل1مراحل1التنمية1العمرانية1اأو1منطقة1حماية1
التنمية1اإقامة1م�س�روعات1اخلدمات1الوطنية1والإقليمية،1مدن1�سناعية،1جامعات،1مطارات1ومراكز1�س�ياحية1وترويحية1خارج1منطقة1

حماي�ة1التنمي�ة1بق�رار1ات1وزارية1و1وفق1�سوابط1ومعايري1واإجراءات1معينة.1
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1لق�د1و�سع�ت1وزارة1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة1لئح�ة1تنفيذي�ة1خا�س�ة1بقواع�د1حتديد1النط�اق1العمراين1تن�س1على1ع�دد1من1املبادئ1
وال�سواب�ط1العام�ة1للتنمي�ة1مبا1ي�سمن1التنا�س�ق1مع1توجهات1ا�س�راتيجيات1التنمية1العمراني�ة1الوطنية1والقليمية،منها:

-11اإعط�اء1اأولوي�ة1للم�س�روعات1الت�ي1ت�س�كل1ج�زءا1م�ن1ال�س�راتيجيات1العمراني�ة1،1مب�ا1يف1ذل�ك1حتدي�د1م�س�ارات1�س�بكة1الط�رق1
الرئي�س�ة1و1ال�س�كك1احلديدي�ة1الواقع�ة1يف1الأرا�س�ي1اخلا�س�ة1؛

-111ل1ي�سمح1بامل�سروعات1التنموية1خارج1حدود1النطاق1العمراين1اإل1مبوافقة1وزارة1ال�سئون1البلدية1والقروية1على1املخططات؛1
-1املوافقة1على1امل�سروعات1الكربى1ذات1الطبيعة1اخلا�سة1وفق1�سوابط1واإجراءات1ومعايري1تف�سيلية1معينة.1

كم�ا1حت�دد1الالئح�ة1�سواب�ط1التطوي�ر1�سم�ن1مراح�ل1التنمي�ة1الت�ي1يتوج�ب1عل�ى1اأ�سح�اب1الأرا�س�ي1وامل�س�تثمرين1مراعاته�ا1والعم�ل1
مبوجبه�ا1تبع�ا1لت�سني�ف1مراك�ز1النم�و1الوطني�ة1والإقليمي�ة1واملحلي�ة1الواردة1يف1ال�س�راتيجية1العمرانية1الوطنية1عل�ى1النحو1التايل:

 

�شوابط مراكز النمو الوطنية

تنفيذ1اأعمال1الر�سف1وال�سفلتة1والإنارة1لل�سوارع1يف1املخططات1ال�سكنية؛- 
متديد1�سبكات1املياه1و1ال�سرف1ال�سحي1وخطوط1الهاتف1والكهرباء1؛- 
1متديد1�سبكة1ت�سريف1مياه1الأمطار1وال�سيول.- 

�شوابط مراكز النمو الإقليمية

تنفيذ1اأعمال1الر�سف1وال�سفلتة1والإنارة1لل�سوارع1يف1املخططات1ال�سكنية؛- 
متديد1�سبكة1الكهرباء1؛- 
متديد1�سبكة1اإمداد1املياه1)1يف1حال1وجود1خطوط1�سبكة1اأو1م�سدر(؛- 
متديد1�سبكة1ال�سرف1ال�سحي1يف1مدن1معينة.- 

�شوابط مراكز النمو املحلية

�سفلتة1ال�سوارع1يف1املخططات1ال�سكنية1- 
متديد1�سبكة1الكهرباء.- 

�شوابط البلدات والقرى الأخرى )داخل النطاق العمراين(

�سفلتة1ال�سوارع1يف1املخططات1ال�سكنية.- 
1

م�ن1حي�ث1املب�داأ،1ت�س�جع1احلكوم�ة1التنمي�ة1داخ�ل1املرحل�ة1الأوىل1حل�دود1النط�اق1العم�راين1بغي�ة1بن�اء1امل�دن1املدجم�ة1الت�ي1ميكن1اأن1
توؤمن1لقاطنيها1مرافق1عامة1فاعلة1وكافية1�س�املة1النقل1واإمدادات1الطاقة1واملياه1واإدارة1النفايات1وال�سرف1ال�سحي،1كما1تفر�س1
قواع�د1حتدي�د1النط�اق1العم�راين1ن�س�بة1بن�اء1معين�ة1عل�ى1املالك1وامل�س�تثمرين1الراغبني1يف1اعتم�اد1خمططات1تطويره�م1لأرا�سيهم1
الواقع�ة1�سم�ن1املرحل�ة1الثاني�ة1للنط�اق1العم�راين1قب�ل1حلول1ف�رات1التنمي�ة2٠151-2٠2٠1،2٠2٠-12٠25و2٠251-2٠3٠م1�س�ريطة1
األ1تق�ل1ن�س�بة1الإن�س�اء1فيه�ا1ع�ن751٪1ل�كل1خمط�ط1يف1املراك�ز1الوطني�ة1و5٠1٪1ل�كل1خمط�ط1يف1باق�ي1املراك�ز،1وال�س�ماح1باعتم�اد1

املخطط�ات1املط�ورة1بن�س�بة1اإن�س�اء1ل1تق�ل1ع�ن251٪1لكل1خمطط.

لق�د1م�س�ت1�س�نوات1عل�ى1تطبي�ق1�سيا�س�ات1النط�اق1العم�راين1ك�سواب�ط1للتنمي�ة،1ويج�ري1تقوميه�ا1عل�ى1نح�و1دائ�م،1وت�س�ري1جترب�ة1
تطبيقه�ا1اإىل1حتقيقه�ا1لنتائ�ج1متفاوت�ة1عل�ى1�سعي�د1احل�د1م�ن1ظواه�ر1الزح�ف1العم�راين.1

ويف1امل�دن1�س�ريعة1النم�و1وامل�دن1الك�ربى1جت�ري1مراجع�ة1ح�دود1النط�اق1العم�راين1كلم�ا1ارت�اأت1اجله�ات1املعني�ة1�س�رورة1ذلك1بهدف1
ا�س�تيعاب1الطل�ب1النا�س�ىء1و�سغ�وط1الأ�س�عار1يف1�س�وق1الأرا�س�ي.

لق�د1فر�س�ت1�سيا�س�ة1النط�اق1العم�راين1عل�ى1املطوري�ن1العقاري�ني1�س�رورة1اإن�س�اء1التجهي�زات1الأ�سا�س�ية1يف1اأرا�سيه�م،1لك�ن1املاأخ�ذ1
عل�ى1ه�ذه1ال�سيا�س�ة1يف1ه�ذا1ال�س�دد1اأنه�ا1مل1ت�س�رط1رب�ط1�س�بكات1املراف�ق1يف1املخط�ط1م�ع1نظ�م1الإم�داد1الرئي�س�ة،1مث�ال1ذل�ك1اأن1
اأنابيب1توزيع1املياه1يف1خمطط1تق�س�يم1الأرا�سي1ل1ي�س�رط1اأن1تكون1مو�سولة1مبا�س�رة1بنظام1اإمداد1املياه1الرئي��س،1وهذه1فجوة1من1

ب�ني1فج�وات1عديدة1قي�د1املراجعة1واإع�ادة1النظر.1
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31. زيادة اإلنتاج الغذائي في المدن وفي ضواحيها ومناطقها الداخلية
يف1عام1،2٠121قدرت1م�س�احة1الأرا�سي1املزروعة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1بحوايل1٩72،٠٠٠1هكتارا،1منت�س�رة1يف1اأرجاء1البالد،11
حي�ث1تتوف�ر1الرب�ة1ال�ساحل�ة1للزراع�ة1ومي�اه1ال�ري1وحي�ث1توج�د1التجمع�ات1ال�س�كانية،1اأي1اأن1الزراع�ة1م�ن1منظ�ور1جغ�رايف1هي1�س�به1

ح�سري�ة1تقريبا.

ويف1،2٠141�سكلت1مناطق1الريا�س1والق�سيم1واجلوف126.41٪،115.31٪1و14.٩1٪1من1الأرا�سي1املزروعة1على1التوايل،1اأي1٪156.61
من1جملة1الأرا�سي1الزراعية1يف1اململكة.1اأما1الأرا�سي1الزراعية1يف1مناطق1اأخرى1فما1زالت1�سغرية1حجما1ون�سبة،1فالأرا�سي1الزراعية1

يف1منطقتي1احلدود1ال�سمالية1والباحة1على1وجه1اخل�سو�س1ل1تكاد1ت�سكل11٪1من1اإجمايل1الأرا�سي1الزراعية1يف1اململكة.1

فيم�ا1يتعل�ق1باإنت�اج1الغ�ذاء،1ت�س�كل1مناط�ق1الريا��س1والق�سي�م1وحائ�ل1جمتمع�ة184.11٪1م�ن1اإنت�اج1حم�س�ول1القم�ح،72.11٪1م�ن1
اخل�س�روات،158.31٪1م�ن1التم�ور1و151.41٪1م�ن1الفاكه�ه1املنتج�ة1يف1اململك�ة.1وبالن�س�بة1ملنتج�ات1الألب�ان،1ت�س�تاأثر1مناط�ق1الريا��س1
وحائل1والق�سيم1وال�س�رقية1باإنتاج172.51٪1من1انتاج1احلليب1الذي1يتم1ا�س�تهالكه1يف1منطقة1الريا�س.؛1كذلك1تنتج1مناطق1الريا�س1
ومك�ة1املكرم�ة1والق�سي�م174.41٪1م�ن1الدواج�ن1عل�ى1م�س�توى1اململك�ة.1وتظهر1الإح�س�اءات1اأن1معظم1املنتجات1الغذائي�ة1والألبان1يتم1
اإنتاجه�ا1يف1املناط�ق1الت�ي1تق�ع1فيه�ا1امل�دن1الك�ربى،1م�ا1ي�س�ري1اإىل1اأن1تزويد1وتاأمني1املدن1الرئي�س�ة1بالنتاج1الغذائ�ي1ياأتي1من1�سواحيها1

وظهريه�ا1الداخلي.

الجدول 2-3-1 : إنتاج أهم المحاصيل الزراعية حسب المنطقة، 2٠13م،

دواجن/ فروجحليب/  الف لترفاكهة/ طنتمور/ طنخضار/ طنقمح/ طنالمنطقة

1٠5٠٩51357144337٠8441632612587451٠31153٩٩الرياض
2652133٠6342527٩237٠٩٠512٩76مكة المكرمة

6٩86٠315813225٠382651132٩752171113٩4القصيم
82٩7412٩27٠176162224577488٠563631٩6٠٩الشرقية

1٠٩1332٩٠٩24٩36421346٩42327٠37863485حائل
٠8625٠7625٠7٠الحدود الشمالية

276٩٠7224732781٠٠1272316الباحة
2٠24641٠2241377٠3154٩3٩٠1٩3٠6٠3الحوف

57٠٠672418632٩٠686113٠33211773٠46488125825االجمالي

 امل�شدر:الكتاب الح�شائي الزراعي ال�شنوي ٢٠١٤م

وق�د1دوؤب1يف1خط�ط1التنمي�ة1الوطني�ة1اخلم�س�ية1الت�ي1تعده�ا1وزارة1القت�س�اد1والتخطي�ط1عل�ى1تعزي�ز1القط�اع1الزراع�ي1به�دف1تنوي�ع1
القاعدة1القت�سادية1للمملكة،1واأي�سا1دعم1ال�ستغالل1الأمثل1للموارد1الطبيعية1والر�سيد1يف1ا�ستخدام1املياه1اجلوفية1ل�سمان1حتقيق1

تنمية1زراعية1م�س�تدامة.1

وه�ذا1ه�و1اأي�س�ا1احل�ال1بالن�س�بة1خلط�ة1التنمي�ة1الوطني�ة1اخلم�س�ية1التا�س�عة1الت�ي1ته�دف1اإىل1تعزي�ز1دورالقط�اع1الزراع�ي1يف1التنمي�ة1
القت�سادية1والجتماعية1والبيئية1يف1اململكة،1كما1تهدف1اخلطة1اإىل1تر�س�يد1ا�س�تعمال1املياه1بت�س�جيع1زراعة1حما�سيل1تعمل1على1رفع1
كف�اءة1ا�س�تهالك1املي�اه1وتطوي�ر1وحت�س�ني1كف�اءة1الأ�س�واق1الزراعي�ة،1وتو�س�يع1نط�اق1الدع�م1ل�سغ�ار1املزارع�ني،1وخا�سة1�س�وب1الإدارة1

1امل�س�تدامة1وتطوير1الأرا�س�ي1الزراعية.1
حق�ق1القط�اع1الزراع�ي1مع�دل1من�و1�س�نوي11.41٪1بالأ�س�عار1الثابت�ة1لع�ام1،14٩٩1بزي�ادة1م�ن1ح�وايل137.٩1بليون1ريال1�س�عودي1يف1عام1
12٠٠4اإىل1ح�وايل14٩.٩1بلي�ون1ري�ال1�س�عودي1يف1ع�ام12٠131نظ�رًا1للزي�ادة1يف1الإنت�اج1املحل�ي1الزراع�ي1والغابي1وال�س�مكي1املحلي،1ومع1
ذلك1كان1معدل1النمو1يف1القطاع1الزراعي1اأقل1من1معدل1النمو1القت�سادي1العام،1ونتيجة1لذلك،1انخف�ست1م�ساهمة1القطاع1الزراعي1
يف1الن�اجت1املحل�ي1الإجم�ايل1خ�الل1ه�ذه1الف�رة1م�ن15.21٪1اإىل14.71٪1،1كم�ا1انخف�ست1م�س�اهمته1يف1القت�س�اد1غري1النفطي1من17.61
٪1اإىل16.21٪،1حيث1يعزى1ذلك1ب�سكل1رئي�س1اإىل1تر�سيد1ا�ستخدام1املياه1يف1اإطار1خطة1التنمية1الوطنية1الثامنة،1ما1اأدى1اإىل1تناق�س1

املناطق1املزروعة1مبعدل1�س�نويًا4.٩1٪1�س�نويًا.
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1اإىل1ذلك1بادرت1وزارة1الزراعة1بتح�سني1اإنتاجية1وكفاءة1الأن�سطة1الزراعية،1وبخا�سة1يف1جمال1اخلدمات1املرتبطة1بالزراعة،1كما1
ركزت1الوزارة1اأي�سا1على1حماية1النباتات1ومكافحة1اأمرا�س1النبات1با�ستخدام1تكنولوجيا1متقدمة1مثل1الر�س1اجلوي1و1و�سع1قاعدة1

بيانات1جغرافية1�ساملة1)نظم1معلومات1جغرافية(.
الجدول 2-3-2 : توزيع األراضي الزراعية والمحاصيل حسب المناطق اإلدارية، 2٠1٠ - 2٠1٤م.  

المنطقة
المساحة 

المحصولية
)هكتار(

فواكه )%(خضراوات )%(علف )%(قمح )%(

مساحةانتاجيةمساحةانتاجيةمساحةانتاجيةانتاجيةمساحة

26.424.22٠.546.246.143.746.51٩.221.5الرياض

3.٩2.63.88.111.16.٩6.7مكة المكرمة

2.٩٠.2٠.12.32.31.11.41٠.61٠.8المدينة المنورة

15.318.816.213.313.312.611.71418القصيم

6.3٩.47.42.52.67.54.412.47.1المنطقة الشرقية

21٠.51.31.33.22.44.13.7عسير

5.277.86.56.143.47.24.8تبوك

1112.٩14.67.36.812.61٠.81٠.6٩.٩حائل

٠.٠1٠.1٠.1٠.1٠.1الحدود الشمالية

1٠.67.68.123.222.5جازان

1.1٠.2٠.11.31.51.71.73.62.8نجران

٠.4٠.1٠.1٠.2٠.21.81.5الباحة

14.٩26.332.88.٩7.٩3.23.17.61٠.7الجوف

1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠المملكة العربية السعودية
  امل�شدر: وزارة الزراعة، و وزارة القت�شاد والتخطيط )خطة التنمية الوطنية التا�شعة، ٢٠١٠ - ٢٠١٤(.

  

دعم الزراعة يف املناطق املجاورة حلدود املدن 

اأول�ت1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1اأهمي�ة1بالغ�ة1بالقطاع1الزراعي1ووفرت1له1الدعم1املادي1وقدمت1للمزارعني1الت�س�هيالت1املالية1التي1
ت�س�اعدهم1يف1تنفي�ذ1م�س�روعاتهم1م�ن1خ�الل1�سن�دوق1التنمي�ة1الزراعي�ة1ودع�م1الزراع�ة1الع�سوي�ة،1بالإ�سافة1اإىل1حتفيز1ا�س�تخدام1

املي�اه1املعاجل�ة1يف1الأغرا��س1الزراعية1الرفيهية.11

وق�د1مّكن�ت1القرو��س1والدع�م1امل�س�تمر1للقط�اع1الزراع�ي1م�ن1حتقيق�ه1الكتف�اء1الذات�ي1وجت�اوزه1اإىل1مرحل�ة1الت�سدي�ر1لكث�ري1م�ن1
املنتج�ات1الزراعي�ة1وحتقي�ق1عائ�د1اقت�س�ادي1كان1ل�ه1ب�سم�ة1وا�سح�ة1يف1الن�اجت1املحل�ي1الإجم�ايل1له�ذا1القط�اع1احلي�وي1واله�ام.

الجدول 2-3-3  : كميات مياه الصرف المعالجة المزودة للمزارعين، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 2٠13 

المزارع المربوطة بالشبكة
عدد 

التوصيالت
معدل الضخ 

)م3/يوم(

كمية المياه 
المستخدمة 
بالمليون م3

المناطق
المساحة )هكتار( العدد

6173 82 154 67665 24،6٩7٩8 ديراب

الرياض

3٠٠٠ 166 185
622٠1 22،7٠351٩

الدرعية وعرقة
4142 ٩٩ 135 العمارية
42٠٠ 137 25٩ العيينة
523 1٠ 11 7142 2،6٠7164 الحائر
18٠38 4٩4 744 137٠٠8 5٠،٠٠8663 االجمالي

 
 امل�شدر:الكتاب الح�شائي الزراعي ال�شنوي/ الإدارة الوطنية للري ، ٢٠١٤م.
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ففي1مدينة1الريا�س1على1�سبيل1املثال،1اأمكن1من1خالل1ال�سراتيجية1احل�سرية1ملعاجلة1واإعادة1تدوير1مياه1ال�سرف1زيادة1اإمدادات1
املي�اه1مبق�دار15٠.6271مليون1م13�س�نويا.1

وق�د1مك�ن1�س�راء1ه�ذه1املي�اه1باأ�س�عار1معقول�ة1مزارعي1الريا�س1م�ن1زيادة1انتاجهم1وتوف�ري1النتاج1املروي1طوال1الع�ام.1وت�سل1املعاجلة1
حتى1امل�س�تويات1املعتمدة1لأغرا�س1الزراعة.

ويق�وم1جري�ان1املي�اه1املعاجل�ة1يف1ال�وادي1جن�وب1الريا��س1باإ�س�داء1فائ�دة1ثانوي�ة1ع�ن1طري�ق1اإع�ادة1تغذي�ة1املي�اه1اجلوفي�ة1مم�ا1يزيد1يف1
املخ�زون1املائ�ي1اجلويف.

تبن�ت1حمافظ�ة1ج�دة1ال�س�راتيجية1امل�س�تدامة1لتحقي�ق1الأم�ن1الغذائ�ي1كج�زء1م�ن1خمططه�ا1ال�س�راتيجي1وفي�ه1حتدي�د1ملناط�ق1
ال�سواح�ي1احل�سري�ة1الت�ي1�س�يركز1فيه�ا1انت�اج1الغ�ذاء1امل�س�تدام1عل�ى1نط�اق1جت�اري1با�س�تخدام1تقني�ات1الزراعة1يف1البي�وت1املحمية،1
واملزارع1ال�س�مكية،1والزراعة1املائية1)الع�سوية(،1ومزارع1املا�س�ية1وامل�س�اتل1الزراعية،1وال�س�تزراع1الغابي1)الزراعة1املختلطة1-1اإنتاج1

زراع�ي1وحي�واين11وت�س�جري(.

٤1- مواجهة متطلبات و تحديات حركة التنقل بين وداخل المدن
خ�الل1العق�ود1املا�سي�ة،1�س�ّكل1قط�اع1النق�ل1حتدي�ا1رئي�س�ا1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية.1وملواجه�ة1حتدي�ات1امل�س�تقبل1يف1قط�اع1النق�ل1
حر�س�ت1احلكوم�ة1عل�ى1تطوي�ر1�س�بكة1نق�ل1متط�ورة1ب�ني1املدن1ال�س�عودية1وداخلها.1من1ناحية1اأخ�رى،1اأّدى1ارتفاع1متو�س�ط1معدل1ملكية1
املركب�ات1وتزاي�د1الكثاف�ة1اجلغرافي�ة1للط�رق1وم�س�روعات1التنمي�ة1الت�ي1تنف�ذ1يف1جمي�ع1اأنح�اء1اململك�ة1اإىل1تزاي�د1حت�ركات1وتنق�الت1
ال�س�كان1بن�س�بة2٩1٪1م�ن1اإجم�ايل1احلرك�ة1عل�ى1�س�بكات1الط�رق1عل�ى1م�س�توى1اململك�ة1خ�الل1الف�رة14211-1،143٠ومنذ1الع�ام1143٠1

هيمن�ت1املركب�ات1اخلا�س�ة1عل�ى641٪1م�ن1حرك�ة1التنق�ل1ال�ربي،1بينم�ا1احتل�ت1مركب�ات11النق�ل1اخلفيف1ن�س�بة٪1321.

بل�غ1ع�دد1املركب�ات1العامل�ة1عل�ى1الط�رق1بنهاي�ة1خط�ة1التنمي�ة1الثامن�ة15.361ملي�ون1مركب�ة،1�س�كلت1ال�س�يارات1اخلا�س�ة1و�س�احنات1
النقل1اخلفيف٩61٪1منها1)1ال�س�كل21-4-11(.1ويعترب1التنقل1بال�س�يارة1اخلا�سة1الأكرث1انت�س�ارا1على1الطرق1بن�س�بة851٪1من1اإجمايل1
الرح�الت1املروري�ة1املنف�ذة1عل�ى1الط�رق.1وه�ذا1النمط1يف1التنقل1يتبع1يف1املقام1الأول1تف�سيالت1امل�س�تخدم1والتوزيع1اجلغرايف1الوطني1

واملحل�ي1ملراكز1النتاج1وال�س�تهالك.
 

الشكل 2-٤-1  : تركيب اسطول النقل البري ، المملكة العربية السعودية ، 2٠٠٩

امل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط )خطة التنمية الوطنية التا�شعة، ٢٠١٠ - ٢٠١٤(.
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وتق�وم1ال�س�ركة1ال�س�عودية1للنق�ل1الع�ام1)�س�ابتكو(1بتوفري1خدم�ات1التنقل1ب�137٠71من1احلافالت1احلديثة1لع�ام41٠21م،1التي1تخّدم1
عل�ى13821م�ن1امل�دن1والق�رى1باململك�ة،1وم�ن1واإىل13٠1وجه�ة1دولية.1وت�س�ري1البيانات1لعام12٠141م1اإىل1قيام1�س�ابتكو1بخدمة1ما1يقرب1
م�ن15،٩531ملي�ون1راكب�ا1ب�ني1امل�دن1و15،5761ملي�ون1راكب�ا1داخ�ل1امل�دن11مب�ا1فيه�م1راكاب11لأداء1احلج1والعمرة،1وي�راوح1عدد1ركاب1

اخلدم�ات1الدولي�ة1425،2٠211راكب�ًا1لعام2٠141م.
1

وهن�اك1قط�ار1الريا��س1–1الدم�ام1لنق�ل1ال�ركاب1والب�سائ�ع،1حي�ث1بل�غ1ع�دد1ال�ركاب1امل�س�تخدمني1للقط�ار1،1،1٠7،٠٠٠1بزي�ادة1٪81
�س�نويًا1خالل1الفرة2٠٠٩1-2٠13م.1

الجدول 2-٤-1 : احصائيات النقل بالسكة الحديدية، 2٠٠٩- 2٠13م.
معدل النمو السنوي )%( 2٠13 2٠12 2٠11 2٠1٠ 2٠٠٩

٪1.25 1173 1186 1231 1124 11٠4 ركاب ) اآلف(
1٪4 4332 4٠23 4٠3٩ 4٠٠5 361٠ شحن  ) اآلف(
٪7.2 534 468 4٩٠ 43٩ 3٩3 حاويات) اآلف(

 امل�سدر: املوؤ�س�س�سة العامة للخطوط احلديدية, ٢٠١٣م

ال�شرتاتيجية الوطنية للنقل

من1اأجل1الت�سدي1لتحديات1النقل1الوطني،1مبا1يف1ذلك1حركة1التنقل1بني1وداخل1املدن،1اأعدت1وزارة1النقل1ال�س�راتيجية1الوطنية1
للنق�ل1يف1ع�ام12٠111به�دف1توف�ري1قط�اع1نق�ل1متكامل1متعددة1الو�س�ائط1ميتاز1بال�س�المة1والفعالية1والكفاية1والتط�ور1التقني1ويعمل1
عل�ى1ت�س�جيع1وتعزي�ز1التنمي�ة1القت�سادي�ة1والق�درة1التناف�س�ية1للمملك�ة1العربية1ال�س�عودية1على1امل�س�توى1الدويل،1واأي�س�ا1حتقيق1بيئة1

�سحي�ة1واآمنة1لأفراد1املجتمع.

جدول 2-٤-2 : أطوال شبكة الطرق البرية )كم(، 2٠13

إجمالي الطرق وصالت طرقثانويةرئيسةالمنطقة 
المعبدة

%  من اإلجمالي 
الوطني

24٩٠2353٩6461448٩23.6الريا�ض
22151٠8٠2٩8162761٠.2مكة املكرمة

1315118423٩148٩٠8.٠املدينة املنورة 
756111642126٠84٩.٩الق�شيم
22611521255563371٠.3ال�شرقية

884٩25334٩51588.4ع�شري
158525٠15٠5334٠5.4تبوك
81٠47٩2٩7642657.٠حائل

٩346412٠٠21٩83.6احلدود ال�شمالية
26٩2561125165٠2.7جازان

45456611٠621283.5جنران
122427134518٩43.1الباحة
٩84٠166726514.3اجلوف

1٠٠.٠٪15.٠7٩1٠.22136.٠5861.358اجمايل اململكة 
   امل�شدر: وزارة النقل، ٢٠١٣.

وح�ددت1ال�س�راتيجية1�س�تة1اأه�داف1�سم�ن1اإط�ار1�س�امل1ومت�وازن1لالإيف�اء1بالحتياج�ات1الإمنائي�ة1للمملك�ة،1مع1الركي�ز1اأي�سا1على1
تقا�س�م1امل�س�وؤولية1امل�س�ركة1لتنمي�ة1قط�اع1النق�ل؛1وال�س�راكة1م�ع1القط�اع1اخلا��س؛1وحتقي�ق1التكامل1القليمي1وامل�س�اركة1يف1الأ�س�واق1

العاملي�ة؛1ث�م1التنمي�ة1والت�س�غيل1املتكامل�ني1ملرافق1وجتهي�زات1النقل.
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1
هناك1�ستة1اأهداف1اأ�سا�سية1ل�سراتيجية11النقل1الوطنية1�سيعمل1على1حتقيقها1وهي:1

1 الكفاية1والفعالية1ل�سمان1التطور1امل�س�تمر1فنيًا1واقت�ساديًا1وماليًا1لقطاع1النقل1من1خالل1حت�س�ني1الأداء1العام1ملزودي1خدمة1النقل1العام1	
واخلا�س1وخف�س1عمل1احلكومة1يف1الن�سطة1التي1ميكن1للقطاع1اخلا�س1تاأديتها1بفاعلية1اأكرث1وتقنني1ال�سعار1احلالية1وا�ستعادة1الكلفة.

1 دع�م1التنمي�ة1الجتماعي�ة1م�ن1خ�الل1دع�م1وتعزي�ز1النم�و1القت�س�ادي1يف1اململك�ة1والق�درة1التناف�س�ية1عل�ى1ال�سعي�د1املحل�ي1وال�سعيدي�ن1	
الإقليم�ي1والعامل�ي1وت�س�هيل1و�س�ول1خدم�ات1النق�ل1جلمي�ع1ال�س�كان.

1 �س�المة1النق�ل1م�ن1خ�الل1تطبي�ق1الإج�راءات1الهادف�ة1لرف�ع1م�س�توى1ال�س�المة1وتقلي�ل1الوفي�ات1والإ�ساب�ات1وتخفي�ف1ح�دة1الإ�ساب�ات1م�ن1	
احل�وادث1وتقلي�ل1حج�م1اخل�س�ائر1القت�سادي�ة1والجتماعي�ة1الت�ي1ت�س�ببها1احل�وادث.

1 حماية1البيئة1من1خالل1احلد1من1التاأثريات1ال�سلبية1لو�سائط1النقل1يف1البيئة1باتخاذ1الإجراءات1الالزمة1لتخفيف1وتفادي1تلك1التاأثريات1	
اإ�سافة1اإىل1زيادة1الوعي1البيئي1لدى1املجتمع.

1 تعزي�ز1الأم�ن1الوطن�ي1م�ن1خ�الل1توف�ري1نظام1نقل1قادر1على1تلبي�ة1احتياجات1التحرك1لدواعي1الدفاع1والأم�ن1الوطني1والت�سدي1للكوارث1	
الطبيعية1وامل�سطنعة.

1 كفاية1النقل1يف1مو�سم1احلج1باإيجاد1�سبكة1متكاملة1للنقل1متعدد1الو�سائط1لتلبية1تنقالت1احلجاج1بطريقة1اآمنة1وفّعالة.1	

شكل 2-٤-2 : شبكة النقل الراهنة والمستقبلية في المملكة العربية السعودية

   امل�شدر: وزارة النقل، ٢٠١٤.
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كم�ا1ح�ّدد1لالإ�س�راتيجية1�س�تة1برام�ج1عم�ل1متث�ل1اأ�سا�س�ًا1عملي�ًا1لتنفي�ذ1الإ�س�راتيجية،1ويتاأل�ف1الربنام�ج1م�ن1281اإج�راءًا1يعه�د1بها1
للجه�ات1امل�س�ئولة1م�ن1اأج�ل1تنفيذه�ا.1وترك�ز1ال�س�راتيجية1اأي�س�ا1على1اجلوان�ب1التالية:

تقا�سم1م�سوؤوليات1ومهام1قطاع1النقل1بني1كافة1الأطراف1املعنية.- 

بنْاء1ال�سراكات1بني1القطاعني1العام1واخلا�س.- 

التكامل1القليمي1وامل�ساركة1يف1ال�سواق1الدولية.- 

اأعمال1التطوير1والت�سغيل1املتكامل1لتجهيزات1ومرافق1النقل.1- 

واأو�س�ت1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1للنق�ل1باإع�داد1خمط�ط1متكام�ل1للنق�ل1داخ�ل1امل�دن1خلدم�ة1التزاي�د1ال�س�كاين1وتعزي�ز1حي�اة1النا��س1
واإنعا�س1اقت�ساد1املدن،1كما1�ستتعهد1وكالة1النقل1التي1من1املتوقع1اإن�ساوؤها1مبوجب1ال�سراتيجية1الوطنية1للنقل1بالتخطيط1الرئي�س1
للنقل1وتوفري1روؤية1م�س�تقبلية1عامة1لتوفري1نظام1نقل1متعدد1الو�س�ائط،1ذكي1وحديث1يف1كافة1املدن1الأخرى.11وقد1مت1طرح1عدد1من1

ال�سيا�س�ات1التطويرية1لنظم1النقل1املتكامل1بني1مدن1اململكة1يف1م�س�ودة1خطة1التنمية1العا�س�رة1)2٠14-2٠1٩(.

الجدول 2-٤-3 : أهم عناصر المخطط الرئيس للنقل المتكامل داخل المدن، 2٠11م

المخطط الرئيس للنقل المتكامل داخل المدن
الفترة 

التخطيطية
سنوات

المراجعة الدورية
سنوات

3-1٠51-15ال�سيا�سات1والأهداف1مبا1فيها1اأهداف1الف�سل1بني1و�سائط1النقل1العام1واخلا�س

53ال�سراتيجيات1الرامية1اإىل1حتقيق1الأهداف

3-1551-2٠1تن�سيق1دمج1خمطط1جتهيزات1النقل1�سمن1خمطط1ا�ستعمال1الأر�سي

52خدمات1النقل1العام1ح�سب1املنطقة1و1منط1النقل1

21الإطار1التنظيمي1للتعاقد1مع1امل�سغلني1التجاريني1لتوفري1خدمات1النقل1
امل�شدر: التقرير النهائي لل�شرتاتيجية الوطنية للنقل، وزارة النقل، ٢٠١١م.

نظم النقل احل�شرية 

خالل1العقد1الأخري،1اأعدت1املدن1الرئي�سة1خمططاتها1للنقل1احل�سري1ابتداء1من1�سبكة1الطرق1لتلبية1احلاجات1املرورية1املتنامية1
ل�كل1مدين�ة1ث�م1توجه�ت1يف1ال�س�نوات1اخلم��س1املا�سي�ة1لإع�داد1خط�ط1خدم�ة1النقل1الع�ام1يف1�سوء1تزاي�د1حدة1الزدحام�ات1املرورية1
وروؤي�ة1اأن1العتم�اد1الكل�ي1عل�ى1ال�س�يارة1اخلا�س�ة1كوا�س�طة1تنقل1داخل1املدن1مل1يعد1كافيا1يف1البيئ�ات1العمرانية1املعا�سرة1التي1باتت1

تركز1على1كفاية1الطاقة1و1ال�س�تخدام1اامل�س�تدام1لها1وتعزيز1الكفاية1القت�سادية1ملدن1اململكة.1

و1ق�د1واف�ق11جمل��س1ال�وزراء1عل�ى11اإن�س�اء1هيئ�ة1النق�ل1الع�ام1لغرا��س1تنظي�م1خدم�ات1النق�ل1الع�ام1لل�ركاب1داخ�ل1املدن1وب�ني1املدن،1
والإ�س�راف1علي�ه1وتوف�ريه1بامل�س�توى1اجلي�د1والكلف�ة1املالئم�ة،1وت�س�جيع1ال�س�تثمار1في�ه1مب�ا1يتف�ق1م�ع1اأه�داف1التنمي�ة1القت�سادي�ة1

والجتماعي�ة1يف1اململك�ة.
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الشكل 2-٤-3 : مسارات شبكة الحافالت والمترو قيد االنشاء في مدينة الرياض، 2٠15م.

11امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض،٢٠١5م.
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وملدين�ة1الريا��س1خ�ربة1وممار�س�ة1ه�ي1الأط�ول1يف1اململكة1يف1جمال1تخطيط1النقل1العام1احل�سري1من1خالل1ا�س�راتيجيتها1للتنمية1
احل�سري�ة1-1خمط�ط1الريا��س1ال�س�راتيجي1ال�س�امل،1حي�ث1ت�س�هد1الآن1تنفي�ذ1م�س�روع1املل�ك1عب�د1العزي�ز1للنق�ل1الع�ام1»حاف�الت1
وم�رو1الريا��س«،1وانته�ت1م�دن1مك�ة1املكرم�ة1واملدين�ة1املن�ورة1وج�دة1والدمام1م�ن1تنفي�ذ1الدرا�س�ات1والت�ساميم1ل�س�بكات1املرو1

وحاف�الت1النق�ل1الع�ام1واملوؤ�س�س�ات1الت�ي1�س�تدير1اأعم�ال1�س�بكة1النق�ل1الع�ام.1
1

وتق�وم1احلكوم�ة1بتموي�ل1ه�ذه1ال�س�تثمارات1حي�ث1بل�غ1حج�م1امليزاني�ة1املر�س�ودة1مل�س�روعات1النق�ل1الع�ام1يف1املدن1اخلم��س1الرئي�س�ة1
على1مدى1العقد1القادم125٠1مليار1ريال1�س�عودي1�س�تنفذ1يف1اإطار1خمططات1ا�س�تعمالت1الأرا�سي1اخلا�سة1بكل1مدينة1،1مع1تركيز1
احلكوم�ة1عل�ى1تنمي�ة1جمتمع�ات1عمراني�ة1تت�س�م1ب�س�هولة1يف1احلركة1والتنقل1الآمن1�س�ريا1على1الأقدام1اإىل1الأماك�ن1العامة1وبخا�سة1

اإىل1حمط�ات1النق�ل1العام1املجاورة.

ويعترب1م�س�روع1امللك1عبد1العزيز1اأكرب1ا�س�تثمار1ح�ساري1ت�س�هده1مدينة1الريا�س،1حيث1�س�يتم1تناوله1مبزيد1من1التف�سيل1يف1ف�سل1
لحق.

وميثل1توفري1نظام1نقل1عام1اآمن1وفاعل1باحلافالت1والقطارات1احلديثة1يف1مدن1اململكة1نقلة1نوعية1يف1حياة1املجتمع1ملا1�سيوفره1من1
مزايا1وفوائد1اجتماعية1واقت�سادية1للفرد1واملجتمع1من1حيث1ا�ستحداثه1لفر�س1عمل1جديدة1يف1�سوق1العمل1للمواطنني.

و�س�وف1يت�م1تن�س�يق1واإدم�اج1خط�ط1البني�ة1التحتي�ة1للنق�ل1م�ع1خمطط�ات1ا�س�تعمال1الأرا�س�ي1حي�ث1يح�دد1كل1م�ن1التوزي�ع1امل�كاين1
والكثاف�ة1ون�وع1ا�س�تعمال1الأرا�س�ي1حج�م1واجت�اه1النق�ل...1ومقاب�ل1ذل�ك،1�س�يكون1لتح�س�ني1الأرا�س�ي1م�ن1حي�ث1�س�هولة1الو�س�ول1اإىل1
املواق�ع1املط�ورة1تاأث�ري1كب�ري1يف1تط�ور1اأ�س�عار1الأرا�س�ي،1ويف1حتديد1منط1ا�س�تعمالت1الأرا�سي.1وينبغي1يف1خط�ط1خدمة1النقل1العام1
اأن1تاأخذ1يف1اعتبارها1البعد1اجلغرايف1)من1حيث1تغطيتها1لكافة1اأمناط1النقل1يف1املنطقة1املحلية(،1مع1الركيز1على1وا�س�طة1النقل1

�س�كة1حدي�د،1حافلة1اأم1�س�يارة1اأجرة(.1

51-  تعزيز القدرات والمهارات والخبرات في تخطيط وإدارة المدن
احل�سول1على1معلومات1دقيقة1وحديثة1اأمر1هام1جدا1ملخططي1املدن1و�سانعي1القرار1ومديري1املدن،1وهناك1قدر1كبري1من1البيانات1
واملعلوم�ات1الح�سائي�ة1واجلغرافي�ة1متوف�ر1ل�دى1ال�وزارات1واملوؤ�س�س�ات1احلكومي�ة1ي�س�تفاد1منه�ا1يف1املو�سوع�ات1التي1تعن�ى1بها1هذه1

اجلهات.

وتعت�رب1م�سلح�ة1الح�س�اءات1العام�ة1واملعلوم�ات1املوؤ�س�س�ة1احلكومي�ة1الرئي�س�ة1املعنية1ب�اإدارة1املعلوم�ات1الإح�سائية1الوطني�ة،1واملنتجة1
لكاف�ة1البيان�ات1الح�سائي�ة1الأ�سا�س�ية1ع�ن1اململكة1�س�املة1ال�س�كان1وامل�س�اكن،1العم�ل،1الزراعة،1وم�سائد1الأ�س�ماك،1الطاق�ة،1التجارة،1
النق�ل1والت�س�الت،1والقت�س�اد1واخلدم�ات1العام�ة،1لكنه�ا1ل1تنت�ج1بيان�ات1جغرافي�ة1كتل�ك1امل�س�تخدمة1يف1نظ�ام1املعلوم�ات1اجلغرافية،1

فالبيان�ات1الإح�سائي�ة1لوحده�ا1ل1ميك�ن1ا�س�تخدامها1يف1انت�اج1خرائط1مكانية.1
1

اإىل1ذل�ك،1كان�ت1التو�سي�ة1اإىل1الأمان�ات1والبلدي�ات1واجله�ات1املعني�ة1بالتخطي�ط1والتطوي�ر1والإدارة1والر�س�د1احل�س�ري1باإع�داد1
نظام1معلومات1مكانية1يو�سح1خمتلف1اأنواع1البيانات1على1اخلرائط1لدعم1عملية1ت�سخي�س1الأو�ساع1احل�سرية1الراهنة1وم�ساراتها1
و�سياغ�ة1روؤي�ة1عمراني�ة1م�س�تقبلية1للم�دن1ال�س�عودية،1وقام�ت1وزارة1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة1بتنظي�م1برام�ج1تدريبي�ة1عل�ى1نظ�ام1

املعلوم�ات1اجلغرافية.1
1

وعق�ب1املوئ�ل1الث�اين1يف1،1٩٩61وعم�ال1بتو�سي�ات1مرك�ز1الأمم1املتحدة11للم�س�توطنات1الب�س�رية1حول1اإن�س�اء1املرا�س�د1احل�سرية1على1
امل�ستويات1الدولية1والوطنية1واملحلية1،1بادرت1اململكة1العربية1ال�سعودية1بدعم1فني1من1املر�سد1احل�سري1العاملي1التابع1ملوئل1الأمم1

املتحدة1ببناء1�س�بكة1مرا�سدها1احل�سرية1وفق1املعايري1العاملية.1
11

على1�س�بيل1املثال،1مدينة1الريا�س1وهي1العا�سمة1واأكرب1مدن1اململكة1العربية1ال�س�عودية1و1ت�س�هد1وترية1منو1متزايدة1وتو�س�عا1عمرانيا1
م�ستمرا،1كانت1يف1اأ�سد1احلاجة1لنظام1معلومات1جغرافية1لتمكينها1من1حتقيق1اإدارة1ح�سرية1فاعلة،1لهذا1مت1اإن�ساءاملر�سد1احل�سري1
ملدين�ة1الريا��س1يف12٠121باإ�س�راف1الهيئ�ة1العلي�ا1لتطوي�ر1مدين�ة1الريا��س1املعني�ة1بتخطي�ط1وتطوي�ر1واإدارة1ور�س�د1و1تنفي�ذ1برام�ج1
و�سيا�س�ات1التنمي�ة1احل�سري�ة1ملدين�ة1الريا��س.1عملي�ا،1يه�دف1املر�س�د1احل�س�ري1ملدينة1الريا�س1اإىل11ت�س�هيل1اأعم�ال1متابعة1تطبيق1
اخلط�ط1وال�سيا�س�ات1ومراقب�ة1التق�دم1املح�رز1يف1جم�الت1عدة1مرتبطة1بالتنمية1احل�سرية1من1خالل1ح�س�اب1املوؤ�س�رات1احل�سرية1
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ال�ساملة1التي1ت�ساعد1يف1ر�سم1ال�سيا�سات1والربامج1وفق1اخلطة1ال�سراتيجية1العامة1للمدينة.1وبهذا1ميّكن1املر�سد1احل�سري1خمتلف1
القطاع�ات1م�ن1ر�سد1وتقومي1فعالية1اأداءها.

1
واملوؤ�س�رات1احل�سرية1هي1مقايي��س1حددها1برنامج1الأمم1املتحدة1للم�س�توطنات1الب�س�رية1تلخ�س1املعلومات1عن1الق�سايا1وامل�س�كالت1
التي1تواجه1املدن1عرب1توفريها1�سورة1وا�سحة1للواقع1التنموي1يف1املدن،1ما1ي�سمح1بتقومي1الأداء.1وقد1اأ�سدر1املر�سد1احل�سري1ملدينة1
الريا�س1اأول1تقرير1له1)الهيئة1العليا1لتطوير1مدينة1الريا�س،1املوؤ�س�رات1احل�سرية1ملدينة1الريا�س،2٠141(1مغطيا1املجالت1التالية:

موؤ�سرات1عامة- 
التنمية1الجتماعية1والقت�سادية- 
النقل1- 
املرافق1والتجهيزات1الأ�سا�سية- 
الإدارة1البيئية- 
الإدارة1املحلية- 

ويبني1اجلدول1التايل1واقع1برنامج1اإن�ساء1وت�سغيل1�سبكة1املرا�سد1احل�سرية1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية.

الجدول2-5-1  :الوضع الراهن إلنشاء وتشغيل شبكة المراصد الحضرية في المملكة العربية السعودية، 2٠15م

الجهة المسؤولةوضع المرصدمدينةالمنطقة

الرياض	  الرياض
مرحلة متقدمة في إنتاج المؤشرات والتقارير الدورية وإنشاء 

المراصد المحلية
الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الرياض

 المدينة المنورة

المدينة 	 
المنورة 

خيبر	 
العيص	 
ينبع	 
العال	 
المهد	 
الحناكية	 
وادي الفرع	 
بدر	 

مرحلة متقدمة في انتاج المؤشرات والتقارير الدورية وإنشاء 
المراصد المحلية 

األمانة

 مكة المكرمة 
مكة المكرمة	 
جدة	 

مرحلة متقدمة في إنتاج المؤشرات والتقارير الدورية وإنشاء 
المراصد المحلية 

األمانة
األمانة

األمانةالمرحلة 3، قائمالطائف	 

األمانةالمرحلة 3، قائمبريدة	  القصيم

األمانةالمرحلة 2، قائمأبها	  عسير

األمانةالمرحلة 3، قائمالباحة	  الباحة

 المنطقة الشرقية

األمانةالمرحلة 5، قائمالدمام	 

األمانةالمرحلة 1، قائماألحساء 	 

األمانةالمرحلة 3، قائمحفر الباطن	 

األمانةالمرحلة 1، قائم نجران	  نجران

الهيئة العليا لتطوير مدينة حائلالمرحلة 2، قائمحائل	 حائل

الحدود الشمالية
المرحلة 1، قائم، بعد نقل مشروع نظام المعلومات الجغرافية إلى عرعر	 

األمانةالمرصد الحضري 

األمانةالمرحلة 1، قائمالقريات	 

األمانةالمرحلة 3، قائمسكاكا	  الجوف

األمانةالمرحلة 1، قائمتبوك	  تبوك

األمانةالطلب من األمانة سرعة إطالق مشروع المرصد الحضريجازان	  جازان
                 

  امل�شدر: وزارة لل�شوؤون البلدية والقروية ، اململكة العربية ال�شعودية، ٢٠١5م.
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وتعتربجترب�ة1اململك�ة1يف1حت�س�ني1قاع�دة1املعلوم�ات1الت�ي1ي�س�تند1اليه�ا1يف1تخطي�ط1واإدارة1امل�دن1م�ن1التج�ارب1الناجح�ة1يف1منطق�ة1
ال�س�رق1الأو�سط.1

ومن1الجنازات1الأخرى1يف1جمال1بناء1وتعزيز1القدرات،1على1�سبيل1املثال،1تاأ�سي�س1الهيئة1العليا1لتطوير1مدينة1الريا�س1ل�1اأكادميية1
طوي�ق1للتدري�ب1لتطوي�ر1كف�اءات1املهني�ني1والعامل�ني1�سم�ن1الهيئ�ة1م�ن1خ�الل1الور��س1التدريبية1التي1ي�س�ارك1بها1خ�رباء1وخمت�سني1
دولي�ني1وحملي�ني،1حي�ث1يت�م1م�ن1خ�الل1ه�ذه1الور��س1ت�س�هيل1قن�وات1نقل1املعرف�ة1وتبادل1اأف�س�ل1اخل�ربات1والأطالع1على1املمار�س�ات1

املثل�ى1يف1اإدارة1املدن.

٦- التحديات والدروس المستفادة 
طراأ1تغري1جذري1يف1ق�سايا1الأرا�سي1والتخطيط1العمراين1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1منذ1املوئل1الثاين1يف1،1٩٩61اإذ1تنفذ1وزارة1
ال�سوؤون1البلدية1والقروية1عملية1التخطيط1العمراين1يف1اأربعة1م�ستويات1خمتلفة:1الوطني1ممثال1بال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية؛1
الإقليمي1ممثال1با�س�راتيجيات1التنمية1القليمية1للمناطق؛1واملحلي1ممثال1مبخططات1التنمية1ال�س�املة1للمدن1الرئي�س�ة1واملتو�س�طة1
وال�سغرية؛1والتف�سيلي1)التنفيذي(1ملناطق1العمل1املختارة،1كما1حددت1الوزارة1النطاق1العمراين1للمدن1والقرى1باململكة1وفر�ست1
جمموع�ة1�سواب�ط1تنموي�ة1اإ�سافي�ة1لتطوي�ر1الأرا�س�ي1يف1�سواحي1املدن1بهدف1�سبط1وتوجيه1اأعمال1التو�س�ع1العمراين.1وبوجود1هذه1
ال�س�راتيجيات1وال�سواب�ط1التنموي�ة،1وبخا�س�ة1املخطط�ات1ال�س�راتيجية1ال�س�املة1للمدن1الكربى،1ف�س�وف1ينح�س�ر1زحف1العمران1

�س�وب1املناط�ق1الزراعي�ة1املحيط�ة1باملدن،1مع1اإدماج11تخطيط1النقل1�سمن1اإطار1املخططات1العمرانية.1

اإجناز1اإعداد1ا�سراتيجيات1التنمية1القليمية1موؤخرا1�سيمكن1من1توجيه1و1تن�سيق1ال�ستثمارت1املحلية1يف1املرافق1واخلدمات1العامة1
و�سنع1القرار1فيما1يخ�س1توطني1الن�سطة1القت�سادية1و1دور1املدن1والقرى1يف1كافة1مناطق1اململكة.1

�س�اعد1تطبيق1�سيا�س�ات1النطاق1العمراين1يف1جلب1مزيد1من1ال�س�تثمارات1اخلا�سة1يف1البنية1التحتية1ملخططات1تق�س�يم1الرا�سي،1
ولئ�ن1كان�ت1ه�ذه1ال�سيا�س�ات1فاعل�ة1اإىل1ح�د1معق�ول1يف1توجي�ه1التنمي�ة1يف1امل�دن1الأ�سغ�ر1والأبط�اأ1منو1اإل1اأنه�ا1مل1تثبت1باأنه�ا1الإجراء1

الكام�ل1للح�د1م�ن1ظواهر1الزحف1العم�راين1يف1املدن1الكربى.1

وعو�س�ا1ع�ن1ذل�ك،1مت1الأخ�ذ1باأ�س�اليب1�س�املة1جدي�دة1يف1تخطي�ط1التنمي�ة1احل�سري�ة1ابت�داءا1م�ن1املخط�ط1ال�س�راتيجي1ال�س�امل1
ملنطقة1الريا�س1احل�سرية1)منطقة1الريا�س1الكربى(1مع1التح�سينات1التدريجية1يف1تلك1ال�ساليب1اأثناء1تطبيقها1يف1املدن1الأخرى1
باململك�ة،1والت�ي1ته�دف1لتخطي�ط1النم�و1بكافة1قطاعاته1من1بنية1حتتية1ونقل1واقت�ساد1وبيئة1واجتماع1وا�س�تعمالت1اأرا�سي1و�سوابط1

تنموية.

خمططات تق�شيمات الأرا�شي

حت�ى1ه�ذا1الن�وع1م�ن1املخطط�ات1واملعاي�ري1التخطيطي�ة1احلالي�ة1ال�سابط�ة1للتنمي�ة1يف1مناط�ق1ال�سواح�ي1مل1تكن1بالفاعل�ة1يف1�سبط1
واإدارة1تق�س�يمات1الأرا�س�ي1يف1مناط�ق1ال�سواح�ي1واملحلي�ات1الأخ�رى1املج�اورة1للمدن1الك�ربى1يف1اململكة.

م�ن1ناحي�ة1اأخ�رى،1يف1حال�ة1املناط�ق1احل�سري�ة1وحتدي�دا1امل�دن1الك�ربى،1اأ�سب�ح1ن�زع1امللكي�ات1لأغرا��س1من�ح1الرا�سي1وم�س�روعات1
ال�س�كان1الع�ام1،1خا�س�ة1يف1امل�دن1الك�ربى،1اأم�را1�سعب�ا1يف1�س�وء1ت�ردد1اأ�سح�اب1الأرا�س�ي1يف1ه�ذه1امل�دن1يف1التخل�ي1ع�ن1اأرا�سيه�م1
لأغرا��س1ال�س�تمالك1وال�س�تثمار1الع�ام1م�ا1ح�دى1بالأمان�ات1والبلدي�ات1لإقام�ة1م�س�روعات1ال�س�كان1املي�س�ر1يف1اأرا��س1حكومي�ة1يف1
مناط�ق1ال�سواح�ي1غ�ري1خمدوم�ة1عل�ى1نح�و1كاف.1ه�ذا1يعن�ي1اأن1تلك1املناط�ق،1خا�سة1اأرا�سي1املن�ح،1يجري1تق�س�يمها1وتوزيعها1على1
املواطنني1من1دون1اأن1تكون1جمهزة1باملرافق1الأ�سا�سية،1ما1ميثل1اإ�سكالية1كربى1على1�سعيد1اإدارة1الأرا�سي1وال�ستثمار1يف1امل�ستقبل.

وي�رى1املجتم�ع1هن�ا1يف1متل�ك1الأر��س1�س�كال1من1اأ�س�كال1الإدخار1وال�س�تثمار1والذي1يعك��س1قوة1الطلب1على1قط�ع1الأرا�سي1باعتبارها1
ال�س�كل1الأب�س�ط1لال�س�تثمار.1وبالن�س�بة1لأ�س�عار1الأرا�س�ي1فه�ي1عالي�ة1ويتوق�ع1النا��س1اأن1ت�س�تمر1بالرتف�اع.1كذل�ك،1�س�وق1امل�سارب�ة1
العقارية1�سوق1قوي1يف1املدن1الرئي�سة،1وتوفر1ق�سائم1الأرا�سي1بكرثة1يفوق1الطلب1الفعلي1على1التنمية1بخم�سني1مرة1يف1حالة1مدينة1

الريا��س1)الهيئ�ة1العلي�ا1لتطوير1مدين�ة1الريا�س،2٠15م(.

حل�س�ن1احل�ظ1اأن1خ�سخ�س�ة1توف�ري1املراف�ق1الأ�سا�س�ية1تعن�ي1اأن1التنمي�ة1العمراني�ة1الفعلي�ة1ل�ن1تتع�دى1ح�دود1املناط�ق1الت�ي1ميك�ن1
ل�س�ركات1املراف�ق1م�ن1القط�اع1اخلا��س1اأن1تق�وم1بتجهيزه�ا،1وهن�ا1ت�ربز1مفارق�ة1تنموي�ة.1حي�ث1تق�س�ي1�سيا�س�ات1النط�اق1العم�راين1
بتجهيز1قطع1الأرا�سي1اجلديدة1دون1ا�سراط1ربط1جتهيزاتها1باخلطوط1الرئي�سة1املزودة1من1�سركات1املرافق1اخلا�سة.1ما1يف�سي1
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لن1يكون1العديد1من1املخططات1اجلديدة1لتق�سيمات1الرا�سي1مزودًا1ب�سبكة1مرافق1من1دون1ربط1فعلي1باخلطوط1الرئي�سة1التي1تزود1
املدينة.

وت�درك1احلكوم�ة1اأهمي�ة1بن�اء1وتطوي�ر1وتعزي�ز1الق�درات1وامله�ارات1واخل�ربات1الفني�ة1لأغرا��س1حتق�ق1اجل�ودة1يف1ت�سمي�م1الأرا�س�ي1
وتخطي�ط1البني�ة1الأ�سا�س�ية1والإدارة1الفاعل�ة1ملخطط�ات1تق�س�يمات1الأرا�س�ي1ومقرح�ات1املطوري�ن.

اأي�س�ا،1الإفتق�ار1لنظ�ام1متل�ك1فاع�ل1للعق�ارات1وعدم1التطبيق1ال�س�امل1لنظام1الت�س�جيل1العيني1للعقار1يف1كاف�ة1مناطق1اململكة1والعرف1
الجتماع�ي1يف1اعتب�ار1متل�ك1الأر��س1ا�س�تثمارا1يف1ح�د1ذات�ه1م�ن1منطلق1»اأن1متلك1خري1من1اأن1تك�س�ب«1اأعاق1من1ح�س�ن1اإدارة1الأرا�سي1
م�ا1اأف�س�ى1بالت�ايل1اإىل1اأن1تتج�اوز1م�س�تويات1الطل�ب،1ل1�س�يما1عل�ى1القط�ع1ال�س�كنية،1املتطلب�ات1الفعلية1منها،1كما1ه�و1احلال1يف1مدينة1
الريا��س1عل�ى1�س�بيل1املث�ال1الت�ي1ت�س�ري1توقع�ات1النم�و1ال�س�كاين1والطل�ب1عل�ى1الإ�س�كان1اإىل1ق�درة1املعرو��س1م�ن1املخطط�ات1ال�س�كنية1

احلالي�ة1عل�ى1تلبي�ة1متطلبات1منوها1ال�س�كاين1حتى1خم�س�ني1�س�نة1قادمة1)١٤(

البعد الجتماعي 

يكم�ن1الغر��س1م�ن1انخ�راط1احلكوم�ة1يف1التخطي�ط1والإدارة1احل�سري�ة1يف1حر�سه�ا1الدائ�م1عل�ى1حت�س�ني1امل�س�تويات1املعي�س�ية1للمواطنني،1
وذلك1من1منطلق1فهمها1وادراكها1للتحولت1احل�سرية1القت�سادية1والجتماعية1والتقنية1التي1ي�سهدها1العامل1من1حولنا.1الأهم1من1ذلك1
ا�ستجابتها1لواقع1متطلبات1واآمال1و1طموحات1املواطنني1على1تنوعها1وبخا�سة1ال�سباب1واملراأة1وامل�سنني.1لقد1اكت�سب1املواطنون1يف1تفاعلهم1
م�ع1الث�ورة1الرقمي�ة1و�س�بكة1النرن�ت1العاملي�ة1وحري�ة1ال�س�فر1والرح�ال1جلمي�ع1املواطنني1م�ن1كافة1الأعمار1�س�عة1يف1الط�الع1والتعرف1على1
طبيع�ة1احلي�اة1يف1الع�امل1املعا�س�ر،1فهن�اك1العدي�د1من1املواطنني1من1يعي��س1يف1اخلارج1كالطلبة1والعائالت1التي1ت�س�افر1لل�س�ياحة1واأ�سحاب1

الأعمال.

مث�ل1ه�ذه1التط�ورات1والتح�ولت1والتاأث�ريات1تفر��س11حتدي�ًا1حقيقي�ًا1كبريًا11ي�س�توجب1املواجهة1واملعاجلة1من1خ�الل1عمليات1التخطيط1
والإدارة1احل�سرية1فحواه:1كيف1توفر1بيئات1عمرانية1معا�سرة1ذات1جودة1عالية1وم�ستدامة1يف1اململكة1يف1اإطار1القيم1واملباديء1واملثل1

والأخالقيات1الإ�سالمية.1

وقد1اأ�س�س�ت1�س�بكة1املرا�سد1احل�سرية1للمدن1ال�س�عودية1كاأحد1التدابري1لبناء1وتطوير1القدرات1الفنية1وتوفري1موؤ�س�رات1للتنمية1احل�سرية1
تلخ�س1حجم1التحولت1والتطورات1الجتماعية1والقت�سادية1والبيئية1يف1املدن1ا�ستنادًا1اإىل1البيانات1الإح�سائية1واجلغرافية،1اإل1اأنها1ما1

زالت1بطيئة1يف1عك�سها1للتوقعات1والآمال1والطموحات1املجتمعية1النا�سئة.

وهناك1حاجة1�سديدة1لدعم1بناء1القدرات1واملهارات1واخلربات1يف1الأو�ساط1احلكومية1واملجتمعية1لتحقيق1امل�ساركة1الفاعلة1ولتعزيز1
ولي�س1تقوي�س1جهود1الأجهزة1احلكومية1والأمانات1والبلديات.

اأهم التطورات يف جمال التخطيط العمراين واإدارة الأرا�شي منذ املوئل الثاين يف ١99٦

· العمل1ب�سيا�س�ات1احلد1من1الهجرة1�سوب1احلا�سرات1الكربى1وتدعيم1الكفاية1الداخلية1والطاقة1ال�س�تيعابية1ال�س�كانية1للمدن1املتو�س�طة1	
وال�سغرية.

· دعم1القت�سادات1املحلية1والتو�سع1يف1اأ�سواق1العمل1ل�ستقطاب1القوة1العاملة1ال�سبابية1من1الذكور1والإناث.	
· �سن1ت�سريعات1اإ�سكانية1لتنظيم1قطاع1تاأجري1ومتلك1امل�ساكن.	
· اإهتمام1اأكرث1باإدارة1الأرا�سي1و�سوق1الأرا�سي1لتنظيم1توفري1الأرا�سي1لربامج1ال�سكان1املي�سر.	
· الأخذ1بنمط1حماور1التنمية1ومراكز1النمو1كاإطار1لل�سيا�سات1الهادفة1لتقليل1الفوارق1والتباينات1الإقليمية1يف1اململكة.	
· اإدماج1ق�سايا1ال�سباب1واملراأة1ورعاية1امل�سنني1يف1ال�سيا�سات1والربامج1التنموية.	
· اعتماد1ال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية1يف12٠٠11لتحقيق1التنمية1املتوازنة1على1احليز1الوطني.	
· هن�اك1اإ�س�كالت1وق�ساي�ا1اأخ�رى1جاري�ة1ق�د1ت�س�تمر1مل�ا1بع�د1املوئ�ل1الثالث1وت�س�كل1حتديات1م�س�تمرة1بالن�س�بة1للحكومة1ل1بد1م�ن1مواجهتها1	

ومعاجلتها.
· لدى1وزارة1ال�س�ئون1البلدية1والقروية1برامج1متكاملة1ملعاجلة1الع�س�وائيات1يف1جميع1مناطق1اململكة1من1خالل1الأمانات1و�س�ركات1	

التنمية1والتطوير1العمراين1التابعة1لالأمانات.
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٧- رؤية مستقبلية
»الريادة يف تطبيق معايري التخطيط والت�سميم احل�سري امل�ستدام«

وميكن1حتقيق1هذه1الروؤيه1من1خالل1الآتي:1
�شمان ال�شفافية وامل�شاءلة يف اإدارة عملية التنمية احل�شرية ، وتعزيز فهم اأف�شل للخطط العمرانية

· �س�يكون1هناك1تركيز1على1دعم1ق�سايا1ال�س�فافية1وامل�س�اءلة1يف1العملية1التخطيطية1واإ�س�راك1املواطنني1فيها1لتعزيز1ح��س1انتماء1املواطن1	
لبيئته1وجمتمعه1ومدينته1مبا1ينعك��س1ايجابًا1على1جودة1العملية1التخطيطية.

· حت�س�ني1اأعم�ال1التخطي�ط1العم�راين1يف1امل�س�تويات1التخطيطي�ة1الأربع�ة1وتطبي�ق1�سيا�س�ات1حدود1النط�اق1العمراين1لتحقي�ق1اإدارة1اأف�سل1	
للنموالعم�راين1وتوفري1املراف�ق1واخلدمات1العامة.

· حمالت1توعوية1بني1املواطنني1حول1�سيا�سات1وا�سراتيجيات1التخطيط1احل�سري1.	

مراجعة وتقومي مراحل النطاق العمراين وحدود التنمية و�شوابط التنمية ل�شبط اأف�شل للتو�شع العمراين يف ال�شواحي  

· جت�ري1من�ذ1�س�بتمرب12٠141اأعم�ال1مراجع�ة1وتق�ومي1حل�دود1النط�اق1العم�راين1للم�دن1والق�رى1م�ن1اأج�ل1نه�ج1اأف�س�ل1يف1�سب�ط1التنمي�ة1	
والتو�س�ع1العم�راين1ي�س�م1املب�ادئ1التوجيهي�ة1للتخطي�ط11احل�س�ري1امل�س�تدام1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية.1

· حت�س�ني1�سواب�ط1التنمي�ة1يف1مناط�ق1ال�سواح�ي1ل�سب�ط1التنمي�ة1غ�ري1املخطط�ة1يف1اأط�راف1امل�دن.1و�س�تتم1مراجع�ة1ح�دود1التنمي�ة1لتقومي1	
م�دى1ق�درة1املناط�ق1احل�سري�ة1الواقع�ة1�سم�ن1ح�دود1التنمية1على1ا�س�تيعاب1النمو1ال�س�كاين1يف1امل�س�تقبل1بطريقة1م�س�تدامة

· 1مراجعة1ت�سريعات1واأنظمة1التخطيط1للو�سول1اإىل11�سياغة1نظام1للتخطيط1احل�سري1منا�سب1للمملكة.1	

تعزيز القدرات واملهارات واخلربات يف جمالت التخطيط العمراين و اإدارة املعلومات احل�شرية 

· حت�سني1القدرات1واملعارف1فيما1يتعلق1باملباديء1التوجيهية1لتخطيط1النمو1احل�سري1امل�ستدام.	
· موا�سل�ة1دع�م1التو�س�ع1يف1اأن�س�طة1وخمرج�ات1املرا�س�د1احل�سري�ة1لأهمي�ة1دور1البيان�ات1احل�سري�ة1يف1التحلي�ل1امل�كاين1وتزوي�د1خمطط�ي1	

املدن1ومتخذي1القرار1ب�سورة1�ساملة1ومتكاملة1عن1حقيقة1الو�سع1الراهن1مبا1يدعم1ب�سورة1اأف�سل1و�سع1ال�سيا�سات1و�سناعة1القرار1يف1
تخطي�ط1واإدارة1املدن.

· تعزيز1عمليات1جمع1وحتليل1وا�ستعادة1البيانات1احل�سرية1مبا1يدعم1التخطيط1احل�سري1و�سناعة1القرار.	
· حت�سني1املوارد1املوؤ�س�سية1والقدرات1والطاقات1الب�سرية1يف1قواعد1البيانات1ونظم1املعلومات1لدعم1�سناعة1القرار.	

 تنفيذ خطط وبرامج �شاملة يف جمال التجديد العمراين يف املدن الكربى خلدمة ال�شالح القت�شادي والجتماعي والبيئي العام 

· التنفيذ1التدريجي1خلطط1وبرامج1التجديد1العمراين1لالأحياء1الداخلية1القدمية1يف1املدن1الكربى1)الريا�س،1جدة،1مكة1املكرمة1واملدينة1	
املنورة(1لتحقيق1حت�سينات1عمرانية1واقت�سادية1واجتماعية11وبيئية11وتوفري1فر�س1عمل1جديدة1وخيارات1معي�سية1خمتلفة1للمواطنني.
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املحكمة العامة - الريا�ض 
امل�شدر: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة



موئل األمم المتحدة الثالث                                                                                                                                                                                          التقرير الوطني48

الفصل الثالث: البيئة والتحضر
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1- التصدي لظاهرة التغير المناخي 
 

ت�سنف1غالبية1اململكة1العربية1ال�س�عودية1مناخيًا1�سمن1احلزام1ال�سحراوي،1با�س�تثناء1مناطق1�س�احل1البحر1الأحمر1يف1غرب1اململكة1
املمتدة1من1احلدود1مع1الأردن1�سمال1وحتى1احلدود1مع1اليمن1جنوبا1وت�سمل1تبوك،1املدينة1املنوره،1مكة1املكرمة،1ع�سري1و1جازان1بطول1

1.8٠٠كم1تقريبا.

واب�رز1م�ا1يت�س�م1ب�ه1املن�اخ1ال�سح�راوي1ارتف�اع1درجة1احل�رارة1نهارا1وبرودتها1ليال.1اإذ1يبلغ1متو�س�ط1درجة1احل�رارة1يف1اململكة1العربية1
ال�سعودية1خالل1ال�سيف1حوايل1451درجة1مئوية،1وقد1تتعدى1اأحيانا15٠درجة1مئوية؛1ويف1ال�ستاء1تنخف�س1اأحيانا1اإىل1ما1دون1ال�سفر1

املئ�وي.1ويف1ف�سل�ي1الربي�ع1واخلري�ف1يبلغ1متو�س�ط1درجة1احلرارة1ح�وايل12٩1درجة1مئوية.

الجدول 3-1-1: بيانات الطقس ، المملكة العربية السعودية ، 1٩٨٨- 2٠1٠

األمطار الضغط )باسكال(
الرياح السطحية 

)عقدة(
الرطوبة 

النسبية )%(

درجة الحرارة ) مئوية(

على مدار 2٤ 

ساعة في 

اليوم

شهري
م 

بحر

م 

محطة
تبخر 

السرعة 

القصوى
اتجاه  القصوى متوسط

يوم سنة تحول يوم سنة تحول م  م  م زاوية ك م م م ص ك يوم سنة ص يوم سنة كبرى م ص ع

١١ ١99٦ ٢٧.9 ١99٣ ٧٣.٦ ١5.5 ١٠١9.8 9٤8.٧ ٧.٣ ٣٣ ٣٦ 5 ج 
�شرقية ٤9 5 ١٠٠ ١٧ ٢٠٠8 5.٤- ٣١ ١99٤ ٣١ ١٣.٤ ٦.8 ٢٠.١ ١

٢٣ ١988 ٢8.٣ ١988 5٦.١ 9.٦ ١٠١٧.١ 9٤٦.9 ٦.8 ٣٦ ٣٦ ٦ ج 
�شرقية ٣8 ٤ ١٠٠ ٧ ١989 ٣.٣- ٢٠ ١999 ٣٤.5 ١٦.٣ 9.٢ ٢٣.٣ ٢

٢٣ ١99٦ ٣٢.٤ ١99٦ 9٤.٤ ٢١.٦ ١٠١٣.٧ 9٤٤.٧ ٧.5 ٣٦ *** ٧٧ ج 
�شرقية ٣٣ ١ ١٠٠ ٤ ١99٢ ٢.١ ٣٢ ٢٠٠٠ ٣8 ٢٠.5 ١٣.٢ ٢٧.٧ ٣

١١ ١99١ ٢5.٤ ١98٦ 9٧.١ ٢٦.٦ ١٠١٠.5 9٤٢.8 9.١ ٢٢ 55 ٦ ج 
�شرقية ٣٠ ٢ ١٠٠ ٧ ١995 9.٤ ٢9 ٢٠٠٢ ٤٢ ٢٦ ١8.٣ ٣٣.٣ ٤

5 ٢٠١٠ ٣٠.9 ٢٠١٠ ٧٠.٦ ٦.٢ ١٠٠٦.٣ 9٤٠.٣ ٧.8 ٣٢ 55 ٧ �شمالية ١8 ١ 9٦ 5 ١995 ١٤ ٣١ ١99٤ ٤٦ ٣٢ ٢٣.٤ ٣9.٤ 5

8 ١98٦ ٠.٢ ١98٦ ٠.٢ ٠ ١٠٠١.٧ 9٣5.٤ 5.٦ ١8 ٣5 ٧ �شمالية ١١ ١ ٦١ ٢٤ ٢٠٠٢ ٢٠ ١9 ٢٠١٠ ٤٧.5 ٣٤.٧ ٢5.٢ ٤٢.٦ ٦

٠ ٠ ٠ 999 9٣٤.٢ 5.9 ٣٠ ٤٠ ٦ �شمالية ١١ ٢ 5١ ٢9 ٢٠٠٠ ٢١ ١٦ ٢٠٠٠ ٤8 ٣5.8 ٢٦.٤ ٤٣.٧ ٧

٣ ٢٠١٠ ١.٢ ٢٠١٠ ١.٢ ٠ ١٠٠٠.٣ 9٣5.٤ ٧.١ ٤ *** 5 �شمالية ١٣ ١ ٦٣ ١8 ٢٠٠١ ١٧.5 ٧ ١998 ٤8.٢ ٣5.8 ٢٦.٣ ٤٣.٧ 8

٠ ٠ ٠ ١٠٠5.8 9٣9.9 ٦.٧ ٣٦ ٣٦ ٤ �شمالية ١5 ١ 8٧ ١٧ ٢٠٠٢ ١١.٤ ١ ١999 ٤5.٦ ٣٢.٤ ٢٢.8 ٤٠.٦ 9

٢٣ ١99٧ ١١.٤ ١99٧ ٢8.9 ١.٢ ١٠١٢.٣ 9٤٣.8 ٧.٢ ٣5 ٣5 5 جنوبية ٢١ ٢ 9٧ ٢٤ ١998 ١5.5 ٢٣ ١99٤ ٤٢ ٢٧.٢ ١8.٢ ٣5.5 ١٠

٦ ١99٧ ٣٠ ١99٧ ١9٢.8 ١٢.8 ١٠١٦.٦ 9٤٧.5 8.٦ ٢١ ٤٠ 5 �شمالية ٣٧ ٣ ١٠٠ ٢١ ٢٠٠5 ٢ ١٦ ١99١ ٤5 ٢٠.8 ١٣.٤ ٢8.٢ ١١

٢٠ ١995 ٤٧.8 ١995 98.٦ ١٧.٧ ١٠١.٦ 9٤8.9 8.٢ ٣٢ ٣٠ ج  
�شرقية ٤8 ٤ 55٧ ٢9 ١99٠ ٢- ١٠ ١99١ ٣١.٢ ١5.٢ 8.5 ٢٢.٢ ١٢

٤٧.8 ١9٢.8 *** 55٧ ٤8.٢ ٤٣.٧ ك

١ 5.٤- ٦.8 �ض

9.٣ ١٠١٠.٢ 9٤٢.٤ ٧.٣ ٦ ٢٧ ٢5.8 م

امل�شدر : الرئا�شة العامة للأر�شاد وحماية البيئة، ١988 - ٢٠١٠م.

وكانت1اململكة1العربية1ال�سعودية1قد1�سادقت1يف1دي�سمرب1٩٩41على1التفاقية1الإطارية1لالأمم1املتحدة1املتعلقة1بتغريات1املناخ1الهادفة1
لتثبيت1تركيزات11غازات1الدفيئة1يف1الغالف1اجلوي1عند1م�س�توى1يحول1دون1تدخل1ب�س�ري1خطري1يف1منظومة1املناخ؛1وكونها1طرفا1يف1
التفاقي�ة1الإطاري�ة،1�س�اركت1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1يف1موؤمت�ر1اأطراف1التفاقية1الإطارية1لتقومي1التق�دم1املحرز1يف1جمال1التعامل1
مع1التغري1املناخي.1و1يف1العام1،2٠٠51�سادقت1حكومة1اململكة1العربية1ال�سعودية1على1»بروتوكول1كيوتو«1امللزم1للبلدان1املتقدمة1العمل1

على1تخفي�س1انبعاثاتها1من1غازات1الدفيئة.

وبن�اء1عل�ى1ه�ذه1التط�ورات،1مت1تغي�ري1م�س�مى1م�سلح�ة1الأر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة1اإىل1الرئا�س�ة1العام�ة1لالأر�س�اد1وحماية1البيئ�ة11يف1عام1
12٠٠1حلماي�ة1البيئ�ة1ومن�ع1تدهوره�ا1والتكي�ف1م�ع1تغ�ري1املن�اخ،1وال�س�تفادة1املثل�ى1م�ن1امل�وارد1الطبيعي�ة1يف1اململك�ة1العربية1ال�س�عودية1
واحلف�اظ1عليه�ا،1و�س�اركت1الرئا�س�ة1العام�ة1لالأر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة1بن�س�اط1يف1املب�ادرات1العاملي�ة1املتعلق�ة1بتغ�ري1املن�اخ،1و1متابع�ة1

هر
ش

ال
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املوؤمت�رات1املعني�ة1بالتفاقي�ة1الإطاري�ة1وموؤمت�ر1الأمم1املتحدة1حول1التنمية1امل�س�تدامة1»1ريو1+2٠1«1و�س�اركت1اململكة1يف1موؤمتر1التغري1
املناخي1يف1بريو1،2٠141وهي1م�س�اهم1يف1�سندوق1املناخ1الأخ�سر1مل�س�اعدة1البلدان1ال�سغرية1على1التكيف1لتغريات1املناخ1من1خالل1

ا�س�تثمارات1اململك�ة1يف1دع�م1الطاق�ة1املتجددة.

يف1ع�ام1،2٠٠51اأع�دت1الرئا�س�ة1العام�ة1لالأر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة1التقري�ر1الوطن�ي1الأول1املتعل�ق1بالتفاقية1الإطاري�ة،1التي1قومت1اأثر1
تغري1املناخ1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية،1وعر�ست1التحديات1الرئي�سة1يف1جمال1التكيف1مع1تغريات1املناخ.1وذكر1التقرير1اأن1النظام1

البيئي1ملعظم1الأرا�سي1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1ح�سا��س1جدا1لأي1م�س�توى1من1التغري1املناخي،1وبخا�سة1الت�سحر.

ك�س�ف1تق�ومي1ه�ذه1الآث�ار1بو�س�وح11اأن1معظ�م1اأقالي�م1اململك�ة1العربية1ال�س�عودية1معر�سة1ب�س�دة1لأخطار1الت�سح�ر.1فالرتفاع1يف1درجة1
احل�رارة1نتيج�ة1للتغ�ري1املناخ�ي1املتوق�ع1يرف�ع1م�س�توى1التبخ�ر1والنت�ح1م�ن11٪1اإىل4.51٪1اإذا1م�ا1زادت1احل�رارة1مبق�دار1درج�ة1مئوي�ة1
واحدة،1ومن61٪1اإىل1٩.51٪1يف1حال1زادت1احلرارة151درجات1مئوية1يف1معظم1اأقاليم1اململكة.1و�س�تكون1التوقعات1باخل�س�ارة1لأنواع1
خمتلف�ة1م�ن1املحا�سي�ل1احلقلي�ة1مب�ا1يف1ذل�ك1احلب�وب1واخل�س�روات1واملحا�سيل1العلفية1واأ�س�جار1الفاكهة1�س�املة1النخيل1مبا1يراوح1

ب�ني51٪1واك�رث1من٪251.

ولتغ�رّي1املن�اخ11اأث�ر1�س�الب1يف1القت�س�اد1الوطن�ي،1لي��س1فق�ط1ب�س�بب1الظواه�ر1اجلوي�ة1املتطرف�ة1والإ�س�رار1بالقط�اع1الزراع�ي،1ولك�ن1
ب�س�بب1التكلفة1القت�سادية1العالية1للتدابري1الحرازية1والتكيفية،1ونظرًا1حل�سا�س�ية1النظام1الإيكولوجي1يف1اململكة،1و�سعت1حكومة1
اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1ق�ساي�ا1التخفي�ف1م�ن1تاأث�ريات1التغ�ري1املناخ�ي1والتكي�ف1معه�ا1يف1قائم�ة1اأولوياته�ا1الق�س�وى،1فف�ي1العق�د1
الأخ�ري1عل�ى1وج�ه1التحدي�د1اتخ�ذت1موؤ�س�س�ات1حكومية1عديدة1اأن�واع1خمتلفة1من1التدابري1للحد1من1ظواه�ر1الت�سحر1والتخفيف1من1

اآثاره�ا1ال�س�لبية1يف1الرب�ة1واملحا�سي�ل1الزراعي�ة1والغط�اء1النباتي1الطبيعي1و1ت�س�مل:
 

· تق�ومي1امل�وارد1الطبيعي�ة،1مب�ا1يف1ذل�ك1م�س�وحات1الرب�ة1والتوزي�ع1النبات�ي1واأطل��س1املن�اخ1واملراع�ي1والغاب�ات،1وتاأث�ريات1تداب�ري1	
حماي�ة1احلي�اة1الفطري�ة1والنبات�ات1واإنت�اج1املحا�سي�ل1الزراعي�ة1يف1اململك�ة.1

· درا�سات1حول1تدابري1احلد1من1زحف1الرمال1على1الأرا�سي1الزراعية1واحل�سرية1و1منع1الت�سحر.	

· تنفيذ1برنامج1التنمية1الزراعية1ال�س�املة1حتديدا1منذعام11٩741بدعم1حكومي1اأدى1لزيادة1امل�س�احة1املزروعة1يف1اململكة1العربية1	
ال�سعودية1من1اأقل1من12٠٠1األف1هكتار1يف1عام11٩7٠1لت�سبح11.21مليون1هكتار1يف1عام12٠٠41حيث1حتولت1م�ساحات1�سا�سعة1من1
ال�سح�اري1اإىل1مناط�ق1خ�س�راء1يوم�ل1منه�ا1اأن1ت�س�اعد1يف1حت�س�ني1الأو�س�اع1املناخي�ة1من1حيث1درجة1احل�رارة1والرطوبة1وهطول1

الأمطار1يف1هذه1املناطق.

· اإدارة1وتنمية1املراعي1يف1مناطق1خمتلفة1حلمايتها1من1الرعي1اجلائر1واإبطاء1ظاهرة1الت�سحر.	

· تطوير1املتنزهات1الوطنية1و1زراعة1ماليني1الأ1�سجار1�سنويا1يف1خمتلف1املناطق1مبا1فيها1ع�سري1والح�ساء1و1الباحة.	

· تطوير1و1اإنفاذ1الأنظمة1املتعلقة1بحماية1الربة1والغابات1و1املراعي1واحلياة1الفطرية.	
1

وق�ست1خطة1التنمية1التا�سعة1بان1مت�سي1وزارة1الزراعة1قدما1يف1مكافحة1الت�سحر1وزحف1الكثبان1الرملية1مع1احلفاظ1على1البيئة1
ال�سحراوية1والتنوع1احليوي1فيها،1وزيادة1الوعي1العام1باأهمية1امل�ساركة1املجتمعية1يف1تنفيذ1برامج1العمل1الوطنية1يف1جمال1مكافحة1

الت�سحر.
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الجدول 3-1-2: إنبعاثات غازات الدفيئة ، المملكة العربية السعودية، 2٠11م.
كمية االنبعاث )جيجا جرام(

القطاع
ثاني اكسيد النيتروجين الميثان ثاني اكسيد الكربون 

1.44
)3.7٩(

345.61
)26.34(

237.547
**)٩2.1( الطاقة*

11.18
)٠.85(

1٩.173
)7.4( العمليات الصناعية

33.7٠
)88.63(

8٩.7٠
)6.84(

1.25٠
)٠.5( الزراعة

***14.16٩-
)5.6( استخدامات االراضي الزراعية

2.88
)7.58(

865.5٠
)65.٩7( النفايات

38 1.312 25.٩7٠ اجمالي االنبعاثات
38 1.312 243.8٠٠ صافي االنبعاث

امل�شدر: البلغ الوطني الثاين للمملكة العربية ال�شعودية املقدم وفق اتفاقية الأمم املتحدة الأطارية ب�شاأن التغري املناخي يف ٢٠١١

* ح�سب ار�سادات الفريق احلكومي الدويل املعني بالتغري املناخي) والي�سمل االنبعاثات من ن�ساط الطريان العاملي(
** االرقام داخل االقوا�س ت�سري للن�سبة املئوية جلملة االنبعاثات.

*** حجم امت�شا�ض وت�شريف غازات الدفيئة

ورد1يف1الف�س�ل21-11م�ن1ه�ذا1التقري�ر1م�ن1اأن1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1م�سنف�ة1م�ن1ب�ني1البلدان1الأكرث1ا�س�تهالكا1للطاق�ة1يف1العامل1
وانتاجا1لكميات1كبرية1من1النبعاثات1الغازية،1جّراء1املناخ1ال�سحراوي1ال�س�ديد1والزيادة1ال�س�ريعة1يف1اأعداد1ال�س�كان،1و1وفقا1للمركز1
ال�س�عودي1لكفاءة1الطاقة1ت�س�تهلك1املباين1اأكرث1من1ن�سف1الطاقة1املباعة1يف1اململكة1-1واكرث1من1ن�سف1هذه1الطاقة1املباعة1ت�س�تهلكه1
املباين1ال�سكنية1يف1معظم1مناطق1اململكة1)با�ستثناء1املنطقة1ال�سرقية1التي1ت�ستهلك1�سناعاتها1غالبية1الطاقة(1يلي1ذلك1ال�ستهالك1

التجاري1واحلكومي.1وتعترب1اأعمال1التكييف1امل�س�تهلك1الأكرب1يف1قطاع1املباين.

لهذا1قامت1وزارة1ال�سئون1البلدية1والقروية1يف1عام12٠131بالتعاون1مع1�سائر1الوزارات1واملوؤ�س�سات1احلكومية1بو�سع1مبادىء1التخطيط1
العمراين1امل�ستدام1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1للتخفيف1من1ا�ستهالك1الطاقة1و1تاأثرياته1ال�سلبية1يف1املناخ.

1
ع�الوة1عل�ى1جمموع�ة1املب�ادىء1التوجيهي�ة1للتخطي�ط1احل�س�ري1والنق�ل1الع�ام1املبين�ة1يف1الف�س�ل1ال�س�ابق،1فق�د1اقرح�ت1مب�ادىء1
التخطي�ط1العم�راين1امل�س�تدام1اإدخ�ال1معاي�ري1الع�زل1احل�راري1وتقني�ة1التربي�د1املناطق�ي1واملب�اين1املوف�رة1للطاق�ة1لتقلي�ل1ا�س�تهالك1

الطاق�ة1وانبعاث�ات1غ�ازات1الدفيئ�ة.1
1

والتربي�د1املناطق�ي1نظ�ام1لتوزي�ع1ال�ربودة1املنتج�ة1من1حمطات1تربيد1مركزية1�سمن1دائرة1تربيد1م�ن1اأنابيب1مغذية1وراجعة1متتد1اإىل1
امل�ساكن1واملكاتب1واملرافق1الأخرى،1ويف1ذلك1حماية1للبيئة1بزيادة1كفاية1الطاقة1وتقليل1انبعاثات1غازات1الدفيئة1وعدم1تلوث1الهواء.1

قدم�ت1املب�ادئ1التوجيهي�ة1للتخطي�ط1امل�س�تدام1للنم�و1احل�س�ري1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1ك�ود1الت�سمي�م1البيئ�ي1للمب�اين1املوف�رة1
للطاقة،1والتي1حتدد1امل�ستوى1الأدنى1لكفاية1الطاقة1للمباين1ال�سكنية،1ما1يقلل1بالتايل1من1احلاجة1ملحطات1توليد1الطاقة1واإقامة1بنى1
حتتي�ة1جدي�دة،1ناهي�ك1ع�ن1خف��س1فاتورة1ا�س�تهالك1الطاقة.1و�س�تعمل1احلكومة1على1حتديث1الكودة1احلالي�ة1لت�سميم1املباين1و1و�سع1
كود1ت�سميم1بيئي1جديد1مع1توقعات1بتحقيق1وفورات1كبرية1يف1الطاقة1والأموال.1وبالنظر1للمعطيات1اخلا�سة1بتوقع1ارتفاع1ال�ستهالك1
من1الطاقة1يف1قطاع1امل�ساكن1بحلول12٠2٠1ي�سبح1�سن1كودة1بناء1جديدة1ا�سراتيجية1اأ�سا�سية1لتخفي�س1ا�ستهالكات1الطاقة1ما1يجعل1

قطاع1البناء1والت�س�ييد1اأحد1القطاعات1امل�س�اهمة1يف1الت�سدي1لظاهرة1التغري1املناخي.

موؤخ�را،1�س�كلت1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1»جمل��س1املب�اين1اخل�س�راء«1و1»منت�دى1املب�اين1اخل�سراء«1كموؤ�س�س�ات1غ�ري1حكومية1لتقدمي1
اخل�ربات1وامل�س�ورة1الفني�ة1للحكوم�ة1وللقط�اع1اخلا�س1يف1جمال1جتارب1البن�اء1الأخ�سر1احلديث.
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 اإدارة البيئة يف املدن 

نظ�رًا1لتنام�ي1الوع�ي1الع�ام1بالبيئ�ة1وتغ�ري1نظ�رة1اململك�ة1حيال1ق�سايا1البيئة،1ت�س�ارك1اململك�ة1بقوة1يف1النقا�س�ات1العاملية1حول1ق�سايا1
البيئة1وقامت1بتطوير1برامج1بيئية1للت�سدي1للتحديات1النا�سئة1يف1اململكة،1وهناك1الآن1فهم1و1تقومي1اأف�سل1لق�سايا1البيئة1من1حيث1
اأهميتها1بالن�سبة1للمجتمع1ال�سعودي1والعامل.1وما1يزال1هناك1الكثري1للنهو�س1بالوعي1البيئي1وحت�سني1املخرجات1البيئية،1خا�سة1يف1

املدن1ال�سعودية.

ب�داأت1اأه�م1اجله�ود1الت�ي1تناول�ت1ق�ساي�ا1البيئ�ة1يف1امل�دن1وا�س�تمرت1اأم�دا1طوي�ال1بع�د1املوئ�ل1الث�اين1حيث1تول�ت1الهئية1العلي�ا1لتطوير1
مدين�ة1الريا��س1يف1الف�رة1٩٩81-11٩٩٩اإع�داد1ا�س�راتيجية1التنمي�ة1احل�سرية1ملنطق�ة1الريا�س1وتخ�سي�س1م�وارد1�سخمة1لإدراك1
طبيع�ة1التحدي�ات1الت�ي1�س�تواجهها1مدين�ة1الريا�س1يف1م�س�ريتها1التنموي�ة1لت�سبح1منطقة1ح�سرية1كربى1يقطنها18.31ماليني1ن�س�مة1
بحلول1عام2٠3٠1م،1وحتديد1ما1ينبغي1فعله1للتعامل1مع1تلك1التحديات،1وق�ست1ال�سراتيجية1ب�سرورة1اتباع1اف�سل1التجارب1العاملية1

يف1هذا1ال�سدد.

 النهج البيئي في استراتيجية التنمية الحضرية لمنطقة الرياض ، 1٩٩٩

ي�ستند1نهج1ال�ستدامة1والإدارة1البيئية1يف1ا�سراتيجية1التنمية1احل�سرية1ملنطقة1الريا�س1اإىل1تبني1احلكومة1حا�سرًا1وم�ستقبال1لأف�سل1
املمار�سات1البيئية1كاأ�سا�س1لل�سيا�سة1البيئية1للمدينة.1

 يت�شمن ذلك التزاما بتحقيق ما يلي:

مزيد1من1احلماية1والتعزيز1للموارد1واملقومات1الطبيعية1والتاريخية1.	·
مكافحة1التلوث1وفق1املعايري1العاملية1املنا�سبة1والتقليل1من1املخاطر.	·
تقليل1تاأثريات1اأعمال1التنمية1اجلديدة.	·
زيادة1الوعي1العام1وال�ستخدام1الكايف1للموارد1وتفادي1تردي1اأحوال1البيئة.	·
توفري1منظم1لالأماكن1املفتوحة1واخلدمات.	·
احلفاظ1على1ممرات1الت�سريف1الطبيعية1لت�سريف1مياه1المطار1وال�سيول1واإدماجها1مع1الماكن1املفتوحة1الخرى.	·
تر�سيد1ا�ستخدام1املياه1وتقليل1الفاقد.	·
جتميع1ومعاجلة1املياه1العادمة1واإعادة1ا�ستخدامها.	·
تكري�س1الأبعاد1الجتماعية1يف1الت�سميم1العمراين1)1تقليل1تاأثري1الطرق1يف1امل�ستوى1املحلي(.	·
زيادة1ا�ستخدام1العنا�سر1الطبيعية1يف1الت�سميم1العمراين1)1اأ�سجار1،1نباتات1خ�سراء1(.	·
متابع�ة1ور�س�د1الأو�س�اع1يف1املدين�ة1)1ج�ودة1ه�واء،1�سو�س�اء1و�سجي�ج،1ج�ودة1املي�اه1و1املي�اه1اجلوفي�ة،1احلي�اة1الفطري�ة،1جمالي�ات1الطبيع�ة(1	·

ل�سم�ان1اللت�زام1بتطبي�ق1املعاي�ري1الدولي�ة.
وعليه1،1فاملمار�سة1الأف�سل1تتطلب11اجلودة1يف1الإدارة1والتنفيذ1.

ويعت�رب1ذل�ك1مبثاب�ة1خط�وة1اأوىل1نح�و1حتقي�ق1املدين�ة1امل�س�تدامة1،1م�ع1وج�وب1التطوي�ر1التدريج�ي1لربام�ج1واإج�راءات1ابتكاري�ة1يف1جم�ال1
الإدارة1البيئي�ة1للمدين�ة1لتوجيه1املمار�س�ات1امل�س�تقبلية.

األأهم1هنا1اأن1يكون1التوجه1يف1تنمية1املدينة1من�سبًا1على1احرام1البيئة1والتجاوب1معها1ولي�س1الهيمنة1عليها1وتدمريها.
امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ، الطار ال�شرتاتيجي لتنمية الريا�ض، يونيو ١999، �ض ١٣٢

ولتحقي�ق1الروؤي�ة1اخلا�س�ة1باتب�اع1اأف�س�ل1التج�ارب،1مت1يف1ال�س�راتيجية1و�س�ع111٠1اجراء1واآلي�ه1تنفيذية1لتحقيق1ال�سيا�س�ات1البيئية1
ال�واردة1يف1الإط�ار1ال�س�راتيجي.1وك�س�فت1مراجع�ة1منج�زات1ا�س�راتيجية1التنمية1احل�سرية1ملنطقة1الريا��س1يف12٠٠٩1عن1اأن1ثلثي1

تل�ك1الج�راءات1ق�د1مت1اجنازها1اأو1قيد1الجناز.
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جدول 3-1-3 : البرنامج البيئي ضمن االطار االستراتيجي الشامل لمنطقة الرياض الحضرية، 2٠٠3م.

برنامج التنفيذرقم
عدد السكانالمجال األول

اإدارة1جودة1الهواء1
درا�سة1تاأثريات1التلوث1الهوائي2
تقنيات1اإدارة1جودة1الهواء3
درا�سة1�ساملة1للتقومي1البيئي1ملحطات1توليد1الطاقة4
تطبيق1املعايري1التخطيطية1لتقليل1املحالت1الكهرومغناطي�سية5
ال�سو�ساء1وال�سجيج1:1التاأثريات1و�سبط1م�سادرهما6
معلجة1التلوث1الب�سري1وحت�سني1�سورة1املدينة71

المخلفاتالمجال الثاني 
الإدارة1ال�ساملة1للتخل�س1من1املخلفات8
فرز1واإعادة1تدوير1النفايات٩
التخل�س1من1الزيوت1وامل�ستقات1البرولية1امل�ستهلكة1٠
اإدارة1النفايات1الطبية11
اإعادة1تاأهيل1مرادم1)مقالب(1النفايات12
مراقبة1النظافة13
اإعمار1مرادم1النفايات14
برنامج1تنظيف1املناطق1ال�سحراوية15
مواقع1حاويات1النفايات16
التخل�س1من1األواح1ال�سبتو�س17
18

موارد المياهالمجال الثالث
حفظ1املياه1٩
حماية1املوارد1املائية1من1التلوث2٠
خطة1رئي�سة1لإعادة1ا�ستعمال1املياه1العادمة1املعاجلة21
مراقبة1من�سوب1املياه1اجلوفية221
مراقبة1جودة1املياه23
جتميع1ونقل1مياه1ال�سرف1ال�سحي1ومعاجلتها1يف1الريا�س24
اإعادة1ا�ستخدام1املياه1الرمادية1داخل1املجمعات25
اإغالق1واإعادة1تاأهيل1مكب1ال�سرف1ال�سحي1�سرق1الريا�س26

الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحةالمجال الرابع
حماية1ونظافة1جماري1الأودية1وم�سيالت1املياه271
حماية1وتنمية1احلياة1الفطرية28
مراقبة1اأ�سواق1املوا�سي2٩1
حماية1وتنظيم1ا�ستخدام1الأرا�سي1الزراعية3٠
مراقبة1اأن�سطة1التعدين31
خمطط1اإعادة1تاأهيل1وادي1حنيفة32
برنامج1تخ�سري1املدن33
ال�ساحات1البلدية34
احلديقة1النباتية1يف1الريا�س35
حفظ1واإعادة1تاأهيل1وتطوير1الغطاء1النباتي1الطبيعي1يف1منطقة1الريا�س36

إدارة البيئةالمجال الخامس
الهيئة1العليا1للدعم1الفني37
تطوير1وحت�سني1اآلية1اإدارة1البيئة1يف1الريا�س38
برنامج1التدريب1البيئي3٩
برنامح1زيادة1التوعية1والتدريب1البيئي4٠
حتديث1البيانات1البيئية1يف1املدينة411
اإعداد1موؤ�سرات1اجلودة1البيئية1للمدينة42
تفعيل1برامج1التعليم1البيئي43
جمعية1اأ�سدقاء1البيئة1يف1الريا�س441
مراقبة1ا�ستخدام1املبيدات1احل�سرية1حفاظا1على1ال�سحة1العامة1داخل1املدن45
مراقبة1ا�ستخدام1املبيدات1احل�سرية1واملخ�سبات1الكيماوية1ومتابعة1تاأثرياتها46
اإعادة1تاهيل1البيئة1وخمطط1ح�سري1جلنوب1الريا�س47
متحف1طبيعي1للملكة1العربية1ال�سعودية48
حماية1البيئة1يف1املدن1ال�سناعية4٩
برنامج1املراقبة1البيئية5٠
تقومي1الآثار1البيئية51

 امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، ٢٠٠٣م.
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ويع�ود1جن�اح1الربنام�ج1البيئ�ي1اإىل1قي�ام1الهيئ�ة1العليا1لتطوير1مدينة1الريا�س1بتاأ�سي��س1جلنة1عليا1حلماي�ة1البيئة1مبدينة1الريا�س1يف1
ع�ام14271ه��،1مّكون�ة1م�ن1171جه�ة1حكومي�ة1وخا�س�ة،1تت�وىل1توحي�د1اجلهود1والأعم�ال1ذات1العالق�ة1بحماية1البيئة1مبدين�ة1الريا�س1
ومتابعته�ا1عل�ى1خمتل�ف1امل�س�تويات،1�س�واًء1يف1مرحل�ة1التخطي�ط1اأو1التقيي�م1اأو1الت�سمي�م1اأو1التنفي�ذ1اأو1الإدارة1والت�س�غيل1ح�س�ب1

امل�س�وؤوليات1وامله�ام1املناط�ة1باجله�ات1املمثل�ة1يف1اللجن�ة1ومعاجل�ة1الق�ساي�ا1البيئي�ة،1ومن1اأبرز1مه�ام1اللجنة:
· و�سع1الأولويات1يف1تنفيذ1الربامج1وامل�ساريع1البيئة1ورفع1م�ستوى1التن�سيق1بني1اجلهات1املختلفة.	
· القيام1بالدرا�سات1واخلطط1التنفيذية1لقطاع1البيئة1مبختلف1امل�ستويات1وعلى1فرات1زمنية1حمددة.11	
· بناء1قاعدة1امل�ع�لوم�ات1والدرا�سات1البيئية1عن1مدينة1الريا�س1وال�ستفادة1منها1بني1اجلهات1املعنية.	
· تقدمي1موؤ�سرات1جودة1البيئة1مبدينة1الريا�س.	
· متابعة1الو�سع1البيئي1يف1املدينة1والقيام1بالتقومي1للربامج1والدرا�سات1البيئية1مبدينة1الريا�س.	
· النظر1يف1ال�سكاوى1ومعاجلتها.	
· تقدمي1برامج1التوعية1البيئية1لفئات1املجتمع.	

وق�د1اأح�رزت1اللجن�ة1العلي�ا1اخلا�س�ة1تقدم�ا1كب�ريا1يف1اعم�ال1الربنام�ج1البيئ�ي1وهي1على1و�س�ك1مراجع�ة1النتائج1وحتدي�د1التوجهات1
اجلدي�دة1للم�س�تقبل1واإع�داد1واعتم�اد1برنام�ج1العم�ل1اخلم�س�ي،1وق�د1ح�ذت1مدن1اأخ�رى1باململكة1عل�ى1خطى1الريا��س1يف1التعامل1مع1

الجن�دة1البيئي�ة1وحقق�ت1تقدما1فيها.

2-  التخفيف من اخطار  الكوارث
تعّر�س�ت1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1لع�دد1م�ن1الك�وارث1الطبيعي�ة1مل1ين�ل1التخفي�ف1م�ن1حدته�ا1يف1املا�س�ي1الكثري1من1الهتمام1الر�س�مي1
وال�سعبي؛1لكن1تواتر1حدوثها1و�سدتها1على1مدى1العقد1املا�سي1اأدى1لزيادة1الوعي1تدريجيا1باأهمية1التخفيف1من1وطاأتها1يف1حال1حدوثها.
1وكانت1اململكة1العربية1ال�سعودية1قد1تعر�ست1خالل1الفرة1٩8٠1-12٠1٠اإىل1141كارثة1طبيعية1بلغ1عدد1�سحاياها14841واملت�سّررون1
اأكرث1من13٠،٠٠٠1مت�سّررا.11وكانت1الفي�سانات1الأكرث1�س�يوعا1برغم1مناخ1اململكة1اجلاف.1وكان1اأ�س�دها1اإ�سرارا1واإتالفا1في�سانات1

�ستاء12٠٠31و�ستاء12٠٠٩1التي1غمرت1مناطق1�سا�سعة1من1مدينة1جدة1وت�سببت1يف1حدوث1اأ�سرار1كبرية1وكثري1من1ال�سحايا.

1ونظ�را1لالأ�س�رار1الكب�رية1عل�ى1ال�س�كان1والقت�س�اد1الوطن�ي،1التزم�ت1احلكوم�ة1بالتخفي�ف1م�ن1خط�ر1الك�وارث،1م�ن1خ�الل1اإدارة1
وتقومي1وحتليل1الأخطار1املحتملة1للفي�سانات1وال�سيول1والعمل1بنظام1الإنذار1املبكر1للتخفيف1من1الآثار1ال�سلبية1للكوارث1الطبيعية.

وكانت1اململكة1العربية1ال�س�عودية1قد1�س�اركت1يف1عدد1من1املبادرات1الدولية1والإقليمية1للحد1من1خماطر1الكوارث،1مبا1يف1ذلك1ريو1
+1،2٠1ويف1املوؤمت�ر1الإ�س�المي1ل�وزراء1البيئ�ة،1ويف1ال�س�راتيجية1الدولي�ة1ل�الأمم1املتح�دة1للح�د1م�ن1الكوارث1واملوؤمت�ر1الإقليمي1للحد1
م�ن1خماط�ر1الك�وارث.1ويف1،2٠1٠1�سادق�ت1احلكوم�ة1ال�س�عودية1على1ا�س�راتيجية1اإدارة1خماطر1الك�وارث1والآثار1املرتبة1على1تغري1
املناخ1يف1العامل1الإ�س�المي1وعلى1ال�س�راتيجية1العربية1للحد1من1خماطر1الكوارث1.2٠2٠1ومن1اأجل1التخفيف1من1الكوارث1وزيادة1
م�س�توى1احلماي�ة1مل�دن1وق�رى1اململك�ة1م�ن1اخط�ار1ال�س�يول1وتوف�ري1�س�بكات1ت�سري�ف1المطار1وال�س�يول1اأع�دت1وزارة1ال�س�ئون1البلدية1
والقروي�ة1بالتن�س�يق1م�ع1وزارة1القت�س�اد1والتخطي�ط1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1لت�سري�ف1مي�اة1الأمط�ار1ودرء1اخط�ار1ال�س�يول1بتكلف�ة1
تقديرية1و�سلت1اإىل1٩41مليار1ريال1خالل1فرة1التنفيذ1املحددة1ب�1ثالثني1عامًا1يتم1اجنازها1على1اأربع1مراحل1�سمن1خطط1التنمية1

الوطنية1اخلم�سية.
1

وترك�ز1احلكوم�ة1يف1روؤيته�ا1للتقلي�ل1م�ن1املخاط�ر1عل�ى1التخفي�ف1م�ن1تاأثرياته�ا1ورف�ع1جاهزي�ة1املدن1للتعام�ل1مع1الك�وارث1الطبيعية.1
والتخفيف1من1تاأثريات1الكوارث1هنا1ميكن1اأن1يكون1من1خالل1النظام1التخطيطي1بحيث1ل1تتم1التنمية1يف1املناطق1املعر�سة1خلطر1
الفي�سان�ات.1والعم�ل1ج�ار1حالي�ا1يف1تاأ�سي��س1نظ�ام1متكامل1من1الأوام�ر1الوزارية1واللوائح1لتقوم1الأمان�ات1والبلديات1بتنفيذها1)مثل1

ع�دم1ال�س�ماح1بالتنمي�ة1يف1املناط�ق1املعر�س�ة1للفي�سانات(1للتعزيز1ب�س�كل1كبري1من1اإدارة1خماط�ر1الفي�سانات1والتخفيف1منها.

ويعت�رب1اإدم�اج1خط�ة1�س�املة1لإدارة1خماط�ر1الفي�سان�ات1بتجهيزاته�ا1الهند�س�ية1يف1التخطي�ط1احل�س�ري1الإج�راء1الأك�رث1فعالي�ة1يف1
اإدارة1خماط�ر1الفي�سان�ات1والتخفي�ف1منه�ا1.واحلكوم�ة1تع�ي1جيدا1اأهمية1اإدماج1اإدارة1املخاط�ر1يف1التخطيط1احل�سري،1ملا1يف1ذلك1

م�ن1اإ�س�هام1كب�ري1يف1التخفيف1من1اأخطار1الك�وارث1الطبيعية.

وق�د1اأك�دت1وزارة1ال�س�وؤون1البلدي�ة1والقروي�ة1على1اأهمية1اختيار1مواقع1م�س�روعات1التنمية1احل�سري�ة1يف1املبادئ1التوجيهية1لتخطيط1
التنمية1احل�سرية1امل�ستدامة1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية،1بحيث1يتم1تفادي1البناء1يف1املواقع1املعر�سة1لأخطار1الفي�سانات1الغزيرة1
اأو1لن�س�اطات1زلزالي�ة1اأو1اأخط�ار1تل�وث1اله�واء1اأو1املي�اه1اأو1الرب�ة.1م�ع1ذل�ك1ميك�ن1ا�س�ت�سالح1املواق�ع1املتاأذي�ة1يف1م�س�روعات1اإمنائي�ة1

م�ستقبال.1
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جدول 3-2-1 : إحصاءات الكوارث الطبيعية في المملكة العربية السعودية، 1٩٨1 - 2٠1٠م.

أضرار اقتصادية )الف دوالر أمريكي( ضحايامتضررون 
الكلفةالسنةالكوارثضحاياالسنةالكوارثمتضررونالسنةالكوارث

143٠٩٠٠،٠٠٠في�سانات143٠161في�سانات142413،٠٠٠في�سانات1
14٠645٠،٠٠٠في�سانات142176وباء1143٠1٠،٠٠٠في�سانات2
-14٠2عا�سفة142157وباء114٠65،٠٠٠في�سانات3
-1421وباء142235وباء142543٠في�سانات٤
-1421وباء142634في�سانات142132٩وباء5
-1422وباء14٠632في�سانات1421168وباء٦
-1422في�سانات14262٩في�سانات143185في�سانات٧
-1424في�سانات14231٩في�سانات142274وباء٨
-1424في�سانات143114في�سانات142667في�سانات٩
-1425في�سانات142412في�سانات14245٠في�سانات1٠

امل�شدر: اإح�شاءات الكوارث، م�شروع البوابة اللكرتونية اخلا�شة بال�شرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ، الأمم املتحدة، ١98١ - ٢٠١٠م.

تق�وم1امل�دن1الرئي�س�ة1اأي�س�ا1بتنفي�ذ1درا�س�ات1وم�س�اريع1متعلق�ة1باحل�د1م�ن1اأخط�ار1الك�وارث،1كم�ا1يف1مدين�ة1ج�دة1الواقع�ة1يف1منطق�ة1
معر�سة1للفي�سانات،1اإذ1قامت1بتقومي1اأخطار1الفي�سانات1وتنفيذ1م�سروع1حتويل1مياه1الأمطار1من1املناطق1اجلبلية1اإىل1البحر1الأحمر1
دومن�ا1تاأث�ريات1يف1املدين�ة.1وت�س�م1الإج�راءات1الأخ�رى1لرف�ع1جاهزي�ة1املدن1يف1اأوقات1الفي�سان�ات1اإجراءات1هند�س�ية1وتعليم1وتدريب1
للعامل�ني1يف1جم�ال1خدم�ات1الط�واريء1واأعم�ال1الر�س�د1وال�س�تفادة1م�ن1اأف�س�ل1التج�ارب1العاملي�ة1عرب1برام�ج1التعاون1الفن�ي1مع1موئل1

الأمم1املتح�دة1وبرنام�ج1»م�س�تقبل1املدن1ال�س�عودية«.1

 3- الحد من ازدحام حركة المرور 

�س�هدت1العق�ود1املا�سي�ة1اأعم�ال1بن�اء1وتو�س�ع1م�س�تمرة1ل�س�بكات1الط�رق1الوطني�ة1اإىل1اأن1بل�غ1الط�ول1الإجمايل1للطرق1املكتمل�ة1منذ1عام1
12٠121م�ا1يق�ارب5٩،14311ك�م،1منه�ا14،٩561ك�م1طرق1�س�ريعة1اإقليمية1ودولية.1

وق�در1ع�دد1املركب�ات1امل�س�جلة1العامل�ة1عل�ى1الط�رق1يف1ع�ام12٠1٠1ب��114،144،6631مركب�ة،٩61٪1منه�ا1مركب�ات1خا�س�ة1و�س�احنات1
خفيف�ة.1ويف1مدين�ة1الريا��س،1عل�ى1�س�بيل1املث�ال،1بل�غ1ع�دد1الرح�الت1املروري�ة17،41ملي�ون1رحل�ة1يومي�ٍا.111ويعد1النقل1الربي1با�س�تخدام1
املركب�ات1اخلا�س�ة1الأك�رث1انت�س�ارا1م�س�ّكال1851٪1م�ن1اإجم�ال1حرك�ة1النق�ل،1وبلغ1معدل1ملكية1ال�س�يارات1لكل1األف1ن�س�مة1521،21�س�يارة1

ح�س�ب1عدد1ال�س�يارات1امل�س�لجلة1لع�ام2٠1٠1م.

جدول 3-3-1 : المركبات المستوردة حسب النوع، 2٠٠٤ - 2٠13م

االجماليأخرىخاصةشاحناتباصسيارات ركاب/ جيبالعام

2٠٠434٠467133426٠٩642322368417463
2٠٠545٩76313857٩835٠276438٩575123
2٠٠64443221٠54٠٩566848246٠7555٩61
2٠٠748٠3٩31581111486٠48٩662٩61658٩
2٠٠857٠4661٩2٠213٩8115٩26552735٩57
2٠٠٩4٩6٩7412٩٩٠11318654٩42٠4٩63٠6٩3
2٠1٠55387٩154٠112646٠426622777٠2283
2٠1158٩85٠1787112453736٠٠133٩7371٩7
2٠1275٩148212٠21٩55653٩3٠2٠45٩818٩٠
2٠137614٠8251652146٩443137٠41٠٠6284

 امل�شدر: م�شلحة الح�شائات العامة واملعلومات، ٢٠١٤م.

ومتتل�ك1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1�س�بكة1ط�رق1متقدم�ة1م�ن1حي�ث1التغطي�ة1واجل�ودة.1وتتوف�ر1يف1امل�دن1الرئي�س�ة1�س�بكات1حديث�ة1م�ن1
الطرق1ال�سريعة1املزدوجة،1ف�سال1عن1الطرق1الدائرية1الناقلة1للحركة1املرورية1خارج1اأوا�سط1املدن1ما1يقلل1بالتايل1من1حجم1الأحمال1
املرورية،1اإل1اأن1تنامي1اأحجام1حركة1نقل1الب�سائع1والركاب1وكرثة1ال�س�تخدام1الفردي1لل�س�يارات1اخلا�سة1يف1املدن1ت�س�ّبب1يف1ظواهر1

الزدحام�ات1املروري�ة1يف1املدن1الك�ربى1وبخا�سة1يف1اأوقات1الذروة.
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شكل 3-3-1 :  انماط التنقل والغرض من الرحالت المرورية. الرياض. 2٠12م

امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير منطقة الريا�ض، ٢٠١٢م.

يف1الريا��س1يعت�رب1الزدح�ام1امل�روري1م�س�كلة1رئي�س�ة1بالغ�ة1ال�س�دة1،1له�ذا1نف�ذت1الهيئ�ة1العلي�ا1لتطوي�ر1مدين�ة1الريا��س1عملية1م�س�ح1
حلرك�ة1امل�رور1عل�ى1�س�بكات1ط�رق1املدين�ة1للف�رة2٠121-12٠14به�دف1حتدي�د1الختناق�ات1املروري�ة1وامل�س�كالت1الأخ�رى1امل�س�ببة1
م�ة1 لظاه�رة1الزدح�ام1امل�روري،1و1حتدي�د1التداب�ري1الالزم�ة1لزي�ادة1الكف�اءة1وال�س�المة1م�ن1خ�الل1اإدارة1اأف�س�ل1حلرك�ة1امل�رور1مدعَّ

بالتقني�ات1احلديث�ة.
وقبي�ل1اإج�راء1امل�س�ح1اأن�س�اأت1الهيئ�ة1العلي�ا1لتطوي�ر1مدينة1الريا�س1ال�س�ارع1الذكي1على1طريق1امللك1عبدالل�ة1يف1مدينة1الريا�س1الذي1
ر1معلومات1حقيقية1حول1الزدحامات1املرورية1على1الطريق1ال�س�ريع1بغر�س1حتقيق1ال�س�تجابة1يف1الوقت1املنا�س�ب1يف1حالة1وقوع1 وفَّ
ح�وادث1عل�ى1الطري�ق،1فم�ع1ه�ذا1النظ�ام،1ميك�ن1ل�س�ائقي1املركبات1احل�سول1عل�ى1معلومات1فعلية1مبا�س�رة1عن1طبيع�ة1حركة1املرور1

وحتديد1الطريق1الأ�س�رع1وجتّنب1�س�لك1طرق1املرور1املزدحمة.

وهن�اك1ع�دد1م�ن1العوام�ل1الت�ي1تت�س�بب1يف1خل�ق1الزدحامات1املرورية1يف1املدن1الرئي�س�ة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية،1اأهمها1افتقار1
هذه1املدن1لنظم1النقل1العام،1لكن1اعتبارا1من1�سبتمرب2٠141م.1بداأت1خم�س1مدن1رئي�سة1هي1الريا�س،1مكة1املكرمة،1املدينة1املنورة1
،1جدة1وحا�سرة1الدمام،11يف1تنفيذ1م�س�اريع11لبناء1انظمة1موا�سالت1عامة1متطورة،1�س�يتم1بيان1تفا�سيلها1يف1الف�سل1ال�ساد��س1من1

هذا1التقرير.
11

االزدحام المروري في مدينة الرياض، 2٠1٤م

 امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير منطقة الريا�ض، ٢٠١٤م.
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 ٤- تلوث الهواء 

ج�راء1الوت�رية1ال�س�ريعة1لنم�و1ال�س�كان1واأن�س�طة1التح�س�ر1والت�سني�ع1وترّك�ز1ال�س�كان1يف1امل�دن1الرئي�س�ة،1اأ�سب�ح1تل�وث1اله�واء1اإح�دى1
ت1اململكة1العربية1ال�سعودية1تعاين1منها1على1مدى1العقود1املا�سية،1فتلوث1الهواء1يوؤثر1�سلبا1يف1املوؤ�سر1 امل�سكالت1الرئي�سة1التي1ا�ستمرَّ

1البيئ�ي1عل�ى1م�س�توى1البل�د1وامل�دن1باعتب�اره1اأحد1مكونات1موؤ�س�ر1جودة1املعي�س�ة.
جاءت1خطة1التنمية1التا�س�عة1لتوؤكد1على1اأهمية1ال�سيا�س�ات1واملبادئ1التوجيهية1يف1معاجلة1تلوث1الهواء1والتخفيف1من1الآثار1ال�س�لبية1
على1البيئة،1واإعطاء1الأولوية1للم�ساريع1ال�سديقة1للبيئة1يف1خمتلف1قطاعات1التنمية،1مع1الت�سديد1اأي�سا1على1تفعيل1نظام1البيئية1للحد1
م�ن1الأ�س�رار1البيئي�ة1للنم�و1ال�س�كاين1والتو�س�ع1يف1اأن�س�طة1التنمي�ة.1وتعت�رب1الرئا�س�ة1العام�ة1لالر�س�اد1وحماية1البيئة1اجله�ة1احلكومية1
املعنية1بتنفيذ1نظام1البيئة1العام1املعتمد1يف1عام2٠٠11 والتن�سيق1اأي�سا1مع1الوزارات1والوكالت1ذات1ال�سلة1بحماية1البيئة.1اإىل1ذلك1
اأ�س�درت1يف1الع�ام12٠٠61الالئح�ة1التنفيذي�ة1لنظ�ام1البيئ�ة1الع�ام،1وب�داأ1ت1بتطوي�ر1املعاي�ري1البيئي�ة1واملبادئ1التوجيهية1لتح�س�ني1جودة1

الهواء1واملياه.
وللت�س�دي1مل�س�كلة1ملوث�ات1اله�واء1يف1املناط�ق1ال�سناعي�ة1واملناط�ق1احل�سري�ة،1عم�دت1الرئا�س�ة1العام�ة1لالر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة،1بالتع�اون1
م�ع1مراك�ز1الأبح�اث1العلمي�ة1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية،1اإىل1تنفي�ذ1جمموع�ة1من1التدابري1�س�املة1حتدي�د1اأنواع1امللوثات1وم�س�توى1ترّكزها1
يف1اله�واء1املحي�ط1باملناط�ق1املاأهول�ة1وعم�ل1درا�س�ات1ح�ول1و�س�ع1قائم�ة1بالنبعاث�ات1الغازي�ة1وحتدي�د1م�سادره�ا،1وتق�ومي1الكلف�ة1ال�سحي�ة1

والقت�سادي�ة1لتل�وث1اله�واء،1وحتدي�د1اأف�س�ل1ال�سيا�س�ات1للحد1م�ن1التلوث.
وتع�اين1مدين�ة1الريا��س1عل�ى1�س�بيل1املث�ال1م�ن1ملّوث�ات1اله�واء1املعلق�ة1)الغب�ار(.1كم�ا1تع�اين1م�ن1تركي�زات1عالي�ة1لغ�از1ث�اين1اوك�س�يد1
الكربيت،11ومن1خالل1ا�س�راتيجية1اإدارة1جودة1الهواء1باملدينة،1مت1تركيب1وت�س�غيل1نظام1مراقبة1جودة1الهواء1)حمطات1ر�سد1جودة1
اله�واء(1فيه�ا1لغر��س1توف�ري1معلوم�ات1اآنّي�ة1ح�ول1جودة1الهواء1باملدينة1وب�س�كل1م�س�تمر،1ومقارنته�ا1مع1املعايري1البيئي�ة1اخلا�سة1بنظام1

البيئ�ة1يف1اململكة.

حي�ث1قام�ت1الهيئ�ة1العلي�ا1لتطوي�ر1مدين�ة1الريا��س1والرئا�س�ة1العام�ة1لالأر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة1والهيئ�ة1ال�س�عودية1للم�دن1ال�سناعي�ة1
ومناط�ق1التقني�ة1بت�س�غيل1ع�دد1271حمط�ة1من�س�رة1ح�ول1املدين�ة1تغط�ي1املناط�ق1احل�سري�ة1وخ�ارج1املناط�ق1احل�سري�ة1بالإ�ساف�ة1اإىل1
الط�رق1الرئي�س�ة1يف1املدين�ة،1وي�س�اند1تل�ك1املحط�ات1الثابت�ة1حمط�ات1متنقل�ة1لغر�س1توجيهه�ا1يف1املناطق1غري1املغطاة1ب�س�بكة1املراقبة1

وا�س�تخدامها1يف1الدرا�س�ات1اأو1التحق�ق1م�ن1ال�س�كاوى1الت�ي1ت�رد1م�ن1املواطن�ني1واجله�ات1احلكومي�ة.
كم�ا1اأطلق�ت1الرئا�س�ة1العام�ة1لالر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة1»جائ�زة1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1يف1الإدارة1البيئية«1لتح�س�ني1وتطوير1الإدارة1
البيئي�ة1يف1البل�دان1العربي�ة.1وته�دف1ه�ذه1اجلائ�زة1الت�ي1تقدمه�ا1كل1�س�نتني1املنظم�ة1العربي�ة1للتنمي�ة1الإداري�ة1التابع�ة1جلامع�ة1الدول1
العربي�ة1اإىل1تر�س�يخ1مفه�وم1ممار�س�ة1الإدارة1البيئي�ة1يف1البل�دان1العربي�ة1وحف�ز1الهتم�ام1بالتنمي�ة1امل�س�تدامة1فيها1والتعري�ف1باأف�سل1

املنج�زات1العربي�ة1يف1جم�ال1الإدارة1البيئي�ة1،1وت�س�جيع1املمار�س�ات1والأن�س�طة1البيئي�ة1يف1البل�دان1العربية.

ومبوج�ب1تو�سي�ات1اخلط�ة1التا�س�عة1للتنمي�ة،1نف�ذت1الرئا�س�ة1العام�ة1لالر�ساد1وحماية1البيئ�ة1الفح�س1الدوري1ملحطات1الغاز1وغ�س�يل1
وت�س�حيم1املركبات،1كما1ت�س�جع1الرئا�س�ة1القطاع1اخلا�س1على1التو�س�ع1يف1و�س�ائل1واأدوات1التفتي��س1واملعاينة1كجزء1من1اجلهود1الرامية1

1اإىل1اإدخال1تقنيات1متقدمة1وتدريب1ال�س�عوديني1على1هذه1العمال1بهدف1احلد1من1التلوث1الناجم1عن1ت�س�غيل1هذه1املحطات.
ولرف�ع1م�س�توى1الوع�ي1البيئ�ي1ل�دى1اأف�راد1املجتم�ع،11نف�ذت1الرئا�س�ة1العام�ة1لالر�س�اد1وحماي�ة1البيئ�ة1بالتع�اون1م�ع1خمتل�ف1امل�سال�ح1
جمموعة1تدابري1�سملت1اإطالق1اأول1قناة1ف�سائية1عن1البيئة1)1قناة1بيئتي(،1وتنظيم1حمالت1توعوية1ب�ساأن1امل�سائل1البيئية،1وعقد1ور�س1

1عم�ل1ح�ول1البيئة1والتنمية،1واإن�س�اء1املركز1الوطن�ي1للتوعية1البيئية.
وبه�دف1�سياغ�ة1اإط�ار1ع�ام1ملن�ع1التل�وث1واحل�د1م�ن1ظواهر1التدهور1البيئي،1وتاأم�ني1بيئة1�سحية1ونظيفة،1وبناء1ك�وادر1وطنية1يف1جمال1
حماي�ة1البيئ�ة،1�س�ادق1جمل��س1ال�وزراء1عل�ى1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1لل�سح�ة1والبيئ�ة1يف1الع�ام2٠٠٩1م،1وتغط�ي1جمموع�ة1متنوع�ة1م�ن1
الق�ساي�ا1ذات1ال�سل�ة1بال�سح�ة1والبيئ�ة1مب�ا1يف1ذل�ك1تاأم�ني1جودة1الهواء1و1املياه1ال�ساحلة1لل�س�رب،1اإدارة1النفايات1ال�سلبة1واخلطرة،1

ال�س�تخدام1الآمن1للمواد1الكيميائية،1والتلوث1الإ�س�عاعي.

5- التحديات والدروس المستفادة
 

التح�سر1ال�سريع1امل�ستمر1على1مدى1العقود1املا�سية1يف1ظل1مناخ1�سحراوي1�سديد1احلرارة1و�سع1اململكة1العربية1ال�سعودية1على1قائمة1
البل�دان1الأعل�ى1ا�س�تهالكا1للطاق�ة1يف1الع�امل،1اإذ1اأ�س�فر1ذل�ك1ع�ن1ارتف�اع11يف1ن�س�بة1املب�اين1امل�س�تهلكة1للطاق�ة1وظه�ور1هي�اكل1عمراني�ة1

يعتمد1فيها1كليا1على1ال�س�يارة1اخلا�سة1يف1احلركة1والتنقل.1
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م�شاريع اإعادة تاأهيل وادي حنيفة و وادي ال�شلي

حو�س1وادي1حنيفة1هو1واحة1تقع1يف1قلب1ه�سب�ة1جن�د1يف1املنطق�ة1الو�س�طى1م�ن1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية،1وال�وادي1م�س�رف1طبيع�ي1
للمي�اه1ال�س�طحية1ملنطق�ة1تتج�اوز1م�س�احتها4،٠٠٠1ك�م12ومعل�م1جغرايف1بارز1يف1ه�ذه1الأر�س1اجلافة.

وا�س�تمل1م�س�روع1التاأهي�ل1لل�وادي1عل�ى1ازال�ة1املخلف�ات1والنفاي�ات1وتهذي�ب1جم�اري1ال�س�يول1واإعادتها1لو�سعه�ا1الطبيعي1واإن�س�اء1قنوات1
للمياه1الدائمة1اجلريان1ل�سمان1عدم1تكون1امل�ستنقعات1يف1الوادي1وردم1احلفر1القائمة1يف1الأرا�سي1العامة1من1الوادي1وروافده1وحت�سني1
نوعية1املياه1دائمة1اجلريان1با�ستخدام1نظم1املعاجلة1احليوية1الطبيعية1واإن�ساء1طرق1حملية1لقا�سدي1الوادي1وحت�سني1حركة1املرور1فيه1
وزراعة1وتن�س�يق1بطن1الوادي1واإن�س�اء1ممرات1للم�س�اة1لال�س�تفادة1من1مقومات1الوادي1البيئية1يف1التنزه1والرويح،1بالإ�سافة1اإىل1درا�س�ة1
اآلي�ة1اإدارة1الفي�س�ان1بال�وادي1للح�د1م�ن1املخاط�ر1املحتمل�ة1حدوثه�ا،1م�ن1خ�الل1نظ�ام1الإن�ذار1املبك�ر1للفي�س�ان1والت�ي1تعمل1عل�ى1اأجهزة1
ا�ست�س�عار1ع�ن1بع�د،1وق�د1ح�از1امل�س�روع1عل�ى1جائ�زة1الآغاخ�ان1املعماري�ة1يف1ع�ام1،2٠1٠1وينظ�ر1اإلي�ه1كجوه�رة1الت�اج1يف1جمال1التح�س�ني1

البيئ�ي1يف1اململكة.

وكان1جناح1م�سروع1اإعادة1تاأهيل1وادي1حنيفة1هامًا1يف1بناء1الثقة1بقدرة1اململكة1على1مواجهة1التحديات1البيئية1بطرق1ايجابية،1والعمل1
جار1الآن1يف11م�سروع1و�سع1خمطط1�سامل1لتهذيب1واأعادة1تاأهيل1جمرى1وادي1ال�سلي1واملحافظة1على1م�سار1الوادي1من1التعديات1و�سمان1
ت�سري�ف1ال�س�يول1يف1اجل�زء1ال�س�رقي1م�ن1املدين�ة،1وهن�اك1اأي�س�ا1م�س�روع1طم�وح1لإع�ادة1الغط�اء1النبات�ي1يف1املناط�ق1الطبيعي�ة1املحيط�ة1
مبدين�ة1الريا��س1واإع�ادة1تاأهيله�ا.1وكاف�ة1ه�ذه1امل�س�روعات1مبجمله�ا1متث�ل1ا�س�تجابة1حقيقي�ة1و1عملي�ة1يف1مواجه�ة1التحدي�ات1البيئي�ة...1

ممهدة1الطريق1مل�س�تقبل1بيئي1واعد.

وانطالقا1من1اإدراكها1لتحدي1اإدارة1النبعاثات1الغازية1يف1اقت�ساد1م�س�تهلك1للطاقة،1كان1هناك1ن�س�اط1حكومي1لفت1مع1املبادرات1
الدولي�ة1ملعاجل�ة1تغ�ري1املن�اخ1واحل�د1م�ن1ا�س�تهالك1الطاق�ة1وانبعاثاته�ا1الغازي�ة،1مبا1فيه�ا1التفاقي�ة1الإطارية1لالأمم1املتح�دة1املعنية1
بالتغ�ري1املناخ�ي.1وته�دف1احلكوم�ة1اإىل1حت�س�ني1حمط�ات1تولي�د1الطاق�ة1يف1اململك�ة،1و1ال�س�تفادة1م�ن1الطاق�ة1املتجددة1مث�ل1الطاقة1
ال�سم�سية،1حيث1مت1اإدماج1عدد1من1امل�سروعات1الريادية1يف1م�ساريع1جديدة1للتنمية1احل�سرية،1مثل1تقنية1التربيد1املناطقي1وتقنيات1
املب�اين1اخل�س�راء1املوف�رة1للطاق�ة.1وتع�د1حم�اولت1ال�س�تفادة1م�ن1الت�سمي�م1الع�س�وي1لنم�ط1البيئ�ة1العمراني�ة1التقليدي�ة1م�ن1اأب�رز1
املحاولت1املبذولة1لتقليل1ا�س�تهالك1الطاقة،11وهي1اأفكار1مت1ت�سمينها1يف1املبادئ1التوجيهية1لتخطيط1النمو1احل�سري1امل�س�تدام1يف1

1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1كمرجع1للتنمية1احل�سرية1يف1امل�س�تقبل.
تطبق1احلكومة1حاليا1نظام11نقل1عام1متكامل،1ل1�سيما1يف1املدن1الكربى،1م�ستهدفة1بذلك1خف�س1عدد1ال�سيارات1اخلا�سة1يف1املدن.1
1والإقبال1على1ا�ستخدام1و�سائط1النقل1العام1ل1تقف1فائدته1عند1خف�س1ا�ستهالكات1الطاقة1بل1التخفيف1من1تلوث1الهواء1اأي�سًا.1

غ�دت1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1عر�س�ه1للفي�سان�ات1التي1تواتر1تكرارها1وزادت1�س�دتها1يف1الآونة1الأخ�رية،1وهذا1مرتبط1بقوة1بعدم1
تاأمني1البنى1الأ�سا�سية1احل�سرية1املالئمة1يف1املدن1لإدارة1املياه،1مثل1نظام1ال�سرف1ال�سحي1ونظام1ت�سريف1مياه1الأمطار1وال�سيول1
وه�و1م�ا1ك�س�فته1الفي�سان�ات1املدم�رة1يف12٠٠٩1يف1مدين�ة1ج�دة.1ويف1العدي�د1من1املدن1مبا1فيها1جدة1ومكة1املكرمة،1عمدت1ال�س�لطات1
البلدي�ة1لتق�ومي1اأخط�ار1الك�وارث1وتقدم�ت1ب��عدد1م�ن1تداب�ري1واإجراءات1التخفيف1من1حّدتها1من1بينها1م�س�روعات1هند�س�ية1للتعامل1

مع1ال�س�باب1اجلذرية1احلقيقية1للفي�سانات.
جمم�ل1الق�ول1اأن1احلكوم�ة1ما�سي�ة1يف1م�س�عاها1للح�د1م�ن1الآث�ار1ال�س�لبية1يف1البيئ�ة1ع�رب1ت�س�جيع1ودع�م1ال�س�تخدام1الأمث�ل1للطاق�ة1
وعاقدة1العزم1على1حتقيق1جهوزية1تامة1ملواجهة1التغري1املناخي1وتواتر1تعر�سها1لكوارث1الطبيعة1ومن1ال�ستجابات1الهامة1الأخرى1

الرامي�ة1للت�س�دي1للتحدي�ا1ت1البيئي�ة1من�ذ1موؤمتر1املوئ�ل1الثاين11٩٩61:
· تنفيذ1اأعمال1م�سح1وتقومي1للموارد1البيئية1والربة1واحلياة1احليوانية1والنباتية1وموارد1املياه1اجلوفية.	
· اإجراءات1للحد1من1زحف1الرمال1على1املن�ساآت1الزراعية1واحل�سرية.	
· تو�سعة1الرقعة1الزراعية1وحتويل1املناطق1ال�سحراوية1اإىل1مناطق1خ�سراء1منتجة.	
· 1حت�سني1اإدارة1الأرا�سي1الرعوية1للحد1من1الت�سحر1.	
· تنظيمات1حلماية1الربة1والنباتات1الطبيعية1والغابات1واحلياة1الفطرية1واملراعي.	
· اإ�سراك1املجتمع1يف1تنفيذ1الربامج1الوطنية1ملكافحة1الت�سحر.	
· مباديء1توجيهية1للتخطيط1احل�سري1امل�س�تدام1:1معايري1جديدة1للنقل1والتربيد1وكود1بناء1جديد1لتوفري1الطاقة،1وتقليل1التلوث1	

والنبعاثات1الغازية.1
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م�ن1املالح�ظ1اأن1البيئ�ة1العمراني�ة1الآن1مدرج�ة1عل�ى1الأجندة1احل�سرية1للمملكة1بخالف1ما1كانت1عليه1يف1اأجندة1،1٩٩61اإذ1باتت1الآن1
حم�ور1اهتم�ام1كاف�ة1امل�س�تويات1احلكومي�ة1واملجتم�ع1واخل�رباء1واملخت�س�ني1كمنت�دى1البن�اء1الأخ�س�ر1الذي1ت�س�كل1اأخ�ريا1كمنظمة1غري1

حكومية1ملراقبة1و1ر�سد1م�ستوى1الأداء1البيئي.1

 

 ٦- رؤية مستقبلية

»حتقيق التوازن بني �سالمة البيئة ورفاه ال�سكان عرب ال�ستخدام الأمثل وامل�ستدام للموارد«

وميكن1حتقيق1هذه1الروؤيه1من1خالل1الآتي:1

 ١- ت�سجيع اال�ستخدام الفاعل مل�سادر الطاقة وتطبيق تقنيات واأ�ساليب متطورة خلف�س ا�ستهالك الطاقة

· هذه1التقنيات1والأ�ساليب1املتطورة1طبقت1يف1مبادرات1ريادية1جتريبية1وحتتاج1لأن1يعمم1ا�ستخدامها،1مثل1التربيد1املناطقي،1النطاقات1	
املناخي�ة1ال�سغ�رى،1الطاق�ة1املتج�ددة1واملب�اين1املوف�رة1للطاق�ة،1لك�ن1كلف�ة1تعمي�م1ا�س�تخدامها1عالية1ولي�س�ت1مقبولة1على1نطاق1وا�س�ع1يف1

جمتمع�ات1ذات1اإمدادات1طاقة1مدعمة.
· احلكوم�ة1�س�وف1تدع�م1ال�س�تخدام1الفاع�ل1للطاق�ة1وتبح�ث1يف1�س�بل1تطبي�ق1ه�ذه1التقني�ات1واملنهجي�ات1عل�ى1اأ�سا��س1جت�اري.1وينظر1اإىل1	

ال�سالحات1يف1ت�سعري1الطاقة1وال�ستخدام1املتزايد1مل�سادر1الطاقة1البديلة1كاأجراءات1اأ�سا�سية1نحو1حتقيق1حت�سر1م�ستدام1يف1م�ستقبل1
اململكة.

· م�ساعفة1جهود1ت�سميم1الأماكن1العامة،1اإدارة1حركة1املرور1والنقل1العام.1	
 

٢-  اإدماج تدابري اإدارة خماطر الكوارث يف التخطيط العمراين 

· ينبغي1اأن1توؤخذ1خماطر1الكوارث1الطبيعية1يف1العتبار1عند1حتديد1مواقع1التنمية.1وينبغي1جتنب1املناطق1عالية1اخلطورة1لي�س1فقط1يف1	
م�سروعات1الن�ساءات1العامة1بل1اأي�سا1يف1الن�ساءات1اخلا�سة.

· �س�وف1تق�ّوم1احلكوم�ة1خماط�ر1الك�وارث1وتتح�ّرى1ق�درة1وجاهزي�ة1البن�ى1التحتي�ة1احل�سري�ة1القائم�ة1يف1مواجه�ة1الك�وارث1الطبيعي�ة،1	
واخل�روج1بخارط�ة1تو�س�ح1خماط�ر1الك�وارث1الطبيعي�ة،1والركي�ز1بخا�س�ة1عل�ى1الفي�سان�ات1وال�زلزل،1كنتيج�ة1لعملي�ة1التق�ومي.1

· �س�تعزز1احلكوم�ة1مفه�وم1املدين�ة1الق�ادرة1عل�ى1مواجه�ة1الك�وارث،1م�ن1خ�الل1دمج1خرائ�ط1املخاط�ر1يف1عملية1التخطيط1امل�كاين،1واحلد1	
م�ن1اإقامة1امل�س�روعات1يف1املناط�ق1عالية1اخلطورة.

· رفع1جاهزية1مدن1اململكة1ملواجهة1الكوارث.	

 ٣- الرتبية والتوعية البيئية

· معظ�م1ا�س�تهالك1الطاق�ة1يتاأت�ى1م�ن1ال�س�تخدام1اليوم�ي1للطاق�ة1م�ن1جان�ب1الأف�راد1والأ�س�ر،1والفه�م1والإدراك1الواع�ي1بظاه�رة1التغ�ري1	
املناخ�ي1و1بتبع�ات1ال�س�تهالك1الع�ايل1للطاق�ة1ي�س�اعد1يف1خف��س1ا�س�تهالك1الطاق�ة1عل�ى1ال�سعي�د1الوطني.

· زيادة1الوعي1بالتاأثريات1البيئية1ال�سلبية1ل�ستهالك1الطاقة1ميكن1اأي�سا1اأن1ي�سهم1يف1التخفيف1من1الأعباء1وال�سغوط1على1املرافق1العامة1	
مث�ل1جم�ع1النفايات1واإدارة1املخلفات1والنفايات1ال�سلبة.

· �س�و1ف1تدع�م1احلكوم�ة1مو�س�وع1الربي�ة1البيئي�ة1يف1املدار��س1ويف1املجتم�ع1لتعدي�ل1مواق�ف1و�س�لوك1النا��س1اإزاء1مو�سوع�ات1البيئ�ة1وزي�ادة1	
وعيه�م1بظاه�رة1التغري1املناخ�ي1وتاأثرياتها.

· تدعيم1اأف�سل1املمار�سات1وال�سلوكيات1يف1جمالت1تر�سيد1وكفاية1الطاقة،1اإدارة1املخلفات1ال�سلبة.	

٤- اإدماج البعد البيئي يف التخطيط العمراين 

· �س�وف1يت�م1تن�اول1مو�سوع�ات1حماي�ة1البيئ�ة1يف1مناط�ق1النم�و1احل�س�ري1يف1املخطط�ات1احل�سري�ة1واملخطط�ات1التنفيذي�ة1امل�س�تقبلية1	
ا�س�تنادًا1ملب�اديء1توجيهي�ة1يف1تخطي�ط1التنمي�ة1احل�سري�ة1امل�س�تدامة1ومعاي�ري1بيئي�ة1للعم�ل1به�ا1يف1ت�س�غيل1واإدارة1امل�دن.

 

وادي حنيفة - الريا�ض 
امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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الفصل الرابع: إدارة التنمية الحضرية والتشريعات العمرانية
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1- تحسين التشريعات العمرانية
اأحكام1ال�سريعة1الإ�سالمية1ومبادئها1 اإ�سالمي1يتَّخذ1من1ال�سريعة1الإ�سالمية1د�ستوًرا1له،1ومن1 اململكة1العربية1ال�سعودية1بلد1عربي1

اأ�سا�ًسا1لنظامه1الق�سائي1.1

وال�س�لطتان1التنفيذية1والت�س�ريعية1�س�لطات1مركبة1بني1امللك1وجمل��س1الوزراء1مبا1ل1يخالف1ال�س�ريعة1الإ�س�المية.1اأما1جمل��س1ال�س�ورى1
�س1لتقدمي1امل�سورة1للملك1وملجل�س1الوزراء1يف1ال�سيا�سات1العامة1للدولة،1ويتوىل1امللك1تعيني1اأع�ساء1جمل�س1ال�سورى1من1الرجال1 فقد1اأ�سِّ

1والن�ساء.
تتقاطع1املنظومة1احلالية1من1الت�سريعات1العمرانية1مع1ثالثة1انظمة1رئي�سة1هي1نظام1الطرق1واملباين1ال�سادر1فى1)1138٠ه�1(،1نظام1
البلديات1والقرى1ال�سادر1فى11)113٩7ه�(1و1نظام11املناطق1ال�سادر1فى1)11412ه�(.1كما1يرتبط1النظام1احلاىل1مب�س�تويات1متعددة1
م�ن1التخطي�ط1العمران�ى1و1م�ن1اأهمه�ا1ال�س�راتيجية1العمراني�ة1الوطني�ة1واملعتم�دة1بق�رار1جمل��س1ال�وزراء1رق�م11511ل�س�نة14211ه��1و1
الت�ى1اتبعه�ا1اع�داد1خمطط�ات1اقليمي�ة1لكاف�ة1املناط�ق،1اىل1جانب1اع�داد1املخططات1الهيكلية/1الر�س�ادية/1املحلي�ة1)املدن(1و1اخريا1
املخططات1التف�سيلية1/1لئحة1ا�س�راطات1املناطق1/1الطل��س1)املدن/الأحياء/1املناطق1املتدهورة(؛1وجميع1هذه1امل�س�تويات1حتتوى1

على1اطر1تنظيمية1حاكمة1لتخطيط1املدن1تعترب1جزء1رئي�س�ى1من1الت�س�ريعات1اخلا�سة1بالتخطيط1العمرانى.

هن�اك1اي�س�ا1ع�دد1م�ن1ق�رارات1جمل��س1ال�وزراء1الهام�ة1ذات1العالقة1املبا�س�رة1بتطور1ت�س�ريعات1التخطي�ط1العمرانى1باململك�ة1العربية1
ال�سعودية1مثل1قرار1جمل�س1الوزراء1رقم11571فى111/5/14281ه�1القا�سى1باملوافقة1على1قواعد1النطاق1العمرانى1وهو1�سيا�سة1لتوجيه1
و�سبط1التنمية1العمرانية1من1خالل1تعيني1احلدود1املالئمة1لتوطني1الن�س�طة1احل�سرية1ل�س�تيعاب1النمو1العمرانى1خالل1فرة1زمنية1
حمددة1وتوفري1اخلدمات1و1املرافق1العامة1وفقا1لتوجهات1ال�س�راتيجية1العمرانية1الوطنية.1كما1�سدر1اي�سا1القرار1رقم132٠1بتاريخ1
11433/٩/25ه��1بت�س�كيل1جل�ان1دائم�ة1ف�ى1جمي�ع1امان�ات1اململك�ة1لتن�س�يق1امل�س�روعات1و1متابع�ة1امل�س�روعات1القائم�ة1و1معاجل�ة1اوج�ه1

التعار��س1بني1م�س�روعات1اجلهات1اخلدمية1املختلفة.1

وف�ى1اط�ار1دع�م1الالمركزي�ة1عل�ى1م�س�توى1المان�ات1و1البلدي�ات1ف�ى1اعم�ال1التخطي�ط1العمران�ى1قام�ت1ال�وزارة1ع�ام114261ه��1بو�س�ع1
العديد1من1دلئل1العمال1و1املعايري1التخطيطية1مثل1)دلئل1الت�سميم1احل�سرى،1دليل1تخطيط1مراكز1الحياء1و1املجاورات1ال�سكنية،1
دليل1ت�سميم1عنا�سر1فر�س1ال�سوارع،1دليل1اعداد1و1حتديث1املخططات1القليمية،1دليل1املحافظة1على1الراث1العمرانى،1دليل1املعايري1
التخطيطي�ة1للخدم�ات،1و1غريه�ا1م�ن1الدل�ة(.1ويج�رى1حالي�ا1حتدي�ث1بع��س1م�ن1ه�ذه1الدلئ�ل1ملواكب�ة1التط�ور1احل�سرى1على1م�س�توى1
اململك�ة1كم�ا1قام�ت1ال�وزارة1بتفوي�س1المناء1وروؤ�س�اء1البلديات1ببع�س1ال�سالحيات1املرتبطة1باأن�س�طة1التخطيط1العمراين1املختلفة.1

كم�ا1مت1تو�سيح�ة1�س�ابقًا،1تت�س�كل1الأح�كام1احلالي�ة1فيم�ا1يخت��س1ب�اإدارة1التخطي�ط1والتنمي�ة1العمراني�ة1يف1اململك�ة1من1مرا�س�يم1ملكي�ة1وقرارات1
جمل��س1الوزراء1وجمموعة1من1الأنظمة1واللوائح1والتعليمات1لكنها1لي�س�ت1كافية1كاطار1ت�س�ريعي1�س�امل1ومتكامل1ل�سبط1التنمية1العمرانية،1كما1
مل1تتواف�ر1بع�د1اأداة1ناظم�ة1ت�سم�ن1امل�س�اركة1العام�ة1الن�س�طة1يف1عملي�ة1التخطي�ط1العم�راين،1وق�د1جرى1اق�راح1نظام1التخطي�ط1العمراين1عرب1

م�س�اورات1عامة1غري1ر�س�مية1وفرت1درجة1معينة1من1ال�س�فافية1ميكن1تطويره1وحت�س�ينه.

جت�ب1�سياغ�ة1ت�س�ريعات1ح�سري�ة1مالئم�ة1ل�سم�ان1حتقي�ق1اجل�ودة1وال�س�فافية1وامل�س�اءلة1يف1عملي�ة1التخطي�ط1العم�راين.1فعل�ى1�س�بيل1
املث�ال،1هن�اك1نوع�ان1م�ن1املخطط�ات1العمرانية1على1ال�سعيد1املحلي1وهما:1املخطط1ال�س�راتيجي1ال�س�امل،1واملخطط1املحلي،1ولي��س1
هناك1من1تعليمات1نظامية1وا�سحة1متّيز1بني1هذين1املخططني،1مما1حدى1بالبع�س1من1املدن1الرئي�س�ة1لإعداد1خمططات1حملية1لها1

ولي��س1خمططات1ا�س�راتيجية1�س�املة؛1واأخرى1متو�س�طة1احلجم1اأعدت1لنف�س�ها1خمططات1ا�س�راتيجية1�س�املة1ولي��س1حملية.1

يف1الآون�ة1الأخ�رية،1عكف�ت1احلكوم�ة1عل�ى1�سياغ�ة1»نظ�ام1للتخطي�ط1العم�راين«1يعن�ى1بتنظي�م1�س�وؤون1التخطي�ط1العم�راين1والإدارة1
املحلية،1بحيث1يوفر1ال�س�ق1املعني1ب�س�وؤون1التخطيط1العمراين1خلفية1نظامية1وتو�سيحا1لنظام1التخطيط1العمراين،1ي�س�هم1يف1حت�س�ني1

1و�سم�ان1ج�ودة1ال�س�راتيجيات1واخلطط1وال�سيا�س�ات1العمرانية.
وبالت�وازي1م�ع1توفريه�ا1لنظ�ام1التخطي�ط1العم�راين،1اأطلق�ت1وزارة1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة1يف1ع�ام12٠141م�س�روع1»م�س�تقبل1امل�دن1
ال�سعودية«1بدعم1فني1من1برنامج1الأمم1املتحدة1للم�ستوطنات1الب�سرية1»املوئل«1تت�سمن1اهدافة1�سياغة1اإطار1ت�سريعي1�سامل1ومتكامل1

للتخطيط1العمراين،1و1و�سع1ا�س�راتيجيات1وخطط1عمرانية1عملية1ت�س�تجيب1لحتياجات1املدن1بطريقة1م�س�تدامة.1
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الجدول ٤ – 1-1 : أهم  المدن المشمولة بمشروع »مستقبل المدن السعودية«، 2٠13م

المدينةالمنطقةالمدينةالمنطقة
خمي�س1م�سيط1-1اأبهاع�شري1٠الريا�سالريا�ض1
1جنرانجنران11مكة1املكرمةمكة املكرمة2
1جازانجازان12جدةمكة املكرمة3
1حائلحائل13الطائفمكة املكرمة٤
1عرعراحلدود ال�شمالية1٤املدينة1املنورةاملدينة املنورة5
الباحةالباحة15تبوكتبوك٦
1بريدة1-1عنيزةالق�شيم1٦الدمامال�شرقية٧
1�سكاكااجلوف11٧الإح�ساءال�شرقية٨
1القطيفال�شرقية٩

  امل�شدر: برنامج م�شتقبل املدن ال�شعودية، وزارة ال�شئون البلدية والقروية، ٢٠١٣م.

2- الالمركزية وتدعيم اإلدارة المحلية
يعترب1تعزيز1القدرات1املوؤ�س�سية1وتو�سيع1نطاق1التغطية1باخلدمات1البلدية1مدخال1اأ�سا�سيا1لتنفيذ1ال�سراتيجية1العمرانية1الوطنية1

التي1تهدف1اإىل1تقلي�س1حدة1التباين1الأقليمي1وحتقيق1التنمية1املتوازنة1وامل�ستدامة1على1جممل1احليز1املكاين1الوطني.
1

وجتاوبا1مع1الوترية1املت�سارعة1ملعدلت1النمو1احل�سري1وتزايد1اأعداد1املدن1املتو�سطة1وال�سغرية1يف1جميع1اأنحاء1اململكة1-2581مدينة1
يف1عام1،2٠141ما1يعني1ت�س�جيل1زيادة1تفوق1الأربعة1اأ�سعاف1عن1عددها1يف1عام1،1٩681عمدت1احلكومة1اإىل1اإن�س�اء1بلديات1جديدة1

وعّززت1من1القدرات1املوؤ�س�س�ية1واملهنية1للم�سالح1والإدارات1احلالية.
1

وته�دف1خطت�ا1التنمي�ة1الوطني�ة1الثامن�ة1والتا�س�عة1اإىل1تعزي�ز1الكفاي�ة1الداخلي�ة1ل�الإدارات1املحلي�ة.1ونتيج�ة1لذل�ك،1حظ�ي1القط�اع1
البلدي1بتطويرات1موؤ�س�س�ية1وتنظيمية1هامة1خالل1العقد1املا�سي1�س�ملت1تعزيز1التحول1نحو1الالمركزية1الإدارية1من1خالل1تو�س�يع1
م�ساركة1املواطنني1يف1اإدارة1ال�سوؤون1املحلية،1وانتخابهم1لثلثي1اأع�ساء1املجال�س1البلدية،1وكذلك1تاأ�سي�س1اأمانات1املناطق1التي1ترتبط1

به�ا1البلديات1املحلية.
1

اأي�س�ا1حت�س�نت1اخلدم�ات1البلدي�ة1وزاد1نط�اق1خدمته�ا1اجلغ�رايف؛1فف�ي1ع�ام1،2٠٠٩1�سنف�ت1احلكوم�ة1البلدي�ات1يف1خم��س1فئات1هي 
اأ، ب، ج، د، ه1تبع�ا1ملعاي�ري1تتعل�ق1بحجمه�ا1ال�س�كاين1ونط�اق1اخلدم�ة1وع�دد1الق�رى1الت�ي1تتوىل1الإ�س�راف1عليها،1والغت1م�س�مى1»جتمع1
ق�روي«1ورفع�ت1441جممع�ا1قروي�ا1اإىل1م�س�توى1بلدي�ة1فئ�ة1د،1وباق�ي1املجمع�ات1القروي�ة1اإىل1بلدي�ات1فئ�ة1ه.1يف1موازاة1ذل�ك،1مت1ترقية1
بلديت�ي1حمافظت�ي1الطائ�ف1و1الأح�س�اء1اإىل1م�س�توى1»اأمان�ة«،1لي�سب�ح1ع�دد1الأمان�ات1)16(1امان�ة،1وبذلك1ارتفع1ع�دد1البلديات11اىل1

126٩بلدي�ة1يف1ع�ام12٠1٠1بع�د1اأن1كان�ت1781بلدي�ة1يف2٠٠51.
1

م�ن1الناحي�ة1الفني�ة،1مت1تعزي�ز1الق�درات1املوؤ�س�س�ية1لالأمان�ات1والبلدي�ات1يف1جمي�ع1املناط�ق1ع�ن1طري�ق1توف�ري1مب�اين1بلدي�ة1اإ�سافي�ة1
وجتهي�زات1تقني�ة1املعلوم�ات1ل�سم�ان1فعالي�ة1وكفاي�ة1اخلدم�ات1البلدي�ة.1وقام�ت1وزارة1ال�س�وؤون1البلدي�ة1والقروية1م�ن1جانبها1بتاأمني1

الباحث�ني1واملعلوم�ات1املفي�دة1للبلديات.
1

كم�ا1توا�س�ل1احلكوم�ة1مهامه�ا1يف1جم�ال1تطوي�ر1ق�درات1كوادره�ا1الب�س�رية،1ا�س�تنادًا1اإىل1اأن1حتدي�ث1وحت�س�ني1اخلدم�ات1البلدي�ة1
ل1ميك�ن1اأن11يتحق�ق11اإل1ببن�اء1وتعزي�ز1الطاق�ات1والق�درات1الب�س�رية1املوؤهل�ة1واملاه�رة1واملدرب�ة؛1وهن�اك1تن�وع1يف1الربام�ج1التدريبي�ة1

والبتع�اث1الداع�م1لق�درات1ومه�ارات1اأع�داد1كب�رية1م�ن1من�س�وبي1امل�سال�ح1والإدارات1البلدي�ة.1
1

ويعت�رب1اإط�ار1ا�س�راتيجية1خ�سخ�س�ة1اخلدم�ات1والأن�س�طة1البلدي�ة1اأي�س�ا1مفتاح�ًا1لتعزي�ز1قدراته�ا،1وكان�ت1احلكوم�ة1ق�د1ح�ددت1
ع�ددا1م�ن1اخلدم�ات1العام�ة1الت�ي1ميك�ن1خ�سخ�سته�ا1كخدم�ات1النقل1العام،1حت�سي�ل1الإي�رادات1البلدية،1خدمات1النظاف�ة1واإدارة1

النفاي�ات،1واإدارة1ال�س�تثمار1يف1اأم�الك1البلدي�ة.

وكجزء1من1تفوي�س1ال�سالحيات1وامل�سوؤليات11لالأمانات1والبلديات،1اأعدت1وزارة1ال�سئون1البلدية1والقروية1جمموعة1من1اأدلة1العمل11
الإر�س�ادية1لالأمان�ات1والبلدي�ات1ح�ول1امل�س�روعات1العمراني�ة1به�دف1مواكب�ة1التط�ور1ال�ذي1ت�س�هده1اململك�ة1وتوحي�دا11لالإج�راءات1يف1

مراح�ل1الدرا�س�ات1والت�سامي�م1والإ�س�راف،1م�ع1�سالحية1الت�سرف1تبعا1لالأو�س�اع1واخل�سائ�س1املحلية.
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ويف1ع�دد1م�ن1امل�دن1الهام�ة1باململك�ة1مت1تاأ�سي��س1هيئ�ات1حكومية1خا�سة1)هيئات1عليا(1بغر�س1تعزيز1التن�س�يق1ب�ني1الإدارات1والأجهزة1
احلكومية1وموؤ�س�سات1القطاع1اخلا�س1يف1جمال1تخطيط1واإدارة1التنمية1احل�سرية،1ومثل1هذه1اللجان1تكون1يف1العادة1برئا�سة1احلاكم1

الإداري1واأع�ساء1من1الوزارات1والبلديات1املحلية1والقطاع1اخلا�س1)من1خالل1الغرف1التجارية(.

فالهيئة1العليا1لتطوير1مدينة1الريا�س1على1�سبيل1املثال1م�سوؤولة1عن1التخطيط1وال�سيا�سة1احل�سرية1ملدينة1الريا�س،1تنفيذ1م�سروعات1
الط�رق1الرئي�س�ة1يف1مدين�ة1الريا��س،1م�س�روعات1التطوي�ر1والتجدي�د1والإحي�اء1العم�راين1للمناط�ق1ذات1الأهمي�ة1احل�ساري�ة1اخلا�س�ة1
كمنطقة1ق�سر1احلكم1والدرعية1،1وموؤخرا1م�سروع1اإن�ساء1نظام1النقل1العام1احلديث1يف1مدينة1الريا�س.1وتزوال1الهيئة1مهام1اأعمالها1

يف1�سوء1ما1ي�سدر1من1قرارات1وزارية1ومرا�س�يم1ملكية.1

وهناك1هيئات1مماثلة1كالهيئة1امللكية1للجبيل1وينبع1املعنية1بتطوير1مدينتي1اجلبيل1و1ينبع1ال�سناعيتني1وراأ�س1اخلري1التعدينية.

الجدول ٤-2-1 : توزيع البلديات فئة »أمانة منطقة« وباقي فئات البلديات بالمملكة العربية السعودية ، 2٠٠٩

المنطقة
أمانة 

منطقة

مجموع بلديات فئة :
البلديات هـدجبأ

١١8١٦١١١١٤8الرياض

٣٠١٦٤١٧٣١ مكة المكرمة

١١١٣٣١٠١9 المدينة المنورة

١١٣٤٧١٢٢8 القصيم

٢٢٣٢٤١٢٢5 المنطقة الشرقية

١١٤٤٧١٧٣٤ عسير

١٠١٤١٦١٣ تبوك

١٠٠٢8٧١8 حائل

١٠٠٢١٦١٠ الحدود الشمالية

١٠٢٣٧١٣٢٦ جازان

١٠٠١٣٦١١ نجران

١٠١٢٣5١٢ الباحة

١٠١٢١5١٠ الجوف

١٦٦٢55١٦٠١٢٧٢85المملكة العربية السعودية

  امل�شدر: خطة التنمية التا�شعة،  و وزارة ال�شئون البلدية والقروية، ٢٠٠9م.

3- دعم المشاركة في عملية التنمية الحضرية 
 

لق�د1�س�هدت1اململك�ة1تط�ورات1ح�ساري�ة1وتنموي�ة1ب�ارزة1ارتبط�ت1مبب�ادرات1اململك�ة1م�ن1اأج�ل1تعمي�ق1�سيا�س�ات1الإ�س�الح1والتحدي�ث1
والتطوي�ر1القت�س�ادي1والإداري1يف1اإطارم�ن1الروؤي�ة1ال�س�راتيجية1الناف�ذة1والبعي�دة1امل�دى.1وكان�ت1هن�اك11قف�زات1تنموي�ة1عل�ى1كافة1
الأ�سع�دة،1اإذ1تو�س�عت1قاع�دة1امل�س�اركة1ال�س�عبية1يف1�سن�ع1الق�رار1باإج�راء1انتخاب�ات1املجال��س1البلدي�ة،1وتعددت1منابر1احل�وار1الفكري1
والثقايف1وتعاظم1دور1املراأة1ال�س�عودية1يف1الإ�س�هام1التنموي1وتقلدت1العمل1القيادي1يف1اأكرث1من1موقع،1وتوج1ذلك1باإقرار1حق1املراأة1يف1
ع�سوية1جمل�س1ال�سورى1يف1دورته1احلالية2٠131م1والر�سح1لع�سوية1املجال�س1البلدية1للعام12٠151ما1ميثل1مرحلة1جديدة1وفا�سلة1يف1

م�س�رية1امل�راأة1ال�س�عودية1عل�ى1طري�ق1تعظيم1دورها1يف1م�س�تقبل1وطنه�ا1وتنميته.

م�ن1ب�ني1الأولوي�ات1الق�س�وى1للمملك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1حتقي�ق1التنمي�ة1امل�س�تدامة1واملتوازن�ة1يف1جمي�ع1اأنح�اء1الب�الد.1ويعت�رب1�سمان1
ال�ستدامة1يف1تخطيط1التنمية1العمرانية1عرب1اإ�سراك1املواطنني1واجلهات1ذات1العالقة1املفتاح1لتحقيق1هذا1الهدف1الذي1يعتمد1ب�سدة1

على1عملية1�سنع1قرار1ت�س�اركية1تت�س�م1بال�س�فافية1و1امل�ساءلة.1
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و�س�وف1يت�سم�ن1نظ�ام1التخطي�ط1العم�راين1اجلدي�د1اجل�اري1اإع�داده1حالي�ا1اأحكام�ا1تخ��س1امل�س�اورات1العام�ة1وامل�س�اركة1يف1عملي�ة1
التخطي�ط1العم�راين1وزي�ادة1الوع�ي1باأهمي�ة1امل�س�اركة1العام�ة1يف1تخطي�ط1التنمي�ة1العمرانية.

٤- تعزيز السالمة واألمن في المناطق الحضرية
1املع�روف1ع�ن1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1انخفا��س1معدل1اجلرمية1فيه�ا1مقارنة1مبثيالتها1يف1اخلارج.1مع1ذلك1يتزايد1عدد1اجلرائم1
وبخا�سة1يف1املدن1الكربى،1نتيجة1لعوامل1اقت�سادية1واجتماعية1وثقافية1منها1مهاجرين1فقراء1ومقيمني1غري1نظاميني1يف1املدن.1

وميكن1روؤية1الأماكن1العامة1ن�س�بيا1من1املناطق1املحيطة،1مبا1ي�س�ري1اإىل1اأن1ت�سميم1حيزات1وهياكل1املدن1ي�س�هم1يف1انخفا�س1معدل1
اجلرمي�ة.1وعل�ى1العك��س1م�ن1ذل�ك،1هن�اك1بع��س1املناطق1ال�س�كنية1لي�س�ت1مربوطة1جي�دا1باملناطق1املج�اورة1لها1اأو1واقعة1على1�س�وارع1
عري�س�ة1ن�س�بيا1غ�ري1م�سمم�ة1جيدا1وتفتقر1لأر�سفة1امل�س�اة1واأ�س�جار1ال�س�وارع1م�ا1ميكن1اأن1يعد1باعثا1على1اجلرمي�ة،1والقاطنون1فيها1

جلُّه�م1من1العمال�ة1الوافدة1حمدودة1الدخل.
1

ول�سم�ان1ال�س�المة1والأم�ن،1تعم�ل1وزارة1الداخلي�ة1عل�ى1تطوي�ر1قدراته�ا1يف1اإدارة1امل�دن،1كم�ا1تق�وم1وزارة1ال�س�ئون1البلدي�ة1والقروي�ة1
والبلدي�ات1بتق�ومي1الت�سامي�م1العمراني�ة1مل�س�روعات1التنمي�ة1احل�سري�ة1اجلدي�دة.

بالن�س�بة1لل�س�المة1املروري�ة1عل�ى1الط�رق،1ارتف�ع1ع�دد1احل�وادث1اإىل1484،8٠51حادث�ا1مروري�ا1يف1ع�ام12٠٠81مقارن�ة1ب��12٩3،٠٠٠1يف1
عام1.2٠٠41وت�سكل1ن�سبة1احلوادث1املرورية1يف1املناطق1احل�سرية861٪1من1اإجمايل1احلوادث،1وهذا1الرتفاع1يف1حوادث1املرور1على1
الطرق1و1زيادة1الوفيات1يعد1من1الق�سايا1الهامة1التي1يجب1الت�سدي1لها1يف1اململكة.1يف1�سوء1هذا1الو�سع1املروري1�سدر1نظام1املرور1
اجلديد1ولئحته1التنفيذية1كما1اأطلقت1الإدارة1العامة1للمرور1نظام1�سبط1واإدارة1حركة1املرور1اآليًا1با�س�تخدام1نظم1مراقبة1احلركة1

املروري�ة1و�سب�ط1املخالف�ات1الكرونيا1ما1ادى1انخفا�س1يف1عدد1الوفيات1وعدد1احلوادث.1
 

1 5- تعزيز إشراك المجتمع في التنمية الحضرية
هن�اك1اإجم�اع1ع�ام1عل�ى1رف�ع1م�س�تويات1املعي�س�ة1وحتقيق1الرخ�اء1والإزدهار1ملواطن�ي1اململكة1واملقيم�ني1على1اأر�سها1باجله�ود1الدوؤوبة1
من1جانب1املجتمع1والدولة1على1حد1�سواء1طيلة1العقود1املا�سية،1وحاليا1ت�سهد1اململكة1مزيدًا1من1ال�سفافية1وامل�ساءلة1يف1اإدارة1التنمية1

احل�سرية1واإ�سراك1املجتمع1فيها1ومتكني1كافة1الفئات1من1الندماج1وامل�ساركة1الفاعلة.1
1

وتويل1ال�س�راتيجية1الوطنية1لالإمناء1الإجتماعي1اهتماما1خا�سا1لتحديد1خطوط1الفقر1على1م�س�توى1املناطق1اجلغرافية1يف1اململكة1
ومعاجل�ة1الف�وارق1الإقليمي�ة1وتلبي�ة1الحتياج�ات1املحلية1مب�ا1يدعم1حتقيق1هدف1التنمية1املتوازنة1الوارد1يف1ال�س�راتيجية1العمرانية1

الوطنية،)22(1وتعكف1احلكومة1حاليًا1على1اتخاذ1تدابري1هادفة1لتح�س�ني1او�ساع1الفئة1ذات1الدخل1املحدود1يف1اململكة.

1
�شيا�شات معاجلة الفقر يف ال�شرتاتيجية الوطنية للإمناء الجتماعي:

11-11منو1اقت�سادي1متوازن1ي�سمل1�سيا�سات1لت�سريع1النمو1القت�سادي1وتعميم1متوازن1لفوائده1بني1خمتلف1مناطق1اململكة.
2-1التمك�ني1القت�س�ادي1وتوف�ري1فر��س1عم�ل1للفق�راء1ي�س�مل1�سيا�س�ات1لزي�ادة1دخوله�م،1وحتفيزه�م1للعم�ل،1وزي�ادة1قدرته�م1عل�ى1امت�الك1الأ�س�ول1

والأدوات1الإنتاجي�ة،1وتوف�ري1ق�در1اأك�رب1ونوعي�ة1اأف�س�ل1م�ن1اخلدم�ات.
3-1تطوير1القدرات1وراأ�س1املال1الجتماعي1وي�سمل1�سيا�سات1لتح�سني1ال�سحة1والتعليم1والتدريب1واملاأوى1واخلدمات1البلدية1للفقراء.

4-1�س�بكات1الأمان1الجتماعي1لالأ�س�ر1الفقرية1وال�سعيفة1وت�س�مل1�سيا�س�ات1لتح�س�ني1نظام1ال�سمان1الجتماعي1وتدعيم1اأدوار1بنك1الت�سليف1والإدخار1
ال�سعودي1واجلمعيات1اخلريية1والتطوعية1يف1التخفيف1من1حدة1الفقر.

5-1البنى1املوؤ�س�سية1والإدارة1اجليدة1وي�سمل1ذلك1�سيا�سات1وبرامج1لتعزيز1ودعم1اأداء1املوؤ�س�سات1املناط1بها1تنفيذ1ال�سراتيجية.
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موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف اململكة العربية ال�شعودية

�س�هدت1اململك�ة1اإب�ان1العق�د1الخ�ري11حت�ولت1وتغ�ريات1هائلة1�س�ملت1اإ�سالحات1يف11امليادين1الجتماعية1وال�سيا�س�ية1والقت�سادية1اأ�س�فرت1عن1تاأ�سي��س1
جمل��س1ال�س�ورى1وتنظي�م1النتخاب�ات1البلدي�ة1)2٠٠4(1وتاأ�سي��س1اجلمعي�ة1الوطني�ة1حلقوق1الن�س�ان1كهيئة1غري1حكومية1م�س�تقلة1واأي�سا1تاأ�سي��س1مركز1
املل�ك1عب�د1العزي�ز1للح�وار1الوطن�ي1..وكله�ا1موؤ�س�رات1اإيجابي�ة1نحو1ال�سالح1وتطوي�ر1وع�سرنة1املجتمع1)الك�ردي،2٠٠41(1واإ�سفاء1ال�سبغة1املوؤ�س�س�ية1
على11الن�س�طة1ال�سيا�س�ية1وبلوغ1احلوكمة1الر�س�يدة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية1)ديون،2٠٠51(،1كما1�س�هدت1فرة1ما1بعد1حرب1اخلليج1ا�سطرادا1يف1

من�و1موؤ�س�س�ات1املجتم�ع1امل�دين1يف1املنطق�ة1العربي�ة11و1ت�ساع�ف1عدده�ا1يف1اململك�ة1بحلول2٠٠21)ي�ووم،2٠٠51(.

يو�س�ح1اجل�دول41-5-11ن�وع1وع�دد1وم�كان1ت�س�جيل1اجلمعي�ات1الأهلي�ة11يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية،1وت�س�مل1اجلمعي�ات1اخلريية1الرجالية1والن�س�ائية11
وموؤ�س�س�ات1الأعم�ال،1واجلمعي�ات1التعاوني�ة،1والأندي�ة1الريا�سي�ة1)للذك�ور(1واجلمعي�ات1العلمي�ة،1والأندي�ة1الثقافي�ة،1والغ�رف1التجاري�ة1وال�سناعي�ة،1

والنقاب�ات1املهني�ة،1واملوؤ�س�س�ات1الدولي�ة،1وحت�س�ل1اجلمعي�ات1الأهلي�ة1امل�س�جلة1عل�ى1الدعم1املايل1م�ن1احلكومة.

وتلت�زم1احلكوم�ة1ببن�اء1ال�س�راكات1الت�ي1تو�س�ح1اأدوار1وم�س�وؤوليات1خمتل�ف1اأطراف1ال�س�راكات1فيما1يدعم1�سياغة1ال�سيا�س�ات1الفاعل�ة1و�سناعة1القرار1
وتاأم�ني1اخلدم�ات.1ويف1بن�اء1اأط�ر1ال�س�راكة1اجلدي�دة،1ت�س�عى1احلكوم�ة1لتخ�اذ1تداب�ري1عملي�ة1لتحقي�ق1التما�س�ك1الجتماع�ي1ع�رب1مزي�د1م�ن1الإدارة1

الت�ساركية.

ويف1جم�ال1دع�م1اإ�س�راك1املجتم�ع1يف1التنمي�ة،1يعت�رب1املجتم�ع1امل�دين1�س�ريكا1ل1غن�ى1عن�ه1لتحقي�ق1اأه�داف1التنمي�ة1الوطني�ة،1وه�و1جمتم�ع1املوؤ�س�س�ات1
واملوؤ�س�س�ات1غ�ري1احلكومي�ة1لنق�ل1واإي�س�ال1اأ�س�وات1الفئ�ات1املختلفة1)ال�س�باب1واملراأة1وذوي1الحتياج�ات1اخلا�سة(.1ويعترب1ال�س�تخدام1الفاعل1ملواقع1
التوا�سل1الجتماعي1وبخا�سة1من1ال�س�باب1فر�سة1عظيمة1لدعم1النقا��س1حول1تعزيز1م�س�اركة1املجتمع1وحت�س�ني1م�س�تقبل1التنمية1احل�سرية1على1نحو1

م�ستدام.1

جدول ٤-5-1 : عدد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة، 2٠1٠م.

التسجيلعدد مؤسسات مجتمع مدني
وزارة1ال�سئون1الجتماعية36611الجمعيات الخيرية الرجالية
وزارة1ال�سئون1الجتماعية3٠11الجمعيات الخيرية النسائية

وزارة1ال�سئون1الجتماعية3611مؤسسات أعمال
وزارة1ال�سئون1الجتماعية16111جمعيات تعاونية

الرئا�سة1العامة1لرعاية1ال�سباب153أندية رياضية
اجلامعات1ال�سعودية132جمعيات علمية

وزارة1الثقافة16أندية أدبية
وزارة1التجارة1وال�سناعة25غرف تجارية وصناعية

9١9اإلجمالي

امل�شدر: �شعود عفيف »العمل التطوعي يف املجتمع املدين - عمل املراأة ال�شعودية التطوعي كا�شتثمار اجتماعي« جامعة قادر ها�ض، ا�شطنبول، تركيا، يوليو ٢٠١٠، �شفحات ٢-٣.

 ٦- التحديات والدروس المستفادة
تعمل1اململكة1العربية1ال�سعودية1مبوجب1نظام1فريد1من1نوعه1يف1جمال1اإدارة1)حوكمة(1التنمية1احل�سرية؛1فالقواعد1املعمول1بها1يف1هذا1املجال1
من1قرارات1وزارية1واأنظمة1ولوائح1وتعليمات1لي�س�ت1كافية1كاإطار1ت�س�ريعي1�س�امل،1متكامل1و1ناظم1لعملية1التخطيط1العمراين؛1على1الرغم1من1
وج�ود1اأن�واع1ع�دة1م�ن1املخطط�ات1العمراني�ة1القائم�ة1املتفاوت�ة1�س�كال1وم�سمون�ا،1لك�ن1لي��س1هن�اك1م�ن1ن�س1نظام�ي1يحدد1وظيف�ة1وحمتوى1هذه1

النواع1املختلفة1من1املخططات1وم�س�توياتها.1

اأخذت1احلكومة1مببداأ1الالمركزية1لت�سريع1التنمية1املتوازنة1وامل�ستدامة1للبالد.1ويف1الوقت1نف�سه،1زادت1اأعداد1املدن11والقرى.1ونظرًا1
للحال�ة1الراهن�ة1والتحدي�ات1النا�س�ئة،1ينبغ�ي1عل�ى1الأجه�زة1الإقليمي�ة1واملحلي�ة1العم�ل1مبوج�ب1اآلي�ة1�س�املة1للتخطي�ط1العم�راين1تتي�ح1
له�ا1حتقي�ق1الراب�ط1والتكام�ل1ب�ني1امل�س�تويات1التخططي�ة1املختلف�ة1ل�سمان1اجلودة1العالية1وال�س�فافية1يف1اأعم�ال1التخطيط1العمراين،1

و�س�يوؤدي1نظ�ام1التخطي�ط1العم�راين1اجل�اري1�سياغت�ه1حاليًا1اإىل1�سمان1املزيد1من1امل�س�اركة1وحوكم�ة1التخطيط1العمراين.1
1
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اأك�دت1خط�ة1التنمي�ة1التا�س�عة1بو�س�وح1عل�ى1اأهمي�ة1�سمان1امل�س�اركة1العامة1يف1اأعمال1�سنع1ال�سيا�س�ات،1وت�س�جيع1امل�س�اركة1الن�س�طة1
للن�س�اء1وال�س�باب1والفئ�ات1الأخ�رى1يف1ه�ذه1العملي�ة.1كم�ا1تدع�م1احلكوم�ة1يف1اأن1يكون1هناك1دور1اأكرب1للمجتم�ع1،1مبا1يف1ذلك1املراأة1
يف1جمال1احلوكمة1احل�سرية،1وبخا�سة1عرب1الر�سيح1للمجال�س1البلدية،1وقد1مت1اإحراز1تقدم1يف1هذا1املجال1عرب1متكني1املواطنني1
من1امل�ساركة1يف1و�سع1ال�سيا�سات1املحلية.11ويبقى1اأحد1الدرو�س1الرئي�سة1امل�ستفادة1متمثال1يف1وجوب1تاأمني1دور1امل�ساركة1العامة1يف11

اإدارة1)حوكمة(1التنمية1احل�سرية1ب�سفة1ر�س�مية.
1

كم�ا1ينبغ�ي1اأن1يك�ون1املواطن�ون1مبادري�ن1يف1ال�سط�الع1ب�اأدوار1وم�س�وؤوليات1الإدارة1احل�سري�ة.1فعل�ى1�س�بيل1املث�ال،1ال�س�كان1يف1
املج�اورات1ال�س�كنية1ميكنه�م1لع�ب1دور1ه�ام1يف1تعزي�ز1الأم�ن1وال�س�المة1يف1املناط�ق1الت�ي1يعي�س�ون1فيه�ا.

 

٧- رؤية مستقبلية
»�سياغة اطار ت�سريعي متكامل حلوكمة اأن�سطة التخطيط العمراين يف املدن ال�سعودية«

وميكن1حتقيق1هذه1الروؤيه1من1خالل1الآتي:1

 ١- �شياغة اإطار ت�شريعي �شامل ومتكامل ل�شبط اأعمال التخطيط العمراين واإدارة الأرا�شي 

· مراجعة1وتقومي1القواعد1املعمول1بها1حاليا1فيما1يخ�س1التخطيط1العمراين1واإدارة1الأرا�سي1من1قرارات1واأنظمة1ولوائح1وتعليمات.1	
· حتلي�ل1ال�س�راتيجيات1واخلط�ط1وال�سيا�س�ات1القائم�ة1املتعلق�ة1بالتخطي�ط1املكاين،1واقراح1نظام1�س�امل1للتخطي�ط1العمراين1واإدارة1	

الأرا�سي1يراعي1البيئة1ال�س�عودية.1
· اإطالق1م�ساريع1رائدة1درا�سة1لختبار1نظام1التخطيط1ال�سامل،1ل1�سيما1على1ال�سعيد1املحلي.	
· �سمان1اأن1يعك�س1الطار1الت�سريعي1ال�سامل1للتخطيط1العمراين1واإدارة1الأرا�سي1اأف�سل1املمار�سات1العاملية1وجتارب1البلدان1العربية.	

1
٢ - �شمان امل�شاركة العامة يف و�شع ال�شيا�شات على امل�شتوى الوطني والإقليمي واملحلي، واإ�شراك خمتلف فئات املجتمع

· 1دعم1امل�ساركة1العامة1يف1و�سع1ال�سيا�سات1المنائية1على1امل�ستويات1املختلفة1وخا�سة1من1ال�سباب1واملراأة.1	
· اإتاحة1مزيد1من1الفر�س1للم�ساركة1العامة1على1ال�سعيد1املحلي1حيث1املواطنون1هم1الأخرب1باأو�ساع1حملياتهم.1	
· درا�سة1اأ�ساليب1واإجراءات1امل�ساركة1العامة1لتحديد1ال�سلوب1الأكرث1مالئمة1للبيئة1ال�سعودية.	
· �سم�ان1امل�س�اركة1العام�ة1يف1الإدارة1احل�سري�ة1والتخطي�ط1امل�كاين1عرب1م�س�روعات1تخطيطية1ريادية1بدعم1م�ن1برنامج1الأمم1املتحدة1	

للم�ستوطنات1الب�سرية.

٣- متكني موؤ�ش�شات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات غري احلكومية من امل�شاركة يف الإدارة احل�شرية

· حتديد1اإطار1م�ساركة1هذه1املوؤ�س�سات1يف1الإدارة1احل�سرية1من1خالل1ن�سر1املعلومات1وعقد1النقا�سات1العامة.1	
· 1�سيكون1ملوؤ�س�سات1املجتمع1املدين1واملوؤ�س�سات1غري1احلكومية1اأدوار1ن�سطة1يف1الإدارة1احل�سرية.	
· ت�س�جيع1ت�س�كيل1موؤ�س�س�ات1املجتم�ع1امل�دين1واملوؤ�س�س�ات1غ�ري1احلكومي�ة1يف1اململك�ة،1م�ع1تدعي�م1اأن�س�طتها1لتعزي�ز1اأداء1اإدارة1)حوكم�ة(1	

التنمي�ة1احل�سرية.
· 1تعزيز1العالقة1بني1احلكومة1وموؤ�س�سات1املجتمع1املدين/1املوؤ�س�سات1غري1احلكومية1لتح�سني1جودة1وكفاية1اأداء1الإدارة1احل�سرية.	

٤-زيادة تو�شيح الدور املوؤ�ش�شي للبلديات واللجان العليا و مزودي املرافق الأ�شا�شية

· مراجعة1دور1هذه1الأطراف1فيما1يخ�س1التخطيط1والإدارة1احل�سرية1من1حيث1تخطيط1واعتماد1م�سروعات1التنمية1احل�سرية.	

وي�س�مل1الت�س�ريع1اجلديدجمي�ع1امل�س�تويات1التخطيطي�ة1وحتدي�د1املنه�ج1التخطيط�ي1املالئ�م1ل�س�روف1اململك�ة1مو�سح�ًا1الأدوار1وامل�س�ئوليات1
اثن�اء1مراح�ل1الع�داد1والعتماد1ومتابع�ة1التنفيذ.
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ميدان القاهرة - الريا�ض 
امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
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الفصل الخامس: االقتصاد الحضري
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1- تنمية موارد البلديات

يف1العق�ود1املا�سي�ة1ط�راأ1حت�س�ن كب�ري1يف1جم�ال1اخلدم�ات1البلدي�ة.1ويع�زى1التح�س�ن1املح�رز1للدع�م1امل�ايل1احلكوم�ي1املق�دم1للقط�اع1
البل�دي1بق�س�د1التو�س�ع1يف1م�د1مظل�ة1اخلدم�ات1واملراف�ق1العامة1لتع�م1كافة1املدن1والبلدات1والقرى1ال�س�عودية،1وبن�اء1وتطوير1القدرات1

الفني�ة1والإدارية1لالأمان�ات1والبلديات.
1

يف1الآون�ة1الأخ�رية،1من�ا1قط�اع1اخلدم�ات1احلكومي�ة1مبع�دل3،71٪1�س�نويا)خطة1التنمي�ة1التا�س�عة12٠1٠1-2٠141(،1وكان1مع�دل1النم�و1
امل�س�تهدف1يف1خط�ة1التنمي�ة1الثامن�ة3.81٪1للف�رة1م�ن2٠٠511-2٠٠٩م.1وق�د1اأول�ت1احلكومة1اهتماما1خا�سا1لتعزي�ز1قدرات1الأمانات1
والبلدي�ات1وخ�س�س�ت1ن�س�بة1كب�رية1م�ن1الإنف�اق1احلكوم�ي1لتعزيز1املوارد1البلدي�ة1واملحلية1،1لهذا1ارتفع1ال�س�تثمار1يف1قطاع1اخلدمات1
احلكومي�ة1بن�س�بة12.81٪1�س�نويًا.1وحقق�ت1اخلدم�ات1وامل�س�اريع1البلدي�ة1الت�ي1اقرحته�ا1احلكوم�ة1الأه�داف1املح�ددة1له�ا1يف1خطت�ي1

التنمية1الثامنة1والتا�س�عة.1

جت�در1ال�س�ارة1اإىل1اأن1الأمان�ات1والبلدي�ات1ل1تعم�ل1عل�ى1زيادة1مواردها1من1ال�سرائب،1اإذ1يج�ري1متويلها1من1ميزانية1الدولة،1وهناك1
بع�س1من1البلديات1ت�سعى1ل�ستثمار1اأ�سولها1من1الأرا�سي1لزيادة1دخلها.1وقد1ادت1هذه1التطورات1اإىل1حتقق1حت�سن1ملحوظ1يف1نطاق1
التغطية1باخلدمات1البلدية1يف1جميع1املناطق1الإدارية،1وكذلك1زيادة1يف1ن�سبة1ال�سكان1امل�سمولني1باخلدمات1البلدية.1وطال1ذلك1اأي�سا1
جمي�ع1املناط�ق1وبخا�س�ة1الت�ي1كان�ت1تع�اين1م�ن1نق��س1خدم�ات1يف1املا�س�ي1حيث1ط�ورت1خدماتها1البلدي�ة،1مبا1ي�س�هم1يف1حتقيق1تنمية1

عمرانية1اإقليمية1متوازنة1يف1اململكة1العربية1ال�س�عودية.1

لق�د1وف�ر1التو�س�ع1يف1قط�اع1اخلدم�ات1البلدي�ة1فر�س�ا1جي�دة1لالقت�ساد1املحلي،1ل1�س�يما1يف1القطاع1اخلا�س،1حيث1مت1تنفيذ1م�س�روعات1
حملي�ة1ع�دة1�س�ملت1بن�اء1الط�رق1واملراف�ق1واخلدم�ات1العام�ة.1وم�ا1زال�ت1هن�اك1فر��س1اأخ�رى1كب�رية1اأمام1القط�اع1اخلا�س،1اإذ1ت�س�عى1
اجلهات1البلدية1يف1اتخاذ1تدابري1فعالة1لتح�سني1خدماتها1عن1طريق1خ�سخ�سة1بع�س1اخلدمات1العامة،1�ساملة1خدمات1النقل1العام،1
خدمات1حت�سيل1الإيرادات1البلدية،1النظافة،1اإدارة1النفايات،1واإدارة1ال�ستثمار1يف1اأمالك1البلدية.1وتركز1احلكومة1يف1جهودها1على1
املناطق1الأقل1منوًا1بهدف1تقليل1التباينات1الإقليمية1من1حيث1توفر1املرافق1واخلدمات1العامة1التي1تعد1�سروطا1اأ�سا�سية1ل1غنى1عنها1

يف1م�س�رية1حتقيق1التنمية1القت�سادية1والجتماعية1املتوازنة.
 

الجدول 5-1-1 :  المشاريع المعتمدة للبلديات حسب المناطق ، 2٠٠٩- 2٠12م. 

المنطقة
دراسات 

تخطيطية

تصريف 
أمطار

وسيول

طرق 
وشوارع

حدائق 
عامة

أسواق
مباني 
بلدية

صحة 
البيئة

مرافق

عامة

تعزيز 
الخدمات 

البلدية

نزع 
ملكية

1342٩42٠٩٩8٩75٠12٩885236الرياض
6116111482333746555617مكة المكرمة

13٩1534٩2٩22643268المدينة المنورة
3٩1142٩372563552314القصيم

2٠1٠41444٩4٩114475357المنطقة الشرقية
271581657737187244٩617عسير
٩5٩121٩162132٠153تبوك
127123٠414152534253حائل

26٠413٩16217231٠1الحدود الشمالية
1812173744٠1432633821جازان

٩5831321٩516212٠1نجران
165٩72٠216٩1٩273٠8الباحة

8534176121161712٩الجوف
1٩323251٠٠٠1٠38٠بين المناطق 

المملكة العربية 
السعودية

5٢5١٤٠٣١٢٠٤8٤٠٤١5١٦١5٢85٦8٤٤٦١٤5

امل�شدر: تقرير امليزانية واملتابعة ، وزارة لل�شئون البلدية والقروية، ٢٠١٣م.
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21- تعزيز وتحسين فرص الحصول على التمويل اإلسكاني
يع�د1قط�اع1الإ�س�كان1اأح�د1اأه�م1القطاع�ات1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية.1وق�د1حر�ست1احلكوم�ة1يف1خططها1التنموي�ة1على1الرتقاء1
مب�س�توى1ال�س�كن1ومتك�ني1كاف�ة1الأ�س�ر1م�ن1احل�س�ول1على1م�س�كن1لئق1مري�ح1تتوفر1فيه1ال�س�روط1ال�سحية1ومقومات1ال�س�المة.1وقد1
اأ�س�ار1التع�داد1الع�ام1لل�س�كان1وامل�س�اكن1يف1ع�ام12٠1٠1اإىل1متل�ك6٠1٪1تقريب�ا1م�ن1اإجم�ايل1الأ�س�ر1ال�س�عودية1البال�غ131ملي�ون1اأ�س�رة1
مل�ساكن1خا�سة1بها،1مع1زيادة1الن�سبة1قليال1يف1ال�سنوات1الأخرية.1و�سكلت1الأ�سر1التي1تقطن1يف1فيال1اأو1دور1يف1فيال136.41٪1والأ�سر1
الت�ي1تعي��س1يف1من�زل1�س�عبي1اأو1دور1يف1من�زل1�س�عبي28.11٪،11والأ�س�ر1الت�ي1تقط�ن1�س�قق34.31٪،1والغالبي�ة1العظم�ى1م�ن1امل�س�اكن1
القائم�ة1عب�ارة1ع�ن1وح�دات1�س�كنية1�سغ�رية.1ومتث�ل1الوح�دات1ال�س�كنية1املكونة1م�ن1غرفة1نوم1واح�دة1اأو1اثنت�ني64.31٪1من1جمموع1

1امل�س�اكن؛1وم�ن1ث�الث1غ�رف1ن�وم1٩.11٪؛1والوح�دات1ال�س�كنية1الكب�رية1)اأكرث1من1ثالث1غ�رف1نوم(٪16.61.
اأدى1النم�و1ال�س�كاين1امل�س�تمر1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1اإىل1زي�ادة1الطل�ب1عل�ى1امل�س�اكن.1فعل�ى1�س�بيل1املث�ال،1توج�ب1عل�ى1�س�وق1
الإ�س�كان1خ�الل1الف�رة2٠٠51-12٠٠٩توف�ري11.251ملي�ون1وح�دة1�س�كنية1حتت�اج1ل��135٠1ملي�ون1م12م�ن1الأرا�س�ي1بافرا��س28٠1م12
كمتو�سط1م�ساحة1للوحدة1ال�سكنية،1حيث1خطة1التنمية1التا�سعة1تلبية8٠1٪1من1حجم1الطلب1الإ�سكاين1ببناء111مليون1وحدة1�سكنية1

1م�ن1خ�الل1وزارة1الإ�س�كان1و�سن�دوق1التنمية1العقاري�ة1والقطاع1اخلا�س.
اأن�س�ئت1الهيئ�ة1العام�ة1لالإ�س�كان1يف1ع�ام12٠٠71به�دف1زي�ادة1ن�س�بة1متل�ك1امل�س�اكن1ورفع1املعرو�س1من1امل�س�اكن1والأرا�سي1ال�س�كنية1
وتي�سري1ح�سول1املحتاجني1على1م�ساكن1مي�سرة،1واإعداد1ال�سراتيجيات1الإ�سكانية1ال�ساملة1للمملكة1وحتديثها1وتطويرها،1و1اقراح1
الأنظم�ة1واللوائ�ح1وال�سيا�س�ات1والتنظيم�ات1املتعلق�ة1بن�س�اط1الإ�س�كان.1ولتعزي�ز1دور1احلكومة1يف1�سيا�س�ة1الإ�س�كان1وتوفري1امل�س�اكن1

1واحلكم،1اأن�س�ئت1وزارة1الإ�س�كان1يف1عام2٠111.
الجدول 5-2-1 : توزيع الوحدات السكنية المستهدفة والطلب الجديد على المساكن،  2٠1٠-2٠1٤م.

المنطقة

وحدات سكنية مستهدفة 2٠1٠-2٠1٤* ) الف وحدة(
الطلب على اإلسكان

 2٠1٤-2٠1٠

صندوق 
التنمية 
العقارية

الهيئة 
العامة 

لالسكان 

مساكن 
القطاع 
الخاص

إجمالي 
الوحدات 
السكنية 

أرض سكنية

 مليون م2 

عدد 
الوحدات 
السكنية

أرض سكنية

مليون م2

٢٣٤١98٢٢5٦٣٣٢5.٠9١.٠الرياض

٢٠٤٢٢9٢5٣٧١٣٧٠.٠١٠٣.٠مكة المكرمة

9٦.55٠٦5.5١8.٣8١.٢٢٢.٦المدينة المنورة

9٤٣٢٤5١٢.٦5١.٠١٤.٣القصيم

١٣.5٤١٠٣١٢٠.5٣٣.٧١٦٦.٣٤٦.5المنطقة الشرقية

٧٤5٢٦٣١٧.٦8٣.١٢٣.٣عسير

٤.5٤٢٤٣٢.59.١٣8.9١٠.9تبوك

5٦١٤٢5٧٢٠.55.٧حائل

٣٦٧.5١٦.5٤.٦١١.5٣.٢الحدود الشمالية

5٦.5٣١٤٢.5١١.95٠.١١٤.٠جازان

٤٦.5١٤٢٤.5٧٢١.٦٦.9نجران

٣٤١١.5١8.55.١١٧.٣٤.8الباحة

٣٦.59١8.55.١١٣.5٣.8الجوف

١٠9٦٦٧٧595٠٢٦٦١٢5٠.٠٣5٠.٠االجمالي
* إضافة إىل إجاميل 50 ألف وحدة سكنية نفذتها الجهات الحكومية إلسكان منسوبيها عىل 14 مليون م2 من األرايض السكنية.

  امل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط، خطة التنمية التا�شعة ٢٠١٠ - ٢٠١٤م. 
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يع�ود1تاري�خ1التموي�ل1املي�س�ر1لإن�س�اء1امل�س�اكن1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1اإىل1ن�س�اأة1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1يف1ع�ام11٩741لتلبي�ة1
احتياجات1املواطنني1مبنحهم1قرو�سا1مي�سرة1طويلة1الأجل1لتمويل1بناء1امل�ساكن1اخلا�سة.1وقد1لعب1ال�سندوق1منذ1اإن�ساءه1دورًا1هاما1
يف1�سمان1ح�سول1املواطنني1على1متويل1بناء1م�س�اكنهم.1ولتلبية1الطلب1على1الإ�س�كان،1واظب1ال�سندوق1على1زيادة1جمموع1ما1يقدمه1
م�ن1قرو��س1بقيم�ة1اإجمالي�ة14٩.٩1بلي�ون1ري�ال1�س�عودي1)113.5بلي�ون1دولر1اأمريك�ي(1يف1ع�ام1،12٠٠81ارتفع�ت1اإىل152.51بلي�ون1ريال1
�سعودي1)114.2دولر1اأمريكي(1يف1،2٠٠٩1واإىل16811بليون1ريال1�سعودي1)118.4بليون1دولر1اأمريكي(1يف1عام1،12٠1٠1ثم1اإىل187.41
بليون1ريال1�سعودي1)123.6دولر1اأمريكي(1يف1.2٠111و1يف1عام12٠121زاد1ال�سندوق1من1ن�ساطاته1بحيث1بلغ1جمموع1ما1مت1منحة1من1

قرو��س1يف1ع�ام12٠131م.123٠1بلي�ون1ري�ال1�س�عودي1)162.1بلي�ون1دولر1اأمريكي(.1
1

1ومن�ذ1الع�ام1٩751م،1و1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1يوا�س�ل1تق�دمي1خدم�ات1القرو��س1املي�س�رة1ع�رب1331فرع�ًا.1وبرغ�م1الك�م1الهائ�ل1م�ن1
ال�س�تثمارات1احلكومي�ة1م�ن1خ�الل1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1،1مل1تتمك�ن1احلكوم�ة1م�ن1مقابل�ة1الطل�ب1عل�ى1الإ�س�كان1ب�س�كل1كام�ل.

1
يف1الآون�ة1الأخ�رية،1بح�ث1البن�ك1يف1برام�ج1اإقرا��س1متط�ورة1م�ن1اأج�ل1زي�ادة1ع�دد1املقر�س�ني،1كم�ا1وق�ع1اأي�س�ا1اتفاق�ات1جدي�دة1م�ع1
امل�سارف1اخلا�سة1للم�س�اعدة1يف1ت�س�هيل1�سرف1القرو�س1وا�س�تعادتها.1كما1عملت1احلكومة1على1اإ�سدار1نظام1الرهن1العقاري1الذي1
�سوف1ي�سخ1ر�ساميل1جديدة1يف1�سوق1متويل1الإ�سكان.1وتعمل1احلكومة1الآن1على1ت�سهيل1اإن�ساء1ال�سركة1ال�سعودية1لإعادة1متويل1الرهن1

العقاري1لتطوير1وحت�س�ني1�س�وق1التمويل1الإ�س�كاين1يف1امل�س�تقبل.

 الجدول 5-2-2:  تقدير الطلب على الوحدات السكنية في 2٠1٠-2٠1٤م.

عدد الوحدات )ألف( طلبات اإلسكان

8٠٠وحدات1�سكنية1جديدة1لل�سعوديني1
2٠٠وحدة1�سكنية1جديدة1لغري1ال�سعوديني1

7٠وحدات1�سكنية1لتلبية1الطلب1غرياملحقق1لالإ�سكان1يف1فرة1خطة1التنمية1الثامنة2٠٠51-2٠٠٩
7٠اإحالل1اإ�سكاين

11٠وحدات1�سكنية1احتياطية1لتخفيف1ت�سخم1الإيجارات1)٪1٠(
125٠الطلب1الإجمايل1على1امل�ساكن1يف2٠14-2٠1٠1

25٠متو�سط1عدد1الوحدات1ال�سنوي1
  امل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط، خطة التنمية التا�شعة ٢٠١٠ - ٢٠١٤م. 

�س�ملت1التط�ورات1اجلدي�دة1يف1�س�وق1متوي�ل1الإ�س�كان1يف1اململك�ة1ا�س�تحداث1نظ�ام1الره�ن1العق�اري1وتنظي�م1الدعم1ال�س�كني1للم�س�اكن1
امل�س�تاأجرة1والتمليك1من1خالل1وزارة1ال�س�كان11عرب1اإطالق1برنامج1الدعم1ال�س�كني "اإ�س�كان"11لالأ�س�ر1امل�س�تحقة1وي�س�مل1اإّما1وحدة1

�س�كنية1اأو1قر�س�ًا1ي�س�ل1اإىل٠٠٠1ر15٠٠ري�ال1اأو1اأر�س�ًا1اأو1قر�سًا1واأر�سًا.

الجدول 5-2-3 : أنماط المساكن ، 1٩٩2 - 2٠1٠ م.  

نمط الوحدة 
السكنية

1٩٩22٠٠٤
التغير

2٠٠٤-1٩٩2
2٠٠٤2٠1٠

التغير

2٠1٠-2٠٠٤
 )%(عدد )%(عدد )%(عدد )%(عدد )%(عدد )%(عدد

454،36516.472٩،78٠18.3275،41522.672٩،78٠18.3824.5٠517.7٩4.72514.3فيل
٩٠٩،٠٠532.71،114،45627.٩2٠5،45116.٩1،114،45627.٩1.218.83٠26.21٠4.37415.8بيت تقليدي ) �شعبي(

847،2333٠.51،5٠5،42٩37.7658،1٩654.21،5٠5،42٩37.71.٩11.24841.14٠5.81٩61.5�شقة
241،3178.7386،٩11٩.7145،5٩412.٠386،٩11٩.7425.٩68٩.23٩.٠575.٩جزء من فيل اأو مبنى
255،2٠76.4271.6115.816.4٠42.5-5.7-325،٠٠211.7255،2٠76.46٩،7٩5اأمناط اإ�سكانية اأخرى

اإجمايل الوحدات 
ال�شكنية 

2،776،٩221٠٠3،٩٩1،7831٠٠1،214،8611٠٠3،٩٩1،7831٠٠4.652.1621٠٠66.37٩1٠٠

 امل�شدر: م�شلحة الح�شاءات العامة واملعلومات، ٢٠١٠م.
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 3- دعم التنمية االقتصادية المحلية 
�سهّل1تو�ّسع1وتطوير1البنية1التحتية1يف1خمتلف1مناطق1اململكة1من1طرق1و�سكك1حديدية،1وات�سالت1�سلكية1ول�سلكية،1ومياه1و�سرف1
�سح�ي،1وكهرب�اء1اإىل1ح�د1كب�ري1م�ن1عملي�ة1التنمي�ة1القت�سادي�ة1املحلي�ة.1وم�ا1زال�ت1احلكوم�ة1توا�سل1ب�ذل1جهودها1لتحقي�ق1التنمية1
املتوازن�ة1وبن�اء1وتطوي�ر1الق�درات1املوؤ�س�س�ية1لأجهزة1الإدارة1املحلية1العاملة1لتح�س�ني1بيئة1ال�س�تثمار1وزي�ادة1الإنتاجية1وتوفري1املزيد1

1م�ن1فر�س1العمل.
وترتب�ط1درج�ة1التنمي�ة1القت�سادي�ة1املحلي�ة1باخل�سائ��س1اجلغرافي�ة1والقت�سادي�ة1للمنطقة.1وت�س�ري1الإح�س�اءات1الوطنية1اإىل1اأن1
الأن�س�طة1القت�سادي�ة1اخلا�س�ة1مرك�زة1بدرج�ة1كب�رية1يف1املراك�ز1احل�سري�ة1والقت�سادية1الرئي�س�ة.1ففي1ع�ام2٠1٠1م،1كان1هناك1
26،2٪1م�ن1اأ�س�ل18٠1،4211من�س�اأة1اقت�سادي�ة1يف1منطق�ة1الريا��س،1251٪1يف1منطق�ة1مك�ة1املكرم�ة،1و1161٪1يف1املنطق�ة1ال�س�رقية.1
وت�ستقطب1هذه1املناطق1الإدارية1الثالث67،21٪1من1اإجمايل1املن�ساآت1القت�سادية.1كذلك1تركز1ال�سناعات1يف1هذه1املناطق1الثالث1
بن�س�بة861٪1م�ن1اإجم�ايل1امل�سان�ع1العامل�ة1يف1ع�ام2٠1٠1م.1وباملث�ل1كان1ع�دد1الوظائ�ف1ال�سناعي�ة1ل�كل11٠1اآلف1�س�خ�س13141يف1

1املنطق�ة1ال�س�رقية،128٩1يف1منطق�ة1الريا��س،1و12٠71يف1منطق�ة1مك�ة1املكرمة.
توف�ري1البني�ة1التحتي�ة1واخلدم�ات1يف1املناط�ق1املختلف�ة1اأم�ر1�س�روري1لبن�اء1قاع�دة1اإنتاجي�ة1ك�ي1تت�س�نى1ال�س�تفادة1م�ن1املزاي�ا1الن�س�بية1
للمناط�ق.1وت�س�ري1البيان�ات1الإح�سائي�ة1لوج�ود1ف�وارق1كب�رية1يف1الأن�س�طة1القت�سادي�ة1والتجاري�ة1ب�ني1املناط�ق1ق�د1تع�زى1اأحيان�ا1اإىل1
حمدودية1الطلب1على1خمتلف1الأن�سطة1القت�سادية1يف1بع�س1املناطق-1وهذا1يعني1وجوب1ا�ستخدام1اآليات1توجيه1الأن�سطة1القت�سادية1
نحو1املناطق1الأقل1منوا،1بالإ�سافة1اإىل1توفري1منح1للم�ستثمرين1يف1املناطق1الأقل1منوًا1يف1�سكل1حوافز1�سريبية،1ومن1اأجل1تعزيز1قاعدة1

الإنت�اج1وتقلي��س1الفج�وات1التنموية1ب�ني1املناطق.

 الجدول 5-3-1 : توزيع االئتمان التنموي )القروض( حسب المنطقة )مليون ريال(  ، 2٠12 م.

االئتمان واالدخارالزراعيةالعقاراتالصناعيةالمنطقة

١5٤٧٦8٣٠٢9٠٤98.٢ الرياض

٦٧٤٣٧٧5٣١٣99.٦ مكة المكرمة

٢558١98٦٢٦٢١٣.٣ المدينة المنورة

٣٦٢٢8٦88١٠5.٣ القصيم

٣8٤٣٤٣٦٦١٤9٣١٧.5 المنطقة الشرقية

٤٢١9٦٤8٤٢8٧.٠ عسير

٤٠٧٧٣٣٧٦٤.٠ تبوك

١٠٣٤9١٣5٤88.٣ حائل

٢٦٦١٢١88.٣ الحدود الشمالية

٤٠٤8٢١١٤.٢- جازان

١٤٠٧٣5١89٧.٧ نجران

٣٢9١٢٧8.٠- الباحة

٦9٧5٣١٢9.9- الجوف

9.9٤٠٢5.٦٧٠9٢٤٢،٤8١.٣المجموع

 امل�شدر: التقارير ال�شنوية ل�شندوق التنمية ال�شناعية/ م�شلحة الإح�شاءات العامة/ التقرير ال�شنوي التا�شع والأربعون، ٢٠١٢م.

٤1- توفير فرص عمل مجزية وسبل مستدامة للعيش الكريم 
اعتمد1جمل�س1الوزراء1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1»ا�سراتيجية1التوظيف1ال�سعودية«1يف1عام1،2٠٠٩1وهي1ا�ستمرار1للجهود1املبذولة1
لتنوي�ع1قاع�دة1القت�س�اد1الوطن�ي1م�ن1خ�الل1تركيزه�ا1عل�ى1الرتق�اء1بانتاجية1املواطن�ني1ال�س�عوديني1وتاأهيلهم1للعم�ل1يف1القطاعات1

القت�سادية1النا�سئة.
ويعترب1ذلك1احد1التحديات1الرئي�سة1يف1�سوء1ارتفاع1معدلت1البطالة1بني1القوى1العاملة1ال�سعودية1وبخا�سة1قوة1العمل1الن�سائية.
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الجدول 5-٤-1 :  معدالت البطالة ) 15 سنة فما فوق(، 1٩٩٩ - 2٠1٤م.

السنوات
سعودياإلجمالي

ذكورإناثإجماليذكورإناثإجمالي

1٩٩٩4.38.13.78.115.86.8

2٠٠٠4.6٩.33.88.117.66.5

2٠٠14.6٩.13.٩8.317.36.8

2٠٠25.311.54.2٩.721.77.6

2٠٠35.612.54.41٠.423.28.٠

2٠٠٤5.813.44.511.٠24.48.4

2٠٠56.114.14.611.525.48.7

2٠٠٦6.314.74.712.٠26.3٩.1

2٠٠٧5.613.24.211.٠24.78.3                   تقديرات نصف العام األول

2٠٠٧5.815.34.211.226.68.٠                  تقديرات نصف العام الثاني

2٠٠٨5.٠13.٠3.5٩.824.٩6.٩                  تقديرات نصف العام األول

2٠٠٨5.214.53.61٠.٠26.٩6.8                  تقديرات نصف العام الثاني

2٠٠٩5.415.٩3.51٠.528.46.٩

2٠1٠5.517.43.411.23٠.67.1

2٠115.81٩.23.312.433.47.4

2٠125.71٩.83.212.234.٠6.٩                   تقديرات نصف العام األول

2٠125.521.32.712.135.76.1                   تقديرات نصف العام الثاني

2٠135.822.12.٩12.٠34.86.3                    تقديرات نصف العام األول

2٠135.62٠.72.811.733.26.1                   تقديرات نصف العام الثاني

2٠1٤6.٠22.33.٠11.833.36.٠                     تقديرات نصف العام األول

2٠1٤5.721.62.811.732.85.٩                    تقديرات نصف العام الثاني

1امل�شدر:  م�شلحة الإح�شاءات العامة واملعلومات - م�شح القوى العاملة، ١999 - ٢٠١٤م
يعاين1�سوق1العمل1يف1اململكة1من1جمموعة1من1الختاللت1تكونت1على1مدى1زمني1طويل،1منها1العتماد1الكبري1على1العمالة1الوافدة،1
والتمايز1بني1الذكور1والإناث1يف1قوة1العمل1ال�س�عودية1وانخفا�س1معدلت1امل�س�اركة1يف1�س�وق1العمل1خا�سة1للن�س�اء1والتفاوتات1الكبرية1
يف1الأج�ور.1ويف1ع�ام12٠131بل�غ1مع�دل1البطال�ة11،71٪1لل�س�عوديني.1تقريبا1�سعف1مع�دل1البطالة1الإجمالية5،41٪1يف1عام2٠٠٩1م،1واأن1

1معدل1البطالة1بني1اأو�ساط1ال�سباب1�سمن1الفئة1العمرية12٠1-1241بلغ٪41،211.
وفيم�ا1يتعل�ق1بتوزي�ع1اإجم�ايل1التوظي�ف1ح�س�ب1جمموعات1املهن1الرئي�س�ة،1توزع1حوايل3٠.61٪1يف1الأعم�ال1الكتابية1و34.6٪1يف1قطاع1
اخلدم�ات1وبخا�س�ة1احلكومي�ة1منه�ا،1تليه�ا1امله�ن1العلمي�ة1والفني�ة1بن�س�بة118.41٪،1و1.11٪،1وه�ي1الن�س�بة1الأق�ل1يف1امله�ن1ال�سناعي�ة1
1والكيماوية1والغذائية.1ويف1املقابل،1تركز1العمالة1الوافدة1يف1املهن1الهند�سية1امل�ساعدة1بن�سبة136.21٪1من1اإجمايل1العمالة1الوافدة.
ويف1ه�ذا1ال�س�ياق،1ته�دف1ا�س�راتيجية1التوظي�ف1ال�س�عودية1اإىل1حتقي�ق1زي�ادة1م�س�تمرة1يف1م�س�اركة1ق�وة1العم�ل1الوطني�ة1للو�س�ول1اإىل1
التوظي�ف1الكام�ل1جلمي�ع1املواطن�ني1الداخل�ني1ل�س�وق1العم�ل1م�ن1خ�الل1توف�ري1الأع�داد1الكافي�ة1م�ن1فر��س1التوظي�ف1ب�س�روط1مالئم�ة1
م�ن1حي�ث1الأج�ر1والظ�روف.1وت�درك1احلكومة1الأهمية1البالغة1لتنمية1املوارد1الب�س�رية1كاأ�سا��س1للتنمية1ال�س�املة1وت�س�عى1لرفع1معدلت1

امل�س�اركة1يف1ق�وة1العم�ل1وتنمي�ة1مهاراته�ا1وقدراته�ا1الفني�ة1وتوف�ري1فر��س1العم�ل1املجزي�ة1له�ا1يف1القط�اع1اخلا��س.1
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1ا�س�تملت1ا�س�راتيجية1التوظيف1ال�س�عودية1على1عدة1�سيا�س�ات1وبرامج1ترمي1اإىل1حتقيق1التو�س�ع1الكمي1والنوعي1يف1جمال1التعليم1
الفن�ي1والتدري�ب1املهن�ي،1اإعط�اء1اأولوي�ة1التوظيف1للعمال�ة1الوطنية،1ومعاجلة1الختاللت1يف1القت�س�اد1الكلي1والختاللت1الهيكلية1

يف1�س�وق1العمل،1ل1�س�يما1بطالة1ال�س�باب1من1اجلن�س�ني1والعتماد1على1العمالة1الوافدة.
1

فيما1يتعلق1بتح�س�ني1املعي�س�ة،1ي�س�تخدم1موؤ�س�ر1جودة1احلياة1يف1غالب1الأحيان،1ويتاألف1من1موؤ�س�رات1ت�س�مل1م�س�توى1وتوزيع1الدخل1
والتوظيف1واخلدمات1التعليمية1وال�سحية1والو�سع1الإ�س�كاين1وحالة1الأ�س�رة1واحلالة1البيئية.1وي�س�ري1الجتاه11اإىل1حتقق1حت�س�ن1يف1
جودة1حياة1املواطنني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية،1اإذ1ارتفع1موؤ�سر1جودة1احلياة1من11٠٠1نقطة1يف1عام11٩٩٩1)�سنة1الأ�سا�س(1اإىل1

11٠5.3نقطة1يف1عام12٠٠41واإىل1111.31نقطة1يف1عام2٠٠٩1.

ويف1املقابل،1هبطت1موؤ�سرات1الإ�سكان1والرويح،1اإذ1انخف�س1موؤ�سر1ال�سكن1من11٠8.51نقطة1يف1عام12٠٠41اإىل11٠2.51نقطة1يف1
عام1،2٠٠٩1كما1انخف�س1موؤ�سر1الرويح1من111٩.21نقطة1اإىل1112.41نقطة1لنف�س1الفرة1ما1ي�سري1ملزيد1من1اجلهود1لزيادة1عدد1

ر1منها،1ودعم1توفري1املياه1وخدمات1ال�سرف1ال�سحي،1وتنفيذ1نظام1الرهن1العقاري. الوحدات1ال�سكنية،1ل1�سيما1املي�سَّ

الجدول 5-٤-2 : مساهمات القطاعات الرئيسة لالقتصاد الوطني في توفير فرص العمل، 2٠1٠ - 2٠1٤م.

القطاع
متوسط النمو 2٠٠٤2٠٠٩

السنوي )%( المساهمة )%(مستخدمون *المساهمة )%(مستخدمون 

القطاع غير النفطي

278.248.4413.711٠.68.3أ- اإلنتاجي

2٠74.4863.٠23٩2.4٩61.12.٩ب- الخدمات الخاصة

878.8526.61٠48.6426.83.6ج- الحكومي

قطاع النفط والغاز 

-66.612.٠5٩.741.52.2أ- النفط والغاز

32٩8.181٠٠.٠3٩14.581٠٠.٠3.5المجموع

*1اأعداد1امل�ستخدمني1)1بالآلف(1،1والبيانات1لعام12٠٠٩1اأولية.
  امل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط، خطة التنمية التا�شعة ٢٠١٠ - ٢٠١٤م. 

5- إدماج البعد االقتصادي الحضري في السياسات االنمائية الوطنية 

خ�الل1العق�د1الأخ�ري1تراوح�ت1زي�ادة1مع�دل1النم�و1ال�س�نوي1للن�اجت1املحل�ي1الإجم�ايل1ب�ني5.61-18.61٪1مقارن�ة1ب��انخفا�سه1م�ا1ب�ني1
1٠.2-13.41٪1يف1ت�س�عينات1الق�رن1املي�الدي1املا�س�ي1،1ويف1ع�ام12٠111و�س�ل1مع�دل1من�و1الن�اجت1املحل�ي1الإجم�ايل1اإىل8.61٪1كما1هو1
احل�ال1يف1ع�ام1،2٠٠41وه�و1اأعل�ى1مع�دل1من�و1منذ1ع�ام1.1٩٩٠1وتابع1القت�ساد1الوطني1منوه1لي�سل1الن�اجت1املحلي1الإجمايل1الوطني1
يف1عام11٩٩51اإىل1227.81بليون1دولر1اأمريكي1بالأ�سعار1الثابتة1لعام12٠٠51و1ارتفع1اإىل151٩.٩1بليون1دولر1اأمريكي1يف1عام1.2٠131
وكان1الناجت1املحلي1الإجمايل1الفردي1لعام1٩٩51)بالأ�سعار1الثابتة1لعام2٠٠51(112،26٩1دولر1اأمريكي،1ارتفع1اإىل118،٠341دولر1

اأمريك�ي1يف1ع�ام2٠131.
1

ونظ�را1للعوام�ل1اخلارجي�ة1الت�ي1توؤث�ر1يف1حج�م1اإنت�اج1النف�ط،1فق�د1انخف��س1الن�اجت1املحل�ي1احلقيق�ي1لقط�اع1النف�ط1والغ�از1مبع�دل1
٠.2٪1�س�نويًا،وهو1اأق�ل1م�ن1مع�دل12.71٪1امل�س�تهدف1يف1خط�ة1التنمي�ة1الثامن�ة.1و�س�جل1قط�اع1النف�ط1والغ�از14.31٪1م�ن1اإجم�ايل1
ال�س�تثمارات1خ�الل1الف�رة2٠٠51-1،2٠٠٩مبتو�س�ط1قيم�ة1�س�نوية12.71بلي�ون1دولر1اأمريك�ي،1اأي1بزي�ادة1قدره�ا12٩.31٪1مقارن�ة1

بقيم�ة1ال�س�تثمارات1يف1ع�ام2٠٠41.
1

وخالل1نف�س1الفرة،1حققت1القطاعات1غري1النفطية1معدل1منو1�سنوي4.71٪،1مع1ارتفاع1القيمة1امل�سافة1لهذه1القطاعات1بالأ�سعار1
الثابت�ة1لع�ام1،1٩٩٩1م�ن1ح�وايل1141.41بلي�ون1دولر1اأمريك�ي1يف1ع�ام12٠٠41اإىل1ح�وايل1178.11بلي�ون1دولر1يف1،2٠٠٩1مم�ا1رف�ع1
م�س�اهمتها1يف1الن�اجت1املحل�ي1الإجم�ايل1م�ن172.51٪1يف1ع�ام12٠٠41اإىل77.11٪1يف1ع�ام1،2٠٠٩1عاك�س�ا1بذل�ك1التح�س�ن1يف1اأداء1

القط�اع1القت�س�ادي1غ�ري1النفط�ي1و�سخامة1اجله�ود1املبذولة1لتنويع1القاع�دة1الإنتاجية1لالقت�ساد.
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من1ناحية1اأخرى،1ترتبط1الإيرادات1الوطنية1ارتباطًا1وثيقا1بانتاجية1القطاع1النفطي1الذي1حقق1اإيرادات1بلغت18٩.11بليون1دولر1اأمريكي1
م�ن1اإجم�ايل1الإي�رادات1الوطني�ة1البال�غ11٠5.٩1بلي�ون1دولر1اأمريك�ي1)184.11٪(.1ويف1ع�ام12٠٠81زادت1عائ�دات1النف�ط1وبلغ�ت1265.51

بلي�ون1م�ن1اأ�س�ل1جمم�وع1الإيرادات1الوطني�ة1البالغ12٩7.211بليون1دولر1اأمريكي1،اأي1ما1ميثل31.٪8٩.

وتهدف1خطط1التنمية1الوطنية1اخلم�سية1اإىل11ا�ستمرار1حتقيق1غايات1كلية1وقطاعية1عرب1جمموعة1وا�سعة1من1ال�سيا�سات1القت�سادية1
والجتماعي�ة1الرامي�ة1اإىل1�سم�ان1حتقي�ق1مناف�ع1ملمو�س�ة1ت�س�مل1حت�س�ني1م�س�توى1املعي�س�ة1وج�ودة1احلي�اة11للمواطن�ني؛1وتطوي�ر1هي�كل1
القت�ساد1الوطني،1وتنويع1القاعدة1الإنتاجية،1وتعزيز1قدرة1اململكة1التناف�سية؛1وت�سريع1التحول1اإىل1اقت�ساد1املعرفة؛1وحتقيق1التنمية1

العمراني�ة1املتوازن�ة1بني1وداخل1مناطق1اململكة.

مفه�وم1ال�سيا�س�ة1القت�سادي�ة1يف1خط�ة1التنمي�ة1الوطني�ة1يت�م1تناول�ه1على1م�س�توى1ال�س�راتيجية1العمرنية1الوطني�ة1يف1�سيغة1مناطقية1
حيث1ت�سنف1مراكز1اإىل11مراكز1منو1وطنية11واقليمية11وحملية.1ويف1ا�سراتيجيات1التنمية1القليمية1ت�سنف1مراكز1النمو1القت�سادي1
ح�س�ب1القطاع�ات1القت�سادي�ة،1م�ا1ي�دل1عل�ى1ادماج11وتكام�ل1مفهوم1القت�ساد1احل�سري1يف1امل�س�تويات1املختلفة1للتخطيط1العمراين.1
ويجري1توزيع1ال�ستثمارات1احلكومية1يف1البنية1التحتية1احل�سرية1يف1خمتلف1املدن1والبلدات1والقرى1يف1كافة1مناطق1اململكة1ا�ستنادًا1

اإىل1ال�سيا�س�ات1القت�سادية1التي1يتم1تق�س�يمها1اإىل1�سيا�س�ات1مكانية1مب�ستويات1خمتلفة.

الجدول 5-5-1:  البنود الرئيسة للميزانية الوطنية ، 1٠1٠ -2٠12م )بليون  دوالر أمريكي(

2٠1٠2٠112٠12العناصر

74161611177٩212473٩8مجموع اإليرادات

67٠2651٠3436٠1144818عائدات النفط

6538858267٠٠8733٠5مجموع النفقات

1٩88422762٠٠26167٩النفقات الرأسمالية

455٠4355٠5٠٠611626النفقات الجارية
  امل�شدر: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ووزارة القت�شاد والتخطيط، ٢٠١٣م.

الجدول 5-5-2:  الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاعات االقتصاد باألسعار الثابتة لعام 2٠1٤م ) دوالر = 3.٧5 ريال(

العناصر

القيمة

بماليين الدوالرات

متوسط معدل النمو 
)%(

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي)%(

٢٠٠9٢٠١٤٠9-٢٠٠5٢٠١٠٢٠٠-١٤9٢٠١٤

263،٩4٠366،7245،٩٠5،٠752،4٩56،48أ- القطاع الغير نفطي

1181،165256،1635،845،7٠36،٠33٩،45- خدمات القطاع الخاص

282،77511٠،5626،٠33،6616،4617،٠3- خدمات القطاع الحكومي

1،7246،8242،71-235،453277،315٩،54ب- القطاع النفطي

ج- الناتج المحلي اإلجمالي
)ماعدا ر�شوم ال�شترياد(

4٩٩،3٩3644،٠3٩1،٩٩-3،6٠٩٩،31٩٩،1٩

2،68٠،6٩٠،81-3،4725،25211د- رسوم اإلستيراد

3،5٩1٠٠1٠٠-5٠2،86564٩،2٩112،٠6هـ- الناتج المحلي اإلجمالي

امل�شدر: م�شلحة الإح�شاءات العامة واملعلومات، ٢٠١٤م.
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الشكل 5-1-1  مراكز النمو وشبكة النقل والمدن االقتصادية والصناعية، 2٠1٤م.

     امل�شدر: وزارة ال�شئون البلدية والقروية، ٢٠١٤م.

٦- التحديات الناشئة والدروس المستفادة 
زادت1اأعداد1املدن1املتو�سطة1وال�سغرية1على1مدى1عقود1من1الزمن1يف1جميع1اأنحاء1اململكة1العربية1ال�سعودية،1وكان1لزاما1على1احلكومة1
اإدارة1النمو1القت�سادي1للمدن1النا�سئة1بطريقة1م�ستدامة،1وقد1اأقرت1احلكومة1باأهمية1تعزيز1كفاية1الإدارة1املحلية1من1خالل1الالمركزية1

1وتفوي�س1امل�سوؤوليات1للبلديات1حتت1اإ�سراف1وزارة1ال�سئون1البلدية1والقروية.
وتخ�س��س1احلكوم�ة1ج�زءا1كب�ريا1م�ن1امليزاني�ة1ل�كل1بلدي�ة1م�ن1البلديات1ل�س�تخدامها1يف1حت�س�ني1بنيته�ا1التحتية1وخدماته�ا1البلدية1
ودع�م1كوادره�ا1الفني�ة1عل�ى1امل�س�توى1املحل�ي.1ويف1ذل�ك1تعزي�ز1ملقوم�ات1وطاق�ات1امل�دن1املتو�س�طة1وال�سغ�رية1جل�ذب1ال�س�تثمارات1

1اخلا�س�ة1وحف�ز1اقت�ساده�ا1املحلي.
وق�د1ب�داأت1البلدي�ات1ا�ستك�س�اف1ال�س�بل1الكفيل�ة1بتوف�ري1خدم�ات1عام�ة1فاعل�ة1ع�رب1خ�سخ�س�ة1بع��س1من1اخلدم�ات1العام�ة1املختارة1

كالنق�ل1الع�ام1واإدارة1املخلف�ات1و�سيان�ة1اخلدم�ات1واملراف�ق1العامة.

ومن1املتوقع1اأن1يكون1التو�س�ع1يف1ال�س�تثمارات1احلكومية1على1ال�سعيد1املحلي1وت�س�جيع1اخل�سخ�سة1مبثابة1حافز1لنمو1القت�سادات1
املحلية،1وما1ي�س�تتبع1ذلك1من1توفري1لفر�س1العمل1على1ال�سعيد1املحلي.1كما1ينبغي1التاأكيد1على1مدى1حر�س1احلكومة1على1تاأ�سي��س1
اجلامعات1ومراكز1الأبحاث1واملراكز1الطبية1وامل�ست�سفيات1وغريها1من1املرافق1التعليمية1يف1جميع1اأنحاء1البالد1ملا1لذلك1من1دور1يف1

1توفري1فر�س1عمل1لئقة1على1ال�سعيد1املحلي.
العم�ل1با�س�لوب1الالمركزي�ة1يوف�ر1مناخ�ًا1حاف�زًا1لالبت�كار1والإب�داع1والتطوي�ر1واملب�ادرة1الذاتية1على1امل�س�توى1املحلي1على1اأ�سا��س1من1
تفوي�س1للم�سوؤوليات1من1وزارة1ال�سئون1البلدية1والقروية1واإدخال1للبعد1املكاين1يف1تطبيق1الالمركزية1الإدارية1وال�سيا�سية،1مع1ذلك1
يبق�ى1التح�دي1قائم�ا1يف1جم�ال1حتقي�ق1ال�س�تدامة1والكفاي�ة1يف1توف�ري1اخلدم�ات1واملراف�ق1العامة1ومتوي�ل1توفريها1ذاتي�ا1مبا1يف1ذلك1

�س�ئون1اخل�سخ�سة1وا�س�راتيجيات1تنمية1م�سادر1الإيرادات.
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واحلكوم�ة1ما�سي�ة1اأي�س�ا1يف1دع�م1حت�س�ني1امل�س�تويات1املعي�س�ية1جلمي�ع1املواطنني1وحتقق1حي�اة1اأف�سل1لهم1خ�سو�سا1يف1متويل1ال�س�كن،1
ف�كل1اأ�س�رة،1بغ��س1النظ�ر1ع�ن1العم�ر،1واجلن��س،1يح�ق1له�ا1التق�دم1اإىل1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1بطل�ب1منحه�ا1قر�س�ا1مي�س�رًا1طوي�ل1
الأج�ل1لتموي�ل1بن�اء1م�س�كن1خا��س1به�ا.1وبرغ�م1الك�م1الهائ�ل1م�ن1ال�س�تثمارات1احلكومي�ة1م�ن1خ�الل1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1طيل�ة1
العقود1املا�سية،1مل1تتمكن1احلكومة1من1مقابلة1الطلب1على1الإ�سكان1ب�سكل1كامل،1و1هناك1قائمة1انتظار1طويلة1من1املتقدمني1بطلبات1
احل�سول1على1قرو�س1ال�سكن.1واعتبارا1من1�سبتمرب1،2٠141تقوم1احلكومة1بدرا�سة1تطوير1اأعمال1�سندوق1التنمية1العقارية1لتح�سينها1

خ�سو�سا1يف1جمال1حتديد1الأ�س�ر1الأ�س�د1حاجة1لقرو�س1ال�س�كن.

هناك1حتد1قائم1فيما1يخت�س1بالتمويل1البلدي1نتيجة1وجود1تق�سيمات1اأرا�سي1غري1خمدومة1يف1معظم1املدن1تفي�س1عن1حاجة1منوها1
ال�س�كاين،1ويف1مث�ل1ه�ذه1التق�س�يمات1منخف�س�ة1الكثاف�ة1)15٠ن�س�مة/هكتار1يف1الع�ادة(1تك�ون1كلف�ة1تطويره�ا1عالي�ة،1اإىل1ذل�ك1ينبغ�ي1
النظر1يف1ترتيبات1التمويل1مبا1يف1ذلك1رفع1كثافة1التنمية1احل�سرية1طبقا1للمباديء1التوجيهية1للتخطيط1احل�سري1امل�ستدام1وتطوير1

اآليات11متويل1جديدة. 
 

٧- رؤية مستقبلية

»اإقت�ساد ح�سري م�ستدام يتفاعل مع مكونات املدينة و�سكانها
على اأ�سا�س الدماج الإجتماعي وامل�ساركة وامل�ساواه«

1
 ١- دعم تطبيق اللمركزية ، وتعزيز قدرات الأمانات والبلديات. 

· تعزي�ز1عملي�ة1الالمركزي�ة1مت�س�يا1م�ع1الر�س�د1يف1الإدارة،1ف�س�ال1ع�ن1تنمي�ة1املوارد1املالي�ة1والك�وادر1الإدارية1على1امل�س�توى1املحلي1لتحقيق1	
التنمي�ة1امل�س�تدامة1واملتوازن�ة1يف1جميع1اأنحاء1البالد.

· 1تعزي�ز1اخلط�ط1املحلي�ة1لتحدي�د1الفر��س1القت�سادي�ة1املحلي�ة،1وتنوي�ع1القت�س�ادات1املحلي�ة1،1و�س�وف1حت�دد1اخلط�ط1املحلي�ة1الأن�س�طة1	
القت�سادي�ة1املحلي�ة1الت�ي1ينبغ�ي1ت�س�جيعها،1م�ع1الأخ�ذ1يف1العتب�ار1املواق�ع1اجلغ�رايف1واملقوم�ات1القت�سادية.

· ال�س�تمرار1يف1اإط�ار1ال�س�راتيجية1القليمي�ة1واملحلي�ة1مبوا�سل�ة1ال�س�تثمار1العام1جلذب1ا�س�تثمارات1القطاع1اخلا�س1وحف�ز1القت�سادات1	
املحلية.1

· �سمان1تن�سيق1وترابط1القت�سادات1املحلية1يف1خمتلف1مناطق1اململكة.	

٢-  ت�شجيع عملية اخل�شخ�شة واإن�شاء حوافز للتنمية القت�شادية املحلية من خلل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض.

· �س�وف1تق�ود1البلدي�ات1عملي�ة1اخل�سخ�س�ة1وبن�اء1اط�ر1ال�س�راكة1م�ع1القطاع1اخلا��س1جلعل1املدن1املتو�س�طة1وال�سغرية1جاذبة1لال�س�تثمار1	
اخلا�س.

· بيان1املزايا1واحلوافز1لل�س�ركات1اخلا�سة1والفر�س1املتاحة1لال�س�تثمارات1ملوا�سلة1حت�س�ني1البيئات1العمرانية1يف1املدن1جلعلها1اأكرث1جذبا1	
للعي�س1والعمل1وال�ستقرار.

· ت�سجع1خ�سخ�سة1املرافق1واخلدمات1العامة1وحت�سني1نوعية1اخلدمات1املحفزة1لالأن�سطة1القت�سادية1املحلية.	
· ا�ستك�ساف1فر�س1بناء1اأطر1ال�سراكة1يف1جمالت1التنمية1احل�سرية1يف1املدن1املتو�سطة1وال�سغرية.1	

1

٣- ا�شتفادة خطة التنمية املحلية من املزايا الن�شبية للمدن وبيان الفر�ض ال�شتثمارية للقطاعني العام واخلا�ض.

· حتقيق1ترابط1بني1املخططات1العمرانية1وا�سراتيجيات1التنمية1والقت�سادات1املحلية.	
· ال�ستفادة1من1الأ�سواق1وامل�سروعات1ال�سغرية1واملتو�سطة1يف1زيادة1فر�س1العمل1وت�سجيع1ثقافة1البتكار1والتجديد1و1ريادة1الأعمال.	

٤- دعم متويل الإ�شكان وبخا�شة للأ�شر الأ�شد حاجة للدعم الإ�شكاين.

· اإي�س�ال1الدع�م1ال�س�كاين1مل�ن1ه�م1بحاج�ة1ما�س�ة1وعاجل�ة1،1واإيج�اد1نظ�م1دع�م1جدي�دة1لتموي�ل1امل�س�اكن،1وحتدي�د1الفئ�ات1املوؤهل�ة1للدع�م1	
العاجل.

· حتديد1ال�سكان1امل�ستهدفني1بالدعم1التمويلي1الإ�سكاين1احلكومي1واقراح1برامج1متويل1اإ�سكاين1جديدة1بالتعاون1مع1امل�سارف1اخلا�سة1	
ل�سمان1ا�ستالم1كافة1املتقدمني1لقرو�سهم1ال�سكنية.1

· تطبيق1نظام1ر�سوم1متدرج1ومرحلي1ي�ستهدف1الأرا�سي1الكبرية1يف1املدن1الكربى.	
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الفصل السادس:  االسكان والخدمات األساسية
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1- تطوير المناطق واألحياء العشوائية القائمة والحد من انتشارها 

تعرف1الع�س�وائيات1باأنها1مناطق1كثيفة1ال�س�كان1وتت�س�م1باأدنى1م�س�تويات1املعي�س�ة1لفتقارها1للمرافق1واخلدمات1الأ�سا�س�ية1احل�سرية1
م�ن1ط�رق1و�س�رف1�سح�ي1واإم�دادات1مياه1وكهرباء.1وت�س�كلت1هذه1الع�س�وائيات11نتيجة1لركز1وترا�س1امل�س�اكن1ال�سغرية1املوؤقتة1وعدم1
توف�ر1امل�س�اكن1املي�س�رة11للعمال�ة1الواف�دة1م�ن1الأري�اف11اأو11م�ن1اخل�ارج1بحث�ا1ع�ن1فر��س1العمل1.1وق�د1اأدى1التح�سر1ال�س�ريع1اإىل1ق�سور1
العر��س1الإ�س�كاين1ع�ن1جم�اراة1الطل�ب1عل�ى1الإ�س�كان1مم�ا1زاد1يف1اأ�س�عار1امل�س�اكن1والإيج�ارات1وجع�ل1العمال�ة1الواف�دة1تعم�د11لبن�اء1
اإن�ساءات1اإيواء1موؤقتة11لها1مبواد1اإن�سائية1�سيئة1�سكلت1مبجملها1فيما1بعد1اأحياء1فقرية.1ولأنها1م�سيدة1بدون1موافقة1ر�سمية1فاخلدمات1
واملراف�ق1به�ا1غ�ري1كافي�ة1،1م�ا1يحم�ل1البع��س1على1�س�لوك1طرق1غ�ري1نظامية1للح�سول1على1التي�ار1الكهربائي1واملياه1،1اأم�ا1باقي1املرافق1
كال�س�رف1ال�سح�ي1وت�سري�ف1مي�اه1المط�ار1وال�س�يول1فلي�س�ت1متوف�رة.11واإجم�ال،1ف�اإن1�س�كان1هذه1املناط�ق1من1املواطن�ني1والوافدين1
)النظامي�ني1وغ�ري1النظامي�ني(1م�ن1ذوي1الدخ�ل1املنخف��س1وم�س�توى1التعلي�م1املت�دين،1وبالت�ايل1فق�د1اأ�سبح�ت1عبئ�ا1عل�ى1املجتم�ع1مل�ا1
متثل�ه1م�ن1ت�س�ويه1للتخطي�ط1العم�راين1واحل�س�اري1وم�ا1ت�س�كله1من1خماط�ر1اأمنية1واقت�سادي�ة1واجتماعية1وبيئية1و�سحي�ة1،1وعليه1بات1
من1ال�سروري1الت�سدي1لظاهرة1تنامي1املناطق1الع�س�وائية11يف1املدن1الرئي�س�ة1وو�سع1احللول1الكفيلة1مبعاجلتها1وتطويرها1واحلد1من1

انت�سارها.1

حتت�س�ن1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1اثنت�ني1م�ن1اأقد��س1امل�دن1الإ�س�المية1هم�ا1مكة1املكرم�ة1واملدينة1املن�ورة.1مق�سد1احلجاج1امل�س�لمني1
من1جميع1اأنحاء1العامل1،اإذ11يوؤمهما1�س�نويا1ما1يقرب1من1خم�س�ة1ع�س�ر1مليون1زائرا1ما1بني1معتمر1وحاج1،1منهم121مليون1حاجًا1تقريبا1
يوؤمون1املدينتني1املقد�س�تني1يف1اأيام1معدودات1يف1مو�س�م1احلج..11هذا1يعني1اأن1حجما1�س�كانيا1يفوق1تعداد1املدينتني1بع�س�ر1مرات1يقوم1
بزيارتهم�ا1�س�نويا،1وم�ن1احلج�اج1م�ا1يزي�د1ع�ن1حج�م1املدين�ة1يف1اأي�ام1احل�ج1املع�دودة1،1ما1ي�س�ع1املدينت�ني11واأي�سا1املدن1املج�اورة1لهما1
وهم�ا1ج�دة1والطائ�ف1اأم�ام1جمل�ة1م�ن1التحدي�ات1النا�س�ئة1واملتمثل�ة1يف1ظه�ور1اأك�رب1ترك�ز1فيه�ا1للمناط�ق1الع�س�وائية1يف1اململك�ة1العربية1
ال�سعودية،1حيث1ي�سل1عددها1اإىل1661منطفة1ع�سوائية1يف1مكة1املكرمة1تاأوي1قرابة٠٠٠1ر15٩٠ن�سمة،1و1151ع�سوائية1يف1املدينة1املنورة1

تاأوي٠٠٠1ر1814ن�س�مة،1و164ع�س�وائية1يف1جدة1تاأوي1ما1يزيد1عن1مليون1ن�س�مة.

لهذا1�سدرت1الأوامر1ال�سامية1مبعاجلة1وتطوير1اأو�ساع1الع�سوائيات1مت�سمنة1منهجية1تطويرها1ح�سب1التق�سيمات1التالية:
فئة1:11ع�سوائيات1ذات1جاذبية1ا�ستثمارية1للقطاع1اخلا�س.

فئة1:2ع�سوائيات1بها1بع�س1املقومات1ال�ستثمارية1جلذب1القطاع1اخلا�س1.
فئة1:3ع�سوائيات1ذاتية1التح�سني.

فئة1:4ع�سوائيات1بحاجة1ملحة1للتدخل1العاجل.

وتق�وم1اجله�ات1احلكومي�ة1بتق�ومي1واق�ع1املناطق1الع�س�وائية1وربطه1بالعمل1التخطيطي1كما1يف1مدين�ة1جدة1حيث1اأحرزت1اأمانتها1تقدما1
يف1ه�ذا1ال�س�دد1م�ن1خ�الل1خمط�ط1ج�دة1ال�س�راتيجي،1حي�ث1يو�س�ح1ال�س�كل61-1-11تق�س�يم1ع�س�وائيات1ج�دة1وف�ق1الفئ�ات1الأرب�ع.1

وي�س�مل1برنام�ج1املعاجلة1ما1يلي:
 1اإعداد1خمططات1رئي�سة1وخمططات1تف�سيلية1للمناطق1الع�سوائية.	 
 1�سيانة1حقوق1املالك.	 
 1و�سع1اآليات1لكيفية1اإ�سراك1القطاع1اخلا�س1يف1اأعمال1التطوير.	 
 1و�سع1الجراءات1الكفيلة1مبنع1ظهور1ع�سوائيات1جديدةة1يف1امل�ستقبل.	 

وق�د1اأع�دت1اأمان�ة1حمافظ�ة1ج�دة1ع�ددا1من1املخططات1العمرانية1و�سعت1يف1�س�لم1اأولوياتها1واأهدافها1تطوير1تلك1املناطق1الع�س�وائية،1
و�سممت1م�ساريع1التطوير1العاجل1التي1جابهتها1واحدة1من1اأكرب1امل�سكالت1التي1تعر�س1الرتقاء1باأو�ساع11املناطق1والحياء1الع�سوائية11

وهي1الفتقار1ل�سكوك1امللكية،1وقلة1املعلومات1امل�سجلة1حول1ملكيات1لأرا�سي1اأو1املباين1يف1املناطق1والحياء1الع�سوائية.1

وعل�ى1�س�بيل1املث�ال1ت�س�غل1ع�س�وائيات1مدين�ة1ج�دة2٠1٪1تقريب�ًا1م�ن1م�س�احة1املدين�ة1وت�اأوي1قراب�ة1ملي�ون1ن�س�مة. وهن�اك1الآن1برنام�ج1
»جدة1بدون1ع�س�وائيات«1يقوم1على1تنفيذه،1�سمن1اإطار1خمطط1جدة1ال�س�راتيجي1ال�س�امل،1�س�ركة1جدة1للتنمية1والتطوير1العمراين1
حتت1اإ�سراف1الأمانة1بالتعاون1مع1خبري1عاملي1يف1تطوير1الع�سوائيات،1ويهدف1اإىل1تنظيم1اإجراءات1نزع1امللكيات1يف1املناطق1والأحياء1
الع�سوائية،1وحت�سني1البيئات1املحلية1وتوفري1املرافق1واخلدمات1الأ�سا�سية1ل�سكان1الأحياء1الع�سوائية.1وتراوح1بدائل1التطوير1بني1)1(1
جتديد1كامل1للمنطقة1و)2(1حت�سني1اأو�ساع1الطرق1وال�سوارع1وتطويرات1�سغرية1على1جوانبها.1وخالل1جميع1مراحل1التطوير،1كانت1
امل�س�اورات1تعق�د1م�ع1ال�س�كان1املحلي�ني1وممثل�ي1جماعات1احلي1التقلي�دي،1والبلديات1واملطورين1العقاري�ني1يف1القطاع1اخلا�س1ل�سمان1

اإ�س�راك1كافة1الأطراف1املعنية1بعملية1التطوير.
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1
الشكل ٦-1-1 : تصنيف المناطق العشوائية بجدة

امل�شدر: خمطط جدة  ال�شرتاتيجي، تقرير املناطق الع�شوائية،  اأكتوبر ٢٠١٤

وقد1ي�س�تغرق1تنفيذ1»برنامج1جدة1بدون1ع�س�وائيات«1عدة1�س�نوات،1و1يبقى1حتقيقه1هدفًا1رئي�س�ًا1ت�س�عى1احلكومة1يف1لبلوغه1م�س�تقبال1
كنموذج1رائد1يحتذى1يف1بقية1املدن1ال�سعودية.

يف1حال�ة1ع�س�وايات1ج�دة،1مت1البح�ث1يف1بدائ�ل1تطويري�ة1لكل1منطقة1ع�س�وائية1تبع�ا1لحتياجاتها1واأولوياتها1واخلروج1بعد1امل�س�اورات1
العامة1مبخطط1تطويري1مركب1ي�س�مل1اإما1اإ�سالح1اأو1ترميم1اأو1تطوير1الحياء1الع�س�وائية.
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الشكل ٦-1-2: المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، 2٠12م.

امل�شدر: د.كايافان كرميي و اإد بارهام، منهج معاجلة وتطوير الع�شوائيات، ٢٠١٢م

الشكل ٦-1-3: تطوير العشوائيات في مدينتي جدة ومكة المكرمة، 2٠12م.

امل�شدر: د.كايافان كرميي و اإد بارهام، منهج معاجلة وتطوير الع�شوائيات، ٢٠١٢م
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التجديد العمراين

هناك1ثالثة1مداخل1للتجديد1العمراين1يف1اململكة:
1(1حت�سني1اأو1تطوير1املناطق1الع�سوائية.

2(جتديد1املناطق11القدمية1يف1و�سط1املدينة.
3(1برامج1حت�سني1ملناطق1حمدده.

1وت�سمل1كلها1حفاظا1على1الراث1العمراين،1اأو1ترميمات1للمناطق1احل�سارية1ذات1الأهمية1اخلا�سة1يف1اململكة.1

التجديد العمراين ملنطقة و�شط املدينة

يج�ري1العم�ل1حالي�ا1يف1تنفي�ذ1برام�ج1لتطوي�ر1الأحي�اء1القدمي�ة1يف1اأوا�س�ط1امل�دن1الك�ربى1كج�زء1م�ن1عملي�ة1اإدارة1النم�و1احل�س�ري1
واحل�د1م�ن1الزح�ف1العم�راين1واإحي�اء1ال�راث1العم�راين1التقلي�دي؛1وت�س�مل1برام�ج1التجدي�د1العم�راين1اأوا�س�ط1م�دن1الريا�س1ومكة1
املكرم�ة1واملدين�ة1املن�ورة1به�دف1حت�س�ني1م�س�تواها1احل�سري1ومعاجلة1اأو�ساع1الع�س�وائيات1الداخلية1غ�ري1املخططة1يف1تلك1املناطق.

الشكل ٦-1-٤:  بدائل التجديد العمراني واإلطار التصميمي لمنطقة وسط مدينة الرياض 

  امل�شدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، ٢٠١٣م.

ويف1اإط�ار1�س�عي1احلكوم�ة1لدع�م1وتعزي�ز1التنمية1اجلديدة1واملكثفة1على1جوانب1�س�بكة1النقل1الع�ام1اجلديدة،1تهدف1برامج1التجديد1
والحياء1العمراين1جلذب1ال�سباب1ال�سعودي1نحو1اأوا�سط1املدن1التقليدية1كبديل1عن1عرو�س1ال�سواحي1قليلة1الكثاقة.

ويف1مدين�ة1الريا��س1موؤخ�را1ب�داأت1اأعم�ال1التطوي�ر1يف1منطق�ة1الدي�رة1القدمي�ة1بو�س�ط1الريا��س1لإدم�اج1م�ا1م�س�احته11،5٠٠1هكت�ار1
من1بيوت1الطني1القدمية1التي1�س�يدت1غالبيتها1يف1اأربعينات1وخم�س�ينات1القرن1امليالدي1الفائت1�سمن1خمطط1التجديد1العمراين1
ملنطقة1و�سط1الريا�س1الذي1ي�سمل1تخطيط1ا�ستعمالت1اأرا�سي1و�سبكات1نقل1عام1مبا1فيها1م�سروع1»مرو1الريا�س«1اجلديد1وحت�سني1

مرافقها1وجتهيزاتها1الأ�سا�س�ية1وبيئتها1واإحياء1تراثها1احل�ساري.

يه�دف1التن�وع1يف1الإج�راءات1وات�س�اع1نطاقه�ا1يف1جم�ال1اإدارة1ا�س�تعمالت1الأرا�س�ي1واحل�د1م�ن1ظواه�ر1الزح�ف1العم�راين1والتو�س�ع1
غري1املخطط1وتوفري1اإجراءات1تخطيطية1�ساملة1على1خمتلف1امل�ستويات1التنموية1الوطنية1والقليمية1واملحلية1اإىل1حتقيق1حت�سينات1

تدريجي�ة1وم�س�تدامة1يف1خمتل�ف1البيئ�ات1العمرانية1يف1كافة1مناطق1اململكة.
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احلفاظ على الرتاث العمراين 

يف1فرة1انعقاد1املوئل1الثاين1يف1العام1،1٩٩61مل1يكن1مو�سوع1التجديد1احل�سري1واحلفاظ1على1املوروث1احل�ساري1حينها1مدرجا1يف1
الجن�دة1الوطني�ة1اإىل1املوؤمت�ر،1وله�ذا1مل1يت�سم�ن1تقري�ر11٩٩61الوطني1يف1معر�س1تناوله1لإدارة1املدن1اآنذاك1اأي1ذكر1ملو�سوع1احلفاظ1

على1الراث1العمراين،1اإل1اأن1اأمورا1كثرية1قد1تغريت1منذ1ذلك1احلني.1

فق�د1اأن�س�اأت1اململك�ة1الهيئ�ة1العام�ة1لل�س�ياحة1والآث�ار1به�دف1»الهتم�ام1بقط�اع1ال�س�ياحة1والآث�ار1بجمي�ع1جوانب�ه1يف1اململك�ة1العربي�ة1
ال�س�عودية،1وذل�ك1بتنظيمه�ا1وتنميته�ا1وترويجه�ا،1بالإ�ساف�ة1اإىل1الهتم�ام1بالآث�ار1واملحافظ�ة1عليه�ا1وتفعي�ل1م�س�اهمتها1يف1التنمي�ة1

الثقافي�ة1والقت�سادي�ة1لأف�راد1املجتم�ع.

املواقع الرتاثية يف اململكة املدرجة �سمن قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي

مدائن �شالح )م�شنفة »تراث عاملي« ٢٠٠8(

ت�سجيل1احلجر1)مدائن1�سالح(1كاأول1موقع1يف1ال�سعودية1ين�سم1اإىل1قائمة1مواقع1الراث1العاملي1ميثل1اإقرارًا1بالقيمة1الثقافية1العاملية،1و�سالمة1
الأعم�ال1والإج�راءات1الت�ي1مت�ت1يف1التعام�ل1م�ع1ه�ذا1املوق�ع،1وتق�ع1احِلج�ر1على1بعد1221ك��م1من1حمافظة1الُع��ال،1وحتت�ل1موقعًا1اإ�س�راتيجيًا1على1
الطري�ق1ال�ذي1يرب�ط1جن�وب1اجلزي�رة1العربية1ببالد1الرافدين1وبالد1ال�س�ام1وم�سر،1ومنه�ا1)اأي1من1احلجر(1يتفرع1طريق1التجارة1اإىل1فرعني:1
اأحدهما1يتجه1�س�ماًل1اإىل1�س�لع1)البراء(.1وهي1العا�سمة1ال�سيا�س�ية1لالأنباط1ويكون1ذلك1مرورًا1بتبوك،1والآخر1اإىل1بالد1الرافدين1عرب1تيماء،1

وه�ذا1م�ا1جع�ل1مدائ�ن1�سالح1ُت�سبح1عا�سمة1اقت�سادية1مهمة1لالأنباط1ومق�سدًا1للقوافل1التجارية.1
11

الدرعية  التاريخية   )م�شنفة »تراث عاملي« ٢٠٠9(  

تق�ع1�س�مال1غ�رب1الريا��س1عل�ى1ال�سف�ة1الغربي�ة1لوادي1حنيف�ة،1وهي1مدينة1تاريخية1عريق�ة1يرجع1تاريخها1اإىل1منت�سف1القرن1التا�س�ع1الهجري1
عندما1اأن�س�اأ1غ�سيبة1)اأقدم1اأحياء1الدرعية(1مانع1بن1ربيعة1املريدي1اأحد1اأقارب1ابن1درع1�ساحب1حجر1اليمامة،1ومن1يومئذ1ظلت1املدينة1تنمو1
وتتو�س�ع1لأهمية1موقعها1اجلغرايف1وتو�س�طه1يف1اجلزيرة1العربية،1ويف1منت�سف1القرن1الثاين1ع�س�ر1الهجري1)1الثامن1ع�س�ر1امليالدي(1و�سل1اإىل1
الدرعية1الإمام1حممد1بن1عبد1الوهاب1الذي1وجد1يف1اأ�سرة1اآل1�سعود،1ويف1�سخ�س1الإمام1حممد1بن1�سعود،1خري1موؤازر1ومنا�سر1يف1�سبيل1دعوة1
الإ�سالح1واأحياء1ال�سنة1املحمدية،1وهكذا1اأراد1اهلل1اأن1يجعل1من1الدرعية1مركز1هداية1ومنطلقا1لدولة1�ساخمة1الأركان.1واأ�سهر1اأجزاء1الدرعية1
القدمي�ة1ه�و1ح�ي1الطري�ف1ال�ذي1كان1مق�ر1الأ�س�رة1احلاكم�ة.1واأ�س�وار1الدرعية1التي1تتخللها1بع��س1احل�سون1الدفاعية1التي1بني�ت1يف1عهد1الإمام1
عبد1العزيز1بن1حممد1بن1�س�عود1لدرء1خطر1الطامعني1يف1الدرعية،1ويبلغ1الطول1الإجمايل1لهذه1الأ�س�وار1حوايل71كم1حيث1بنى1ال�س�ور1الرئي��س1

بكامل1ارتفاعه1باحلجر1مع1ا�س�تخدام1�س�طف1احلجارة1ال�سغرية1لتزان1الأحجار1الكبرية1وتك�س�يه1طبقة1من1الليا�س�ة1الطينية.1

جدة التاريخية )م�شنفة »تراث عاملي« ٢٠١٤(

ج�اءت1موافق�ة1جلن�ة11ال�راث1العامل�ي1مبنظم�ة1اليوني�س�كو1باعتم�اد1منطق�ة1ج�ده1التاريخية1)و�س�ط1املدينة(1�سم�ن1قائمة1الراث1العاملي1لت�س�ام1
طابعه�ا1املعم�اري1املحل�ي1بالتف�رد1وال�سال�ة،1واحت�الل1مدين�ة1ج�دة1الت�ي1يع�ود1تاريخها1اىل1ع�سر1ما1قبل1الإ�س�الم1مكانة1هام�ة1عرب11احل�سارات1
1املختلف�ة،1والت�ي1�س�هدت1يف1بداي�ات1الع�س�ر1الإ�س�المي11نقط�ة1حت�ول1كب�رية1عندم�ا11اتخذه�ا1اخلليف�ة11الرا�س�د1عثم�ان1ب�ن1عفان1�1ر1�س�ي1اهلل1عنه1�1
ميناًء1ملكة11املكرمة1يف1عام1261ه�/1647111م،1ومن11تلك1الفرة1اكت�سبت1مدينة1جدة1بعدها1التاريخي1الإ�سالمي11الذي1جعلها1واحدة1من1اأهم11املدن1

الواقع�ة11عل�ى1�س�واحل1البحر1الأحمر،1وبوابة1للحرمني1ال�س�ريفني.1

امل�شدر: الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار, املواقع الرتاثية يف اململكة العربية ال�سعودية, ٢٠١٤ م.

تعترب1الدرو��س1امل�س�تفادة1حتى1الآن1يف1جمال1احلفاظ1على1الراث1احل�ساري1وترميمه1من1الأهمية1مبكان1يف1توجيه1خطط1التجديد1
والإحياء1العمراين1واأولوياتها1يف1املدن1والبلدات1والقرى1ال�س�عودية1مع1ات�س�اع1نطاق1ال�س�ياحة.

21- تحسين الحصول على المسكن المالئم
من1املتوقع1اإ�سافة12.41مليون1وحدة1�سكنية1خالل1ال�سنوات1الع�سر1القادمة1اإىل1املعرو�س1حاليا1من1امل�ساكن1)البنك1الأهلي1التجاري،1
2٠12(1لي�سل1تعدادها1يف1اململكة1اإىل17.٠81مليون1وحدة1�سكنية1بحلول1.2٠2٠1ويتزايد1الطلب1ال�سنوي1على1امل�ساكن1من٠٠٠1،11٩5
يف1عام12٠111اإىل1264،٠٠٠1وحدة1متوقعة1يف12٠2٠1ب�س�بب1النمو1الدميغرايف1من12٩.21مليون1ن�س�مة1يف12٠121اإىل1371مليون1ن�س�مة1
بحل�ول12٠2٠وا1لتغ�ري1يف1اأمن�اط1املعي�س�ة1وتناق��س1متو�س�ط1حج�م1الأ�س�رة1م�ن16.٠81اأف�راد1يف1ع�ام12٠٠٠1اإىل15.841يف12٠1٠1ونح�و1

15.28بحلول1عام2٠2٠1.
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وتركز1�سغوط1الأ�سعار1وتكاليف1الإ�سكان1على1ذوي1الدخل1املتو�سط1من1الأ�سر1التي1تلجاأ1اإىل1الإ�ستئجار1والعي�س1يف1م�ساكن1اأ�سغر1
حجمًا،1حلني1اإيجاد1حلول1�سكنية1باأ�سعار1متنا�سبة1واحتياجاتهم.1

ويرك�ز1الطل�ب1يف1مناط�ق1مك�ة1املكرم�ة1والريا��س1واملنطق�ة1ال�س�رقية1الت�ي1ت�س�كل1مبجموعه�ا661٪1م�ن1�س�كان1اململك�ة1و671٪1م�ن1
اإجم�ايل1امل�س�اكن1امل�س�غلة1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية.1

ويعت�رب1ح�س�ول1املواط�ن1عل�ى1م�س�كن1خا��س1ب�ه1باأ�س�عار1تنا�س�ب1احتياجات�ه1م�ن1ب�ني1الأولوي�ات1الأوىل1للحكومة1.1وهن�اك1عدة1طرق1
تدعمها1احلكومة1للح�سول1على1امل�ساكن1باأ�سعار1متنا�سبة1مع1احتياجات1املواطنني11:1(1تقدمي1قرو�س1�سكن1مي�سرة1بدون1فوائد1من1

خالل1�سندوق1التنمية1العقارية،21(1توفري1الأرا�سي1احلكومية1لالأفراد1واملطورين1العقاريني،31(1ت�س�ييد1ال�س�كن1املي�س�ر.1

اأ�س��س1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1يف1ع�ام1،1٩741لتموي�ل1اإقام�ة1امل�س�اكن1بقرو��س1مي�س�رة1دون1فوائ�د1لالأ�س�ر1امل�س�تحقة.1ويق�وم1
ال�سن�دوق1ب�دور1رئي��س1يف1توف�ري1ال�س�كن1باأ�س�عار1معقول�ة1يف1القط�اع1الع�ام.1وم�ع1ذل�ك،1اأث�ريت1خم�اوف1م�ن1اأن1املبل�غ1املق�دم1م�ن1
احلكوم�ة1)يف1ح�دود15٠1ملي�ون1دولر1اأمريك�ي(1لي��س1كافي�ا،1وارت�اأت1احلكوم�ة1زي�ادة1امليزاني�ة1ال�س�نوية1لل�سن�دوق1اإىل162.11بليون1

دولر1اأمريك�ي1يف1ع�ام2٠121.

م1ال�سن�دوق1من�ذ1ان�س�اءه1وعل�ى1م�دى1واح�د1 ق�ام1�سن�دوق1التنمي�ة1العقاري�ة1ب�دور1كب�ري1يف1تنمي�ة1قط�اع1الإ�س�كان1باململك�ة1حي�ث1ق�دَّ
واأربعني1عام1ما1يزيد1على1)75٠(1الف1قر�س1ا�س�كاين،1ويف1ال�س�نوات1الأربع1الأخرية1مت1زيادة1عدد1القرو�س1لتتجاوز1)1٩5(1األف1
قر�س1متثل1اأكرث1من251٪1مما1اقر�سه1ال�سندوق1منذ1اإن�سائة،1ويف1اإطار1توفري1بدائل1متويلية،1يقدم1ال�سندوق1الآن1قر�س1ال�سامن1
والقر��س1الإ�س�ايف1ب�سيغت�ه1اجلدي�دة1الت�ي1تتوافق1مع1نظام1الرهن1العقاردي،1وت�س�هيل1جراءات1�سرف1قرو�س1البناء1لت�سبح1�س�ت1

دفعات1بدًل1من1اربع1دفعات،1وقبول1م�س�احات1ا�سغر1لل�س�قق1ال�س�كنية1مع1�سرف1كامل1قيمة1القر�س1يف1املدن1الرئي�س�ة.

يف1ع�ام12٠121�س�در1نظ�ام1الره�ن1العق�اري1اجلدي�د1لت�س�هيل1عملي�ات1الإقرا��س1امل�س�ريف1لتموي�ل1متلك1امل�س�اكن1ع�ن1طريق1الرهن1
العقاري1امل�س�جل1للملكية.

ووفقا1ملوؤ�س�س�ة1النقد1العربي1ال�س�عودي1)�س�اما(1والتي1تعترب1مبثابة1البنك1املركزي1يف1البالد1�س�كلت1القرو�س1العقارية1والن�س�ائية1
فق�ط7.11٪1م�ن1الإئتم�ان1امل�س�ريف1الإجم�ايل1يف1ع�ام1،2٠1٠1بينم�ا1�س�كلت1قرو��س1امل�س�اكن1عل�ى1وج�ه1التحدي�د2.81٪1فق�ط1م�ن1

جمم�وع1القرو��س1امل�سرفي�ة.1و1احلكوم�ة1ب�س�دد1رف�ع1قيم�ة1القرا��س1بالره�ن1العقاري1يف1قطاع1الإ�س�كان.

وبه�دف1تعزي�ز1الك�وادر1الوطني�ة1يف1قط�اع11ال�س�كان،1اأن�س�اأت1احلكوم�ة1يف12٠111وزارة1الإ�س�كان1الت�ي1تركز1حاليا1عل�ى1اأربعة1برامج1
رئي�سة،1هي1:

	1111و�سع1اإطارت�سريعي1و1اآليات1تنفيذ1و1تطبيق1فيما1يخ�س1اإعادة1التوازن1ل�سوق1الإ�سكان.
	11111خلق1�سوق1اإ�سكان1فاعل1وم�ستدام.

	1111تطوي�ر1نظ�م1دع�م1توف�ري1ال�س�كان1للوف�اء1بالحتياج�ات1ال�س�كنية1للمواطن�ني،1مب�ا1يف1ذل�ك1نظ�م1جدي�دة1لتموي�ل1الإ�س�كان1وتنمي�ة1
الأرا�س�ي1والبني�ة1التحتي�ة.

	11111زيادة1توفري1امل�ساكن1املي�سرة.
اأو�سح�ت1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1لالإ�س�كان1اأب�رز1التحدي�ات1الرئي�س�ة1الت�ي1تعر�سه�ا1وه�ي1الفتق�ار1لإط�ار1ت�س�ريعي1ناظ�م1لقط�اع1
الإ�س�كان،1وقل�ة1الأرا�س�ي1املتواف�رة1لأغرا��س1التنمي�ة1ال�س�كنية1وع�دم1مالئم�ة1الدع�م1ال�س�كاين.1واأك�دت1عل�ى1اأهمي�ة1دور1القط�اع1

اخلا��س1وبن�اء1اأط�ر1ال�س�راكة1ب�ني1القطاع�ني1الع�ام1واخلا��س.
الجدول ٦-2-1:  احصائيات وزارة االسكان لمشروعات المساكن، 2٠1٦م.

قيد التنفيذتقديم عطاءاتقيد التصميم

٩52567المشروعات 

1415672136٠7٠724الوحدات السكنية
١8٧  م�شروعاً لتوفري   ٢٣٣٦5١ وحدة �شكنيةاإلجمالي

 امل�شدر: وزارة الإ�شكان، ٢٠١٦م.

اجلدول61-2-11اأعاله1يبني1ان1امل�ساريع1احلالية1قيد1التنفيذ1�ستوفر1تقريبًا1لدى1اكتمالها1234.٠٠٠1وحدة1�سكنية.

�س�وف1ي�س�هم1بناء1املدن1القت�سادية1الأربع1يف1تخفيف1�سغوط1الطلب1وارتفاع1الأ�س�عار1امل�س�اكن1يف1املدن1الأخرى1القائمة،1و�س�تقوم1
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وزارة1الإ�سكان1اأي�سا1ببناء1املجمعات1ال�سكنية1العامة1يف1مواقع1خمتارة1لتوفري1امل�سكن1املي�سر1لأ�سر1الدخل1املحدود.1حاليًا1تقوم1وزارة1
ال�سكان1بتنفيذ1661م�سروع1حتتوي1على112.3511وحدة1�سكنية1و145.82٩1�سقة1�سكنية1�سيتم1بنائها1عن1طريق1املطورين1العقاريني،1

و127.25٩11ار�سًا1مطورة1باإجمايل1186.47511منتجًا1�سكنيًا.1

القدرة1على1متلك1م�س�كن1بتكلفة1مي�س�ورة1م�س�كلة1�سعبة1،1فاأ�س�عار1امل�س�اكن1على1نطاق1اململكة1ت�سل1يف1املتو�س�ط1اإىل1144،٠٠٠1دولر1
اأمريكي1يف1مقابل1متو�سط1دخل1�سنوي118،8511دولر1اأمريكي،1وعليه1تكون1ن�سبة1�سعر1امل�سكن1اإىل1الدخل1،11:17.61وتبلغ1ن�سبة1متلك1

ال�سعوديني1مل�ساكنهم1٪6٠.

حتديد �سروط ومعايري االأولية واآلية اال�ستحقاق لتنظيم الدعم ال�سكني والرهن العقاري

اأطلق�ت1وزارة1الإ�س�كان1برنام�ج11»اإ�س�كان« ال�ذي1يح�دد1�س�روط1و1اولوي�ة1املتقدم�ني1ومعاي�ري1اآلي�ة1ال�س�تحقاق1للح�س�ول1عل�ى1الدعم1
ال�س�كني1من1الدولة1وت�س�مل1احلالة1املالية1للمتقدم1واأ�س�رته،1�س�ن1املتقدم،1عدد1اأفراد1الأ�س�رة،1احلالة1الجتماعية1وال�سحية1للمتقدم1
واأ�سرته.1وي�سار1ملعاجلة1طلبات1املتقدمني1وتطبيق1�سروط1ال�ستحقاق1ومعايري1الأولوية1عليها1وفق1مبادئ1العدالة1وال�سفافية1والتوازن1

والتغطية1والإ�ستدامة.

وياأت�ي1اإط�الق1البواب�ة1اللكروني�ة1»اإ�س�كان«111www.eskan.gov.sa11لتنظي�م1الدع�م1ال�س�كني1ومتكني1الأ�س�ر1يف1جمي�ع1مناطق1اململكة1
م�ن1تق�دمي1طلب�ات1الدع�م1ال�س�كني1م�ن1خالله�ا.1وق�د1بلغ1ع�دد1املتقدمني1)٩6٠.3٩71(1متقدم�ا،1فيما1بلغ11عدد1امل�س�تحقني1من1جميع1
مناطق1اململكة1حاليًا1)754.57٠(1م�س�تحقًا1وقد1مت1توزيع1الوحدات1ال�س�كنية1يف1عدد1من1مناطق1اململكة1)جازان-الق�سيم-املدنية1

املنورة(1كما1مت1توزيع1م�س�روع1اأر�س1وقر�س1بالريا�س،1

ا�س�تهدف1الربنام�ج1الأ�س�ر1ال�س�عودية1الأك�رث1ا�س�تحقاقًا1للدع�م1الإ�س�كاين1م�ن1حي�ث1ع�دم1متل�ك1م�س�كن1منا�س�ب1م�ع1مراع�اة1العم�ر1
والدخ�ل1وع�دد1اف�راد1الأ�س�ره1واحلال�ة1الإجتماعي�ة1واحل�الت1اخلا�س�ة1)كاملطلق�ات1والأرام�ل1وذوي1الإحتياج�ات1اخلا�س�ة(،1و�س�مح1
الربنام�ج1للم�راأة1ال�س�عودية1بالتق�دم1ك�رب1لال�س�رة1طامل�ا1كانت1عائل�ة1لولدها1وذلك1للمره1الأوىل1يف1تاريخ1اململكة1ف�س�اوى1بينها1وبني1
الرجل،1بل1اأنه1ميزها1عنه1يف1بع�س1احلالت1كحالت1الأرامل1واملطلقات1حيث1منحها1نقاطًا1ا�سافية1لرفع1اأولويتها1يف1احل�سول1على1

الدعم1ال�س�كني.

وف�رت1وزارة1الإ�س�كان1لالأ�س�ر1ال�س�عودية1منتج�ات1�س�كنية1مدعوم�ه1متنوع�ة،1حي�ث1اعلن�ت1يف1اكتوب�ر2٠141م1ع�ن1املرحل�ة1الأوىل1م�ن1
قائم�ة1منتج�ات1الدع�م1ال�س�كني1الت�ي1�س�يتم1تخ�سي�سه�ا1لالأ�س�ر1ال�س�عودية1امل�س�تحقة1�سم�ن1الأ�س�ر1الت�ي1تقدم�ت1ع�رب1بواب�ة1برنام�ج1
)اإ�س�كان(1بل�غ1ع�دد1املنتج�ات1اك�رث1م�ن11٠61األ�ف1منت�ج1�س�كني،1وق�د1بل�غ1الع�دد1مبنت�ج1الوح�دات1ال�س�كنية112.4٩61وح�دة،1والع�دد1
مبنت�ج1الأر��س1والقر��س1252.21611منتج�ًا،1والع�دد1مبنتج1القر�س1ل�س�راء1�س�قة1عرب1برنامج1ال�س�راكة145.82٩1منتجًا1بالإ�سافة1اىل1

12٠٠.٠٠٠قر�س�ًا1�س�كنيًا1متاح�ًا1يف1كل1املحافظ�ات1ل�س�راء1منت�ج1�س�كني1جاه�ز1اأو1لبن�اء1م�س�كن.

ت�شجيع ت�شييد وتوفري ال�شكان املي�شر

تق�دم1وزارة1الإ�س�كان1اأربع�ة1اأ�س�كال1للدع�م1ال�س�كني1يف1�س�ورة1منتج�ات1�س�كنية1ه�ي:1قرو��س1مي�س�رة،1توف�ري1اأرا�س�ي1مط�وره،1بن�اء1
م�س�اكن،1اأو1قر��س1واأر��س1.

ت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض يف توفري ال�شكان املي�شر

م�ن1امله�م1ال�س�عي1يف1بن�اء1اأط�ر1�س�راكة1وتع�اون1ن�س�ط1م�ع1القط�اع1اخلا��س1ل�سم�ان1توف�ري1ما1يكف�ي1من1امل�س�اكن1بزيادة1امل�وارد1املتاحة1
لال�س�تثمار.1وقد1عملت1وزارة1الإ�س�كان1بنهج1ال�س�راكة1مع1القطاع1اخلا�س1يف1بناء1وتوفري1الإ�س�كان1املي�س�ر.1ولدعم1هذا1النهج،1ت�س�عى1
ال�وزارة1اإىل1تعزي�ز1الأط�ر1التنظيمي�ة،1وزي�ادة1حتفي�ز1القط�اع1اخلا��س،1واعتم�اد1ال�س�ركات1اخلا�س�ة1الق�ادرة1على1العم�ل1والتعاون1مع1

احلكوم�ة1يف1جمال1تطوي�ر1الأرا�سي.

وبالن�س�بة1لأ�س�عار1الأرا�س�ي1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1فه�ي1مرتفع�ة1نتيج�ة1امل�سارب�ات1العقاري�ة1يف1املخطط�ات1املق�س�مة1م�ن1ناحي�ة،1وم�ن1
الناحي�ة1الأخ�رى1اإحج�ام1البع��س1م�ن1اأ�سح�اب1الأرا�س�ي1البي�س�اء1عن1تطوير1قطع1اأرا�سيه�م1الكائنة1يف1مواقع1ا�س�راتيجية1جيدة1داخل1املدن،1
وملعاجل�ة1الو�س�ع11اق�رت1احلكوم�ة1ع�ام2٠151م1جمموعة1من1القرارات1تهدف1اىل1ت�س�هيل1وت�س�ريع1فر�س1متلك1املواطن1لالأر�س1وبناء1
ال�س�كن1عليه�ا،1وفر��س1ر�س�وم1عل�ى1الأرا�س�ي1البي�س�اء1داخ�ل1النط�اق1العم�راين1للم�دن1واملحافظ�ات1واملراك�ز،1كم�ا1اق�رت1احلكوم�ة11
ال�سيا�س�ات1العامة1للتمويل1العقاري1وت�س�كيل1جلنة1من1وزارات1املالية،1الإ�س�كان،1العدل،1التجارة1وال�سناعة،1والقت�ساد1والتخطيط،1
وكذال�ك1موؤ�س�س�ة1النق�د1العرب�ي1ال�س�عودي،1وهيئ�ة1ال�س�وق1املالي�ة1تتوىل1و�س�ع1اخلطط1التنفيذي�ة1للو�سول1اإىل1الأهداف1ال�س�راتيجية1
التي1حددتها1ال�سيا�س�ات1العامة1للتمويل1العقاري،1ومتابعة1تنفيذ1تلك1اخلطط،1وربطها1مبدد1زمنية1حمددة،1وموؤ�س�رات1قيا��س1اأداء،1
ويك�ون1تنفي�ذ1ال�سيا�س�ات1مقرًن�ا1باإيج�اد1�س�جل1ائتم�ان1عقاري،1وحتديد1ال�س�رائح1امل�س�تهدفة1م�ن1التمويل1العقاري1ب�س�ورة1وا�سحة.
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3- ضمان الحصول على مياه شرب آمنة 

ن�درة1املي�اه1يف1اململك�ة1تع�ود1لغلب�ة1الطاب�ع1ال�سح�راوي1على1بيئة1اململكة1العربية1ال�س�عودية.1اإذ1ل1اأنه�ار1ول1بحريات1يف1اأر�س1اململكة،1
وكمية1الأمطار1�سئيلة1جدًا1طوال1ال�سنة،1وما1انفكت1احلاجة1اإىل1املياه1تزداد1عاما1بعد1عام1ب�سبب1وترية1التح�سر1ال�سريع1الناجمة1

عن1النمو1ال�سكاين1يف1اململكة.

يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية،1تعت�رب1الطبق�ات1ال�سخرية1احلاملة1للمياه1اجلوفية1امل�سدر1الرئي��س1لإم�دادات1املياه،1وتغطي1مناطق1
نبوبية1العميقة1يتم1ا�س�تخراج1املياه1منها1يف1املناطق1احل�سرية1والريفية.1 �سا�س�عة1من1اململكة،1فهناك1ع�س�رات1اآلآلف1من1الآبار1الأ
ويف1ال�س�بعينات1م�ن1الق�رن1املا�س�ي،1اأطلق�ت1احلكوم�ة1مب�ادرة1رئي�س�ة1لتحدي�د1مواق�ع1الطبق�ات1اجلوفي�ة1احلامل�ة1للمي�اه1وتقدي�ر1
كمياته�ا1وو�س�ع1خريط�ة1هيدرولوجي�ة1وطني�ة1بذل�ك،1وخل�س�ت1اإىل1اأن1معظ�م1املناط�ق1يف1جميع1اأنحاء1البالد1ميكنه�ا1احل�سول1على1

املي�اه1م�ن1طبق�ات1املي�اه1اجلوفي�ة،1اإل1اأن1ا�س�تخراجها1و1ا�س�تخدامها1بحاجة1اإىل1تر�س�يد1وعناية.1

وهن�اك1م�س�در1اآخ�ر1لتاأم�ني1اإم�دادات1املي�اه،1وهو1مياه1البحر1املحالة1،1اإذ1تعترب1اململكة1العربية1ال�س�عودية1اأكرب1منتج1للمياه1املحالة1
يف1الع�امل1ع�رب1271حمط�ة1حتلي�ة1مي�اه1تابع�ة1للموؤ�س�س�ة1العام�ة1لتحلي�ة1املي�اه1املاحل�ة1تنت�ج1اأك�رث1م�ن131ملي�ون1م�ر1مكع�ب1م�ن1املي�اه1
ال�ساحل�ة1لل�س�رب1يومي�ا.1وتوف�ر1ه�ذه1املحط�ات1اأك�رث1م�ن7٠1٪1من1املياه1امل�س�تخدمة1يف1املدن،1والق�س�م1الأكرب1م�ن1احتياجات1قطاع1

ال�سناع�ة.،1كم�ا1تعت�رب1اأي�س�ا1م�سدرا1رئي�س�ا1لتولي�د1الطاقة1الكهربائي�ة1يف1اململكة.

الشكل ٦-3-1:  إمدادات المياه من محطات التحلية، 1٩٧٠ - 2٠12م.
 

امل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط ) منجزات خطط التنمية الوطنية ، الف�شل الثالث (، ١9٧٠- ٢٠١٢م.

ت�ستخدم1ال�سدود1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1حلجزاملياه1ال�سطحية1يف1مناطق1الفي�سانات1وال�سيول1املتكررة.1هناك1اأكرث1من12٠٠1
م�ن1ال�س�دودد1جتم�ع1م�ا1يق�در1ب��1161بلي�ون1ق�دم1مكعب1�س�نويا1من1الأمطار1ال�س�طحيًة.1واأكرب�س�دود1للمياه1م�س�يدة1عل�ى1وادي1جيزان1
ووادي1فاطم�ة1ووادي1بي�س�ة1و1وادي1جن�ران.1ويت�م1ا�س�تخدام1مياهه�ايف1اأغرا��س1الزراع�ة1حي�ث1يت�م1توزيعه�ا1ع�رب1اآلف1الأمي�ال1من1

قن�وات1و1جم�اري1ال�ري1مل�س�احات1�سا�س�عة1من1الأرا�سي1اخل�سبة1التي1كان�ت1فيما1م�سى1اأرا�س1بور.1

هن�اك1م�س�در1مي�اه1اآخ�ر1جدي�د1يف1اململك�ة1العربي�ة1ال�س�عودية1يت�م1ت�س�ليط1ال�سوء1علي�ه1موؤخرا1يتمث�ل1يف1اإعادة1تدوير1املي�اه1العادمة1
)الرمادي�ة(،1حي�ث1ته�دف1احلكوم�ة1اإىل1اإع�ادة1تدوي�ر1م�ا1يق�رب1م�ن14٠1٪1م�ن1املي�اه1امل�س�تخدمة1لالأغرا��س1املنزلي�ة1يف1املناط�ق1
احل�سرية،1واأن�سئت1لهذا1لغر�س1حمطات1اإعادة1تدوير1يف1الريا�س1وجدة1وغريها1من1املراكز1ال�سناعية1احل�سرية1الرئي�سة.1ويتم1

ا�س�تخدام1املي�اه1املع�اد1تدويره�ا1ل�ري1احلقول1الزراعي�ة1واحلدائق1واملتنزه�ات1العامة1يف1املدن.1

م�ن1خ�الل1ه�ذه1اجله�ود،1يت�م1توري�د1املي�اه1الآمن�ة1والنقي�ة1يف11،66٠1م�ن1امل�دن1والق�رى1والهج�ر،1كم�ا1يتم1تزوي�د1قراب�ة14٠6٠1قرية1
وهج�رة1اأخ�رى1بوا�س�طة1وايت�ات1)�سهاري�ج1(1نقل1املياه.

يف1ع�ام1،2٠131اأطلق�ت1وزارة1املي�اه1والكهرب�اء1321م�س�روعا1مبيزاني�ة1اإجمالي�ة1قدره�ا18241ملي�ون1ري�ال1�س�عودي1)م�ا1يع�ادل1ح�وايل1
1222.5مليون1دولر1اأمريكي(1يف1جميع1اأنحاء1البالد1لتطوير1�س�بكة1اإمدادات1املياه1والآبار1املحلية،1واإن�س�اء1مرافق1جتميع1ومعاجلة1
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ملي�اه1ال�س�رف1ال�سح�ي،1وجتدي�د1�س�بكات1املي�اه1القدمي�ة،1وهن�اك15.3311بلي�ون1دولر1اأمريكي1ملرفق�ي1الكهرباء1واملي�اه1�سدرت1حديثًا1
مع1تويل1خادم1احلرمني1ال�س�ريفني1امللك1�س�لمان1�س�دة1احلكم.

٤- ضمان الربط المستدام بشبكات الصرف الصحي

وزارة1املي�اء1و1الكهرب�اء،1ه�ي1اجله�ة1املعني�ة1من�ذ12٠٠31بو�س�ع1الآلي�ات1والأط�ر1والرتيب�ات1املتعلق�ة1ب�اإدارة1مراف�ق1املي�اه1وال�س�رف1
ال�سح�ي،1بينم�ا1تعن�ى1�س�ركة1املي�اه1الوطني�ة1بالبني�ة1التحتي�ة1للمي�اه1وال�س�رف1ال�سح�ي.1فط�ول1�س�بكات1ال�س�رف1ال�سح�ي1يتج�اوز1
117،6٠٠ك�م1ع�رب1الب�الد،1وهن�اك1831،٠٠٠1اأ�س�رة1مو�سول�ة1بال�س�بكة،1وم�ع1ذلك،1فخدمة1�س�بكات1ال�سرف1ال�سح�ي1تغطي1فقط1اأقل1
م�ن1ن�س�ف1الكتل�ة1العمراني�ة1يف1بع��س1امل�دن1الرئي�س�ة،1وت�س�تقبل1حمط�ات1معاجل�ة1مي�اه1ال�س�رف1ال�سح�ي1كمي�ات1من1مي�اه1ال�سرف1
تتجاوز1طاقتها1الق�سوى.1وتبلغ1ن�سبة1التغطية1ب�سبكة1ال�سرف1ال�سحي1نحو48.٠71٪1كما1يف1،2٠1٠1ومن1املتوقع1اأن1ترتفع1اإىل1٪531

يف1املناط�ق1احل�سري�ة1يف2٠141.

5-تحسين الحصول على الطاقة المحلية النظيفة 

تولي�د1الكهرب�اء1يف1اململك�ة1معني�ة1ب�ه1وزارة1املي�اه1والكهرب�اء،1اأم�ا1حت�س�ني1اأداء1�سناع�ة1الكهرب�اء1فتعن�ى1ب�ه1هيئ�ة1تنظي�م1الكهرب�اء1
والنتاج1املزدوج1التي1اأجازت1ل�س�ركتني1رئي�س�تني1هما1ال�س�ركة1ال�س�عودية1للكهرباء1واملوؤ�س�س�ة1العامة1لتحلية1املياه1املاحلة1انتاج1الطاقة1
الكهربائية. وهناك1اأي�سا1�سركات1كربى1اأخرى1م�ستهلكة1للطاقة1مرخ�س1لها1انتاج1الطاقة1ك�سركة1اأرامكو1ال�سعودية1و�سركة1�سابك.

و�سل�ت1ق�درة1التولي�د1الإجمالي�ة1اأثن�اء1احلم�ل1ال�ذروي1اإىل168،17٩1ميج�اواط1يف1ع�ام1،2٠141مقارن�ة1ب�13٠،3٠٠1ميج�اواط1تقريبا1يف1
عام1،2٠٠41ما1ي�سري1اإىل1متو�سط1معدل1منو1�سنوي1بن�سبة18،٩1٪.1اأما1اإجمايل1الطاقة1املبيعة1من1كافة1حمطات1التوليد1فبلغت1يف1عام1

12٠14نحو12٩5،5321مليون1كيلوات/�ساعة.

يف1 الكهرباء1 وجت�اوز1النم�و1يف1معدلت1ا�س�تهالك1 لأخ�رية.1 1 ت ا ل�س�نو ا الكهرب�اء1يف1 كان�ت1هن�اك1زي�ادة1م�سط�ردة1يف1ا�س�تهالك1
الوطني1ككل1،1ما1يعترب1تقدما1نحو1التنمية1القليمية1املتوازنة.1 النمو1 متو�سط1 منوًا1 املناطق1الأقل1

يف1،2٠141كانت1ن�س�بة1ا�س�تهالك1القطاع1ال�س�كني1من1اإجمايل1الطاقة1امل�س�تهلكة151،11٪1)1136،٠83مليون1كيلوات/�س�اعة(1مقارنة1
ب�2٠1٪1اإ�س�تهالك1�سناعي1و151٪1اإ�س�تهالك1جتاري.1

اإىل17،61مليون1م�سركا1يف2٠141. و�سل1عدد1امل�سركني1على1م�ستوى1اململكة1

الدرا�س�ات1الت�ي1اأجري�ت1موؤخ�را1لجتاه�ات1ا�س�تهالك1الطاق�ة1)عل�ى1�س�بيل1املث�ال1يف1الريا�س،1حيث1يبلغ1النمو1ال�س�نوي1يف1ا�س�تهالك1
الطاقة1حاليا1حوايل81٪(1ت�سلط1ال�سوء1على1احلاجة1لإدارة1الطلب1يف1قطاع1الطاقة،1رمبا1عن1طريق1الإ�سالحات1ال�سعرية1التدريجية،1
م�ن1اأج�ل1حماي�ة1�سناع�ة1ت�سدي�ر1النف�ط1يف1�س�وء1تزاي�د1كمي�ات1الوق�ود1النفط�ي1ال�الزم1ملحط�ات1التوليد1امل�زدوج1/1وحمط�ات1حتلية1

املياه.1وجتري1حاليا1درا�س�ة1تنمية1م�سادر1بديلة1للطاقة،1ل1�س�يما1الطاقة1ال�سم�س�ية1والنووية.

٦- دعم توفير وسائل النقل المستدامة
ا�س�تجابة1للتح�سر1ال�س�ريع1نتيجة1لتنامي1اعداد1ل�س�كان،1خا�سة1يف1املدن1الرئي�س�ة،1ا�سبح1تطوير1�س�بكات1نقل1متطورة1وم�س�تدامة1من1
الأولوي�ات1الق�س�وى1للحكوم�ة.1وحي�ث1اأن1وزارة1النق�ل1ه�ي1املعني�ة1عل�ى1امل�س�توى1الوطني1بو�سع1اخلطط1وال�سيا�س�ات1وال�س�راتيجيات1
يف1جم�ال1النق�ل،1با�س�رت1يف12٠111باع�داد1ا�س�راتيجية1النق�ل1الوطني�ة1الت�ي1ته�دف1لتوف�ري1نظ�م1نق�ل1م�س�تدامة1على1امل�س�توى1الوطني1

والإقليم�ي1و1املحلي.

وق�د1�س�لطت1ا�س�راتيجية1النق�ل1الوطني�ة1ال�س�وء1عل�ى1اأهمي�ة1خدمات1النقل1العام1ودورها1احلا�س�م1خا�سة1يف1املدن1الرئي�س�ة1التي1باتت1
طرقاتها1و�سوارعها1تعج1بحركة1مرورية1جلها1من1ال�سيارات1اخلا�سة.1وهنا1يربز1دور1النقل1العام1يف1توفريه1لو�سائط1نقل1فاعلة1وكافية1
ويق�ل1 1 ي�ة ر و ملر ا ت1 م�ا لزدحا ا 1 ة ه�ر ظا فتخ�ف1 1 مل�دن ا 1 خ�ل ا د 1 �س�ة اخلا ت1 كب�ا للمر ا�س�تخدامهم1 م�ن1 تقل�ل1 للمواطن�ني1
حجم1التلوث1املحلي1نتيجة1لتقليل1انبعاثات1غاز1ثاين1اأك�سيد1الكربون،1ما1يح�ّسن1من1اأحوال1البيئة1وينعك�س1اإيجابًا1على1جودة1احلياة،1

من1هنا1تنبع1الأهمية1احلا�س�مة1ل�سرورة1حتقيق1نظام1نقل1عام1متكامل1وم�س�تدام.
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يف1 اعتم�دت1احلكوم�ة1تنفي�ذ1خم�س�ة1م�س�اريع1متزامن�ة1لتحقي�ق1نظ�م1نق�ل1ع�ام1متكامل�ة1 ومت�س�يا1م�ع1ا�س�راتيجية1النق�ل1الوطني�ة،1
. م م�ا لد ا 1 ة �س�ر حا و 1 ة ج�د 1 املدين�ة1املن�ورة، مك�ة1املكرم�ة،1 الريا��س،1 اململك�ة1ه�ي1 يف1 خم��س1م�دن1رئي�س�ة1

ويف1ع��ام2٠121م1واف��ق1جمل���س1ال��وزراء1عل��ى1تنفي��ذ1م�س��روع1النق��ل1الع��ام1يف1مدين��ة1الريا���س1بكام��ل1مراحل��ه1وف��ق1للدرا�س��ات1الت��ي1
اأعدته��ا1الهيئ��ة1العلي��ا1لتطوي��ر1مدين��ة1الريا���س1�سم��ن1املخط��ط1ال�س��راتيجي1ال�س��امل1ملدين��ة1الريا���س1وغريه��ا1م��ن1الدرا�س��ات1التي1
قام��ت1به��ا1يف1جم��ال1النق��ل1الع��ام،1ويتك��ون1م�س��روع1املل��ك1عبدالعزي��ز1للنق��ل1الع��ام1م��ن1�س��بكة1متكامل��ة1م��ن1القط��ارات1واحلاف��الت،1
حيث1ي�سكل1م�سروع1»قطار1الريا�س«1العمود1الفقري1لنظام1النقل1العام1يف1املدينة،1ويتكون1من1�ستة1خطوط1رئي�سية1بطول1اإجمايل1
يبل��غ11761كيلوم��رًا،1و185حمط��ة1تغط��ي1معظ��م1املناط��ق1ذات1الكثاف��ة1ال�س��كانية1واملن�س��اآت1احلكومية1والأن�س��طة1التجاري��ة1والتعليمية1
وال�سحي��ة،1وترتب��ط1مبط��ار1املل��ك1خال��د1الدويل1ومركز1امللك1عبداهلل1املايل1واجلامعات1الكربى1وو�س��ط1املدينة1ومركز1النقل1العام.

وتتوزع1م�س�ارات1�س�بكة1القطار1بني1ثالثة1م�س�تويات:1)اأنفاق1حتت1الأر�س1بن�س�بة1تبلغ1نحو421٪،1م�س�ارات1على1�س�طح1الأر�س1بن�سبة1
تبلغ1نحو111٪،1وم�سارات1على1اجل�سور1بن�سبة1نحو471٪(،1كما1ي�ستمل1امل�سروع1على151مراكز1للتحكم1والت�سغيل،1و125موقعا1ملواقف1

ال�س�ياراتPark & Ride1 و�س�بعة1مراك�ز1للمبي�ت1وال�سيانة.

وق�د1ج�رى1ت�سمي�م1كاف�ة1عنا�س�ر1م�س�روع1قط�ار1الريا��س،1وف�ق1موا�سف�ات1تقني�ة1وت�سميمي�ة1عالي�ة1م�ن1اأبرزه�ا1ا�س�تخدام1نظ�ام1
القطارات1والآيل1)بدون1�س�ائق(،1واإن�س�اء1املحطات1وفق1ت�ساميم1معمارية1حديثة1وتتميز1هذه1املحطات1بتوفرها1على1كافة1و�س�ائل1

الراح�ة1وال�س�المة1واأح�د1نظم1املعلوم�ات1والت�سالت.

و�سي�ستوعب1امل�سروع1يف1مرحلة1الت�سغيل1الأوىل1خدمة1اأكرث1من1مليون1راكب1يوميا،1لي�سل1يف1طاقته1ال�ستيعابية1الق�سوى1اإىل13،61
مليون1راكب1يوميًا.

فيما1ي�ستمل1م�سروع1»حافالت1الريا�س«1على1اإن�ساء1�سبكة1للنقل1باحلافالت1تتكون1من1241م�سارًا1ومتتد1اإىل112٠٠1كيلومرًا1لتغطي1
كام�ل1مدين�ة1الريا��س1ع�رب11٠٠٠1حافلة1حمتلفة1الأحجام1وال�س�عات1تبلغ1طاقتها1ال�س�تيعابية1الإجمالي�ة1٩٠٠1األف1راكب1يوميا،1كما1
ت�سم1�س�بكة1احلافالت167٠٠1حمطة1انتظار1مبختلف1الفئات1والأحجام،1اإ�سافة1اإىل1اأنظمة1التحكم1واملراقبة1ومنافذ1بيع1التذاكر،1

وتتكامل1مع1�س�بكة1قطار1الريا�س1عرب1حمطات1م�س�ركة1لكال1ال�س�بكتني1يف1عدد1من1اخلطوط1الرئي�س�ية1يف1املدينة.

ميث�ل1م�س�روع1النق�ل1الع�ام1مبدين�ة1الريا��س1اإح�دى1الو�س�ائل1الفاعل�ة1يف1تنفي�ذ1:الربام�ج1التنفيذية1ال�س�راتيجية1املعتمدة1مل�س�تقبل1
املدينة1يف1املخطط1ال�سراتيجي1ال�سامل1ملدينة1الريا�س،1والركيزة1العملية1لتحقيق1املتطلبات1ال�سراتيجية1يف1امل�ستقبل1احل�سري1
ملدينة1الريا�س،1من1اأهمها1:1رفع1الكثافات1العمرانية،1وما1ينتج1عنها1من1خف�س1كلفة1تاأ�سي��س1البنية1التحتية،1وتر�س�يد1املوارد.

واأ�سح�ت1الدرا�س�ات1الت�ي1قام�ت1به�ا1الهيئ�ة1العلي�ا1لتطوي�ر1مدين�ة1الريا��س1اأن1اإجم�ايل1القيم�ة1امل�ساف�ة1الناجتة1من1تنفيذ1امل�س�روع1
والت�س�غيل1الأىل1تق�در1بح�وايل1431ملي�ار1ري�ال1فيم�ا1ق�در1اإجم�ايل1القيمة1امل�سافة1خالل1مرحلة1الت�س�غيل1امل�س�تمر1بح�وايل14،51مليار1
ري�ال1�س�نويا،1وتنت�ج1ب�س�كل1اأ�سيا�س�ي1م�ن1توط�ني1ال�سناعات1وتوف�ري1الفر�س1الوظيفية1للك�وادر1الوطنية1يف1جم�الت1النقل1العام.

٧1- التحديات الناشئة والدروس المستفادة 
يعت�رب1تاأم�ني1اإ�س�كان1ك�رمي1وبني�ة1حتتي�ة1كافي�ة1جلمي�ع1املواطن�ني1م�ن1ب�ني1الأولوي�ات1الق�س�وى1للحكوم�ة.1وكان1النه�ج1ال�ذي1اتبعت�ه1
احلكوم�ة1لتحقي�ق1الأه�داف1الإ�س�كانية1يف1من�ح1املواطن�ني1قرو�س�ا1�س�كنية1ب�دون1فوائ�د،1وبرغ�م1عظ�م1اجله�ود1احلكومي�ة1يف1جم�ال1
ال�ستثمار1يف1قطاع1ال�سكان1ما1يزال1املواطنون1بحاجة1للدعم1ال�سكني1للح�سول1على1م�ساكن1لهم.1ومع1اأن1العمل1جار1الآن1يف1تنفيذ1

برنامج1�سخم1لالإ�س�كان1العام1املي�س�ر1ما1يزال1التحدي1اأمام1توفري1ال�س�كن1باأ�س�عار1معقولة1يف1املدن1الرئي�س�ة1باململكة1قائما.

له�ذا1و�سع�ت1وزارة1ال�س�كان1ال�س�راتيجية1الوطني�ة1لالإ�س�كان1اأقره�ا1جمل��س1ال�وزراء1يف12٠141وم�ن1اأهدافه�ا1حتدي�د1احلاج�ة1
الإ�س�كانية1يف1جمي�ع1مناط�ق1اململك�ة1واآلي�ات1جدي�دة1لتاأم�ني1الإ�س�كان1املي�س�ر.

ويف1غم�رة1النم�و1ال�س�كاين1ال�س�ريع1يف1امل�دن1الرئي�س�ة1باململك�ة1اإب�ان1�س�بعينات1وثمانينات1الق�رن1الفائت1جلاأت1الفئ�ات1الكرث1حاجة1
من1ال�سكان1اإىل1اإقامة1اأعداد1كبرية1من1الأحياء1ال�سكنية1ال�سعبية1غري1الر�سمية1يف1مناطق1و�سط1املدن1»التقليدية«1املتهالكة1عمرانيا1
وعلى1اأطراف1املدن،1اقرحت1اأمانات1وبلديات1املدن1واجلهات1احلكومية1املعنية1ب�سئون1التنمية1احل�سرية1اأمناطا1تطويرية1متنوعة1
ملعاجلة1اأو�ساع1تلك1املناطق1الع�سوائية1توزعت1ما1بني1برامج1هدم1وازالة1بالكامل1واإعادة1تخطيط1وتعمري1من1جديد1للمتهالك1منها1
اأو1الإكتف�اء1باإدخ�ال1حت�س�ينات1نوعي�ة1يف1ح�ال1ل1يتطل�ب1الأم�ر1اإزال�ة1املنطقة1بالكامل،1وق�د1وفرت1برامج1الرتق�اء1بالبيئة1العمرانية1
للمناط�ق1والأحي�اء1الع�س�وائية1فر�س�ا1لتاأم�ني1ال�س�كان1املي�س�ر1يف1املراك�ز1احل�سري�ة.1ويف1كل1الأح�وال،1تبق�ى1املناط�ق1الع�س�وائية1يف1

مدينة1جدة1حتديدًا1ومدينتي1مكة1واملدينة1اأي�سا1م�س�كلة1توؤرق1اجلهات1املعنية1يف1هذه1املدن.
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التحدي�ات1عدي�دة1ومعق�دة،1نوجزه�ا1يف1اأربع�ة1حتدي�ات1رئي�س�ة1ينبغي1الت�سدي1له�ا1وتذليلها1من1اأجل1اأن1تكون1ال�س�راتيجية1الوطنية1
لالإ�س�كان1فاعلة1وقابلة1للتنفيذ:

· حاجة1قطاع1ال�سكان1لأنظمة1ولوائح1اأكرث1حزما.	
· اخللل1يف1�سوق1ال�سكان1ويرجع1يف1جزء1منه1لغياب1البيانات1الدقيقة1مما1اأ�سهم1يف1اأزمة1نق�س1امل�ساكن1يف1اململكة.	
· عدم1كفاية1الدعم1املايل1للمواطنني1للح�سول1على1امل�سكن.	
· قلة1الأرا�سي1املنا�سبة1لأغرا�س1التطوير1الإ�سكاين1نتيجة1لنواحي1نق�س1وق�سور1يف1اإدارة1الأرا�سي1والتخطيط1العمراين.	

وت�س�كل1ه�ذه1التحدي�ات1ال�سا��س1ال�ذي1ت�س�تند1اإلي�ه1بقي�ة1حم�اور1ال�س�راتيجية:1فالأه�داف1واحلل�ول1وال�سيا�س�ات1والربام�ج1م�سمم�ة1
جميعه�ا1ملواجه�ة1ه�ذه1التحدي�ات1وتذليله�ا1والو�س�ول1بقط�اع1ال�س�كان1يف1اململكة1لل�سورة1املن�س�ودة.1

كذل�ك،1م�ا1ت�زال1التحدي�ات1قائم�ة1اأم�ام1توف�ري1اإم�دادات1كافي�ة1م�ن1املي�اه1و�س�بكات1ال�س�رف1ال�سح�ي1يف1اململك�ة،1واملقلق1هن�ا1ارتفاع1
1ال�س�تهالك1الف�ردي1م�ن1املي�اه1يف1اململك�ة1ال�ذي1ينبغ�ي1مواجهت�ه1م�ن1خ�الل1التطبي�ق1ال�س�ارم1ملب�داأ1»الدف�ع1مقاب�ل1ال�س�تهالك«1.
هن�اك1حت�د1اآخ�ر1قائ�م1فيم�ا1يت�س�ل1بالتاأخ�ر1يف11تنفي�ذ1�س�بكات1ت�سري�ف1مي�اه1الأمط�ار1وال�س�يول1ومواجه�ة1الفي�سان�ات1وبخا�س�ة1يف1

مدينت�ي1الريا��س1وجدة.1

اأي�س�ا1م�ن1ب�ني1الأولوي�ات1الق�س�وى1للحكوم�ة1تطوي�ر1نظ�ام1نق�ل1ع�ام1متكام�ل1يرتق�ي1بحي�اة1�س�كان1امل�دن1ويع�زز1تناف�س�ية1اقت�س�ادات1
امل�دن1الرئي�س�ة1اقليمي�ا1ودولي�ا،1وهن�اك1خم��س1م�س�اريع1عمالق�ة1لقام�ة1نظ�م1نق�ل1ع�ام1متكامل�ة1)حاف�الت1وم�رو(1يف1م�دن1الريا��س1
ومك�ة1املكرم�ة1واملدين�ة1املن�ورة1وج�دة1وحا�س�رة1الدم�ام1م�ن1املتوقع1اأن1ت�س�هم1يف1حت�س�ني1حركة1النق�ل1داخل1املدن1وجذب1امل�س�روعات1

ال�س�تثمارية1اخلا�س�ة1اإىل1اململكة1العربية1ال�س�عودية.1

�شرورة �شياغة نظام للتخطيط العمراين

نظ�را1لتناث�ر1وق�دم11الأح�كام1والقواع�د1احلالي�ة1املعم�ول1به�ا1يف1تنظي�م1�س�وؤون1التخطيط1العم�راين1باململكة1وعدم1كفايتها1كاإطار1ت�س�ريعي1�س�امل1لعملية1التخطيط1
العم�راين1مب�س�توياته1الوطني�ة1والإقليمي�ة1واملحلي�ة،11ب�ات1لزام�ا1الإ�س�راع1يف1�سياغ�ة1نظ�ام1تخطي�ط1عمراين1�س�امل11وناظ�م1ل�سبط11وتوجية1التنمي�ة1العمرانية1على1

احليز1الوطني1يتناول1ب�س�كل1خا�س1ال�س�ئون1التالية:

· اإجراءات1التخطيط1العمراين،1امل�سوؤوليات1الأدارية1يف1التخطيط1العمراين،1والالمركزية1ومتكني1الأجهزة1املحلية1املعنية1بالتخطيط1العمراين.1	
· اأمناط1خمططات1ا�ستعمال1الأرا�سي1)خمططات1رئي�سة،1خمططات1تق�سيم1اأرا�سي..(	
· املعايري1الفنية1الوطنية1ملخططات1ا�ستعمال1الأرا�سي.	
· املعاير1الإجرائية1لتنمية1الأرا�سي11وم�سوؤولية111توفري1املرافق1العامة1املحلية.	
· التعاون1بني1القطاع1العام1والقطاع1اخلا�س.	
· �سوابط1ا�ستعمال1الأرا�سي1لأغرا�س1البناء1اأو1غريها1من1الأغرا�س.	
· نزع1ملكية1الأرا�سي1للمنفعة1العامة.	
· تخ�سي�س1الأرا�سي.	
· حقوق1ال�س�فعة1فيما1يت�سل1بقطع1الأرا�سي1املطلوبة1للمرافق1واخلدمات1العامة1ولتنفيذ1تق�س�يمات1الأرا�سي1على1امل�س�توى1املحلي1وحيازتها1بال�س�عر1	

ال�س�ائد1يف1ال�سوق1العقاري.
· معايري1تثمني1الأرا�سي1وامللكيات.	
· تدابري1التجديد1العمراين.	
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 ٨- رؤية مستقبلية
»توفري م�ساكن مالئمة وم�ستدامة تراعي رغبات وقدرات جميع �سرائج املجتمع«

وميكن1حتقيق1هذه1الروؤيه1من1خالل1الآتي:1

 ١- تعزيز الرتابط والتكامل بني التخطيط العمراين وال�شيا�شة ال�شكانية

· النجاح1يف1�سياغة1ال�سيا�س�ة1الوطنية1لالإ�س�كان1ي�س�ري1اإىل1الجتاه1لتوفري1ال�س�كن1املي�س�ر1و�س�تتم1ترجمة1ال�سيا�س�ة1الوطنية1ال�س�كانية1اإىل1	
خط�ط1عمراني�ة1ونقله�ا1اإىل1امل�س�توى1املحل�ي1لي�سبح1ال�س�كان1املي�س�ر1يف1متناول1ق�درات1كافة1فئات1املواطنني1ملبي�ا1لحتياجاتهم.

· 1دم�ج1الأمن�اط1املختلف�ة1مل�س�روعات1توف�ري1ال�س�كان1املي�س�ر1املختلف�ة1جغرافي�ا1م�ن1خ�الل1التحلي�ل1امل�كاين1مث�ال1ذل�ك1م�س�روعات1القط�اع1	
اخلا��س1لال�س�كان1املي�س�ر1ميك�ن1اأن1ت�سي�ف1قيم�ة1حت�س�ينية1للمناط�ق1املج�اورة1م�ا1يرف�ع1بالت�ايل1م�ن1اأقي�ام1الأرا�س�ي1فيه�ا.

· حتديد1احلاجة1من1الإ�سكان1املي�سر1يف1جميع1مناطق1اململكة1يف1�سوء1التخطيط1والتحليل1املكاين1�سعيا1لتحقيق1مزيد1من1مالمح1التنمية1	
امل�ستدامة.

٢- تعزيز ال�شتخدام الأمثل للأرا�شي غري امل�شتغلة جيدا يف املناطق احل�شرية 

· تطوي�ر1اجلي�وب1العمراني�ة1)1الأرا�س�ي1البي�س�اء(1املخدوم�ة1باملراف�ق1والتجهي�زات1داخ�ل1امل�دن1ب�س�ورة1فاعل�ة1حلل1اأزمة1نق�س1امل�س�اكن1	
املي�سرة.1

· تطبيق1نظام1ر�سوم1منا�سب1على1مالك1الأرا�سي1البي�ساء1داخل1املدن.	
· تنفيذ1م�سح1لالأرا�سي1البي�ساء1داخل1املدن1خ�سو�سا1الرئي�سة1منها1مبا1يدعم1اإعمارها1ل�سالح1توفري1ال�سكن1املي�سر.1	

٣- ت�شجيع ا�شتخدام نظم النقل العام املتكاملة يف املدن الكربى 

· من1املتوقع1بحلول1عام12٠2٠1اأن1يكون1نظام1النقل1العام1املتكامل1يف11عدد1من1املدن1الرئي�سة1قد1دخل1يف1طور1الت�سغيل1الكامل...1التحدى1	
النا�س�يء1هن�ا1يتمث�ل1يف1تكيي�ف1الأمن�اط1ال�س�لوكية1حي�ال1ترغي�ب1املواطن�ني1ا�س�تخدام1و�س�ائط1النق�ل1الع�ام1يف1�س�وء1املعطي�ات1املاثل�ة1يف1

انخفا�س1كلفة1الت�س�غيل1للمركبات1اخلا�سة1يف1اململكة1و�س�هولة1وب�س�اطة1اقتناء1ال�س�يارة1اخلا�سة1برغم1تزايد1الزدحامات1املرورية.
· دع�م1وحتفي�ز1املجتم�ع1ل�س�تخدام1و�س�ائط1النق�ل1الع�ام1بدي�ال1عن1ال�س�يارات1اخلا�س�ة،1و1و�سع1�سوابط1على1امتالك1وا�س�تخدام1ال�س�يارة1	

اخلا�س�ة1وتطوي�ر1اآليات1للحد1من1ا�س�تخامها.
· تطوير1اآليات1ل�سبط1احلركة1املرورية1منها1ت�س�عرية1ا�س�تخدام1�س�بكة1الطرق1داخل1املدن1واحلد1من1اأعداد1ال�س�يارات1اخلا�سة1يف1دخول1	

املنطق�ة1احل�سري�ة1يف1�س�اعات1ال�ذروة1املرورية.
· اعتم�اد1وتبن�ي1مب�ادئ1التطوي�ر1املوج�ة1للنق�ل1الع�ام1وتعظي�م1ال�س�تفادة1م�ن1م�س�اريع1النق�ل1الع�ام1اجل�اري1تنفيذه�ا1يف1امل�دن1الرئي�س�ة1يف1	

اململكة.
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