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مقدمة افتتاحية

اعمتــدت قمــة األمــم املتحــدة للتمنيــة املســتدامة يف ســبمترب 2015م إطــاًرا جديــًدا لتوجيــه جهــود التمنيــة العامليــة بحلــول 

 مــع الــزام اململكــة العربيــة 
ً
عــام 2030م بعنــوان “تحويــل عاملنــا: خطــة التمنيــة املســتدامة لعــام 2030”. ومتاشــيا

الســعودية نحــو هــذه الخطــة وأهدافهــا الســبعة عــر مبــا يتفــق مــع القــم اإلســامية وثوابــت اململكــة وينســجم مــع 

 للجهــود املبذولــة عــى املســتوى الوطــي مــن خال االســتعراض 
ً
رؤيــة اململكــة 2030 وبرامجهــا التنفيذيــة، واســتكماال

الطوعــي الوطــي األول عــام 2018 بعنــوان )نحــو تمنيــة مســتدامة للمملكــة العربيــة الســعودية( الصــادر عــن وزارة 

ــورة االســتعراض الطوعــي املحــي ألهــداف التمنيــة  ــة املن ــة تطويــر منطقــة املدين االقتصــاد والتخطيــط، تقــدم هيئ

املســتدامة للمدينــة املنــورة.

ويهــدف هــذا االســتعراض إىل تقيــم الوضــع الراهــن للمدينــة املنــورة يف تحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة ومقارنتهــا 

مــع القــم واملســتهدفات الوطنيــة والدوليــة، وتعزيــز ثقافــة تبــي أهــداف التمنيــة املســتدامة عــى املســتوى املحــي 

وذلــك بالتعــاون بــني الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والقطــاع غــري الربحــي واملجمتــع املــدين باملدينــة املنــورة.

ويغطــي هــذا االســتعراض تســعة أهــداف مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة: مــن الهــدف األول إىل الثامــن باإلضافــة 

ــل  ــة املســتدامة مث ــاالت التمني ــد مــن مج ــورة يف العدي ــة املن ــا لوضــع املدين ــادي عــر، ويمشــل تقيمًي ــدف الح إىل اله

الوضــع الصحــي والتعلميــي، البنيــة التحتيــة، اإلســكان والنقــل، البيئــة وغريهــا. ونتطلــع بالتعــاون مــع رشكاء التمنيــة 

ــة املســتدامة عــى املســتوى  ــق أهــداف التمني ــع الخطــى نحــو تحقي ــورة إىل ترسي ــة املن ــة املدين عــى مســتوى منطق

املحــي مــن خــال خلــق الوظائــف وتوفــري الفــرص، واالزدهــار والتمنيــة دون إجهــاد األرايض واملــوارد، وتقليــل التلــوث، 

وذلــك مبــا يتوافــق مــع الجهــود واملبــادرات الوطنيــة لتحقيــق تمنيــة مســتدامة وشــاملة.

م. فهد بن محمد البليهيش
الرئيس التنفيذي

هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة
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الفصل األول: االستعراض الطوعي املحي ألهداف التمنية املستدامة، ورؤية اململكة 2030، واملبادرات اإلقلميية األخرى باملدينة املنورة.

أهــداف التمنيــة 
املســتدامة

ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة بالعمــل عــن قــرب  الزمــت ال

مــع الحكومــات املحليــة واإلقلمييــة؛ لمتكنهــا مــن تنفيــذ أهــداف 

الكــربى  املــدن  تعمــل   ،2015 عــام  ومنــذ  املســتدامة.  التمنيــة 

الطابــع  إضفــاء  عــى  وجمعياتهــا  واملناطــق  الصغــرية  واملــدن 

التمنيــة  أهــداف  وتقريــب   ،2030 عــام  خطــة  عــى  املحــي 

كأداة  العمــل  إطــار  واســتخدام  املواطنــني،  مــن  املســتدامة 

 .]1[ والتنفيــذ  للتخطيــط 

بالتمنيــة  الخاصــة  واالســتعراض  املتابعــة  آليــات  مــن  كجــزء 

املســتدامة 2030 تشــجع خطــة الــدول األعضــاء عــى “إجــراء 

اســتعراضات منتظمــة وشــاملة للتقــدم املحــرز عــى الصعيديــن 

 .)79 )الفقــرة  الدولــة  وتحركهــا  تقودهــا  واملحــي(،  )الوطــي 

الفقــرة 89 مــن خطــة 2030 تدعــو املجمتــع وأصحــاب املصلحــة 

مــن اآلخريــن، مبــا يف ذلــك الســلطات املحليــة، إىل اإلبــاغ عــن 

.]1[ مســاهمتهم يف تنفيــذ خطــة عــام 2030 

مــن هــذا املنطلــق تشــارك الحكومــات املحليــة واإلقلمييــة بشــكل 

مزايــد يف مثــل هــذه االســتعراضات الطوعيــة دون الوطنيــة 

تمســى  والــي  املســتدامة،  التمنيــة  أهــداف  لتنفيــذ  )املحليــة(؛ 

الرغــم  املحليــة )VLRs(.  عــى  ــا االســتعراضات الطوعيــة 
ً

أيض

مــن أن تقاريــر االســتعراضات الطوعيــة املحليــة ال تحمــل أي 

صفــة رمسيــة، إال أن عمليــة إجــراء هــذه االســتعراضات املحليــة 

ولتنفيــذ  فيهــا،  املشــاركة  للكيانــات  عديــدة  فوائــد  تقــدم 

أن تســاعد  عــام، وميكــن  بشــكل  املســتدامة  التمنيــة  أهــداف 

تعزيــز  يف  ــا 
ً

أيض املحليــة  الطوعيــة  االســتعراضات  تقاريــر 

المتاســك الــرأيس والتكامــل لاســتعراضات الطوعيــة الوطنيــة 

.]1[ التمنيــة املســتدامة  واملســاهمة يف تنفيــذ أهــداف 

املنــورة  املدينــة  ملدينــة  املحــي  الطوعــي  االســتعراض  يهــدف 

إىل تقــدمي تقريــر عــن عمليــة توطــني وتنفيــذ أهــداف التمنيــة 

ــة نحــو تحقيــق أهــداف التمنيــة  املســتدامة وكيــف تعمــل املدين

املســتدامة ومواءمتهــا مــع الربامــج العامليــة والوطنيــة. 
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يف ســبمترب 2015، اعمتــدت قمــة األمــم املتحــدة للتمنيــة املســتدامة 

وعــام   2015 عــام  بــني  التمنيــة  جهــود  لتوجيــه  جديــًدا  إطــاًرا 

2030 بعنــوان “تحويــل عاملنــا: خطــة التمنيــة املســتدامة لعــام 

 ”SDGs - 2030 2030” ]2[. تســعى “أهــداف التمنيــة املســتدامة

إىل الجمــع بــني هدفــني: تلبيــة احتياجــات الحــارض دون املســاس 

أجنــدة  إن  احتياجاتهــم.  تلبيــة  عــى  القادمــة  األجيــال  بقــدرة 

التمنيــة املســتدامة هــي أجنــدة تحويليــة تؤمــن بــأن كل شــخص 

يســتحق حيــاة كرميــة، ويجــب أن يعيــش يف بيئــة تمســح للنــاس 

بالمنــو واالزدهــار، فاملســتقبل الــذي نريــده يمشــل املدن الــي لديها 

فــرص للجميــع، مــع إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات األساســية 

ــد التحــرض يف  والطاقــة واإلســكان والنقــل وغــري ذلــك. مــع تزاُي

العــامل، ويتطلــب ذلــك اهمتــام الحكومــات املحليــة واإلقلمييــة 

ــك املجمتــع  ــة وأصحــاب املصلحــة مــن اآلخريــن، مبــا يف ذل والوطني

املــدين واملؤسســات الخاصــة للعمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

ــا 
ً
هدف عــر  ســبعة  هنــاك  عــام،  بشــكل  املســتدامة  التمنيــة 

يشــكلون أهــداف التمنيــة املســتدامة 2030 ]2[.

الهدف 1: القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.

الهدف 2: القضاء عى الجوع، وتوفري األمن الغذايئ، والتغذية املحّسنة، وتعزيز الزراعة املستدامة.

ع الجميع بأمناط عيش صحية، وبالرفاهية يف جميع األعمار. الهدف 3: مضان متتُّ

الهدف 4: مضان التعلم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 

الهدف 5: تحقيق املساواة بني الجنسني، ومتكني كل النساء والفتيات.

.
ً

 مستدامة
ً
الهدف 6: مضان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة

الهدف 7: مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.

ِرد، والشامل للجميع، واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الائق للجميع.
َّ
الهدف 8: تعزيز المنو االقتصادي املط

الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة عى المصود، وتحفزي التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار.

الهدف 10: الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفميا بينها.

.
ً

 عى المصود ومستدامة
ً
 وقادرة

ً
 للجميع وآمنة

ً
الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات البرية شاملة

الهدف 12: مضان وجود أمناط استهاك وإنتاج مستدام.

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغريُّ املناخ وآثاره.

الهدف 14: حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية، واستخدامها عى النحو املستدام لتحقيق التمنية املستدامة.

ــٍو  ــات عــى نح ــٍو مســتداٍم، وإدارة الغاب ــز اســتخدامها عــى نح ــا، وتعزي ــة، وترمميه ــة الربي ــة النظــم اإليكولوجي الهــدف 15: حماي

ــوع البيولوجــي. ــدان التن ــُور األرايض وعكــس مســاره، ووقــف فق ــر، ووقــف تده ــة التصح مســتداٍم، ومكافح

ــش فيهــا أحــد؛ مــن أجــل تحقيــق التمنيــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة  الهــدف 16: التشــجيع عــى إقامــة مجمتعــات مســاملة، ال يهمَّ

وصــول الجميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة، وشــاملة للجميــع، عــى جميــع املســتويات.

الهدف 17: تعزيز وسائل تنفيذ الراكة العاملية وتنشيطها؛ من أجل التمنية املستدامة والشؤون املالية.

أهداف التمنية املستدامة 1ـ1
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يــدرك جــدول أعمــال 2030 أن املدن هي محــاور لألفكار والتجارة 

والثقافــة والعلــوم واإلنتاجيــة والتمنيــة االجمتاعيــة، وغــري ذلــك 

َنــت املــدن – يف أفضــل حاالتهــا - النــاس مــن 
َّ

الكثــري، لقــد مك

ــا مــن خــال خلــق الوظائــف وتوفــري  ــا واقتصاديًّ التقــدم اجمتاعيًّ

الفــرص، ومــع ذلــك نتيجــة التحــرض الرسيــع؛ تواجــه املــدن العديــد 

فــرص  الحفــاظ عــى اســمترارها يف خلــق  التحديــات عنــد  مــن 

ــب عــى  ــوارد. وللتغل ــاد األرايض وامل العمــل واالزدهــار دون إجه

أســاليب تمســح  اتبــاع  يجــب  املــدن  تواجههــا  الــي  التحديــات 

باالســمترار يف االزدهــار والمنــو، مــع تحســني اســتخدام املــوارد 

التحويليــة  ا لآلثــار 
ً

الفقــر؛ إدراك التلــوث ومســتويات  وتقليــل 

ــا 
ً
القويــة للتحــرض وحيويــة املــدن، وتتمضــن خطــة عــام 2030 هدف

ًصــا قامًئــا بذاتــه بشــأن املــدن واملجمتعــات املســتدامة )الهــدف  مخصَّ

. ال يقتــرص 
ً

، ومســتدامة
ً

، ومرنــة
ً

، وآمنــة
ً

11( لجعــل املــدن شــاملة

الهــدف 11 مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة عــى روابــط قويــة مــع 

جميــع أهــداف التمنيــة املســتدامة األخــرى فحســب، بــل يدعمهــا 

املســتدامة  التمنيــة  ــا. ترتبــط األهــداف األخــرى ألهــداف 
ً

أيض

ــا باملــدن واملجمتعــات، وقــد مت التعبــري عــن ذلــك االرتبــاط مــن 
ً

أيض

ــا ]3[. ــا ومؤرشاته خــال أهدافه

الشكل 1.1: أهداف التمنية املستدامة
املصدر: األمم املتحدة 2015 أ ]2[.

 أهــداف التمنيــة
املســتدامة
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عــد االســتدامة هــي صلــب رؤيــة 2030 منــذ إطاقهــا ]4[؛ حيــث 
ُ
ت

إن رؤيــة 2030 هــي رؤيــة مســتدامة ملســتقبل اململكــة العربيــة 

الســعودية، فتمشــل االســتدامة تطويــر السياســات واالســتمثار 

والتخطيــط، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وغريهــا مــن املجــاالت ]5[. 

تتنــاول رؤيــة 2030 التحديات الحالية للمناخ والطاقة، ومتثل مصدًرا 

لإللهام لبناء مســتقبل مســتدام. متيض اململكة العربية الســعودية 

دًمــا نحــو عــرص جديــد يســتهدف الوصــول إىل صفــر صــايف انبعاثــات 
ُ
ق

لاحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 2060، وذلــك مضــن الطموحــات 

األمشــل لرؤيــة 2030 لترسيــع انتقــال الطاقــة، وتحقيــق أهــداف 

ــدة مــن االســتمثار ]4، 5[. االســتدامة، ودفــع موجــة جدي

يوفــر إطــار رؤيــة 2030 والربامــج والسياســات الحكوميــة األخــرى 

تقيــم  وجــود  املســتدامة.  التمنيــة  أجنــدة  لتنفيــذ   
ً

قويــة أسًســا 

للروابــط بــني أهــداف رؤيــة 2030 وأهــداف التمنيــة املســتدامة 

الســبعة عــر الــذي مت إجــراؤه كجــزء مــن العمــل التحليــي لهــذا 

بــني  املواءمــة  مــن   
ً
كبــرية  

ً
درجــة هنــاك  أن  أفــاد  االســتعراض 

اإلطاريــن.

أوضــح تقيــم الروابــط بــني أهــداف رؤيــة 2030 وأهــداف التمنيــة 

لهــذا  التحليــي  العمــل  مــن  -كجــزء  عــر  الســبعة  املســتدامة 

 مــن املواءمــة بــني 
ً
 كبــرية

ً
االســتعراض- حيــث إن هنــاك درجــة

اإلطاريــن. إن مواءمــة أهــداف التمنية املســتدامة مع واقع اململكة 

ــد  ــد التقــدم، ومــن املتوقــع تحقيــق املزي الســعودية نجــد أنهــا قي

مــن املواءمــة والتكامــل؛ وذلــك نظــًرا لدمــج أهــداف ومــؤرشات 

التمنيــة املســتدامة يف خطــط العمــل التفصيلية للحكومــة والربامج 

الــي يــم تطويرهــا وصقلهــا يف إطــار رؤيــة 2030 ]4، 5[.

يوافــق عــام 2021 الذكــرى الخامســة إلطــاق رؤيــة 2030، وتعيد 

اململكــة تأكيــد الزامهــا بتحقيــق أهدافهــا بحلــول عــام 2030 مــن 

أجــل: مجمتــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح ]6[. كمــا 

هــو معــرَتف بــه يف الرؤيــة، فــإن املجمتــع النابــض بالحيــاة “حيــوي 

لتحقيــق أســاس قــوي لازدهــار االقتصــادي”. وإن الهــدف هــو 

الوصــول باملجمتــع ليمتتــع فيــه كل مواطــن بأســلوب حيــاٍة ســعيدٍة 

 للعائات، 
ً

 ومأمونة
ً

 آمنة
ً

ومرضيٍة، ومبســتوى معييش يمضن بيئة

والوصــول إىل الرعايــة الصحيــة والتعلــم مبســتوى عاملــي. إيل جانب 

ذلــك، تشــجع الرؤيــة مواطنيهــا عــى االعــزاز بهويتهــم الوطنيــة 

ــا ملبــدأ االعتــدال اإلســامي”. 
ً
وتراثهــم الثقــايف، والعيــش وفق

بنــاء نظــام  للجميــع مــن خــال  املزدهــر فرًصــا  وفــر االقتصــاد 

تعلميــي يمتــاىش مــع احتياجــات الســوق، ويجهــز الشــباب باملهــارات 

ــة  ــرص اقتصادي ــري ف ــب توف ــف املســتقبل، إىل جان ــة لوظائ الازم

ــرية.  ــك الــركات الكب ــرواد األعمــال واملشــاريع الصغــرية وكذل ل

تســعى الدولــة الطموحــة إىل تطبيــق مبــادئ الكفــاءة واملســؤولية 

عــى جميــع املســتويات مــن أجــل تحقيــق الرؤيــة، مبــا يف ذلــك بنــاء 

للمســاءلة، وعاليــة األداء،  حكومــة فعالــة وشــفافة، وخاضعــة 
ــة األداء  “. ]7،8،9،10[ ومتكــني حكومــة عالي

ــة لمتكــني  ــن أهــداف إســرتاتيجية متتالي ــارة ع ــة عب ــت الرؤي كان

ــة. ــق الرؤي ــذ الفعــال مــن خــال برامــج تحقي التنفي

 أهداف التمنية املستدامة والرؤية السعودية 2030،  2ـ1
واملبادرات اإلقلميية للمدينة املنورة:

الشكل 2.1: محاور وبرامج رؤية 2030.
https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/ ]7[ :املصدر
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ولمضــان اســتدامة التمنيــة، اعمتــدت اململكــة العربيــة الســعودية 

التمنيــة  أهــداف   - املتحــدة  الــدول األعضــاء لألمــم  - كإحــدى 

املســتدامة الســبعة عــر يف عــام 2015. ُبِنَيــت رؤيــة 2030 عــى 

املبــادئ التوجيهيــة لجــدول أعمــال 2030، والــي تتكيــف مــع 

 
ً

الواقــع الوطــي للمملكــة. وتتمضــن رؤيــة اململكــة 2030 سلســلة

األمــم  أعمــال  جــدول  مــع  تتداخــل  والربامــج  األهــداف  مــن 

املتحــدة تحــت جميــع الركائــز الخمســة، وتنطــوي عــى روابــط 

متبادلــة بــني جميــع أهــداف التمنيــة املســتدامة. ]7[ ترتبــط رؤيــة 

ــا بعــد عــام 2015،  ــة مل ــد مــن جــداول أعمــال التمني 2030 بالعدي

الحــادي  األطــراف  ومؤمتــر  املســتدامة،  التمنيــة  أهــداف  مثــل: 

ــن، وإطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث -2015 والعري

الحرضيــة  لألجنــدة  العربيــة  للــدول  اإلقلميــي  واإلطــار   ،2030

الجديــدة، وغريهــا مــن األهــداف الوطنيــة واإلقلمييــة وجــداول 

األعمــال العامليــة ]11، 12، 13، 14[.

ــادرات وبرامــج لتحقيــق  وضعــت اململكــة العربيــة الســعودية مب

ــادرات  ــة املســتدامة يف اململكــة، وترتكــز هــذه املب أهــداف التمني

عــى املوضوعــات املختلفــة ألهــداف التمنيــة املســتدامة، منهــا: 

القضــاء عــى الفقــر والجــوع واالهمتــام بالصحــة والحيــاة الجيــدة 

النظيفــة  وامليــاه  الجنســني  بــني  واملســاواة  الجيــد  والتعلــم 

والــرصف الصحــي والطاقــة النظيفــة بأســعار معقولــة، والعمــل 

الائــق والمنــو االقتصــادي واالبتــكار الصناعــي والبنيــة التحتيــة. 

كمــا تمشــل املبــادرات األخــرى لتحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة 

والعمــل  املســتدام،  واإلنتــاج  االســتهاك  تحقيــق  وســائل 

املناخــي، والحيــاة تحــت املــاء، والحيــاة يف الــرب، ودعــم املؤسســات 

والــراكات القويــة ]11[.

باإلضافــة إىل رؤيــة 2030، يعمتــد فكــر التمنيــة باملدينــة املنــورة 

عــى مزاياهــا التنافســية.

األهــداف اإلســرتاتيجية املقرتحــة لتمنيــة املدينــة املنــورة: منــارة 

عامليــة للتنويــر اإلســامي والثقــايف، يدعمهــا اقتصــاد ديناميــيك 

ومســتدام يفــي مبتطلبــات املواطنــني املقميــني والــزوار. وتشــمتل 

رؤيــة املدينــة املنــورة عــى ثــاث ركائــز أساســية تكمــن يف املــكان 

والســكان واالزدهــار، باإلضافــة إىل ركزيتــني متكينيتــني، وهمــا: 

)الحوكمــة، والبنيــة التحتيــة( ]15[.

ركائز األهداف اإلسرتاتيجية: 

الركائز األساسية:

املــكان: منــارة للتنويــر اإلســامي والثقــايف، مــن خــال إثــراء 

تجربــة الــزوار، وتعزيــز الهويــة اإلســامية، واستكشــاف التجارب 

ــة ]15[. ــة الرثي الثقافي

الجيــدة  بالصحــة  ويمتتعــون  فعالــون  مواطنــون  الســكان: 

شــاملة  رعايــة صحيــة  خدمــات  توفــري  خــال  مــن  واالزدهــار، 

يؤهــل  عاملــي  مســتوى  عــى  وتعلــم  مرتفعــة،  جــودة  وذات 

ع خيــارات الخدمــات الرتفيهيــة، ومواطنــني  لســوق العمــل، وتنــوُّ

.]15[ ومســؤولني  ــا  اجمتاعيًّ متفاعلــني 

خــال  مــن  ومســتدامة،  متنوعــة  اقتصاديــة  تمنيــة  االزدهــار: 

اســتهداف متكــني القطاعــات ذات األولويــة، وجــذب االســتمثارات، 

واقتصــاد إســامي قــوي، وازدهــار تشــجيع الــركات الصغــرية 

واملتوســطة، واالســتخدام األمثــل والفعــال للمــوارد الطبيعيــة ]15[.

الركائز المتكينية:

خــال  مــن  وفعالــة،  تعاونيــة  حكوميــة  خدمــات  الحوكمــة: 

التخطيــط والتنفيــذ التعــاوين واملتكامــل بــني الجهــات واملناطــق 

الجهــات  ــع  ومتتُّ فعالــة،  حكوميــة  خدمــات  وتقــدمي  املختلفــة، 

الحكوميــة بالشــفافية والمشوليــة واملســؤولية، واملشــاركة الفعالة 

.]15[ مــع الجهــات الحكوميــة الوطنيــة واإلقلمييــة األخــرى 

بيئــة  يف  التحتيــة  للبنيــة  املســؤول  التطويــر  التحتيــة:  البنيــة 

والعــادل  الفعــال  التنســيقي  التخطيــط  خــال  مــن  متوازنــة، 

للتمنيــة الحرضيــة والبنيــة التحتيــة، وتعزيــز االتصاليــة اإلقلمييــة، 

والنقــل الحــرضي، واإلدارة الفعالــة للمــوارد اإلســرتاتيجية ]15[.
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الركائز ا�ق�حة

 �ا�دينة... منارة عا�ية للتنوير ا�س�مي والثقا�، يدعمها اقتصاد دينامي
ومستدام يفي �تطلبات ا�واطن� ا�ق�� والزوار.

منارة للتنوير 
ا�س�مي 

والثقا�

خدمات حكومية تعاونية وفعالة

التطوير ا�سئول للبنية التحتية � بيئة متوازنة

ا�كان
مواطنون فعالون 
وي�تعون بالصحة 
الجيدة وا�زدهار

السكان
ت�ية اقتصادية 

متنوعة 
ومستدامة

ا�زدهار

الحوكمة

البنية التحتية

الشكل 3.1: األهداف اإلسرتاتيجية املقرَتحة للمدينة املنورة.
املصدر: هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة، 2022 ]15[

ــة  ــة املدين ــل منطق ــورة إىل تحوي ــة املن ــدف إســرتاتيجية املدين ته

ــادة منــو  ــة االقتصــاد، عــن طريــق زي ــورة مــن خــال دفــع عجل املن

الناتــج املحــي اإلجمــايل، وخلــق فــرص العمــل، وتشــجيع رشكات 

العــرم  متوســط  زيــادة  خــال  مــن  املجمتــع  ومتكــني  األعمــال، 

ــة  املتوقــع، والرتفيــه، وخدمــات املتطوعــني، والحفــاظ عــى البيئ

مــن خــال الحــد مــن اســتهاك امليــاه، واالعمتــاد عــى الطاقــة 

ــاه الــرصف الصحــي  املتجــددة، والتوســع يف إعــادة اســتخدام مي

ــرد مــن املناطــق الخــرضاء. ــب الف ــادة نصي ــة، وزي املعالج

ــة  ــة املدين ــر منطق ــة تطوي ــد قامــت هيئ ــك، فق  عــى ذل
ً
وعــاوة

املنــورة بتطويــر املدينــة املنــورة كمدينــة ذكيــة؛ حيــث إنهــا املدينــة 

تقــدم  والــي  العــامل،  يف   
ً

وديناميكيــة وســخاًء  هــدوًءا  األكــرث 

 مــن خــال دمــج التكنولوجيــا 
ً

لســكانها وزوارهــا تجــارب ثريــة

واالبتــكار والتعــاون يف قلــب املدينــة املنــورة الذكيــة.
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الشكل 4.1: رؤية القطاعات ذات األولوية للمدينة املنورة كمدينة ذكية. املصدر: هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة 2021 ]16[.

املشاريع الكربى الحالية واملستقبلية:

مرشوع رؤى املدينة املنورة:

األهــداف: ربــط التجربــة الروحانيــة يف املدينــة املنــورة ودمجهــا، 

مــع تحقيــق الشــعور بالســكينة، وتوفــري تجربــة تفاعليــة فريــدة 

مــن نوعهــا، وزيــادة الفنــادق الفاخــرة، وتحســني تجربــة التســوق، 

ومشــاهدة املعــامل واملتاحــف، وتوفــري األمــان والراحــة للمشــاة، 

وكذلــك تقــدمي خدمــات نقــل جيــدة. الغايــات بحلــول عــام 2030 

هــي: 23 مليــون زائــر دويل، 86 ألــف غرفــة فندقيــة، 1.52 مليــون 

رة، 83 ألــف مــرت مربــع مناطــق  مــرت مربــع مســاحة األرايض املطــوَّ

خــرضاء، 93 ألــف فرصــة عمــل ]17[.

النقل الرسيع بالحافالت )حافالت املدينة املنورة(:

ر، ومواصــات ســهلة  األهــداف: نظــام مواصــات عامــة مطــوَّ

الــزوار، وتقليــل االزدحــام املــروري، ومواصــات آمنــة  لخدمــة 

لكبــار الســن واألطفــال وذوي اإلعاقــة. الغايــات بحلــول عــام 

2030 هــي: 300 إىل 500 محطــة، و-80 100 حافلــة، و30 إىل 

ــات،  ــة ســنوية، و400 إىل 800 مــرت نطــاق خدم ــون رحل 40 ملي

و80 إىل 90٪ تغطيــة للمنطقــة ]17[.

املبادرات الخرضاء:

املســاحات  وزيــادة  بالبيئــة،  املجمتــع  وعــي  زيــادة  األهــداف: 

الخــرضاء، والحــد مــن التصحــر، وتقليــل معــدالت تلــوث البيئــة، 

جــة، وإعــادة تأهيــل املســطحات 
َ
وإعــادة اســتخدام امليــاه املعال

الخــرضاء وزراعــة األشــجار عــى الطــرق واملتزنهــات. الغايــات 

مليــون   16.1( الخــرضاء  املســطحات  هــي:   2030 عــام  بحلــول 

ــا(، واألشــجار والشــجريات )2.1 
ً
مــرت مربــع(، واألشــجار )1.3 مليون

ــا(. وســيم تحقيــق تلــك الغايــات مــن خــال عــدة مبــادرات، 
ً
مليون

ــاء، ومشــاتل النباتــات،  مثــل: الحدائــق املركزيــة، وحدائــق األحي

والزراعــة عــى الطــرق واملــزارع الخاصــة. ومــن حيــث املعــدالت 

لــكل  الخــرضاء مــن 31 إىل 85 هكتــاًرا  املســتهدفة، املســاحات 

 لــكل 
ً
ــا إىل 68.4 شــجرة

ً
100,000 نمســة، واألشــجار مــن 41.3 ألف

.]17[ 100,000 نمســة 
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االستعراض الطوعي املحيل ملدينة املدينة )VLR( - املحتوى واملنهجية 3ـ1

ــا  يف عــام 2018، أعــدت اململكــة العربيــة الســعودية تقريــًرا وطنيًّ

ــا يســلط الضــوء عــى الجهــود الــي تبذلهــا اململكــة مــن أجــل  طوعيًّ

ــدى األمــم  ــة املســتدامة، ]18[ املقــدم يف منت ــذ أهــداف التمني تنفي

املتحــدة الســيايس رفيــع املســتوى )HLPF( حول التمنية املســتدامة. 

محاولــة  األول  الوطــي  الطوعــي  االســتعراض  تقريــر  يعــرض 

اململكــة إلجــراء مراجعــة منهجيــة وشــاملة لحالــة أهــداف التمنيــة 

املســتدامة واإلجــراءات الــي اتخذتهــا الجهــات املعنيــة لتحقيــق 

املحــي،  التمنيــة املســتدامة لعــام 2030. عــى املســتوى  خطــة 

 عــن الهــدف 11 مــن 
ً
 محليــا

ً
وأعــدت مدينــة بريــدة تقريــًرا طوعيــا

ــة املســتدامة ]19[. أهــداف التمني

ــا، اتخــذت مدينــة املدينــة املنــورة املبــادرة إلعــداد اســتعراض 
ً

وأيض

طوعــي محــي بعنــوان “  االســتعراض الطوعــي املحــي للمدينــة 

املنــورة VLR” ( - توطــني أهــداف التمنيــة املســتدامة”. ســيتناول 

هــذا التقريــر الطوعــي الهــدف الحــادي عــر مــن أهــداف التمنيــة 

 
ً

 وآمنــة
ً

املســتدامة “جعــل املــدن واملســتوطنات البريــة شــاملة

أخــرى مــن  ”، باإلضافــة إىل مثانيــة أهــداف 
ً

 ومســتدامة
ً

ومرنــة

ــة املســتدامة )مــن الهــدف 1 إىل الهــدف 8(. أهــداف التمني

ــر  ــورة إىل تقري ــة املن يســتند االســتعراض الطوعــي املحــي للمدين

حالــة تمنيــة املدينــة املنــورة 2022 الــذي يغطــي العديــد مــن جوانب 

أهــداف التمنيــة املســتدامة، ولكــن بطريقة أكــرث عمومية وهيكلة 

متوافقــة مــع أهــداف التمنيــة املســتدامه وغاياتهــا، وذلــك بنــاًء 

ــر املعلومــات بــه، والوثائــق األساســية، مثــل: القضايــا 
ُ
عــى تواف

ذات األولويــة واملبــادرات والسياســات التشــغيلية ]16[. 

محتوى وهيكل االستعراض الطوعي املحيل للمدينة املنورة: 2ـ3ـ1

املقدمة  1ـ3ـ1

الدروس املستفادة من االستعراض الطوعي الوطين األول للمملكة العربية السعودية عام 2018 1ـ2ـ3ـ1

املســتدامة،  التمنيــة  الطوعيــة ألهــداف  االســتعراضات  بــدء  منــذ 

تشــارك الحكومــات الوطنيــة واملحليــة واإلقلمييــة بشــكل مزايــد يف 

االســتعراضات الطوعيــة الوطنيــة واإلقلميية واملحلية لتنفيــذ أهداف 

ــا االســتعراضات الطوعيــة 
ً

التمنيــة املســتدامة، والــي تمســى أيض

 .]1[ )VLRs( ــة ــة املحلي ــة )VNRs( ]20[، أو االســتعراضات الطوعي الوطني

أجــرت اململكــة العربيــة الســعودية أول اســتعراض طوعــي وطــي لها 

يف عــام 2018 ]18[. بعــد االنتهــاء مــن هــذا التقريــر الطوعــي الوطــي 

األول مت الخــروج بعــدة دروس، مت اســتخاصها يف ســياق املرحلــة األوىل 

مــن مواءمــة أهــداف التمنيــة املســتدامة مــع رؤيــة 2030. ومــن أهــم 

هــذه الــدروس رضورة مراعــاة الحقائق واألولويات الوطنية. إن النظر 

يف الســياق الوطــي لتحديــد أولويــات أهــداف التمنيــة املســتدامة هــو 

ــج  ــك الســتدامة النتائ ــذ، وكذل عامــل متكــني فعــال لإلعــداد والتنفي

عــى املــدى الطويــل ]18[. هنــاك درس آخــر مــن االســتعراض الطوعــي 

الوطــي األول للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو أهمية وجــود رؤية 

واضحــة عــى املــدى الطويــل واتســاق السياســات؛ حيــث يمضــن البناء 

عــى األطــر والخطــط واملبــادرات الوطنيــة القامئــة الــي مت إعدادهــا 

لتنفيــذ أهــداف التمنيــة املســتدامة ]18[. 
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مــن املهــم بنفــس القــدر الحاجــة إىل التعــاون املبكــر للسياســات 

واملبــادرات الجديــدة، مــن خــال آليــات ملزمــة بمضــان التوافــق 

مــع أهــداف التمنيــة املســتدامة ]18[. الــدروس الرئيســية املســتفادة 

العربيــة  للمملكــة  األول  الوطــي  الطوعــي  االســتعراض  مــن 

ــة. ب(  ــة املسـتدامـ ــل: أ( توطــني أهــداف التمني الســعودية تمشـ

السياســة والبيئــة المتكينيــة. ج( دمــج أهــداف التمنيــة املســتدامة 

املســتدامة  التمنيــة  أهــداف  تعزيــز  د(  الوطنيــة.  األطــر  مــع 

ــني الجهــات والقطاعــات  عــى املســتوى املحــي. هـــ( التنســيق ب

املتعــددة.

توطــني أهــداف التمنيــة املســتدامة: تدعــم رؤيــة اململكــة العربية 

واملشــاريع  واملبــادرات  الربامــج  مــن  العديــد  الســعودية 2030 

البنــاءة الــي مــن شــأنها تعزيــز الجهــود نحــو تحقيــق التمنيــة 

.]18[ املســتدامة 

التمنيــة  أهــداف  بدايــة  منــذ  المتكينيــة:  والبيئــة  السياســة 

ا يف 
ً
املســتدامة، لعبــت اململكــة العربيــة الســعودية دوًرا نشــط

ــق األهــداف  ــا بتحقي ــَدت بالزامه
َّ
ــة، وتعه املشــاورات ذات الصل

مبجــرد اعمتادهــا يف ســبمترب 2015. مت تفعيــل الــزام اململكــة مــن 

والتخطيــط  االقتصــاد  وزيــر  كلــف  الــذي  امللــيك  األمــر  خــال 

)MEP( مبتابعــة تنفيــذ أهــداف التمنيــة املســتدامة ورصدهــا. فقــد 

مت تفويــض وزارة االقتصــاد والتخطيــط ملوامئــة الســياق الوطــي 

1

 نحو �نمية مستدامة
  للمملكة العر�ية السعودية

االستع�اض الطوعي الوطني األول
  1439هـ - 2018م
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مــع أهــداف التمنيــة املســتدامة. توفــر وزارة االقتصــاد والتخطيط 

ــق بالتخطيــط  ــة فميــا يتعل ــوكاالت الحكومي ــوب لل الدعــم املطل

اإلســرتاتيجي والتنفيــذ واملراقبــة جنًبــا إىل جنــب مــع تنســيق 

الخطــط القطاعيــة واإلقلمييــة عــرب الســلطات ذات الصلــة. كمــا 

تعــزز وزارة االقتصــاد والتخطيــط دور القطاع الخاص والجمعيات 

الخرييــة ذات الصلــة بتحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة، مــن 

مــة لتحســني إنتاجيتهــا  خــال تطويــر منهجيــات ومقرتحــات ممصَّ

 ،)NTP 2020( الوطــي  التحــول  برنامــج  إطــار  يف  وكفاءتهــا. 

ــا وجــود دور رائــد لــوزارة االقتصــاد والتخطيــط يف 
ً

يفــرتض أيض

تعزيــز دور القطــاع الخــاص يف االســتدامة ]18[.

دمــج أهــداف التمنيــة املســتدامة يف األطــر الوطنيــة: أجــرت وزارة 

رؤيــة 2030  توافــق  لتقيــم   
ً
اســتعراضا والتخطيــط  االقتصــاد 

مــع أهــداف التمنيــة املســتدامة لتحقيــق االتســاق. مت تحديــد 

األهــداف اإلســرتاتيجية الفرعيــة لرؤيــة 2030 جنًبــا إىل جنــب مــع 

اإلســرتاتيجيات والربامــج الوطنيــة الــي تمتــاىش مــع أهــداف 

 للمواءمــة الفعليــة 
ً

 دقيقــة
ً
التمنيــة املســتدامة؛ لتعكــس صــورة

الــي ميكــن تنفيذهــا مــن ِقبــل الــوكاالت املنفــذة. اســتخدمت 

 )RIA( اململكــة العربيــة الســعودية أداة التقيــم املتكامــل الرسيــع

َمهــا برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ إلجــراء هــذه العملية.  الــي مصَّ

كمــا رشعــت يف مواءمــة الخطــط الوطنيــة مــع أهــداف التمنيــة 

املســتوى  عــى  الرصــد  عمليــات  مــن  لاســتفادة  املســتدامة؛ 

الوطــي. مت مواءمــة مــؤرشات األداء للجهــات الحكوميــة ذات 

ــة املســتدامة، بهــدف إنشــاء  ــة مــع مســتوى أهــداف التمني الصل

ــة لقيــاس التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق األهــداف  مــؤرشات بديل

والغايــات عــى مختلــف املســتويات، ال ســميا رؤيــة 2030 وبرامــج 

التحقيــق ذات الصلــة وكذلــك مــؤرشات الــوكاالت املختلفــة ]18[.

كمــا رشعــت اململكــة العربيــة الســعودية يف عمليــة مواءمــة 

أهــداف  مــع  القطاعــات  مختلــف  يف  الوطنيــة  إســرتاتيجياتها 

التمنيــة املســتدامة. وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة )MEWA(، مثــل: 

مــع  تمتــاىش  والــي  البيئــة،  وإســرتاتيجية  امليــاه  إســرتاتيجية 

أهــداف التمنيــة املســتدامة، مــع تكاُمــٍل كاٍف لألبعــاد االجمتاعيــة 

واالقتصاديــة والبيئيــة. نظــًرا ألن اململكــة العربيــة الســعودية 

ــويِل االهمتــام الــازم للتعلــم كمحــرك رئيــيس للتمنيــة، فقــد 
ُ
ت

صــدر أمــر ملــيك بــإدراج أهــداف التمنيــة املســتدامة يف املناهــج 

التعلمييــة تحــت قيــادة وزارة الرتبيــة والتعلــم، بالراكــة مــع 

أصحــاب املصلحــة مــن القطاعــني العــام والخــاص. مت تمصــم املزيــد 

ــة  ــة األطــر الوطني ــز تغطي مــن اإلســرتاتيجيات والخطــط لتعزي

ألهــداف التمنيــة املســتدامة ]18[.

ــة املســتدامة عــى املســتوى دون الوطــي  ــز أهــداف التمني تعزي

عــى  املســتدامة  التمنيــة  أهــداف  تعزيــز  ينطــوي  )املحــي(: 

املســتوى دون الوطــي )املحــي( عــى تكييــف أهــداف التمنيــة 

املحليــة،  الظــروف  مــع  واملــؤرشات  واألهــداف  املســتدامة 

ودمجهــا يف تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة عــى املســتوى 

دون الوطــي. يمتتــع إطــار أهــداف التمنيــة املســتدامة بإمكانيــة 

مســاعدة الحكومــات املحليــة عــى تحســني تخطيطهــا وربــط 

ــاء  ــج، مــن خــال ترسيــع بن ــة والنتائ أدائهــا بشــكل أقــوى باألدل

القــدرات لهيــاكل الحكومــة املحليــة ]18[. هــذا هــو املــكان الــذي 

يطلــق عليــه “االســتعراض الطوعــي املحــي للمدينــة املنــورة”.

نظــًرا  املتعــددة:  والقطاعــات  الفاعلــة  الجهــات  بــني  التنســيق 

لمشوليــة أهــداف التمنيــة املســتدامة، يلعــب العديــد مــن أصحــاب 

ــا  املصلحــة مــن القطاعــني العــام والخــاص وغــري الربحــي دوًرا حيويًّ

ــرح  ــة ل ــة املســتدامة إىل أدوات عملي ــل أهــداف التمني يف تحوي

التمنيــة املســتدامة، وإدارة التنفيــذ، ومضــان املســاءلة، وإعــداد 

التقاريــر عــن التقــدم املحــرز. لذلــك، مــن املهــم أن تنضــم جميــع 

هــذه الجهــات الفاعلــة بالفعــل إىل نهــج شــامل، وأن تمضــن أن 

 
ً

ــا محوريــة
ً
التمنيــة املســتدامة ليســت مجــرد مســألة تخــص نقاط

 يف التمنيــة املســتدامة، بــل هــي شــأن حكومــي كامــل؛ 
ً

متخصصــة

وهــذا يؤكــد الحاجــة إىل تنســيق قــوي بــني املؤسســات الحكومية 

 مــن ازدواجيــة الجهــود. إن 
ً
وغــري الحكوميــة لمضــان التــآزر، بــدال

تحقيــق التنســيق الفعــال بــني جميــع هــذه الجهــات ليــس باألمــر 

الســهل. لذلــك، هنــاك حاجــة إىل جهــود ومــوارد لتقويــة اآلليــات 

التمنيــة  أهــداف  متطلبــات  مــع  وتكييفهــا  للتنســيق،  القامئــة 

املســتدامة ]18[.
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ــة تشــارك الحكومــات  ــة املحلي ــدء االســتعراضات الطوعي ــذ ب من

دون  االســتعراضات  يف  مزايــد  بشــكل  واإلقلمييــة  املحليــة 

ــا 
ً

الوطنيــة لتنفيــذ أهــداف التمنيــة املســتدامة والــي تمســى أيض

االســتعراضات الطوعيــة املحليــة )VLRs(، مــن بينهــا مت اإلبــاغ 

عــن 92 تقريــًرا مــن تقاريــر االســتعراضات الطوعيــة املحليــة، 

واالجمتاعيــة  االقتصاديــة  الشــؤون  إدارة  ووضُعهــم يف منصــة 

التابعــة لألمــم املتحــدة ]1[. اســتفاد تقريــر االســتعراض الطوعــي 

ــر  ــة تقاري ــات بكاف ــورة مــن نجاحــات وإخفاق ــة املن املحــي للمدين

االســتعراضات الطوعيــة املحليــة املقدمــة مــن املــدن واملناطــق 

األخــرى. ولتجنــب تقيــم التحــزي بشــأن املمارســات الجيــدة ملدينــة 

للــدروس  الشــامل  التقيــم  يف  قدًمــا  املــيض  اخرتنــا  أخــرى،  أو 

واحــدة.  مدينــة  وليــس  اإلمــكان  بقــدر  املــدن  مــن  املســتفادة 

ــع التقــدم املحــرز يف أهــداف  اعمتــدت املــدن النهــج املنهجــي لتتبُّ

نهجــني  إىل  النهــج  هــذا  تقســم  وميكــن  املســتدامة،  التمنيــة 

رئيســيني:

األهداف والغايات.	 

املجاالت املواضيعية.	 

نهج األهداف والغايات:

باســتخدام هــذا النهــج، اختــارت معظــم املــدن معالجــة األهــداف 

عــر.  الســبعة  األهــداف  بــني  مــن  األولويــة  ذات  والغايــات 

 ،1 )الهــدف  مــع  تعاملــت  مــدن  هنــاك  املثــال،  ســبيل  عــى 

ــا ألولوياتهــا، بيمنــا 
ً
والهــدف 6، والهــدف 8، والهــدف 11( وفق

تعاملــت مــدن أخــرى مــع )الهــدف 2، والهــدف 3، والهــدف 4، 

ــا لرتكــزي سياســاتها ومــدى 
ً
ــا وفق

ً
والهــدف 5، والهــدف 11( أيض

ا مــن املــدن جميــع  ــج عــدد قليــل جــدًّ ــر معلوماتهــا. فقــد عال
ُّ
توف

األهــداف الســبعة عــر، وأمّيــا كان األمــر، فــإن معظــم املــدن 

 مــن التحليــل 
ً

تقــدم لوحــة تحكــم معلوماتيــة )dashboard( بــدال

النهــج مــع األهــداف، ومل تــم  املتعمــق. يــم اســتخدام نفــس 

ــي  ــل األهــداف ال ــم فقــط تحلي ــل ي ــا، ب ــع أهدافه معالجــة جمي

تقــع مضــن أولويــات املــدن فحســب عندمــا تتوفــر املعلومــات ]1[.

نهج املجاالت املواضيعية:

باســتخدام هــذا النهــج، اختــارت معظــم املــدن معالجــة املجــاالت 

املجــاالت  هــذه  تكــون  أن  ميكــن  األولويــة.  ذات  املواضيعيــة 

املوضوعيــة عبــارة عــن مجمــوع هــدف أو أكــرث مــن األهــداف 

ــا. تختلــف  ، ولكــن مضًن
ً

أو الغايــات الــي مل يــم تمسيتهــا رصاحــة

املجــاالت املواضيعيــة ذات األولويــة عــرب املــدن، وتمشــل مجــاالت 

مثــل: املنــاخ والطاقــة، والتنقــل املســتدام، واإلســكان واملجمتعات 

املســتدامة، والعمالــة واالقتصــاد املســتدام، واألحيــاء الفقــرية، 

والتلــوث، وإدارة النفايــات، وإدارة الكــوارث، إلــخ ]1[.

عــى الرغــم مــن أن كا النهجــني لهمــا نقــاط قــوة وضعــف، فقــد 

ــا يجمــع األهــداف يف فصــول  اختــارت املدينــة املنــورة نهًجــا هجيًن

موضوعيــة. وداخــل كل فصــل موضوعــي، يرتبــط كل قــم بــه 

بشــكل مبــارش بأهــداف التمنيــة املســتدامة وغايــات أهدافهــا. 

ويرجــع الســبب وراء هــذا االســتعراض لتقريــر املدينــة املنــورة 

كونــه أول اســتعراض طوعــي املحــي، فمــن األفضــل أن يكــون 

ــا تمســح 
ً

ــا بشــأن األهــداف والغايــات. وأيض واضًحــا وليــس مضنيًّ

بتتبــع  املنــورة  للمدينــة  الحــرضي  باملرصــد  املتاحــة  املعلومــات 

أهــداف التمنيــة املســتدامة، مــن خــال األهــداف والغايــات حيمثــا 

ــا. بشــكل عــام، ســريكز االســتعراض الطوعــي  كان ذلــك ممكًن

ــورة عــى األهــداف بدايــة مــن الهــدف  ــة املن ــة املدين املحــي ملدين

عهــا  ــا الهــدف 11. األهــداف الــي مل يــم تتبُّ
ً

1 إىل الهــدف 8 وأيض

بالتقريــر ليســت أقــل أهميــة مــن بــايق األهــداف، فهــي تتعلــق 

 مــن األولويــات. عــى 
ً
بشــكل أســايس بتوفــر املعلومــات بــدال

ســبيل املثــال، الهــدف 9 والهــدف 12 لهمــا صلــة باملدينــة املنــورة، 

ولكــن ســيم تناولهمــا يف االســتعراض الطوعــي اإلقلميــي التــايل 

ــع قــوي للتقــدم. وهــذا نفــس  عنــد نضــج املعلومــات والمســاح بتتبُّ

الــيشء بالنســبة لألهــداف األخــرى، مثــل: األهــداف 10، 13، 14، 

15، 16، 17 الــي مل يــم تمضينهــا يف الجولــة األوىل مــن االســتعراض 

ــورة.. ــة املن الطوعــي املحــي للمدين

الدروس املستفادة من االستعراضات الطوعية املحلية السابقة ملدن ومناطق أخرى 2ـ2ـ3ـ1
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محتوى تقرير االستعراض الطوعي املحيل للمدينة املنورة: تنظمي األهداف مضن الفصول 3ـ2ـ3ـ1

يتكــون االســتعراض الطوعــي املحــي ملدينــة املدينــة املنــورة مــن 

عــدة فصــول تبــدأ بهــدف املدينــة، الهــدف 11. يســبق الفصــل 

التحليــي لألهــداف، الفصــل األول، وهــو الفصــل المتهيــدي الــذي 

مت تطويــره بهــذا التقريــر. يتكــون الفصــل الثــاين مــن الهــدف 

11 )املــدن واملجمتعــات املســتدامة(، والهــدف 6 )امليــاه النظيفــة 

بأســعار  النظيفــة  )الطاقــة   7 والهــدف  الصحــي(،  والــرصف 

معقولــة(. يتألــف الفصــل الثالــث مــن الهــدف 1 )القضــاء عــى 

الفقــر(، والهــدف 8 )العمــل الائــق والمنــو االقتصــادي(. يتكــون 

الفصــل الرابــع مــن الهــدف 2 )القضــاء عــى الجــوع(، والهــدف 

الخامــس مــن  الفصــل  الجيــدة والرفاهيــة(. يتألــف  )الصحــة   3

الهــدف 4 )التعلــم الجيــد(، والهــدف 5 )املســاواة بــني الجنســني(.

الفصــل األول: مقدمــة، االســتعراض الطوعــي املحــيل ألهــداف التمنيــة املســتدامة، ورؤيــة 2030، وغريهــا مــن املبــادرات اإلقلمييــة يف 

املدينــة املنــورة:

1.1 أهداف التمنية املستدامة واالستعراضات الطوعية املحلية.

1.2 أهداف التمنية املستدامة ورؤية اململكة العربية السعودية 2030 ومبادرات إقلميية أخرى. 

1.3 محتوى االستعراض الطوعي املحي ملدينة املدينة املنورة ومنهجيتها.

الفصل الثاين: املدن واملجمتعات املستدامة: الهدف 11 والهدف 6 والهدف 7:

2.1 اإلسكان امليسور للجميع )الهدف 11(. 

2.2 نظام نقل عام مستدام وشامل )الهدف 11(.

2.3 التحرض واستخدام األرايض والتخطيط الحرضي )الهدف 11(.

2.4 إدارة النفايات الصلبة وجودة الهواء. 

2.5 مساحات عامة مستدامة وخرضاء وآمنة.

ر املياه والرصف الصحي وإدارتها بشكل مستدام )الهدف 6(.
ُ
2.6 مضان تواف

2.7 مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عى الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة )الهدف 7(.
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:
ً

 ومستدامة
ً

 ومرنة
ً

 وآمنة
ً

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة

وســط التحديــات الــي يفرضهــا التحــرض الرسيــع، تواجــه املدينــة املنــورة -كمعظــم مــدن العــامل- تحديــات كبــرية يف توفــري ســكن آمــن 

ا. جــاء وبــاء كوفيــد19- بدعــوة 
ً
وبأســعار معقولــة لســكانها. ومــع انتشــار كوفيــد19-، تفاقمــت خطــورة أزمــة اإلســكان املوجــودة مســبق

 يف الهــدف 11 مــن أهــداف 
ً
 بــارزة

ً
إىل االنتبــاه مفادهــا أنــه ال ميكــن التأخــري يف توفــري اإلســكان ميســور التكلفــة. يحتــل اإلســكان مكانــة

”. ســيتناول هــذا القــم األجــزاء التاليــة:
ً

 ومســتدامة
ً

 ومرنــة
ً

 وآمنــة
ً

التمنيــة املســتدامة “جعــل املــدن واملســتوطنات البريــة شــاملة

مساكن ميسورة التكلفة للجميع:

ــة، ورفــع  ــة وميســورة التكلف ــة وآمن ــع عــى مســاكن وخدمــات أساســية مامئ ــول عــام 2030، مضــان حصــول الجمي ــة 11.1: “بحل الغاي

ــاء الفقــرية”. مســتوى األحي

نظام نقل عام مستدام وشامل:

الغايــة 11.2: “بحلــول عــام 2030، توفــري إمكانيــة وصــول الجميــع إىل نظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا 

 بتوســيع نطــاق النقــل العــام، مــع إيــاء اهمتــام خــاص الحتياجــات األشــخاص 
ً

ومســتدامة، وتحســني الســامة عــى الطــرق، وخاصــة

الذيــن يعيشــون يف ظــروف هشــة، والنســاء، واألطفــال، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن”.

التحرض، استخدام األرض يف التخطيط الحرضي:

الغايــة 11.3: “بحلــول عــام 2030، تعزيــز التوســع الحــرضي الشــامل للجميــع واملســتدام، والقــدرة عــى تخطيــط املســتوطنات البريــة 

وإدارتهــا يف جميــع البلــدان عــى نحــو قــامئ عــى املشــاركة ومتكامــل ومســتدام”.

إدارة املخلفات الصلبة ونوعية الهواء:

ــرق منهــا: إيــاء اهمتــام خــاص لنوعيــة الهــواء، 
ُ
الغايــة 11.6: “بحلــول عــام 2030، الحــد مــن األثــر البيــي الســلبي الفــردي للمــدن، بط

وإدارة نفايــات البلديــات، وغريهــا 2030”.

ساحات عامة مستدامة وخرضاء وآمنة:

الغايــة 11.7: “بحلــول عــام 2030، توفــري ســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات خــرضاء وأماكــن عامــة آمنــة وشــاملة للجميــع وميكــن 

الوصــول إليهــا، وال ســميا بالنســبة للنســاء، واألطفــال، وكبــار الســن، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة”.

:
ً

 مستدامة
ً
الهدف 6: مضان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة

الحصول عى مياه رشب آمنة وبأسعار معقولة:

بحلول عام 2020، تحقيق هدف حصول الجميع عى نحو منصف عى مياه الرب املأمونة وميسورة التكلفة )الغاية 6.1(.	 

زيادة كفاءة استخدام املياه:

بحلول عام 2030، تحقيق زيادة كبرية يف كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات، ومضان سحب املياه العذبة وإمداداها عى 	 

نحو مستدام من أجل معالجة شح املياه، والحد بقدر كبري من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه )الغاية 4.6(.

الحصول عىل خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية املالمئة والعادلة:

بحلول عام 2030، تحقيق هدف حصول الجميع عى خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية، وإنهاء قضاء الحاجة يف العراء، 	 

وإياء اهمتام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون يف أوضاع هشة )غاية 6.2(.
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الهدف 7: مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة:

●بحلول عام 2030، مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة )الغاية 7.1(.	 

نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء )7.1.1(.	 

نسبة السكان الذي يعمتدون أساًسا عى الوقود والتكنولوجيا النظيفني )7.1.2(.	 

●بحلول عام 2030، تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي )الغاية 7.2(.	 

حصة الطاقة املتجددة يف مجموع االستهاك النهايئ للطاقة )7.2.1(.	 

الفصل الثالث: القضاء عىل الفقر )الهدف 1(، تعزيز المنو االقتصادي والعمل الالئق )الهدف 8(:

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان:

●بحلول عام 2030، القضاء عى الفقر املدقع للناس أجمعني أيمنا كانوا، وهو ُيقاس حالًيا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 	 

1.90 دوالر يف اليوم )الغاية 1.1(.

ا للتعاريف 	 
ً
●بحلول عام 2030، تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال -من جميع األعمار- الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفق

الوطنية مبقدار النصف عى األقل، )الغاية 1.2(.

بحلول عام 2030، تنفيذ نظم وطنية مامئة للحماية االجمتاعية، وتدابري للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية واسعة 	 

للفقراء والضعفاء )الغاية 1.3(.

ع جميع الرجال والنساء -وال سميا الفقراء والضعفاء منهم- بنفس الحقوق يف الحصول عى املوارد 	  بحلول عام 2030، مضان متتُّ

االقتصادية، وكذلك حصولهم عى الخدمات األساسية، وعى حق امتاك األرايض والترّصف فيها، وغري ذلك من الحقوق 

قة بأشكال امللكية األخرى، وباملرياث، وبالحصول عى املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة املامئة، والخدمات املالية، مبا 
ّ
املتعل

يف ذلك المتويل متناهي الصغر )الغاية 1.4(.

الهدف 8: تعزيز المنو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع، واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري 
العمل الالئق للجميع:

ا للظروف الوطنية، وبخاصة الحفاظ عى منو الناتج املحي اإلجمايل بنسبة 7 يف املائة عى 	 
ً
الحفاظ عى المنو االقتصادي الفردي وفق

ا )الغاية 8.1(. ا يف أقل البلدان منوًّ األقل سنويًّ

●بحلول عام 2030، تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الائق لجميع النساء والرجال، مبا فيهم الشباب واألشخاص ذوو 	 

اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل متكائف القمية )الغاية 8.5(.

معدل البطالة، بحسب الجنس والعرم واألشخاص ذوي اإلعاقة )8.5.2(.	 

بحلول عام 2020، الحد بقدر كبري من نسبة الشباب غري امللتحقني بالعمالة أو التعلم أو التدريب )الغاية 8.6(.	 

نسبة الشباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 سنة و24 سنة( خارج دائرة التعلم والعمالة والتدريب )8.6.1(.	 
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الفصل الرابع: القضاء عىل الجوع )الهدف 2(، ومضان الصحة والرفاهية )الهدف 3(:

الهدف 2: القضاء عىل الجوع، وتوفري األمن الغذايئ، والتغذية املحّسنة، وتعزيز الزراعة املستدامة:

بحلول عام 2030، القضاء عى الجوع ومضان حصول الجميع -وال سميا الفقراء والفئات الضعيفة مبا فيهم الرضع- عى ما 	 

ي طوال العام )الغاية 2.1(.
ّ
يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ

ا بشأن توقف المنو والهزال 	  ●إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املّتفق عليها دوليًّ

لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات الغذائية للرماهقات والحوامل واملراضعات وكبار السن، بحلول عام 

2025 )الغاية 2.2(.

ع الجميع بأمناط عيش صحية، وبالرفاهية يف جميع األعمار:
ُّ
الهدف 3: مضان متت

بحلول عام 2030، خفض النسبة العاملية لوفيات األمهات إىل أقل من ٧٠ حالة لكل 100 ألف من املواليد األحياء )الغاية 3.1(.	 

بحلول عام 2030، إنهاء وفيات املواليد واألطفال دون سن الخامسة الي ميكن تفاديها، بسعي جميع البلدان إىل بلوغ هدف 	 

خفض وفيات املواليد عى األقل إىل 12 حالة وفاة يف كل 1000 مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل 25 

حالة وفاة عى األقل يف كل 1000 مولود حي. )الغاية 3.2(.

●تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد املخدرة، مبا يف ذلك تعاطي املخدرات وتناول الكحول عى نحو يرض بالصحة، وعاج ذلك 	 

)الغاية 3.5(.

بحلول عام 2020، خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور عى الصعيد العاملي إىل النصف )الغاية 3.6(.	 

الفصل الخامس: مضان جودة التعلمي الشامل والعادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني:

الهدف 4: مضان التعلمي الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع:

 الهدف 5: تحقيق املساواة بني الجنسني، ومتكني كل النساء والفتيات، والقضاء عىل جميع أشكال المتيزي 
ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان )الغاية 2.5(:
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مــة   أو قمًســا مــع منهجيــة ممصَّ
ً

ــا  مفصَّ
ً

سيشــكل كل هــدف فصــا

خصيًصــا ألهــداف التمنيــة املســتدامة ورؤيــة 2030. يســتند هــذا 

التقريــر عــى البيانــات الــي أعدهــا املرصــد الحــرضي للمدينــة املنــورة 

)MUO(، وال ســميا تقرير حالة تمنية املدينة املنورة 2021 ]15، 21[ واملســح 

ــا املرصــد الحــرضي 
ً

االجمتاعــي واالقتصــادي 2015 ]22[ الــذي أجــراه أيض

للمدينــة املنــورة التابــع لهيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة، وغــري 

ذلــك مــن تقاريــر ]23،24[ منهــا: تقريــر مــؤرشات األيــزو  37120 للمــدن 

املســتدامة الــذي اصــدره املرصــد الحــرضي للمدينــة املنــورة، إىل جانــب 

املعلومــات مــن املنشــورات الرئيســية للعديــد مــن أصحــاب املصلحــة. 

لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  مــن  الــواردة  املعلومــات  اســتخدام  مت 

)GaStat( عنــد تخصيصهــا ألغــراض املقارنــة بــني املناطــق ]25، 26، 

27[. مت اســتكمال املعلومــات الخاصــة مبوضوعــات محــددة لإلســكان 

أصحــاب  ِقبــل  مــن  األرايض  واســتخدام  الحــرضي  والتخطيــط 

املصلحــة املعنيــني، مثــل: وزارة الشــؤون البلدية والقروية واإلســكان 

)MOMRAH( ]28، 29، 30[. وفميا يخص التحرض واســتخدام األرايض 

والتخطيــط الحــرضي مت اســتخدام معلومــات قــم نظــم املعلومات 

الجغرافيــة التابــع لهيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة وبيانــات 

االستشــعار عــن ُبعــد بكثافــة؛ لتوضيــح النتائــج الرئيســية مــن املســح 

ــورة 2021 ]15، 21[. ــة املن االجمتاعــي واالقتصــادي للمدين

ــر البيانــات والقــدرة اإلحصائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية: 
ُ
تواف

للمملكــة  الوطــي  الطوعــي  االســتعراض  يف  موضــح  هــو  كمــا 

العربيــة الســعودية ]18[، يتطلــب تكييــف أهــداف التمنيــة املســتدامة 

ــة ويف الوقــت املناســب،  ــات وإحصــاءات دقيق ــر بيان
ُ
ورصدهــا تواف

ــا ســهلة 
ً

ومفصلــة كافيــة، وذات صلــة، وميكــن الوصــول إليهــا، وأيض

ــر البيانــات 
ُ
االســتخدام. عــى الرغــم مــن التحســن املســمتر يف تواف

وجودتهــا عــى مــر الســنني، إال أن تحليــل مواءمــة رؤيــة 2030 مــع 

أهــداف التمنيــة املســتدامة كشــف عــن عــدم توفــر البيانــات يف 

مناطــق معينــة. ســيتطلب ســد هــذه الثغــرات ومضــان إدراج التدابري 

الرئيســية يف املــؤرشات الرمسيــة تحســينات يف املنهجيــات وأنظمــة 

جمــع البيانــات، كمــا يجــب الرتكــزي بشــكل أكــرب عــى تصنيــف 

عــد إحــدى األولويــات الرئيســية الــي مت تحديدهــا يف 
ُ
البيانــات. ت

هــذا االســتعراض هــي الحاجــة إىل االســتمثار يف تعزيــز أنظمــة جمــع 

البيانــات، وقــدرة الهيئــات اإلحصائيــة، والرتكــزي بشــكل أكــرب عــى 

تصنيــف البيانــات. ســيتطلب ذلــك متكــني منتــج البيانــات مــن خــال 

التريعــات، وتنســيق أفضــل بــني منتجــي البيانــات واملســتخدمني 

والطــرق املبتكــرة إلنتــاج البيانــات واإلحصــاءات وتطبيقهــا.

االســتعراض  يف  تحديدهــا  مت  الــي  الرئيســية  التحديــات  تمتثــل 

الطوعــي الوطــي للمملكــة العربية الســعودية ]18[ يف توافر البيانات 

ــة عــى جمــع  ــات اإلحصائي ــز قــدرة الهيئ ــد اإلجــراءات؛ لتعزي وتحدي

اإلحصــاءات املتعلقــة بأهــداف التمنيــة املســتدامة ونرهــا؛ تحقيــق 

تنســيق أكــرث فعاليــة بــني املؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة 

األطــر  عــى  والبنــاء  الجهــود،  ازدواجيــة  مــن   
ً

بــدال التــآزر  لمضــان 

 مــن إنشــاء هيــاكل جديــدة، وتعزيــز أهــداف 
ً

املؤسســية القامئــة بــدال

التمنيــة املســتدامة عــى املســتوى دون الوطــي. اململكــة العربيــة 

الســعودية ملزمــة مبتابعــة تنفيــذ أجنــدة التمنيــة العامليــة مــن خــال 

التعــاون الوثيــق بــني جميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــني. ســمتيض 

ــا إىل جنــب مــع  األنشــطة املتعلقــة بأهــداف التمنيــة املســتدامة جنًب

تنفيــذ رؤيــة 2030، الــي اكتســبت بالفعــل زخًمــا كبــرًيا. تتمضــن 

املجــاالت ذات األولويــة الرئيســية تحســني جــودة مــؤرشات أهــداف 

التمنيــة املســتدامة وتغطيتهــا، وتحليــل البيانــات، ومواصلــة عمليــة 

مواءمــة برامــج الدولــة وإســرتاتيجياتها مــع أهــداف التمنيــة العامليــة 

التعــاون  لتعزيــز  إســرتاتيجيات  وتطويــر  ومؤرشاتهــا،  وغاياتهــا 

ــا 
ً

بــني مختلــف الجهــات الفاعلــة والاعبــني الرئيســيني. تمشــل أيض

األولويــات الرئيســية األخــرى تعزيــز دور أهــداف التمنيــة املســتدامة 

التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  )املحــي(،  الوطــي  دون  املســتوى  عــى 

ــع التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التمنيــة  للرصــد والتقيــم )M&E( لتتبُّ

املســتدامة عــى الصعيديــن الوطــي واملحــي، وتعزيــز الــراكات 

الدوليــة حــول أهــداف التمنيــة املســتدامة، وذلــك من خال املســاعدة 

ــة، وال ســميا عــى املســتوى اإلقلميــي. اإلمنائي

ــة  ــرضي للمدين ــد الح ــة للرمص ــدرة اإلحصائي ــات والق ــر البيان
ُ

تواف

ــورة: املن

يحتــوي اإلطــار املنســق لعمليــة املراقبــة واإلبــاغ الخــاص باملرصــد 

ــًدا  ــزيات املنظمــة جي ــد مــن امل ــورة عــى العدي ــة املن الحــرضي للمدين

التوجيهيــة،  واملبــادئ  املفاهميــي،  اإلطــار  منهجيــة:  وبطريقــة 

الحســاب،  وطــرق  املنطقــي،  واألســاس  والتعريفــات،  واملفاهــم، 

ومصــدر البيانــات، ومضــان جــودة البيانــات، وتصنيــف البيانــات، 

البيانــاُت  ــن 
ِّ

ك
ُ

مت إلــخ.  والتنســيق،  الكبــرية،  البيانــات  واســتخدام 

 املــدَن مــن اتخــاذ القــرارات الصائبــة 
ُ

 والصحيحــة
ُ

واملقاييــُس الدقيقــة

ــع التغيــريات، وتوثيــق  بشــأن أفضــل السياســات والوســائل لتتبُّ

األداء بشــكل منهجــي عــى مســتوى املدينــة ]31[. وهــذا يعــزز التأييد، 

ويحفــز االلــزام الســيايس واالســتمثارات بــني القطاعــني العــام 

والخــاص، ويوجــه عمليــة صنــع القــرار عــى جميــع املســتويات، ويحفــز 

البيانات واملنهجية التحليلية: 3ـ3ـ1
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املثاليــة.  املســتدامة  املــدن  الــي تســتهدف  الجيــدة  االســتمثارات 

ــب نهــج قطاعــي مفــرط  ســوف تســاعد آليــة املراقبــة املبتكــرة يف تجنُّ

للتمنيــة الحرضيــة. عــى ســبيل املثــال، عنــد تمصــم حلــول التنقــل 

الحــرضي املســتدامة، نحتــاج إىل مضــان اتبــاع نهــج متكامل للتخطيط 

الحــرضي ولوائــح اســتخدام األرايض.

لــة باملرصــد الحــرضي- إىل 
َّ
تطمــح هيئــة تطويــر املدينــة املنــورة -ممث

زيــادة كفــاءة املدينــة املنــورة يف مجــال التمنيــة املســتدامة، ولتعزيــز 

ذلــك تحتــاج املدينــة إىل مجموعــة مــن األهــداف والطموحــات الــي 

نعتقــد أنهــا ستســاعد يف نقــل املدينــة إىل مســتوى ممتــزي يف مجــال 

التمنيــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك مــا يــي ]31[:

دراسة التغريات يف القم مبرور الوقت، من خال االسمترار يف رفع قم مؤرشات التمنية املستدامة عى 	 

منصة املجلس الدويل.

رفع هدف الجوائز الدولية لتمشل املنظمات املتخصصة األخرى.	 

نقل املعرفة إىل قطاعات املدينة من خال عقد ورش عمل معهم للتوعية بأهمية االستفادة من املقارنة 	 

العاملية.

إبرام اتفاقيات مع قطاعي التمنية والخدمات باملدينة لدراسة املؤرشات العاملية واملنصات املتخصصة يف 	 

كل قطاع، والتعاون املشرتك يف تباُدل قم هذه املؤرشات.

تحسني جودة جمع البيانات وطرقها من الجهات ذات الصلة، مع مراعاة عوامل التدقيق املعيارية للبيان.	 

ا ألهميتها، من خال جمع بياناتها، ووضع ذلك يف 	 
ً
القيام بتغطية ألكرب عدد ممكن من املؤرشات وفق

خطة العمل الدورية للرمصد الحرضي.

عقد ورش عمل مع السلطات وضباط االتصال كلما أمكن ذلك؛ الستكشاف إمكانية تحسني جودة 	 

البيانات وتنوعها.

استخدام مؤرشات تتنوع قطاعاتها يف إصدار التقارير الدورية، مثل: نرة ربع سنوية يم فيها تفسري 	 

قم املؤرشات وعاقاتها، واملؤرشات املركبة، مبساعدة خرباء يف مجال التمنية املستدامة.
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ميكــن اســتخدام هــذه املــؤرشات ملتابعــة التقــدم املحــرز يف التمنيــة املســتدامة ورصــده. يجــب األخــذ يف االعتبــار نظــام املدينــة بأكملــه 

والتخطيــط لاحتياجــات املســتقبلية؛ لاســتفادة مــن االســتخدام الحــايل وكفــاءة املــوارد مــن أجــل تخطيــط أفضــل. مت تطويــر املــؤرشات 

وأســاليب االختبــار املرتبطــة بهــا ملســاعدة املــدن كمــا يــي:

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

ا للخدمات.
ً
إدارة أكرث فعالية وتقدمي

املقارنة والتخطيط املحي.

دعم تطوير السياسات وتحديد األولويات.

تعزيز الوصول إىل المتويل.

إطار مرن لتخطيط االستدامة. 

تساعد سلسلة القمية -لفرتة من الزمن- يف تحديد األهداف اإلسرتاتيجية.

املوافقة عى املعايري واألهداف الدولية.

دعــم صنــع القــرار املســتنري لصانعــي السياســات 

ومديــري املــدن.

القيــاس والتعلــم مــن التجــارب املقابلــة يف 

ــرى. ــدن األخ امل

االعرتاف العاملي يف الكيانات الدولية.

عوامــل جــذب لاســتمثار مــن خــال الشــفافية 

املفتوحــة.  والبيانــات 

11

لــة يف املرصــد الحــرضي للمدينــة املنــورة- جهــًدا غــري مســبوق، ونجحــت يف جعــل املدينــة املنــورة 
َّ
بذلــت هيئــة تطويــر املدينــة املنــورة -ممث

 عــى قيــاس مــؤرشات التمنيــة املســتدامة وتحقيــق معايــري األيــزو 37120 ]31[. مل يدخــر املرصــد الحــرضي أي جهــد يف جمــع 
ً
 قــادرة

ً
مدينــة

البيانــات والتحقــق منهــا ومطابقتهــا وتحميلهــا عــى منصــة البيانــات العامليــة كمــا هــو مطلــوب، ومبســاعدة أصحــاب املصلحــة ومصــادر 

 مــع 
ً

البيانــات للرمصــد الحــرضي للمدينــة املنــورة أصبحــت املدينــة مــن مــدن األيــزو 37120. أبــرم املرصــد الحــرضي يف عــام 2019 اتفاقيــة

املجلــس الــدويل لبيانــات املــدن، بهــدف رفــع مــؤرشات املدينــة املســتدامة واالمتثــال ملعايــري األيــزو 37120. اســتهدفت املدينــة املنــورة 

الجائــزة الباتينيــة؛ ملــا توفــره مــن مكونــات وبيانــات لمتكــني املدينــة مــن الوصــول إىل هــذا املســتوى، وحمــًدا للــه مت اســتام الجائــزة. مت 

رفــع قــم عــدد 91 مــؤرًشا مــن مضــن 104 مــؤرش عــى منصــة املجلــس، حيــث مــر كل مــؤرش بأكــرث مــن مرحلــة مراجعــة وتدقيــق؛ لمضــان 

ــا للمعايــري 
ً
عــد املدينــة املنــورة هــي املدينــة العربيــة الوحيــدة الــي حصلــت عــى الجائــزة وفق

ُ
دقــة القــم ومطابقتهــا للمنهجيــة املطلوبــة. ت

ثــة منــذ عــام 2018. املحدَّ
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االستعراض االطوعي املحيل للمدينة املنورة: لوحة البيانات واالتجاهات
االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 11 من أهداف التمنية املستدامة - مدن ومجمتعات محلية مستدامة

1.32021نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف أحياء فقرية )٪(

5.52021اإلسكان امليرس )معدل سعر املسكن إىل معدل الدخل )عدد سنوات((

نسبة المتلك: نسبة األرس السعودية )عى مستوى املنطقة( الي متتلك 
املسكن )%(

57.52019

الرهن العقاري: نسبة األرس السعودية الي تشرتي مزنلها عن طريق الرهن 
العقاري )%(

25.32021

ا 
ً
متوسط الرتكزي السنوي للجسميات الي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون

)PM2.5( )ميكروغرام/ مرت مكعب(
32.72019

متوسط الرتكزي السنوي للجسميات الي يقل قطرها عن 10 ميكرونات 
)PM2.5(  )ميكروغرام / مرت مكعب(

902019

النقل العام: نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل النقل العام يف 
الذهاب إىل العمل )%(

٪1<2021

________الكثافة الحرضية

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 6 من أهداف التمنية املستدامة – املياه النظيفة والنظافة الصحية

100.02021السكان الذين يستخدمون مرافق املياه الرب املحسنة )٪(

93.32021السكان املخدومون بخدمات الشبكة العامة للمياه )٪(

99.52021السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي املحسنة )٪(

85.42021السكان املخدومون بخدمات الشبكة العامة للرصف الصحي )٪(

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 7 من أهداف التمنية املستدامة – طاقة نظيفة بأسعار معقولة

100.02021السكان الذين لديهم إمكانية الحصول عى الكهرباء )٪(

100.02021السكان الذين بإمكانهم الوصول إىل الوقود النظيف وتكنولوجيا الطهي )٪(

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احرتاق الوقود لكل ناتج إجمايل للكهرباء 

)مليون طن من ثاين أكسيد الكربون/ترياواط ساعة(
________

0.02021حصة الطاقة املتجددة من إجمايل إمدادات الطاقة األولية )٪(

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 1 من أهداف التمنية املستدامة – القضاء عىل الفقر

0.72021٪نسبة عدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دوالر أمرييك يف اليوم )٪(

16.22021٪نسبة السكان الذين يعترب دخلهم )أقل من %50من متوسط الدخل(  )٪(
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االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 8 من أهداف التمنية املستدامة –  العمل الالئق والمنو االقتصادي  

7.12018٪الحصة من إجمايل الناتج املحي الوطي )٪(

10.12021معدل البطالة )٪(

14.82021نسبة الشباب الذين ال يعملون وليسوا يف التعلم أو التدريب )٪(

18.52021العمالة غري الرمسية )غري السعوديني( )٪(

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 3 من أهداف التمنية املستدامة – الصحة الجيدة والرفاه 

10.02020معدل وفيات، أقل من 5 سنوات )لكل 1000 مولود حي(

74.62020العرم املتوقع عند الوالدة )سنوات(

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 4 من أهداف التمنية املستدامة – التعلمي الجيد

7.02021نسبة السعوديني 25 – 64 الذين أمتوا املرحلة املتوسطة )٪(

32.62021نسبة السعوديني الحاصلني عى شهادة تعلم عاٍل )٪(

النسبة املئوية للسكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 30- عاًما وحاصلني 

عى شهادة جامعية )٪(
60.32021

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة )٪ من السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 

15 - 24 عاًما(
99.92021

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 5 من أهداف التمنية املستدامة – املساواة بني الجنسني

________نسبة متوسط سنوات التعلم من اإلناث إىل الذكور )٪(

50.22021نسبة اإلناث إىل الذكور يف قوة العمل )٪( 

دليل التقيمي وتحديد االتجاهات

يوجد تحديات رئيسيةيوجد تحديات كبريةيوجد تحديات قامئةإنجاز أهداف التمنية املستدامة

تناقصيف حالة ركودمزايد باعتدالعى الطريق

 بيانات غري متوفرة



25

الفصل الثاين: مدن ومجمتعات مستدامة: الهدف 11، الهدف 6، الهدف 7.

الهدف 11

الهدف 6

الهدف 7

الفصــل الثــاين  

مدن ومجمتعات 
محلية مستدامة

املياه النظيفة 
والنظافة الصحية

طاقة نظيفة 
وباسعار معقولة
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الفصل الثاين: مدن ومجمتعات مستدامة: الهدف 11، الهدف 6، الهدف 7.

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 11 من أهداف التمنية املستدامة - مدن ومجمتعات محلية مستدامة

1.32021نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف أحياء فقرية )٪(

5.52021اإلسكان امليرس )معدل سعر املسكن إىل معدل الدخل )عدد سنوات((

نسبة المتلك: نسبة األرس السعودية )عى مستوى املنطقة( الي متتلك املسكن 
)%(

57.52019

الرهن العقاري: نسبة األرس السعودية الي تشرتي مزنلها عن طريق الرهن 
العقاري )%(

25.32021

ا 
ً
متوسط الرتكزي السنوي للجسميات الي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون

)PM2.5( )ميكروغرام/ مرت مكعب(
32.72019

متوسط الرتكزي السنوي للجسميات الي يقل قطرها عن 10 ميكرونات 
)PM2.5(  )ميكروغرام / مرت مكعب(

902019

النقل العام: نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل النقل العام يف الذهاب 
إىل العمل )%(

٪1<2021

________الكثافة الحرضية

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 6 من أهداف التمنية املستدامة – املياه النظيفة والنظافة الصحية

100.02021السكان الذين يستخدمون مرافق املياه الرب املحسنة )٪(

93.32021السكان املخدومون بخدمات الشبكة العامة للمياه )٪(

99.52021السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي املحسنة )٪(

85.42021السكان املخدومون بخدمات الشبكة العامة للرصف الصحي )٪(

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 7 من أهداف التمنية املستدامة – طاقة نظيفة بأسعار معقولة

100.02021السكان الذين لديهم إمكانية الحصول عى الكهرباء )٪(

100.02021السكان الذين بإمكانهم الوصول إىل الوقود النظيف وتكنولوجيا الطهي )٪(

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احرتاق الوقود لكل ناتج إجمايل للكهرباء 

)مليون طن من ثاين أكسيد الكربون/ترياواط ساعة(
________

0.02021حصة الطاقة املتجددة من إجمايل إمدادات الطاقة األولية )٪(

عنوان تفسريي

يوجد تحديات رئيسيةيوجد تحديات كبريةيوجد تحديات قامئةإنجاز أهداف التمنية املستدامة

تناقصيف حالة ركودمزايد باعتدالعى الطريق

 بيانات غري متوفرة
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ــة  ــرية يف توفــري مســكن آمــن وبأســعار معقول ــات كب ــورة تحدي ــة املن ــه املدين ــع، تواج ــا التحــرض الرسي ــي يفرضه ــات ال يف ظــل التحدي

ــا املســتجد  لســكانها كمــا هــو الحــال يف معظــم املــدن حــول العــامل. وقــد تفاقمــت أزمــة اإلســكان القامئــة مــع انتشــار فــريوس كورون

)COVID-19(، فقــد جــاءت الجائحــة لتؤكــد أنــه ال ميكــن التأخــر يف توفــري اإلســكان ميســور التكلفــة. يحتــل اإلســكان مكانــة بــارزة يف 

 .”
ً

 عــى المصــود ومســتدامة
ً
 وقــادرة

ً
 للجميــع وآمنــة

ً
الهــدف 11 مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة “جعــل املــدن واملســتوطنات البريــة شــاملة

ســيتناول هــذا القــم مــا يــي:

11
 عىل الهدف

ً
 وقادرة

ً
 للجميع وآمنة

ً
جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة

:
ً

المصود ومستدامة

1.2 الهــدف 1.11: مســكن مــالمئ للجميــع:

الغايــة 11.1 “بحلــول عــام 2030، مضــان حصــول الجميــع عــى مســاكن وخدمــات أساســية مامئــة وآمنــة وميســورة التكلفــة، ورفــع 

مســتوى األحيــاء الفقرية”.

2.2 الهدف 2.11: نظام نقل عام شامل ومستدام:

الغايــة 2.11 “بحلــول 2030، توفــري إمكانيــة وصــول الجميــع إىل نظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول 

 بتوســيع نطــاق النقــل العــام، مــع إيــاء اهمتــام خــاص الحتياجــات 
ً

إليهــا ومســتدامة، وتحســني الســامة عــى الطــرق، وخاصــة

األشــخاص الذيــن يعيشــون يف ظــروف هشــة والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن”.

3.2 الهدف 3.11: التوسع الحرضي، واستخدامات األرايض والتخطيط العرماين:

الغايــة 3.11 “بحلــول 2030، تعزيــز التوســع الحــرضي الشــامل للجميــع واملســتدام، والقــدرة عــى تخطيــط وإدارة املســتوطنات 

البريــة يف جميــع البلــدان عــى نحــو قــامئ عــى املشــاركة ومتكامــل ومســتدام”.

4.2 الهدف 6.11: إدارة النفايات الصلبة ونوعية الهواء:

ــرق منهــا إيــاء اهمتــام خــاص لنوعيــة الهــواء 
ُ
الغايــة 6.11 “بحلــول عــام 2030، الحــد مــن األثــر البيــي الســلبي الفــردي للمــدن، بط

وإدارة نفايــات البلديــات وغريهــا”.

5.2 الهدف 7.11: فراغات عامة مستدامة وخرضاء وآمنة:

ــة وشــاملة للجميــع  الغايــة 7.11 “بحلــول عــام 2030، توفــري ســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات خــرضاء وأماكــن عامــة آمن

ــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة”. وميكــن الوصــول إليهــا، وال ســميا بالنســبة للنســاء واألطفــال وكب
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  6.2 الهدف 6: مضان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة:

1.6.2: الحصول عىل مياه الرشب مأمونة وميسورة:

الغاية 1.6 “تحقيق هدف حصول الجميع عى نحو منصف عى مياه الرب املأمونة وميسورة التكلفة، بحلول عام 2030”

الغايــة 4.6 “تحقيــق زيــادة كبــرية يف كفــاءة اســتخدام امليــاه يف جميــع القطاعــات، ومضــان ســحب امليــاه العذبــة وإمداداتهــا عــى 

نحــو مســتدام مــن أجــل معالجــة شــح امليــاه، والحــد بقــدر كبــري مــن عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نــدرة امليــاه، بحلــول عــام 

”2030

2.6.2: الحصول عىل الرصف الصحي والنظافة الصحية:

الغايــة 2.6 “ تحقيــق هــدف حصــول الجميــع عــى خدمــات الــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة، وإنهــاء قضــاء الحاجــة يف العــراء، 

وإيــاء اهمتــام خــاص الحتياجــات النســاء والفتيــات ومــن يعيشــون يف أوضــاع هشــة، بحلــول عــام 2030”.

2.7 الهدف 7: مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة:

الغاية 7.1 “مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة، بحلول عام 2030”

املؤرش 7.1.1: نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء.

املؤرش 7.1.2: نسبة السكان الذي يعمتدون أساًسا عى الوقود والتكنولوجيا النظيفني.

الغاية 7.2 “ تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي”.

املؤرش 7.2.1: حصة الطاقة املتجددة يف مجموع االستهاك النهايئ للطاقة.

6
مضان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها الهدف

إدارة مستدامة:

7
مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة الهدف

املوثوقة واملستدامة:
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مقدمة: الهدف 11 مدن ومجمتعات مستدامة: 1ـ2

املســتدامة -يف ســبمترب  للتمنيــة  املتحــدة  األمــم  قمــة  اعمتــدت 

-2015 إطــاًرا جديــًدا لتوجيــه جهــود التمنيــة بــني عامــي 2015 

و2030، بعنــوان “تحويــل عاملنــا: خطــة التمنيــة املســتدامة لعــام 

2030”. وتســعى خطــة عــام 2030 مــن خــال “أهــداف التمنيــة 

املســتدامة” إىل الجمــع بــني هدفــني: تلبيــة احتياجــات الحــارض 

دون املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــم. 

فهــي تحويليــة تؤمــن بــأن كل شــخص يســتحق حيــاة كرميــة 

واالزدهــار.  بالمنــو  للنــاس  تمســح  بيئــة  يف  يعيــش  أن  ويجــب 

يمشــل املســتقبل الــذي نريــده املــدن الــي لديهــا فــرص للجميــع، 

والطاقــة،  األساســية  الخدمــات  عــى  الحصــول  وإمكانيــة 

الحــرضي  التوســع  تزايــد  ومــع  والنقــل، وغريهــا.  واإلســكان، 

عــى مســتوى العــامل، يتطلــب ذلــك اهمتــام الحكومــات املحليــة 

واإلقلمييــة والوطنيــة وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن مبــا يف ذلــك 

املجمتــع املــدين واملؤسســات الخاصــة للعمــل مــن أجــل تحقيــق 

ــا تشــكل أهــداف 
ً
هــذه األهــداف. بشــكل عــام، هنــاك 17 هدف

املســتدامة. التمنيــة 

.
ً

 عىل المصود ومستدامة
ً
 وقادرة

ً
 للجميع وآمنة

ً
شكل 1.2: الهدف 11 جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2016. جعل املدن واملجمتعات مستدامة.
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وخدمــات  عــى مســاكن  الجميــع  11.1 “مضــان حصــول  الغايــة 

مســتوى  ورفــع  التكلفــة،  وميســورة  وآمنــة  مامئــة  أساســية 

:”2030 عــام  بحلــول  الفقــرية،  األحيــاء 

يف إطــار رؤيــة 2030، يهــدف برنامــج اإلســكان الســعودي إىل 

تقــدمي حلــول لمتكــني األرس مــن امتــاك املســاكن أو االســتفادة 

ــا الحتياجاتهــا وقدراتهــا، لتحســني الظــروف املعيشــية 
ً
منهــا وفق

ــة، وزيــادة الوحــدات الســكنية ميســورة  لألجيــال الحاليــة واملقبل

املدعــوم  المتويــل  عــى  الحصــول  فــرص  وتعزيــز  التكلفــة، 

واملناســب، والتكامــل مــع برامــج اإلســكان والربامــج املتخصصــة 

البيئــة  تطويــر  ومواصلــة  احتياًجــا،  أكــرث  املجمتــع  وقطاعــات 

تشــجيع  إىل  التدابــري  هــذه  تهــدف  والتنظمييــة.  التريعيــة 

القطــاع الخــاص وجذبــه للمشــاركة يف قطــاع اإلســكان، وتطويــر 

املحتــوى املحــي، وخلــق املزيــد مــن الفــرص التجاريــة، وتعزيــز 

يهــدف  ذلــك،  عــى   
ً
عــاوة للمملكــة.  االقتصاديــة  األســس 

الربنامــج إىل تحســني قطــاع اإلســكان مــن خــال زيــادة املعــروض 

مــن املســاكن املناســبة، ومتكــني املســتفيدين مــن الحصــول عــى 

املســكن املناســب، وتنظــم قطــاع اإلســكان، مبــا يف ذلــك بيئــة 

التطويــر العقــاري، والعاقــة بــني مالــيك الوحــدات الســكنية 

وســكانها يف إطــار مخطــط امللكيــة املشــرتكة. ويهــدف الربنامــج 

إىل تحســني قطــاع اإلســكان مــن خــال خمســة محــاور.

الغاية 1.11: مسكن مالمئ للجميع: 2ـ2

Funding Sector

 Beneficiaries

سهولة الوصول إ	 السكن
ا�نسب من خ�ل الحلول التقنية
ال� توفر الشفافية وا�وثوقية

تعزيز اللوائح التنظ�ية
القطاعية والوعي لزيادة
جاذبية ا�ست�رين وثقة ا�ستفيدين 

تحف¦ القطاع الخاص
لتقد® حزم ªويل ا¨سكان
بأسعار معقولة للمواطن¯

ا�شاركة الفعالة للمنظمات غ´ الحكومية
من اºفراد وا�ؤسسات ا�ساهمة

¿ ªويل ا�شاريع ل½¼ ذات الدخل ا�نخفض

زيادة عدد ا�طورين
لزيادة  خيارات

ا¨سكان وجودته

NGOsDevelopers

Housing Sector
Environment 

شكل 2.2 برنامج توفري اإلسكان.
املصدر: اململكة العربية السعودية، برنامج توفري اإلسكان 2020، رؤية 2030.

عــى طــول املحــور أعــاه -الــذي تقــوده الحكومــة املركزيــة باململكــة العربيــة الســعودية- تقــوم املدينــة املنــورة -شــأنها شــأن معظــم 

املــدن الســعودية- بوضــع سياســات وبرامــج اســتباقية إلرشاك جميــع الجهــات الفاعلــة يف مواجهــة تحديــات اإلســكان ميســور التكلفــة، 

وســُتعرض هــذه السياســات والربامــج يف األقســام التاليــة:
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نوع حيازة املسكن: 1ـ2ـ2

تختلــف مزايــا وعيــوب املســاكن اململوكة عن املســاكن املســتأجرة 

حيــث توفــر املســاكن اململوكــة مزيــًدا مــن الحقــوق واالمتيــازات، 

 بقيــود يف تغيــري املســكن نتيجــة خيــارات 
ً

إال أنهــا تكــون مصحوبــة

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة االقتصادي ــال والتمني ــر األعم محــدودة لتطوي

املســكن  يوفــر  قــد  العقــاري.  الرهــن  عــى  الصارمــة  الــروط 

 أكــرب كتغيــري املســكن أو اســتبداله عنــد الحاجــة 
ً

املســتأجر مرونــة

التعلمييــة  واملرافــق  العمــل  أماكــن  مــن  بالقــرب  الســكن  إىل 

واملؤسســات االجمتاعيــة أو الثقافيــة ومــا إىل ذلــك. عــى الرغــم 

ــب رأس مــال وتكاليــف أقــل  مــن أن املســاكن املســتأَجرة تتطل

ــوق أقــل  ــازات وحق ــا امتي ــا له ــة إال أنه ــات الصيان ــق بعلمي تتعل

مــن املســاكن اململوكــة.

مــن بــني أهــداف الخطــة التنفيذيــة لربنامــج اإلســكان )-2021

2025( أحــد برامــج رؤيــة اململكــة 2030 هــو “زيــادة معــدالت 

الوطــي  الصعيــد  عــى  الســعودية  لــألرس  املســاكن  ملكيــة 

لتصــل إىل %60 بحلــول عــام 2020، ونســبة %70 بحلــول عــام 

2030” ]4، 5[. وبنــاء عــى مســح املســاكن الــذي أصدرتــه الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء للســكان الســعوديني فقــط عــام 2019، فنجــد 

أن نســبة متلــك الســعوديني للمســكن يف منطقــة املدينــة املنــورة 

نســبة   .)2019 عــام  ميتلكــون مســاكنهم يف   57.5٪( بلــغ  قــد 

امللكيــة هــذه أقــل مبقــدار ٪4.5 مــن املعــدل الوطــي يف عــام 

بلــغ ٪62. وأقــل مبقــدار ٪2.5 مــن هــدف 60٪  2019 والــذي 

التابــع لربنامــج اإلســكان يف 2020 و ٪12.5 أقــل مــن الهــدف 

البالــغ ٪70 يف 2030.]64[.

الشكل 3.2: التوزيع النسبي ملساكن السعوديني حسب نوع السكن يف منطقة املدينة املنورة 2019.
املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء - مسح املساكن 2019.

حقائــق: بلغــت نســبة املســاكن اململوكــة يف منطقــة املدينــة املنــورة %57.5 عــام 2019 وهــي أقــل مــن النســبة املســتهدفة 

ــب  ــا يتطل ــام 2030م،مم ــام 2020م ونســبة %70 ع ــل نســبة %60 ع ــي متث ــة 2030 ال ــج اإلســكان لرؤي لخطــة برنام

اســمترار الجهــود املبذولــة يف العقــود املاضيــة .

ــادة النقــص يف املســاكن وعــدم القــدرة عــى تحمــل  حقائــق: وجــود األرايض الفضــاء “األرايض البيضــاء” ســاهمت يف زي

ــورة. ــة املن ــة األرض يف املدين تكلف

السياســات: لتثبيــط ممارســة “األرض البيضــاء”، أدخلــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان نظــام العقوبــات 

والرســوم. كمــا أصــدرت الحكومــة مؤخــًرا قانــون رضيبــة األرايض البيضــاء الــذي يفــرض رضيبــة ســنوية عــى األرض 

بنســبة 2.5٪ مــن قميتهــا عــى “األرض البيضــاء” 
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بشــكل   )٪59.2( املســتأجرة  املســاكن  ارتفــاع مســتوى  ويرجــع 

رئيــيس إىل زيــادة التحــرض يف املدينــة املنــورة الــي تســتضيف اآلن 

أكــرث مــن 1.45 مليــون نمســة، يعززهــا ارتفــاع مســتوى الوافديــن، 

إنهــم يفضلــون نظــام اإليجــار طــوال مــدة إقامتهــم،  حيــث 

وبنــاًء عــى قدرتهــم يف الحصــول عــى وظيفــة دامئــة مناســبة، 

وخــال الســنوات العــر املاضيــة، لوحــظ بالفعــل زيــادة يف نســبة 

املســاكن املســتأَجرة، وال ســميا بــني املقميــني

–الــوارد عاليــة- مراحــل  املســاكن  أنــواع  كمــا يعكــس توزيــع 

التطويــر العــرماين يف حــارضة املدينــة املنــورة من املنــازل التقليدية 

ــع عــى  ــب املرتف ــي الطل ــي تلب ــات الســكنية ال ــة واملجمع القدمي

 عــى ذلــك، فهــو يعكــس 
ً
املســاكن واملناطــق املركزيــة. عــاوة

التحــول إىل نــوع املســكن الفيــا، وبالتــايل الزيــادة يف مســتويات 

ــب عــى اإلســكان الخــاص. ــاع الطل الدخــول، وارتف

عــد 
ُ
ــا لربنامــج توفــري املســاكن يف رؤيــة اململكــة 2030، ت

ً
وفق

ــا  ــدن الســعودية العــرة األكــرث طلًب ــورة مــن بــني امل ــة املن املدين

عــى اإلســكان، والــي متثــل 60٪ مــن املســتهدف لعــام 2020، 

بقميــة فجــوة يف العــرض والطلــب تبلــغ 106,000 وحــدة، مقارنــة 

بـــالرياض 325,000 وحــدة، والدمــام 242,000 وحــدة  :

حجــم الطلب عىل اإلســكان  هنــاك حاجــة إىل 300,000 وحــدة انتفــاع جديــدة للقطاعات
 المحرومــة اجتماعيــا وفقــا لــوزارة اإلســكان ووزارة العمل

أقلوالشــؤون االجتماعية أعىل

المدينــة المنورة

الطلــب 106,000 وحدة

القصيم

الطلــب 79,000 وحدة

الرياض

الطلــب 325,000 وحدة

المنطقة الشــرقية

الطلــب 242,000 وحدة

مكة

الطلــب 281,000 وحدة

عسير

الطلــب 192,000 وحدة 

جازان

الطلــب 79,000 وحدة 

الشكل 4.2 فجوة العرض والطلب يف املدن الرئيسية  .
املصدر: اململكة العربية السعودية، خطة تنفيذ برنامج اإلسكان 2020، رؤية 2030
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ا لوزارة اإلســكان، مت إطاق برنامج “”ســكي” يف عام 2017 
ً
وفق

بهــدف تعزيــز ملكيــة املســكن للمواطنــني الســعوديني حيــث يــم 

تحديــد مســتوى املســاعدة الــي يــم تقدميهــا عــى أســاس دخــل 

األرسة وحجمهــا، ويمشــل ذلــك أولئــك الذيــن يتلقــون املســاعدة 

ــع  ــج م ــل. ويتكامــل هــذا الربنام مــن خــال برنامــج مضــان الدخ

العديــد مــن املبــادرات األخــرى مضــن رؤيــة 2030 لتحســني القــدرة 

ــو 2020،   مــن يوني
ً

ــة عــى تحمــل تكاليــف الســكن ]4، 5[. بداي

ــادة رسيعــة بنحــو  ــون شــخص مــن الربامــج، بزي اســتفاد 1.7 ملي

ــود الدعــم  ــام 2017 ومعظــم املســتفيدين مــن عق 315٪ عــن ع

ــت للوحــدات الجاهــزة، بغــض النظــر عــن املنطقــة،  الســكي كان

وهــو دليــل عــى جهــود برنامــج اإلســكان. عــاوة عــى ذلــك، 

انخفضــت نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون يف العشــوائيات يف 

اململكــة مــن 18٪ يف عــام 2015 إىل 16.2٪ يف عــام 2018، وهــو 

ــا ]7[. مــا يظهــر مخرجــات برامــج اإلســكان جزئيًّ

ل تكاليف السكن: 2ـ2ـ2 القدرة عىل تحمُّ

ــا عنــد اتخــاذ قــرار  عــد القــدرة عــى تحمــل التكاليــف عنــرًصا مهمًّ
ُ
ت

لــراء أو اســتئجار مــزنل، وال تقتــرص عــى ذلــك فحســب، ولكــن 

ــا القــدرة عــى تحمــل االحتياجــات األساســية األخــرى، 
ً

تمشــل أيض

بالعمليــات والصيانــة، مــع  املتعلقــة  النفقــات  تلبيــة  فتتجــاوز 

األخــذ يف االعتبــار النقــل والبنيــة التحتيــة والخدمــات. وعــادة مــا 

يعتــرب الســكن ميســور التكلفــة إذا كانــت قميــة رشائــه ال تتجــاوز 

ــة ثاثــة أضعــاف متوســط دخــل األرسة الســنوي. أمــا فميــا  عتب

ــج  ــص نه ــزنل، ين ــار امل ــف إيج ــدرة عــى تحمــل تكالي ــق بالق يتعل

ــد عــن 25٪ إىل  ــا ال يزي ــع م ــة اإلســكان عــى أن دف عــبء تكلف

30٪ مــن الدخــل يف اإليجــارات أو خدمــات الرهــن العقــاري ميثــل 

ا ميســور التكلفــة. وتســتخدم العديــد مــن الحكومــات 
ً
إســكان

واملجموعــات عــى املســتوى العاملــي واإلقلميــي والوطــي هــذا 

املعيــار لقيــاس القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الســكن وتطويــر 

سياســات اإلســكان.

يــم تحديــد تكلفــة الســكن مــن خــال العديــد مــن العوامــل 

املرتبطــة بتكلفــة رشاء املــزنل وتكلفــة صيانتــه.  حيــث يم تحديد 

ســعر رشاء املــزنل مــن خــال: أ( تكلفــة األرض، والبنيــة التحتيــة، 

ومــواد البنــاء، والعمالــة والربــح، وب( القــدرة عــى متويــل الدفعــة 

املقدمــة. أمــا تكلفــة إشــغال املســاكن فيــم تحديدهــا مــن خــال

إيجار األرض والتأمني عى املزنل ورضيبة املمتلكات وإيجار 	 

اإلقاع وتكلفة صيانة املبىن، 

ا	  القدرة عى خدمة القرض ماليًّ

1

2

4

3

�ل��لتكلفة �اء ا�تكلفة ا�حتفاظ با

القدرة ا�الية ع� خدمة القروض

Source: (Su Ling & Almeida, 2016)

�ل�سعر �اء ا
�ل بتكلفة �يتحدد سعر ا

ا�رض والبنية التحتية ومواد 
البناء  وا�يدي العاملة والربح.

القدرة ع� �ويل الدفعة ا�قدمة
تتأثر �تطلبات الدفعة ا�قدمة 

وا�دخرات ا�تاحة والديون 
الحالية ومبالغ القروض.

 

معد�ت الفائدة ومدة القرض 
والدخل والنفقات غ� السكنية.

�ل�تكلفة شغل ا
�ل �إيجار ا�رض وتأم� ا
و�يبة ا�لكية وا�يجار 

وتكلفة صيانة ا�ب�.
القدرة ع� تحمل
 تكاليف السكن

شكل 5.2 ملخص للعنارص الرئيسية املؤثرة يف القدرة عىل ت حمل تكاليف السكن: العرض والطلب
املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2019.
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سعر ملكية املسكن إىل الدخل السنوي: 1ـ2ـ2ـ2

بنــاًء عــى خطــة تنفيــذ برنامــج اإلســكان )2020-2016( للرؤيــة، 

بحلــول عــام 2020 تبلــغ النســبة املســتهَدفة لســعر املســكن إىل 

الدخــل الســنوي 5. ويف نفــس إطــار عاقــة القــدرة املاليــة لــألرس 

بتكلفــة املســكن، أظهــر املســح االجمتاعــي واالقتصــادي الــذي 

أعــده املرصــد الحــرضي للمدينــة املنــورة عــام 2021 )1442هـــ( 

أن متوســط ســعر املســكن إىل الدخــل الســنوي بلــغ 5.5، وهــذا 

يعــي أن املدينــة املنــورة قــد قرَبــت مــن تحقيــق هــدف القــدرة 

ــل تكاليــف اإلســكان بحلــول عــام 2020 كمــا هــو  عــى تحمُّ

موضــح يف خطــة تنفيــذ برنامــج اإلســكان )2020-2016( مــن 

رؤيــة 2030، وقــد مت الوصــول إىل هــذا الهــدف منــذ عــام 2015، 

ــل تكاليــف اإلســكان بنحــو 4.6  َرت القــدرة عــى تحمُّ ــدِّ
ُ
عندمــا ق

ــغ 9.4. وباملقارنــة  والــذي كان نصــف مســتوى عــام 2005 البال

ا 
ً

مــع مســتواها البالــغ 9.4 يف عــام 1425ه نجــد أن هناك انخفاض

ــة  ــاك مــزنل يف املدين ــا يشــري إىل أن امت ــدُره 3.8 نقطــة، مم ق

املنــورة ســيكون يف متنــاول الجميــع عــام 2021. عــى الرغــم 

ــل تكاليــف الســكن، فــإن  مــن هــذه الزيــادة يف القــدرة عــى تحمُّ

ــا  ــد م ــا لتحدي ــة 3 املســتخدمة عامليًّ هــذه النســبة أعــى مــن عتب

ــة محــددة، يف  ــة أم ال يف مدين إذا كان املســكن ميســور التكلف

حــني أن املســتوى أقــل مــن 3 يشــري إىل حالــة إســكان ميســورة 

التكلفــة، ويشــري مســتوى 3 أو أعــى إىل العكــس ]10، 11، 12[.

حقائــق: يبلــغ نســبة ســعر املســكن إىل الدخــل الســنوي يف املدينــة املنــورة 5.5، وهــو مــا يقــرب مــن النســبة املســتهدفة الــي 

ــا لرؤيــة 2020، ولكنــه أعــى مــن عتبــة املعــدل العاملــي الــذي 
ً
يبلــغ 5 بحلــول عــام 2020 يف خطــة تنفيــذ برنامــج اإلســكان وفق

يبلــغ 3.

السياســات: إذا اســمترت الجهــود الــي تســتهدف معــدل القــدرة عــى تحمــل تكاليــف اإلســكان، فيجــب أن تكــون املدينــة 

املنــورة قــادرة عــى الوصــول إىل املعــدل العاملــي 3.0 بحلــول عــام 2030 أو خــال العقــد املقبــل.

ــات  السياســات: إن الطريــق إىل القــدرة عــى تحمــل تكاليــف اإلســكان يســتدعي تنفيــذ برامــج متخصصــة تســتهدف الفئ

ــة املنــورة. األكــرث هشاشــة يف املدين
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وباملقارنــة مــع املــدن األخــرى يف منطقــة املدينــة املنــورة لعــام 2021، نجــد أن امتــاك مســكن ميســوُر التكلفــة يف املدينــة املنــورة، حيــث 

تبلــغ نســبة ســعر املســكن إىل الدخــل 5.5، حيــث تبلــغ نســبة العــا )5.6٪(، وخيــرب )5.4٪(، وهــي نســبة تفــوق نظريتهــا يف ينبــع، حيــث 

 مــن املــدن األخــرى، مثــل: بــدر، ووادي الفــرع، 
ً

تبلــغ نســبة ســعر املســكن إىل الدخــل بهــا 8.3٪، والحناكيــة )6.9٪(، ولكنهــا أقــل تكلفــة

حيــث تقــل نســبة ســعر املــزنل إىل الدخــل عــن 3 ]6[.

ا�دينة ا�نورة
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الشكل 6.2 سعر ملكية املسكن إىل الدخل السنوي ]6[.
تقاس بعدد السنوات اليت يحتاجها أفراد األرسة لرشاء مسكن.
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يف عــام 2021 )1442 هـــ( انخفضــت نســبة تكلفــة إيجــار املســاكن 

 بالســنوات الســابقة 
ً

إىل الدخــل الشــهري بشــكل ملحــوظ مقارنــة

َرت بنســبة 20.8٪، وهــو  ــدِّ
ُ
بشــكل عــام يف عــام 2021، حيــث ق

أقــل بكثــري مــن النســبة املســجلة البالغــة 28.9٪ عــام 1431هـــ / 

2009، والنســبة املســجلة البالغــة 23.3٪ عــام  1437ه / 2015، 

ــل تكاليــف إيجــار  ــن القــدرة عــى تحمُّ ويــأيت ذلــك بعــد تحسُّ

مــس 
ُ
املســاكن، أي أن األرسة املســتأِجرة يجــب أن تنفــق حــوايل خ

َدخِلهــا لمتويــل تكلفــة إيجــار املســكن الشــهرية -دون الحــدود 

يفــرتض  الــذي  املذكــور  للمتوســط  املقبولــة  القصــوى  العامليــة 

ــة املســكن الشــهرية،  ــة لتكلف أن 25٪ - 30٪ - هــي قميــة مقبول

األرسة  إىل  فقــط  نظرنــا  إذا  الدخــل.  منخفضــة  لــألرس   
ً

خاصــة

الســعودية، ففــي عــام 2021 كانــت هــذه النســبة 17.3٪ مقابــل 

ــارات  ــدو إيج ــني، تب ــا املجموعت ٪26.0 لغــري الســعوديني. يف كلت

املســاكن يف متنــاول اليــد. ولــيك يكــون ســوق اإلســكان ميســور 

ــا مــن الحيــازات – اإليجــار ومتليــك  التكلفــة، فإنــه يتطلــب مزيًج

ــورة  ــة املن ــك، بالنســبة للمدين املســاكن والجمــع بينهــم. ومــع ذل

 مــن الوافديــن املقميــني، هنــاك مــا يــربر 
ً

 عاليــة
ً

الــي تضــم نســبة

رعايــة أســواق اإليجــارات القويــة، ألن اإليجــار مناســب للوافديــن 

املقميــني.  كمــا أن الشــباب أكــرث اســتعداًدا الســتئجار املســكن 

بســبب التنقــل الوظيفــي، وهــذا مينحهــم القــدرة عــى التنقــل 

ــا لتتغــري احتياجاتهــم مــن حيــث القــرب مــن 
ً
داخــل املدينــة وفق

املؤسســات التعلمييــة وأماكــن العمــل، والنقــل العــام، واملرافــق 

ــة املســكن  ــاع نســبة ملكي ــط ارتف ــة. ويرتب ــة، والثقافي االجمتاعي

بوضــع قيــود عــى حركــة العمالــة، ممــا يؤثــر عــى إنشــاء األعمــال 

ــة. ــة االقتصادي ــة والتمني التجاري

معدل إيجار املسكن إىل الدخل: 2ـ2ـ2ـ2

الشكل 7.2 القدرة عىل تأجري املساكن يف منطقة املدينة املنورة )اإليجار الشهري إىل الدخل الشهري(.
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باملقارنــة مــع املــدن األخــرى يف املنطقــة، ُيعــد اســتئجار مــزنل هــو أكــرث يف التكلفــة يف املدينــة املنــورة عــن بــايق مــدن املنطقــة )حيــث تبلــغ 

نســبة إيجــار املــزنل الشــهري إىل الدخــل الشــهري 20.8٪(، وذلــك باســتثناء الحناكيــة )حيــث تبلــغ نســبة إيجــار املــزنل الشــهري إىل الدخــل 

الشــهري ٪23.8(.
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ــل تكاليــف اإلســكان مــن  ا للقــدرة عــى تحمُّ  رئيســيًّ
ً

عتــرب حيــازة األرايض عامــا
ُ
كمــا هــو موضــح يف شــكل سلســلة القميــة لإلســكان، ت

بــني عوامــل أخــرى مثــل امللكيــة / الحيــازة، والبنيــة التحتيــة، وبنــاء املســكن، واملبيعــات والتحويــات، والصيانــة والتحســينات املســمترة، 

والبنيــة التحتيــة االجمتاعيــة واالقتصاديــة. فعــى مســتوى سلســلة القميــة، فالمتويــل يجــب أن يكــون مــن مصــادر مختلفــة.

بناء المسكن

 الشكل 8.2 التكامل بني تقدمي اإلسكان وسالسل القمية المتويلية.
املصدر: املركز اإلفريقي لمتويل اإلسكان، 2018.

يظهــر املســح االجمتاعــي واالقتصــادي لعــام 2021 أن نســبة متوســط ســعر األرض إىل الدخــل لــألرس الســعودية بلــغ 8.5 مقابــل 9.8 

يف عــام 1437ه، وهــذا يشــري إىل انخفــاض القــدرة 1.3 نقطــة.  وهــذا يعــي أن أســعار األرايض يف املدينــة املنــورة أصبحــت يف متنــاول 

الجميــع أكــرث ممــا كانــت عليــه يف الســنوات الســابقة. ]6[.

ل تكاليف اإلسكان: 3ـ2ـ2ـ2 سعر األرايض هو مفتاح القدرة عىل تحمُّ
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ويــم التعبــري عــن ذلــك بشــكل عــام يف تعريــف القــدرة عــى 

الحياتيــة  التكلفــة  إىل  باإلضافــة  املســكن،  تكاليــف  ــل  تحمُّ

ــث الجــودة  األخــرى، ويجــب أن يكــون املســكن مناســًبا مــن حي

واملوقــع، وقــد ترســخ هــذا يف تحديــد الغايــة األوىل مــن الهــدف 

الحــادي عــر “مضــان حصــول الجميــع عــى املســكن والخدمــات 

األساســية الكافيــة واآلمنــة وميســورة التكلفــة، ورفــع مســتوى 

األحيــاء الفقــرية بحلــول عــام 2030”. وباإلضافــة إىل القــدرة عــى 

ــل تكاليــف املســكن، فــإن هــذا الهــدف يدعــو إىل توفــري  تحمُّ

ــة. ــة والئق مســاكن آمن

ــا لتعريــف برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة 
ً
وفق

لألحيــاء الفقــرية، يجــب أن يمتتــع املــزنل الائــق مبــا يــي: أ( مبيــاه 

إنشــائية  هيــاكل  ج(  ــن.  املحسَّ الصحــي  الــرصف  ب(  ــنة.  محسَّ

ــازة ]3[.  ــش. هـــ( تأمــني الحي ــة للعي ــة. د( مســاحة كافي دامئ

للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  تعريــف  جانــب  وإىل 

البريــة للمناطــق الســكنية لألحيــاء الفقــرية، تتطلــب املســاكن 

النفايــات،  وإدارة  الكهربــاء،  مثــل:  أساســية،  خدمــات  ــا 
ً

أيض

وموقــع آمــن مــع شــوارع نظيفــة مضــاءة. تقــوم وزارة الطاقــة 

والصناعــة واملــوارد املعدنيــة باململكــة العربيــة الســعودية بتعزيــز 

النظــام الكهربــايئ مــن خــال بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء 

لتلبيــة الطلــب املزايــد عــى الطاقــة ]14[، بيمنــا تقــوم وزارة البيئــة 

وزيــادة  الصحــي،  الــرصف  خدمــات  بتوســيع  والزراعــة  وامليــاه 

التغطيــة للقضــاء عــى الــرضر البيــي، ومواكبــة المنــو الحــرضي، 

ملواكبــة  الشــاملة  التغطيــة  وزيــادة  امليــاه  خدمــات  وتوســيع 

المنــو يف زيــادة الطلــب، وزيــادة إعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة 

]15[. وهنــاك عامــل آخــر للقميــة يكمــن يف البنيــة التحتيــة ومــواد 

ــة  ــا ظــروف املنطق ــدد مًع ــي تح ــة ال ــات االجمتاعي ــاء والخدم البن

الســكنية.

ــا لتعريــف برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة 
ً
وفق

 عندمــا يتقــامس أكــرث 
ً

عتــرب األرسة مكتظــة
ُ
للمناطــق الســكنية، ت

ــي  ــا للمســح االجمتاع
ً
ــدة، ووفق ــة الواح مــن 3 أشــخاص يف الغرف

للمدينــة  الحــرضي  املرصــد  بــه  قــام  الــذي  واالقتصــادي 2021 

عــدد األشــخاص يف  ر  ُيقــدَّ املنــورة.  املدينــة  حــارضة  املنــورة. يف 

الغرفــة الواحــدة بنحــو 2.0، وهــو أقــل مــن عتبــة 3.0 الــي أشــار 

إليهــا تعريــف برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة 

أخــرى، تمتتــع معظــم األرس يف  للمناطــق الســكنية. وبعبــارة 

املدينــة املنــورة مبســاحة معيشــة مامئــة كمــا هــو 

ــا يف مســح عــام 2021، حيــث تمتتــع 
ً

موضــح أيض

99.6٪ مــن األرس مبســاحة معيشــة كافيــة. 

املســح  مــؤرشات  أوضحــت  ذلــك،  عــى   
ً
وعــاوة

األرسة  شــخص يف  لــكل  املســاحة  أن  واالقتصــادي  االجمتاعــي 

وجــود  إىل  باإلضافــة  شــخص،  لــكل  مربًعــا  مــرًتا   43.6 تبلــغ 

منطقــة معيشــة مامئــة. وتمتتــع معظــم األرس يف املدينــة املنــورة 

ــنة )93.3٪( الــرصف الصحــي  ــاه املحسَّ بإمكانيــة الوصــول إىل املي

 .)٪85.4( ــن  املحسَّ

املساكن اآلمنة واملناسبة: املسكن امليسور يتجاوز سعر املسكن والدخل: 3ـ2ـ2
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ــا إىل أن 
ً

كمــا يشــري املســح االجمتاعــي واالقتصــادي 2021 أيض

نســبة األرس يف املبــاين الســكنية تبلــغ 68.6٪، وهــي مناســبة 

لإليجــار، ونســبة الفيــات تصــل 6.1٪، واملنــازل التقليديــة القدميــة 

متثــل 3.2٪، بيمنــا متثــل املنــازل التقليديــة الحديثــة 12.5٪ ]6[. وفميــا 

يتعلــق بمضــان الحيــازة، فقــد ارتفعــت النســبة املئويــة للحيــازة 

القانونيــة )٪93.9(. 

مــن   ٪92.8 أن   2021 واالقتصــادي  االجمتاعــي  املســح  وأوضــح 

املســاكن مامئــة، و95.4٪ مــن األرس املعيشــية تحصــل عــى جمــع 

 منتظــم للنفايــات. فميــا يتعلــق بســامة البيئــة، 

يشــعر 96.1٪ مــن النــاس باألمــان يف مجمتعهــم. 

جميــع األرس متصلــة بشــبكة الكهربــاء.

يف الختــام، تعيــش معظــم األرس يف املدينــة املنــورة 

ــنة،  يف منــازل مناســبة بأحيــاء معيشــة آمنــة ومامئــة، ومياه محسَّ

منتظــم  وجمــع  الكهربــاء،  وخدمــات  ــن،  محسَّ صحــي  ورصف 

ــا كبــرًيا 
ً
للنفايــات. ويختلــف وضــع املدينــة املنــورة اآلن اختاف

عمــا كان عليــه يف عــام 1428ه، حيــث بلغــت نســبة املســاكن 

غــري الرمسيــة يف ذلــك الوقــت 23٪، وهــي تتكــون مــن وحــدات 

إيجــار صغــرية ومكتظــة بالســكان ذات مبــاٍن منخفضــة االرتفــاع 

)تتكــون مــن طابقــني إىل ثاثــة طوابــق(، ويشــغلها مزيــج مــن 

ــدان،  ــف البل ــن ذوي الدخــل املنخفــض مــن مختل العمــال الوافدي

وترتفــع هــذه النســبة يف مكــة املكرمــة ألكــرث مــن ٪40.

وبالرغــم مــن أن املســح االجمتاعــي واالقتصــادي 2021 يشــري إىل 

ارتفــاع نســبة األرس الــي لديهــا حيــازة قانونيــة )ســند ملكيــة( 

والــي تصــل إىل 93.9٪؛ إال أن هــذه املعلومــات مت جمعهــا فقــط 

ــا بالفعــل مــزنل، وهــي تشــكل 40٪ مــن  ــي لديه مــن األرس ال

القادريــن عــى  غــري  أمــا  املنــورة.  املدينــة  الســعودية يف  األرس 

لــني  الحصــول عــى ســند ملكيــة، فهــم غــري مخوَّ

غــري  التجمعــات  متثــل  مــزنل.  ببنــاء  ــا 
ً
قانون

املخططــة 4٪ فقــط مــن مســاحة املدينــة املنورة. 

ســاهم نظــام بلــدي يف ترسيــع عمليــة اســتخراج 

تصاريــح ورخــص البنــاء بشــكل كبــري جــدا، وتســتغرق عمليــة 

اســتخراج ترصيــح بنــاء حالًيــا حــوايل 5 أيــام عــى نظــام بلــدي. ]7[. 

يهــدف تحديــث مركــز خدمــات املطورين )إمتام( بوزارة والشــؤون 

املوافقــات  جميــع  بإصــدار  التعجيــل  إىل  واإلســكان  القرويــة 

الوقــت  تقليــل  أ(  خــال:  مــن  لإلســكان  الازمــة  والتصاريــح 

الــازم للحصــول عــى الرتاخيــص والتصاريــح الازمــة للتطويــر 

مــة عــرب  العقــاري إىل 60 يوًمــا. ب( زيــادة عــدد الخدمــات املقدَّ

منصــة شــاملة إلجــراءات التطويــر العقــاري.

حقائــق: تعيــش معظــم األرس يف املدينــة املنــورة يف مســاكن الئقــة مبســاحة معيشــية كافيــة، وميــاه محســنة، ورصف 

صحــي محســن، واتصــال بشــبكة الكهربــاء، وتجميــع منتظــم للنفايــات الصلبــة، ويف أحيــاء آمنــة، كمــا أنهــم يمتتعــون 

بالحيــازة املؤمنــة. ويتجــاوز اإلســكان امليســور كا مــن ســعر املســكن والدخــل.

السياســات: تتجــه املدينــة املنــورة نحــو تحقيــق الغايــة األويل مــن الهــدف 11 “مضــان حصــول الجميــع عــى مســاكن وخدمــات 

أساســية مامئــة وآمنــة وبأســعار معقولــة ورفــع مســتوى األحيــاء الفقــرية بحلــول عــام 2030”.
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أظهــرت نتائــج املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة 

ــا يف معــدل الرهــن العقــاري )25.3٪( مقارنــة 
ً
2021 تقدًمــا ملحوظ

بالعقــد املــايض حيــث أقــل مــن 10٪ مــن املســاكن تخضــع للرهــن 

العقــاري. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد يبــدو أن جائحــة كورونــا أثــرت 

عــى قطــاع اإلســكان يف العديــد مــن مجاالتــه مبــا يف ذلــك متويــل 

األمــوال  العائــات  ثلثــا  تســتخدم   ،2021 عــام  يف  املســاكن. 

الخاصــة لــراء مســكنهم ]6[.

ــامئ، كمــا هــو مذكــور يف خطــة  ــاء املســكن امل ــق باقتن فميــا يتعل

تنفيــذ برنامــج اإلســكان يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 

2030، هنــاك صعوبــة يف الحصــول عــى متويــل اإلســكان املامئ يف 

اململكــة العربيــة الســعودية. ويتضــح ذلــك مــن انخفــاض نظــام 

الرهــن العقــاري يف اململكــة بنســبة تــرتاوح مــا بــني4–6 يف املائــة 

مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل، 23٪ مــن القــروض، وهــو مــا ُيعــزى 

ــا إىل نقــص اإلســكان امليســور التكلفــة إىل جانــب ارتفــاع 
ً

أيض

أســعار العقــارات )معهــد ماكيــزني العاملــي، 2015( ]16[. وهــذا 

يدعــو إىل رضورة تنويــع مصــادر متويــل اإلســكان مــن خــال هيئــة 

ــا )اإلســكان والشــؤون 
ً
اإلســكان العامــة يف الــوزارة املدمجــة حديث

العامــة،  التقاعديــة  املعاشــات  ووكالــة  والقرويــة(؛  البلديــة 

ــة.  ــة العقاري ــدوق التمني وصن

تحــدد الورقــة الخــرضاء لقانــون التخطيــط املــكاين الوطــي متكــني 

ملكيــة املســكن املناســبة لــألرس الســعودية كأحــد ســبل تحقيــق 

األهــداف اإلســرتاتيجية )توفــري حيــاة صحية(. واســتناًدا إىل رؤية 

اململكــة 2030، تهــدف وزارة اإلســكان إىل زيــادة معــدل امللكيــة 

بنســبة 70٪ عــى األقــل بحلــول عــام 2030، يف حــني أن هــدف 

اإلســكان املحــدد كجــزء مــن أهــداف برنامــج التحــول الوطــي 

هــو زيــادة ملكيــة املســكن إىل 52 ٪ بحلــول نهايــة عــام 2020. 

ومبوجــب برنامــج التحــول الوطــي، ســيم تســلم بعــض املســاكن 

مــن خــال الــراكات بــني القطاعــني العــام والخــاص ومشــاريع 

 إىل خفــض 
ً
البنــاء والتشــغيل والنقــل، وتســعى الحكومــة جاهــدة

تكلفــة املســكن مــن حــوايل 10 أضعــاف إجمــايل الرواتــب إىل 

الوحــدات  عــدد  وزيــادة  عــام 2020،  بحلــول  أضعــاف  خمســة 

مــة إىل األرس املحتاجــة املســتفيدة مــن  الســكنية املناســبة املقدَّ

المضــان االجمتاعــي مبقــدار عــرة أضعــاف لتصــل إىل 101,700 

وحــدة ســكنية بحلــول نفــس العــام. وفميــا يتعلــق بعمليــات 

القطــاع العقــاري، تخطــط الحكومــة لتقليــص متوســط الوقــت 

الســكنية  العقــاري  التطويــر  عــى مشــاريع  للموافقــة  الــازم 

الجديــدة وترخيصهــا مــن خــط أســاس يبلــغ 760 يوًمــا إىل 60 

يوًمــا بحلــول عــام 2020 ]4، 5[.

متويل اإلسكان: الرهن العقاري هو املحرك الرئييس مللكية املسكن: 4ـ2ـ2
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الرشاكة من أجل توفري املسكن ميسور التكلفة: 5ـ2ـ2

املبادرات اليت تقوم بها املنظمات غري الحكومية والقطاع الخاص يف املدينة املنورة:

ميكــن للقطــاع غــري الربحــي تنفيــذ منــاذج حيــازة بديلــة، واملســاعدة يف جهــود املنــارصة يف صياغــة سياســات عادلــة تخلــق الوعــي مــن خــال 

ــل تكاليــف املــزنل والحفــاظ عليهــا. وتمشــل املبــادرات املختــارة مــا يــي: املعرفــة التقنيــة، لتطويــر القــدرة عــى تحمُّ

 
ً
زة

َّ
 مجه

ً
	 مؤسسة امللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير اإلسكان: منح املواطنني ذوي الدخل املنخفض املحتاجني وحداٍت سكنية

تجهزًيا جيًدا.

	 برنامج مؤسسة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخريي لإلسكان يف منطقة املدينة املنورة: تقدمي قروض لإلسكان 

زة باملرافق.
َّ
ا للسياسات واملعايري املعمتدة، وتوفري وحدات سكنية مجه

ً
وفق

	 القطاع الخاص: المتويل العقاري والتطوير.

بنــك التمنيــة العرمانية باملدينــة املنورة والقروض العقارية:

مــن الواضــح يف نفــس إطــار دعــم توفــري املســكن للفئــات االجمتاعيــة املختلفــة، أن حــوايل ثلــث 

َدت خــال عــام 1430هـــ/2009م يف املدينــة  ــيِّ
ُ

املبــاين املشــيدة يف أن حــوايل ثلــث املبــاين الــي ش

ــا للبيانــات الصــادرة عــن بنــك التمنيــة العرمانيــة 
ً
املنــورة العامصــة )31.8٪( متــت بقــروض عقاريــة وفق

ــا يف دعــم اإلســكان ونظــام المتويــل، ليــس فقــط لفئــات  باملدينــة املنــورة -والــذي ُيعــد عنــرًصا حيويًّ

ــا لفئــات الدخــل املتوســط. 
ً

الدخــل املنخفــض، ولكــن أيض

ــة 500,000  ــاء بقمي ــروض بن ــة(، ســيوفر برنامــج إســكان )2( ق ــادة معــدل امللكي ــؤرش الســابق )ســكي لزي ــة امل ــاض قمي ونظــًرا النخف

لاير ســعودي لتطويــر أرايض الــوزارة يف جــدة واملدينــة املنــورة والقطيــف والدمــام، وتهــدف اآلليــة الشــاملة لتخطيــط وتنفيــذ البنيــة 

التحتيــة لربنامــج اإلســكان إىل:

زيادة عدد املشاريع العقارية 

الشاملة.

تقليل الوقت املستغرق 

يف تطوير املشاريع 

اإلسكانية.

تقليل تكاليف البنية التحتية من 

خال التنسيق مع كيانات التنفيذ 

املتعددة.
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وإىل جانــب التدابــري املذكــورة أعــاه والــي تقودهــا الحكومــة املركزيــة إىل حــد كبــري، يجــب عــى املدينــة املنــورة وغريهــا مــن املــدن 

الســعودية وضــع سياســات اســتباقية إلرشاك القطــاع الخــاص يف تغطيــة النقــص يف املســاكن ميســورة التكلفــة. كانــت مدينــة املدينــة 

املنــورة مثــل املــدن الرئيســية األخــرى، املحــرك الرئيــيس لاقتصــادات اإلقلمييــة للمدينــة املنــورة. يف الغالــب، ستســمتر الهجــرات املســتقبلية 

إىل مدينــة املدينــة املنــورة مــا مل يــم بــذل جهــد كبــري لتحســني القــدرة التنافســية االقتصاديــة للمــدن األخــرى باملنطقــة، أو تحويــل فــرص 

العمــل الجديــدة إىل أقطــاب المنــو الجديــدة، مثــال عــى ذلــك مدينــة املعرفــة االقتصاديــة. وكمــا هــو الحــال يف مجمتعــات أخــرى رسيعــة 

 تنطــوي عــى 
ً

 ممتاســكة
ً

التحــرض، فــإن الحفــاظ عــى جاذبيــة املــدن الثانويــة للشــباب الذيــن يدخلــون ســوق العمــل ســيتطلب سياســة

ــر 
ُ
واف

َ
دعــم الســلطات العامــة. باإلضافــة إىل توفــري فــرص عمــل تتناســب مــع املســتويات املزايــدة للشــباب الســعودي املاهــر، ســيكون ت

اإلســكان ميســور التكلفــة واملرافــق الحرضيــة األخــرى يف املــدن الثانويــة أمــًرا بالــغ األهميــة لعكــس اتجــاه الرتاجــع الدميوغــرايف.

19 إىل عــدم االســتقرار يف  التأثــري االقتصــادي لكوفيــد  أدى 

 بالنســبة للعمــال ذوي الدخــل املنخفــض 
ً

دخــول األرس، خاصــة

فقــدان  يواجهــون  الذيــن  املقاولــني  ــا 
ً

وأيض الرمسيــني،  وغــري 

إىل  تــؤدي  قــد  الــي  االقتصاديــة  والصعوبــات  الوظيفــة 

متأخــرات الرهــن العقــاري واإليجــار واإلخــاء القــرسي. أدت 

ــه نظــر  وجِّ
ُ
الظــروف الســكنية لكوفيــد 19 بالفعــل إىل دعــوة ت

واملجمتعــات  والســكان  املحليــة  والســلطات  املــدن  حكومــات 

وأصحــاب املصلحــة إىل أهميــة بنــاء مســاكن مناســبة للجميــع 

واملحليــة.  والوطنيــة  العامليــة  األعمــال  جــداول  يف  ورد  كمــا 

الحكومــات يف جميــع أنحــاء العــامل تضــع آليــات لحمايــة أولئــك 

يلعــب  الحاليــة.  الطــوارئ  لحالــة   
ً

ُعرضــة أكــرث  هــم  الذيــن 

املناطــق  يف  ا  رئيســيًّ دوًرا  البلديــات  ورؤســاء  املحافظــون 

عمــل  عــى  الحفــاظ  مــع  الوبــاء،  انتشــار  لوقــف  الحرضيــة 

ــا يف الوصــول إىل املــأوى 
ً
مدنهــم لدعــم الفئــات األكــرث ضعف

ــة الازمــة. يجــب أن تكــون  ــة الصحي املناســب وخدمــات الرعاي

ــن   ِلُتناســب الســياق الحــرضي م
ً

ــة م االســتجابة للطــوارئ ممصَّ

خــال العمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــات املحليــة، وليســت 

االســتعدادات  مســتوى  عــى  النجــاح  وســيتوقف   .
ً

مركزيــة

املنــورة  املدينــة  وضــع  يتأثــر  حيــث  الجائحــة،  هــذه  ملواجهــة 

.]27[ والعــرمة  الحــج  بزيــارات  خــاص  بشــكل 

َبــت أزمــة كوفيــد 19 مزيــًدا مــن االهمتــام عــى نطــاق واســع 
َ
اجتذ

بعــدم املســاواة الحاليــة يف اإلســكان ميســور التكلفــة، مبــا يف 

للعمــال  املاليــة  املتباينــة والهشاشــة  الصحيــة  التأثــريات  ذلــك 

طويلــة  الفجــوات  ملعالجــة  املــدن.  يف  املنخفضــة  األجــور  ذوي 

األمــد يف شــبكة األمــان، ســيتطلب التصــدي لذلــك تفاعــات 

وغــري  الخــاص  والقطاعــني  العامــة  الــوكاالت  مــع   
ً

مدروســة

ل يف الطريقــة  حــوُّ
َ
َبت أزمــة الوبــاء يف حــدوث ت ســبَّ

َ
الربحــي. ت

ــر بهــا إىل اإلســكان مــن حيــث وظيفتــه االجمتاعيــة، 
َ
الــي ُينظ

ــة. إن مضــان  ــع الكامــل بالحــق يف املدين ــك الرتباطــه بالمتت وكذل

الحــق يف املســكن الائــق للجميــع أمــر أســايس للتأهــب للكــوارث 

ــا يف  ــك، يجــب أن يلعــب اإلســكان دوًرا محوريًّ ومــا بعدهــا. لذل

محادثــات إعــادة اإلعمــار بعــد كوفيــد 19، مبــا يف ذلــك جــداول 

األعمــال العامليــة لعــام 2030 والتمنيــة الحرضيــة املســتدامة ]12[.

تأثري كوفيد 19 عىل صناعة اإلسكان: 6ـ2ـ2
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البنــاء  لتقنيــات  التوجيهيــة  واملبــادئ  واملواصفــات  املعايــري 

واملعايــري  القواعــد  لتنفيــذ  اإلســكان  توفــري  برامــج  الحديثــة: 

وثاثيــة  ثنائيــة  البنــاء  منتجــات  وتركيــب  لتمصــم  املحليــة 

لنظــام  التوجيهيــة  واملبــادئ  االســتدامة،  أجــل  مــن  األبعــاد، 

إدارة معلومــات البنــاء )BIM(، وتســهيل املوافقــة عــى التقنيــات 

الحديثــة، ويهــدف ذلــك إىل: أ( زيــادة وعــي املطوريــن العقاريــني 

واملقاولــني واملهندســني لدفــع اعمتــاد تقنيــات البنــاء الحديثــة. ب( 

 التقنيــات الحديثــة لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى 
ِّ

تســهيل تبــي

االبتــكار.

 آليــات مبتكــرة لمتويــل التمنيــة، 
ِّ

يجــب عــى القطــاع الخــاص تبــي
واملســاعدة يف إثبــات الجــدارة االئمتانيــة ألولئــك غــري القادريــن 
عــى تأمــني المتويــل مــن خــال الطــرق التقليديــة، واالســتمثار 
يف مفاهــم التمصــم املســتدام إلنشــاء مســاكن موفــرة للطاقــة، 
وتعمــم األســاليب املبتكــرة، عــى ســبيل املثــال: الطباعــة ثاثيــة 
البنــاء  مــواد  واســتخدام  إلــخ،  املســبق....  والتجهــزي  األبعــاد، 
البديلــة واملعــدات اآلليــة املتطــورة مــن بــني أمــور أخــرى. )برنامــج 

تنفيــذ اإلســكان، رؤيــة 2030( ]4، 5[.

2.2.8 سعودة قطاع اإلسكان لتنفيذ املساكن امليرسة: 8ـ2ـ2

زيــادة الســعودة يف قطــاع اإلســكان: مــن األهميــة تخفيــض اســترياد 
املــواد الخــام، وترسيــع ســعودة )توطــني( القــوى العاملــة – يف جميــع 
دي  عــة إىل مــورِّ ر إىل الركــة املصنِّ مراحــل سلســلة القميــة، مــن املطــوِّ
املــواد. بنــاء وحــدات ســكنية يف وقــت قيــايس مــن خــال تحفــزي 
قطــاع التطويــر العقــاري عــى توظيــف تقنيــات البنــاء والتشــييد 

ــر قــدرات القطــاع )برنامــج تنفيــذ اإلســكان، رؤيــة  املتقدمــة وتطوي
.]5 ،4[ )2030

التكنولوجيا واالبتكار: 7ـ2ـ2
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الغايــة 11.2 “بحلــول عــام 2030، توفــري إمكانيــة وصــول الجميــع إىل نظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا 

 بتوســيع نطــاق النقــل العــام، مــع إيــاء اهمتــام خــاص الحتياجــات األشــخاص 
ً

ومســتدامة، وتحســني الســامة عــى الطــرق، وخاصــة

ــار الســن”. الذيــن يعيشــون يف ظــروف هشــة والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكب

الغاية 11.2 من أهداف التمنية املستدامة: نظام نقل عام شامل ومستدام: 3ـ2

النقل الحرضي يف رؤية 2030 وأهداف التمنية املستدامة: 1ـ3ـ2

يســاهم التحــرض املتســارع للمدينــة املنــورة -والــي يبلــغ عــدد 

ســكانها حــوايل 1.45 مليــون نمســة- يف توفــري الفــرص للتكتــات 

ــا ضــخ 
ً

االقتصاديــة ووفــورات الحجــم، ولكنــه ســيتطلب أيض

اســتمثارات كبــرية يف تطويــر البنيــة التحتيــة الســتيعاب الطلــب 

املزايــد عــى امليــاه والــرصف الصحــي وإدارة املخلفــات الصلبــة 

والطاقــة والتنقــل، وإىل جانــب الزيــادة الناتجــة عــن التوســع 

الحــرضي، فــإن وصــول املســلمني مــن جميــع أنحــاء العــامل -ألداء 

املنــورة-  واملدينــة  املكرمــة  مكــة  يف  والعــرمة  الحــج  فريضــة 

يضاعــف مــن عــدد ســكان املدينــة املنــورة ثاثــة أضعــاف كل 

عــام. وبحلــول عــام 2030، مــن املتوقــع أن يصــل عــدد الســكان 

املقميــني يف املدينــة إىل 2.2 مليــون نمســة، وســيبلغ عــدد الحجــاج 

ــا. وقــد مت التأكيــد 
ً
ــا، وزوار العــرمة نحــو 10.8 مليون

ً
6.5 مليون

عــى  الســعودية 2030  العربيــة  اململكــة  رؤيــة  ذلــك يف  عــى 

ــرًيا يف العقــود األخــرية،  ــا تطــوًرا كب ــايل “شــهَدت مدنن النحــو الت

، وســنعمل عــى اســتكمال 
ً

 متقدمــة
ً

ــة  تحتي
ً

ــة حيــث أنشــأنا بني

 
ً

 متكاملــة
ً

املتطلبــات واالحتياجــات الــي تهيــئ ملواطنينــا بيئــة

ــاء  ــاه وكهرب  ذات جــودة عاليــة مــن مي
ً

تمشــل خدمــات أساســية

ووســائل نقــل عامــة وطرقــات، وغايتنــا مــن ذلــك أن نرتقــي 

مبســتوى جــودة حيــاة الجميــع” )وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 

2019( ]6[. يصاحــب عمليــة تطويــر املدينــة املنــورة -كمثــل بــايق 

املــدن الكــربى- زيــادة الطلــب عــى إمكانيــة التنقــل، والــذي 

فعالــة،  عــام  نقــل  وســائل  توفــري  أســايس  بشــكل  يتطلــب 

ــة،  ــة البيئ وكــذا توفــري مســاحات لحركــة املشــاة مــن أجــل حماي

ــة  ــات االقتصادي ــر التكت ــق المنــو االقتصــادي. وتتوف مــع تحقي

ــة الكــربى،  ــورات الحجــم بشــكل أكــرب يف املناطــق الحرضي ووف

 عــى تلبيــة احتياجــات 
ً
حيــث تكــون البنيــة التحتيــة للنقــل قــادرة

 
ً

التنقــل بفــرص أكــرب، للوصــول إىل األســواق واملــوارد، مقارنــة

بتلــك املناطــق الــي يتســبب ضعــف البنيــة التحتيــة للنقــل بهــا يف 

إعاقــة حركــة الســكان ]17[.

ومــن مضــن أهــداف برنامــج التحــول الوطــي 2020، تحســني 

الحــرضي، وتحســني كفــاءة  النقــل  لقطــاع  التريعيــة  البيئــة 

البنيــة التحتيــة للنقــل، وزيــادة اســتخدام النقــل العــام، وزيــادة 

ــَدت 
َّ

االعمتــاد عــى المتويــل الــذايت لــوزارة النقــل ]18، 9[. كمــا أك

ــل املســتدام أمــر  ــا عــى أن النق
ً

ــة املســتدامة أيض أهــداف التمني

بالــغ األهميــة بالنســبة للتمنيــة االقتصاديــة الحرضيــة، كمــا أن 

ــذي  أحــد غايــات الهــدف 11 مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة -وال

 للجميــع 
ً

ينــص عــى “جعــل املــدن واملســتوطنات البريــة شــاملة

“توفــري  هــي:   -”
ً

ومســتدامة المصــود  عــى   
ً
وقــادرة  

ً
وآمنــة

وميســورة  مأمونــٍة  نقــٍل  ــم 
ُ
ظ

ُ
ن إىل  الجميــع  وصــول  إمكانيــة 

التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا ومســتدامٍة، وتحســني الســامة 

عــى الطــرق، وال ســميا مــن خــال توســيع نطــاق النقــل العــام، 

مــع إيــاء اهمتــام خــاص الحتياجــات األشــخاص الذيــن يعيشــون 

ــال، واألشــخاص ذوي  يف ظــل ظــروف هشــة، والنســاء، واألطف

التمنيــة  أهــداف  ــَدت 
َّ

أك وقــد   .]3  ،1[ الســن”  اإلعاقــة، وكبــار 

ــر األطــراف الحــادي والعــرون، عــى أن  املســتدامة وكــذا مؤمت

النقــل أمــر بالــغ األهميــة للبيئــة املســتدامة، وهــو يلعــب دوًرا 

ا يف تحقيــق االلزامــات الــواردة يف مؤمتــر األطــراف يف  رئيســيًّ

الحــل  مــن  جــزًءا حامًســا  الحاديــة والعريــن، بوصفهــا  دورتــه 

املتعلــق بتغــري املنــاخ، حيــث يســاهم يف 23٪ مــن انبعاثــات ثــاين 

أكســيد الكربــون عــى مســتوى العــامل، كمــا ميكــن أن يســاهم يف 

الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وبنــاء اقتصــاد مــرن قــادر 

ــاخ ]1، 20[. ــريُّ املن ــار تغ ــة آث عــى المصــود يف مواجه
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وتهــدف نظــم التنقــل الحــرضي يف اململكــة إىل تعزيــز الوصــول 

إىل الوجهات واألنشــطة والخدمات والســلع، ووضع إســرتاتيجية 

ــة املــدى للمنــو االقتصــادي وحمايــة البيئــة، وقــد مت تطويــر  طويل

التريعــات التاليــة بهــدف توجيــه التحــول يف مجــال التنقــل 

ــة الســعودي ]4، 5، 21[ الحــرضي يف اململكــة العربي

َدت النقل 	  اإلسرتاتيجية العرمانية الوطنية: حيث حدَّ

كرط أسايس ألي محور تمنية، حيث يوفر التنقل، 

واتصالية السكان، والسلع، والخدمات الازمة لتكامل 

املدن السعودية وتمنيتها ]21، 22[.

برنامج التحول الوطي 2020: والذي مت تطويره من أجل 	 

تحقيق األهداف املتوسطة املدى لرؤية اململكة العربية 

السعودية 2030، وتمشل أهدافه تقليل معدل الوفيات 

الناجمة عن الحركة عى الطرق، وتحسني البيئة التريعية 

لقطاع النقل الحرضي، وتحسني كفاءة البنية التحتية 

للنقل، وزيادة استخدام النقل العام، وزيادة االعمتاد عى 

المتويل الذايت لوزارة النقل ]4، 5[.

اإلسرتاتيجية الوطنية للنقل: وتؤكد اإلسرتاتيجية عى 	 

عدة مجاالت: )١( رفع كفاءة قطاع النقل وفاعليته، 

)٢( تعزيز النقل لحجاج بيت هللا الحرام، )٣( التحسني 

املسمتر ألداء املنظمة األمنية الوطنية أثناء الكوارث 

الطبيعية، والي هي من ُصْنع اإلنسان، )٤( حماية البيئة 

من استخدام املحركات وزيادة الوعي البيي، )٥( تعزيز 

السامة عى الطرق، لتقليل الوفيات الناجمة عن حوادث 

املرور، )٦( تعزيز المنو االقتصادي والتمنية االجمتاعية، من 

 للجميع ]23[.
ً

خال َجْعل خدمات النقل شاملة

تعزيز النقل العام: البنية التحتية املتكاملة للنقل باملدينة املنورة: 2ـ3ـ2

ميكــن أن يكــون تعزيــز النقــل العــام مزدوًجــا: ١( عــى املــدى البعيــد 

إدخــال النقــل الرسيــع بالحافــات واملــرتو والســكك الحديديــة، ٢( 

وعــى املــدى املتوســط والقصــري تقنــني القطــاع غــري الرمســي ]24[.

وممــا ال شــك فيــه أنــه مــن أجــل تلبيــة الطلــب عــى التنقــل 

الحــرضي يف التجمعــات الكبــرية، فقــد ثبــت أن تعزيز نظــام النقل 

العــام الــذي ميكــن أن يحمــل عــدًدا كبــرًيا مــن النــاس هــو أمــر 

محــوري ]12، 24، 25، 26[. وملقابلــة الطلــب عــى التنقــل الحــرضي 

ــت أن أنظمــة النقــل العــام ميكنهــا أن  ــدن الكــربى، فقــد ثب يف امل

 مــن األشــخاص يف الوصــول إىل وجهاتهــم 
ً
تســاعد أعــداًدا كبــرية

 لــكل راكــب، ممــا 
ً

 مناســبة
ً

بشــكل كــفء، كمــا أنهــا توفــر مســاحة

يمســح بوجــود مســاحات مــن األرايض يف املواقــع الرئيســية والــي 

ــد مــن حركــة الســكان  ــا لاســتخدام، وهــي تزي ميكــن تخصيصه

مــع تقليــل عــدد الســيارات الخاصــة واســتهاك طاقــة واملســاحة 

ة، كمــا يســهم يف االســتدامة البيئيــة مــن خــال خفــض 
َّ
ل

َ
املســتغ

انبعاثــات امللوثــات والغــازات الدفيئــة. للنقــل العــام عــدة آثــار 

اجمتاعيــة واقتصاديــة وبيئيــة عــى ذكاء املدينــة ]17، 24، 25، 26[.

ويتضــح أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام 

يعملون عدد أيام يف الســنة أكرث من أولئك الذين ال يســتخدمون 

وســائل النقــل العــام. وُيعــد الوصــول إىل الوظائــف والتعلــم 

والخدمــات الصحيــة وغريهــا مــن املرافــق مــن خــال وســائل النقــل 

ا لإلدمــاج االجمتاعــي لفقــراء  العــام بأســعار مناســبة أمــًرا أساســيًّ

 الشــباب الذيــن لديهــم مــوارد ماليــة 
ً

املناطــق الحرضيــة، وخاصــة

ــر وســائل النقــل العــام 
ُ
واف

َ
محــدودة لتغطيــة احتياجاتهــم، مــع ت

بأســعار مناســبة، ميكن للشــباب التنقل بشــكل مســتقل، أو اتخاذ 

قــرار بعــدم قيــادة الســيارات الخاصــة. كمــا يســاهم النقــل العــام 

يف متاُســك املجمتــع مــن خــال التفاعــات بــني األفــراد مــن خــال 

وســائل النقــل العــام. ومتيــل وســائل النقــل العــام إىل زيــادة 

النشــاط البــدين، حيــث تتمضــن معظــم الرحــات وصــات املــيش 

ــن يســتخدمون  ــات، ويتضــح أن األشــخاص الذي أو ركــوب الدراج

وســائل النقــل العــام يســريون ثــاث مــرات أكــرث مــن أولئــك 

الذيــن يعمتــدون عــى الســيارات الخاصــة، وهــي مدة تلبــي املعايري 

املطلوبــة للنشــاط البــدين اليومــي املعتــدل ألســباب صحيــة  ]17، 

 .]26 ،25 ،24
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البنية التحتية املتكاملة للنقل باملدينة املنورة:

ــورة بإعــداد مخطــط عــام متكامــل للبنيــة التحتيــة للنقــل، بهــدف تحســني جــودة النقــل  ــة املن وملعالجــة مشــكلة التنقــل، قامــت املدين
ــورة( ]27[ ــة املن ــه )شــبكة املواصــات املقرَتحــة للمدين وســامته وفعاليت

الشكل 9.2 مرشوع النقل الرتددي باملدينة املنورة 2025
املصدر: هيئة تطوير املدينة املنورة – إدارة النقل الرتددي

ــة اســتخدام الســيارات الخاصــة للوصــول إىل الخدمــات واملرافــق ونقــص  ــورة بهمين ــة املن ــق: يمتــزي التنقــل الحــرضي للمدين حقائ

وســائل النقــل العــام.

حقائــق: عــى الرغــم مــن نقــص وســائل النقــل العــام، إال أن قابليــة القيــادة يف املدينــة املنــورة تتــم بالكفــاءة، حيــث يســكن 

أكــرث مــن نصــف الســكان عــى بعــد 15 دقيقــة بالســيارة مــن وســط املدينــة، وتقــع املدينــة بأكملهــا عــى بعــد أقــل مــن 30 دقيقــة 

بالســيارة.

السياســات: تؤكــد الدراســة عــى أهميــة تنفيــذ مــروع شــبكة النقــل الضخــم الــذي يهــدف إىل تطويــر نظــام النقــل العــام، 

وتســهيل النقــل للــزوار، وتقليــل االزدحــام املــروري، وخلــق تنقــل آمــن لكبــار الســن واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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مــرشوع النقــل الرسيــع بالحافــالت )مــرشوع حافــالت املدينــة 

املنــورة(:

األهــداف: نظــام نقــل عــام متطــور، ســهولة النقــل للــزوار، تقليــل 

واألطفــال،  الســن  لكبــار  األمــان  توفــري  املروريــة،  االختناقــات 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. الغايــات بحلــول 2030 هــي: 300 إىل 

ا،  500 محطــة، 80 إىل 100 حافلــة، 30 إىل 40 مليــون رحلــة ســنويًّ

400 إىل 800 مــرت فاصــل الخدمــة، 80 إىل 90٪● مســاحة التغطية.

ــد مــن األهــداف،  ــورة بالعدي ــة املن  يمتــزي مــروع حافــات املدين

حافلــة،  إىل 100  ومــن 80  إىل 500 محطــة،  مــن 300  وهــي 

ومــن 30 إىل 40 مليــون رحلــة ســنوية )16 رحلــة ســنوية للفــرد 

الواحــد(، ومــن 400 إىل 800 مــرت فاصــل الخدمــة، ومــن 80 إىل 

90٪ تغطيــة للمنطقــة )80٪ تغطيــة الســكان مــع وســائل النقــل 

العــام(.

 
ً

توفــر املدينــة املنــورة -مــع كــرثة ســكانها- تكتــات اقتصاديــة

ضــخ  ــا 
ً

أيض يتطلــب  الــذي  األمــر  ولكنــه  الحجــم،  ووفــورات 

اســتمثارات كبــرية يف تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل ملقابلة الطلب 

َعت ســلطات املدينــة املنورة 
َ

املزايــد عــى التنقــل. ولذلــك فقــد رش

يف تنفيــذ مــروع ضخــم للنقــل. ويف مجــال االســتمثار واملشــاريع 

اإلســرتاتيجية، مت إنشــاء مــروع قطــار الحرمــني بإجمــايل طــول 

حــوايل 450 كــم رابــط بــني مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة مــروًرا 

بجــدة، كمــا مت ربطــه مــع مدينــة امللــك عبــدهللا االقتصاديــة، ويبلغ 

طــول مــروع قطــار الحرمــني الــذي ميــر داخــل املدينــة املنــورة 

العرمانيــة  الكتلــة  رشق  يف  القطــار  محطــة  وتقــع  202 كــم، 

ــد  ــك عب ــق املل ــع طري
ُ
قاط

َ
ــرب مــن ت ــع بالق ــورة، ويق ــة املن للمدين

العزيــز مــع طريــق امللــك خالــد )الطريــق الدائــري الثالــث(، وُيعتــرب 

 يف عمليــة تطويــر املدينــة املنــورة. 
ً

 نوعيــة
ً
هــذا املــروع قفــزة

ــورة 1434ه(. ــة املن ــر الفــي للمدين )املرجــع، التقري

وقــد فــرض التوســع الحــرضي زيــادة حجــم ســكان املدينــة املنــورة 

املســتقبل،  عــن مليــوين نمســة. يف  يزيــد  مــا  ليصــل قريًبــا إىل 

ســيكون مــروع النقــل الرسيــع بالحافــات -وحــده- غــري كاٍف 

ــا. وملقابلــة هــذا الطلــب، يجــب  لنقــل املايــني مــن الســكان يوميًّ

 مــن البدائــل لوســائل 
ً

أن تضــع املدينــة املنــورة مجموعــات متنوعــة

كاملــرتو  املرتفعــة،  االســتيعابية  الطاقــة  ذات  العامــة  النقــل 

عــد الريــاض 
ُ
ــع بالحافــات. ت ــة والنقــل الرسي والســكك الحديدي

اململكــة، لكنهــا ال  املــرتو يف  بالفعــل يف تطويــر شــبكة   
ً
رائــدة

 يف التنقــل ترتبــط بتنــوع المنــط 
ً

تــزال تواجــه تحديــات هائلــة

العــرماين. هنــاك العديــد مــن املناطــق يف ضواحــي املدينــة غــري 

مخدومــة باملــرتو. يف الواقــع، تتطلــب املــدن الكــربى نظــام نقــل 

متعــدد الوســائط، ويمشــل ذلــك املــرتو الــذي ميكــن أن يســتوعب 

ــركاب. ويجــب أن يتكامــل هــذا المنــط  ا مــن ال ــدًّ ــرًيا ج ــدًدا كب ع

مــع  املرتفعــة  االســتيعابية  الطاقــة  ذات  النقــل  وســائل  مــن 

وســائل التنقــل األخــرى، كحركــة املشــاة والدراجــات، وغــري ذلــك 

ــات”، هــذه  ــة “مغذي ــي ســتكون مبثاب مــن الوســائل الخاصــة ال

“املغذيــات” هــي عامــل رئيــيس يف التجمعــات الحرضيــة الكــربى 

عندمــا تتواجــد العديــد مــن التجمعــات بعيــدة عــن املركــز مــع 

ضعــف شــبكة الشــوارع، الــي ميكــن أن تســتوعب وســائل النقــل 

ذات الطاقــة االســتيعابية املرتفعــة.

تعزيز سالمة املشاة: 3ـ3ـ2

 
ً

اقتصاديــة مزايــا  للســري  فــإن  التحديــات،  مــن  الرغــم  عــى 

، ولذلــك فــإن املدينــة املنــورة يجــب 
ً
 متعــددة

ً
 وبيئيــة

ً
واجمتاعيــة

ــر أماكــن للســري مــع وســائل نقــل 
ِّ
وف

ُ
أن يــم تخطيطهــا بحيــث ت

عامــة مامئــة يف ظــل التوســع العــرماين الرسيــع وازديــاد عــدد 

متكــني  عوامــل  أحــد  مبثابــة  الســري  وُيعــد  واملعمتريــن،  الحجــاج 

المتاســك االجمتاعــي واالســتدامة البيئيــة، باإلضافــة إىل الفوائــد 

شــك  ال  وممــا  املتعــددة،  والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجمتاعيــة 

 
ً

فيــه أن الســري عــى األقــدام هــو أكــرث وســائل التنقــل فاعليــة

لاســتدامة البيئيــة، كمــا ورد يف جــداول األعمــال العامليــة، مثــل: 

املســتدامة )ســبمترب 2015(،  التمنيــة  أهــداف  ريــو 20+ )2014(، 

مؤمتــر األطــراف 21 )ديمســرب 2015(، والخطــة الحرضيــة الجديــدة 

يف عــام 2016، ورؤيــة الســعودية 2030. وباإلضافــة إىل فوائــده 

االجمتاعيــة واالقتصاديــة، يمتتــع الســري مبــزية رئيســية يف الحــد 

مــن اســتهاك الطاقــة وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة والتلــوث 

)الهــواء واملــاء والضوضــاء( بشــكل كبــري، حيــث ال يعمتــد عــى 

الوقــود األحفــوري، عــى عكــس وســائل النقــل األخــرى يف املــدن. 

 عــى ذلــك، نظــًرا ألن الســري يتطلــب مســاحة أقــل للطــرق 
ً
عــاوة

ومواقــف للســيارات، فإنــه يســاهم يف الحفــاظ عــى املناطــق 

ــا النشــاط 
ً

ــر الســري أيض
ِّ
الطبيعيــة واملســاحات املفتوحــة. كمــا ُيوف

البــدين اليومــي املطلــوب لمنــط حيــاة صحــي عــى النحــو الــذي 

 
ً

تســعى إليــه رؤيــة الســعودية 2030. تحتــل الرياضــة مكانــة

 يف التخطيــط اإلســرتاتيجي للمدينــة املنــورة
ً
بــارزة
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راُبط املدينة املنورة )الكثافة، والنسيج املتضام، واستخدامات  4ـ3ـ2
َ
التخطيط من أجل ت

األرايض املختلطة، وشبكة الشوارع الكاملة(:

الطلــب  يرتبــط  العــرماين:  بالتخطيــط  النقــل  تخطيــط  ربــط 

عــى النقــل وكفاءتــه بالتوســع الحــرضي والتخطيــط العــرماين، 

وكذلــك بعــدة عوامــل أخــرى، مثــل سياســات النقــل والتخطيــط 

جميــع  يحــدد  أن  العــرماين  للتخطيــط  ميكــن  وال  والمتويــل، 

 لقضايــا النقــل 
ً

ــر حلــوال
ِّ
تحديــات النقــل، ولكنــه ميكــن أن ُيوف

ــة  ــز املراكــز الحرضي املتعلقــة باســتخدامات األرايض، مثــل: تعزي

التحكــم  املختلطــة،  األرايض  اســتخدامات  املراكــز،  متعــددة 

يف الزحــف/ االمتــداد العــرماين، خلخلــة قلــب املدينــة، تخطيــط 

منــو  عمليــة  يف  املتعــددة.  لاســتخدامات  وتمصميهــا  الشــوارع 

املدينــة املنــورة، مــن املهــم النظــر يف إنفــاذ التخطيــط العــرماين 

 البنيــة التحتيــة للنقــل  مــن خــال الجمــع بــني التخطيــط 
ً

وخاصــة

عــى  املحليــة  الحكومــات  تعمــل  النقــل،  وسياســات  املــكاين 

ــل مــن  ــة التنق ــل، وتحســني حال ــراد للتنق ــات األف ــل احتياج تقلي

خــال خيــارات النقــل العــام ذات الكفــاءة ميســورة التكلفــة، 

وإدارة حركــة العــرض والطلــب، للحــد مــن االزدحــام الــذي ميثــل 

ــر النقــل  ــا للســكان، ويؤث يًّ ــة وتحدِّ ا أمــام اإلنتاجي ــا رئيســيًّ
ً
عائق

ــا عــى تشــكيل المنــط العــرماين، فتقــع التجمعــات العرمانيــة 
ً

أيض

الكــربى عــى محــاور النقــل الرئيســية، الــي يتوفــر بهــا شــبكات 

حركــة متعــددة الوســائل تتكامــل فيهــا أنظمــة النقــل الــربي 

ــا 
ً

والبحــري والجــوي، وتتحقــق القــدرة التنافســية والتوظيــف أيض

مــن خــال تحســني الرتابــط الــذي يمســح للســلع واألشــخاص 

اُســك اقتصــادي 
َ

ــق مت بالتنقــل برسعــة وســهولة، مــن أجــل تحقي

واجمتاعــي وإقلميــي أعــى.

الحــرضي  بالتوســع  وكفاءتــه  النقــل  عــى  الطلــب  يرتبــط 

والتخطيــط العــرماين باإلضافــة إىل العديــد مــن العوامــل األخــرى 

مثــل سياســات النقــل والتخطيــط. وال ميكــن للتخطيــط العــرماين 

 
ً

أن يحــدد جميــع تحديــات النقــل، ولكنــه ميكــن أن يوفــر حلــوال

لقضايــا النقــل املتعلقــة باســتخدامات األرايض: تعزيــز املراكــز 

املختلطــة،  األرايض  واســتخدامات  املراكــز،  متعــددة  الحرضيــة 

والتحكــم يف الزحــف/ االمتــداد العــرماين، وخلخلــة قلــب املدينــة، 

املتعــددة. وهنــا  الشــوارع وتمصميهــا لاســتخدامات  وتخطيــط 

ســوف يــم اختبــار كيــف تؤثــر عنــارص التخطيــط العــرماين عــى 

النقــل يف املدينــة املنــورة مــن خــال عنــارص مختلفــة للتشــكيل 

املختلطــة،  األرايض  واســتخدامات  الكثافــة،  مثــل:  العــرماين، 

وشــبكة الشــوارع.

عــد دراســة تأثــري 
ُ
ل أمنــاط النقــل: “ت

ِّ
شــك

ُ
الكثافــات العرمانيــة ت

الكثافــة العرمانيــة عــى ركاب وســائل النقــل العــام مــن أهــم 

العــرماين  التشــكيل  يخــص  فميــا  إجراؤهــا  مت  الــي  الدراســات 

ــا الســتدامة  ــًرا رضوريًّ ــة أم ــات املرتفع ــرب الكثاف ــل، فُتعت والتنق

خدمــات النقــل العــام الفعالــة مــن حيــث التكلفــة”.

إىل  الحاجــة  مــن  للحــد  املختلطــة  األرايض  اســتخدامات  تعزيــز 

لــألرايض  املختلطــة  االســتخدامات  نهــج  دمــج  ُيَعــد  التنقــل: 

ــا للمدينــة املنــورة، حيــث أثبــت فعاليتــه يف تحقيــق  أمــًرا مهمًّ

مناطــق  وتمتتــع  عاليــة،  وبيئيــة  واجمتاعيــة  اقتصاديــة  عوائــد 

االســتخدامات املختلطــة لــألرايض مبزايــا اجمتاعيــة واقتصاديــة 

مختلفــة، مــن خــال تحســني الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق 

الحرضيــة لريحــة أوســع من الســكان، وزيادة خيارات اإلســكان 

لفئــات األرس املتنوعــة. ومــن خــال الجمــع بــني التخطيــط املــكاين 

تقليــل  عــى  املحليــة  الحكومــات  تعمــل  النقــل،  وسياســات 

احتياجــات األفــراد للتنقــل، وتحســني حالــة التنقــل مــن خــال 

خيــارات النقــل العــام ذات الكفــاءة ميســورة التكلفــة، وإدارة 

ــا 
ً
ــل عائق

ِّ
ــذي مُيث ــب للحــد مــن االزدحــام ال حركــة العــرض والطل

ــا للســكان. يًّ ا أمــام اإلنتاجيــة وتحدِّ رئيســيًّ

تبلــغ نســبة االســتخدامات املختلطــة لــألرايض 5.2٪ فقــط مــن 

إجمــايل اســتخدامات األرايض داخــل حــدود نطــاق المنــو العــرماين 

َدهــا الطريــق  لعــام 1450ه، حيــث تســاهم املنطقــة الــي حدَّ

ــك فيصــل( بشــكل ملحــوظ يف هــذه  ــق املل ــري األول )طري الدائ

النســبة، أمــا بــايق املدينــة فهــي يف الغالــب أحاديــة االســتخدام، 

ل 
ِّ

شــك
ُ
وتتكــون يف الغالــب مــن مشــاريع ســكنية جديــدة، والي ت

التقليــدي  المنــط  عــن  كبــرًيا  ــا 
ً
اختاف يختلــف  ــا  نســيًجا حرضيًّ

العــرماين  للتشــكيل  التدريجيــة  الهيكلــة  إعــادة  عــد 
ُ
ت الــدارج. 

ــارات  ن مــن عم ــر املكــوَّ ــوع مــن التطوي ــا هــذا الن ــي يدفعه -وال

ألحــدث  املكانيــة  الرتابــة  أســباب  أحــد  هــي  فقــط-  ســكنية 

التوســعات يف املدينــة املنــورة.

الشــوارع املتصلــة رضوريــة لتحول التنقل الحــرضي يف املدينة املنورة: 

عــد الشــوارع هــي أحــد العنــارص األساســية للتخطيــط العــرماين، 
ُ
ت

والــذي يحــدد شــكل املدينــة وهيكلهــا. يف الســنوات األخــرية، مت 

التأكيــد عــى أهميــة الشــوارع كعامــل أســايس يف تحقيــق التنقــل 

الحــرضي املســتدام، وتقلــل شــبكة الشــوارع املتصلــة مــن زمــن 

الرحلــة، وتشــجع عــى الســري عــى األقــدام والتفاعــات االجمتاعيــة.



49

الفصل الثاين: مدن ومجمتعات مستدامة: الهدف 11، الهدف 6، الهدف 7.

شبكة شوارع املدينة املنورة:

يعمتــد التنظــم الهيــكي للمدينــة املنــورة عــى شــبكة طــرق اإلشــعاعية بــدًءا مــن املنطقــة املركزيــة حيــث يقــع املســجد النبــوي الريــف،   

ا مــن املشــاة. ويبــدأ التخطيــط اإلشــعاعي مــن   جــدًّ
ً

 تجــذب تدفقــات عاليــة
ً

 مركزيــة
ً
ويحــدده الطريــق الدائــري األول ممــا يخلــق بــؤرة

املركــز ويتبعــه الطــرق الدائريــة متحــدة املركــز لتحــدد مناطــق مختلفــة مــن املدينــة، باإلضافــة إىل العديــد مــن الطــرق الريانيــة الصغــرية 

ــرور  ــل اضطــراب حركــة امل ــة لتقلي ــة كمحاول ــة املختلف ــة والطــرق الدائري ــاء املدين ــع أنح ــط إشــعاعية لجمي ــي تعمــل كرواب ــرية ال والكب

ج شــبكة الشــوارع والهيــكل العــرماين هــي: ــدرُّ
َ
بســبب تداخــل حركــة املشــاة واآلليــات. والطــرق الرئيســية الــي تحــدد ت

الطريق الدائري األول، طريق امللك فيصل بن عبد العزيز، الذي يدور حول منطقة الحرم وقلب املدينة ، ويبلغ محيطه حوايل 5 كيلو 	 

مرتات،

 طريق األمري عبد املجيد، الذي يحدد منطقة تمتزي بمنط عرماين تقليدي كثيف السكان،	 

 كثيفة السكان، حيث 	 
ً

 حرضية
ً

الطريق الدائري الثاين، طريق امللك عبد هللا، بطول حوايل 27 كيلو مرًتا، والذي يحدد منطقة

الكثافة أعى بشكل عام مما هي عليه يف أي مناطق أخرى من املدينة.

الطريق الدائري الثالث، طريق امللك خالد، الواقع عى مسافة أبعد من وسط املدينة، من حوايل 15-10 كيلو مرًتا،	 

طريق عرم بن الخطاب، وهو طريق إشعاعي رئييس ميتد إىل الجنوب الغربي، ويخدم -إىل حد كبري- حركة املرور من/إىل مكة 	 

املكرمة وجدة.

ــا 
ً
ــغ 4.2 مــرت مربــع/ فــرد ، ممــا يشــري إىل نســبة مامئــة مــن البنيــة التحتيــة للطــرق وفق معــدل نصيــب الفــرد مــن مســاحات الطــرق يبل

ــًدا للطــرق الرسيعــة  د جي ج محــدَّ ــدرُّ
َ
ــة بشــكل جيــد ولديهــا ت للمعايــري الدوليــة. بشــكل عــام تعمــل شــبكة الطــرق عــى مســتوى املدين

والطــرق الرئيســية والريانيــة الفرعيــة والطــرق التجميعيــة، إال أنــه نظــًرا لهيــكل شــبكة الطــرق املركزيــة واألعــداد الهائلــة مــن الــزوار 

 يف الســيولة والتدفــق املــروري تتجــى يف الــرصاع 
ً

بغــرض الســياحة الدينيــة والديناميكيــات املرتبطــة بهــم تواجــه املدينــة املنــورة مشــكلة

املســمتر بــني املشــاة ومــرور املركبــات داخــل املنطقــة املركزيــة، وال ســميا داخــل الطريــق الدائــري األول. ومــن الجوانــب األساســية األخــرى 

ــا  الــي تؤثــر عــى هيــكل الحركــة العــام باملدينــة املنــورة، محدوديــة إمكانيــة الوصــول إىل املواقــع التاريخيــة، والــي ميكــن الوصــول إليهــا حاليًّ

 يف مــوامس الــذروة هــي الطــرق الريانيــة املؤديــة إىل 
ً

بواســطة الســيارات الخاصــة والحافــات. أكــرث الشــوارع ازدحاًمــا )شــكل 32( خاصــة

ــا 
ً

ــا بــامس طريــق جــدة املدينــة القــدمي-، وطريــق املطــار -الــذي يــؤدي أيض
ً

املداخــل الرئيســية للمدينــة: طريــق عــرم بــن الخطــاب -املعــروف أيض

إىل الريــاض والقصــم- وطريــق امللــك عبــد العزيــز. ونظــًرا لزيــادة الطاقــة االســتيعابية لســاحة الحــرم مؤخــًرا، فمــن املتوقــع أن تواجه املنطقة 

مشــكات يف الحركــة والتنقــل حــال مل يــم التطويــر املناســب لنظــام نقــل عــام فعــال وزيــادة منطقة املشــاة مع توفري مســاحة عامــة كافية. 

إىل جانــب هيــكل الطريــق اإلشــعاعي، تجــدر اإلشــارة إىل أن قطــار الحرمــني فائــق الرسعــة -الــذي يربــط مــدن مكــة املكرمــة وجــدة واملدينــة 

ا للبنيــة التحتيــة للتنقــل مــن وإىل املدينــة بشــكل عــام. ــا رئيســيًّ
ً
ن املنــورة بكفــاءة- أصبــح مكوِّ

املصدر: منقول بترصف عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، تقرير رؤية التمنية 
الشاملة للمدينة املنورة 2019. برنامج مستقبل املدن السعودية. سلسلة الرؤي التمنوية الشاملة للمدن: املدينة املنورة
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ــل  ــة ملــروع النق ــغ األهمي ــًرا بال ــذيك )ITS( أم ــل ال ُيعــد نظــام النق

الرسيــع بالحافــات العماقــة الــذي ســوف يــم تنفيــذه يف املدينــة 

ــر  ــل أحــد أهــداف املشــاريع الضخمــة القادمــة يف تطوي ــورة. يمتث املن

نظــام نقــل عــام يوفــر وســائل نقــل ســهلة للــزوار لتقليــل االزدحــام 

الســن  لكبــار  الســامة  مســتوى  وزيــادة  املروريــة،  واالختناقــات 

واألطفــال والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تختلــف أنظمــة النقــل الــذيك عــن أنظمــة اإلدارة األساســية -مثــل: 

ــرور، وأنظمــة  ــة التحكــم يف إشــارات امل ــادة بالســيارة-، وأنظم القي

إدارة الحاويــات، وعامــات الرســائل املتغــرية، والتعــرف التلقــايئ 

عــى لوحــة األرقــام أو كامــريات الرسعــة ملراقبــة التطبيقــات، مثــل: 

أنظمــة األمــن والدوائــر التليفزيونيــة املغلقــة )CCTV(، والتطبيقــات 

ًمــا الــي تدمــج البيانــات الحيــة والتغذيــة مــن عــدة  األكــرث تقدُّ

مصــادر أخــرى، مثــل: أنظمــة التوجيــه، وإرشــادات حــول مواقــف 

الســيارات وأنظمــة املعلومــات، ومعلومــات الطقــس، إلــخ. باإلضافة 

ــة  ــؤ والمنذجــة املتقدمــة واملقارن ــات التنب ــر تقني ــم تطوي ــك، ي إىل ذل

نة يف  مــع بيانــات خــط األســاس التاريخيــة. وتتيــح التكنولوجيــا املمضَّ

الهواتــف الذكيــة -مبــا يف ذلــك مستشــعرات نظــام تحديــد املواقــع 

العاملــي )GPS( وإمكانــات Wi-Fi والكامــريات- للمســتخدمني إنشــاء 

ــا ببيانــات املوقــع. كمــا  معلومــات يف املجــال الــذي يــم إلحاقــه تلقائيًّ

ــا عــى زيــادة الكفــاءة التشــغيلية 
ً

تعمــل أنظمــة النقــل الذكيــة أيض

للبنيــة التحتيــة للطــرق، وتقليــل وقــت التنقــل مــن خــال معلومــات 

الرحلــة الــي ميكــن التنبــؤ بها، وتحســني راحة الســائقني وســامتهم.

ــا مــن املعلومــات مــن مصــادر  ــات الضخمــة -مــع ثروته ــر البيان
ِّ
وف

ُ
ت

مختلفــة، مثــل: الهواتــف الذكيــة، ونظــام تحديــد املواقــع العاملــي، 

 
ً

ــدة، خاصــة ــل املعق ــة النق  لمنذج
ً
ــدة ــا فري ــزة االستشــعار- فرًص وأجه

ملــروع النقــل الرسيــع بالحافــات العمــاق الذي ســوف يــم تنفيذه 

باملدينــة املنــورة، وميكــن ألنظمــة النقــل الذكيــة أن تلعــب دوًرا حامًسا 

ــِق نظــام نقــل مســتدام ومــرن مــن أجــل حركــة آمنــة وفعالــة 
ْ
ل
َ
نحــو خ

لألشــخاص والســلع والخدمــات، كمــا هــو الحــال يف املــدن الرائــدة.

حل التنقل ذيك: 2ـ5ـ3ـ2

تعزيز التنقل الحرضي الذيك: 5ـ3ـ2
نظام نقل ذيك: 1ـ5ـ3ـ2

دة  دة مبحــركات وغــري املــزوَّ تدعــم األعمــال الرقميــة البديلــة النقــل املســتدام يف تقليــل الطلــب عــى كلٍّ مــن وســائل التنقــل املــزوَّ

مبحــركات. تمشــل األعمــال الرقميــة: األمــوال املتنقلــة عــرب الهاتــف املحمــول، ومواقــع مقارنــة األســعار، والتجــارة عرب اإلنرتنــت، واإلعام، 

ــا عــرب اإلنرتنــت، مثــل:  هــا حرصيًّ
ُ
داُول

َ
والرتفيــه عــرب اإلنرتنــت. عــى مســتوى أعــى، فنحــن نتحــرك صــوب عــرص الســلع الرقميــة الــي يــم ت

 
ً

الكتــب اإللكرتونيــة، والبحــث عــرب اإلنرتنــت، وبــث املوســيقى، ومقاطــع الفيديــو، ممــا يجعــل النقــل والتخزيــن والتوزيــع أمــوًرا قدميــة

م  قــدِّ
ُ
ــا بشــكل مزايــد وكامــل عــى اإلنرتنــت، بيمنــا ت

ً
 بهــذه املعامــات. يف الوقــت الحــارض، تعمــل الــركات املنشــأة حديث

ً
مقارنــة

 بشــكل محــدود، ممــا تتطلــب اســتخدام وســائل النقــل التقليديــة، أمــا الــركات القامئــة فتديــر جــزًءا مــن أنشــطتها 
ً

خدمــات تقليديــة

مــن خــال اإلنرتنــت.

الشكل 10.2: تنوع خيارات الوصول للخدمات
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املصدر: جورا مبوب 2019 ]24[
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الحــرضي  التوســع  تعزيــز   ،2030 عــام  “بحلــول   11.3 الغايــة 

الشــامل واملســتدام والقــدرة عــى تخطيــط وإدارة املســتوطنات 

املشــاركة  عــى  قــامئ  نحــو  عــى  البلــدان  جميــع  يف  البريــة 

ومســتدام: ومتكامــل 

ــا لتقريــر إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجمتاعيــة باألمــم 
ً
وفق

املتحــدة )UNDESA(، آفــاق التحــرض يف العــامل: اســتعراض  2018، 

يعيــش نصــف ســكان العــامل اآلن يف مناطــق حرضيــة. بحلــول 

ــة.  ــا ســكان العــامل يف املناطــق الحرضي عــام 2050، ســيكون ثلث

العمــل عــى تعزيــز التمنيــة املســتدامة اجمتاعيــا وبيئيــا مــن خــال 

القــامئ عــى الراكــة أمــر رضوري  الجيــد  التخطيــط الحــرضي 

لمضــان وجــود مــدن مناســبة للجميــع وتتناســب مــع الســياق 

املحــي للمــدن ]37[.

المســة املمــزية للعديــد مــن مــدن العــامل هــي التوســع الخارجــي 

إىل  الرمسيــة، مدفوًعــا  اإلداريــة  الحــدود  بكثــري  يتجــاوز  الــذي 

حــد كبــري باســتخدام الســيارات، وضعــف التخطيــط الحــرضي 

واإلقلميــي واملضاربــة عــى األرايض ]3[. نســبة كبــرية مــن املــدن 

يف كل مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة لديهــا أمنــاط توســع عاليــة 

االســتهاك يف الضواحــي، والــي غالًبــا مــا متتــد إىل أطــراف أخــرى. 

لرصــد منــو اســتهاك األرايض بشــكل فعــال، ليــس مــن الــرضوري 

ــايل  ــط الحصــول عــى معلومــات عــن غطــاء االســتخدام الح فق

ــا القــدرة عــى مراقبــة ديناميكيــات التغيريات 
ً

لــألرض ولكــن أيض

ــار  الناتجــة يف اســتخدام األرايض. يجــب أن يأخــذ هــذا يف االعتب

التعديــات الناتجــة عــن املتطلبــات املتغــرية لزيــادة عــدد الســكان 

وقــوى الطبيعــة الــي تعمــل عــى تشــكيل املناظــر الطبيعيــة ألن 

كل غطــاء األرض اليــوم يــم تغيــريه بشــكل أســايس عــن طريــق 

االســتخدام البــري املبــارش ]3[.

اتخــذت الحكومــة الســعودية خطــوات مهمــة لتحقيــق التوســع 

العــرماين املســتدام يف اململكــة. صــدر مرســوم ملــيك مبوجبــه 

تقــوم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بالتعــاون مــع برنامــج 

ــذ برنامــج  ــل( بتنفي ــة )املوئ األمــم املتحــدة للمســتوطنات البري

“مســتقبل املــدن الســعودية” ]7[. يســعى الربنامــج إىل تطويــر 

رؤيــة وإطــار عمــل جديديــن للتخطيــط اإلســرتاتيجي ملســتقبل 

ــا  حــرضي مســتدام يف اململكــة العربيــة الســعودية يكــون منتًج

ــا، مــع بنيــة تحتيــة  ــا ومســتداًما بيئيًّ  اجمتاعيًّ
ً

ــا وشــاما
ً
ومنصف

مناســبة ونوعيــة حيــاة مناســبة وعاليــة الجــودة ]7[.

 الغاية 11.3 من أهداف التمنية املستدامة: التحرض،  4ـ2
استخدام األرايض والتخطيط الحرضي:

التوسع العرماين لضواحي املدينة املنورة: التوسع، المشول والقفز: 1ـ4ـ2

أثــر موقــع املدينــة املنــورة وتضاريســها بشــكل أســايس عــى 

هويــة املدينــة واتجاهــات التوســع. ارتبطــت المســات األصليــة 

املســمتر  والوجــود  صحراويــة،  واحــة  بكونهــا  املنــورة  للمدينــة 

تقليديــا،  املدينــة.  مــن  القدميــة  األجــزاء  بعــض  يف  للــزارع 

تطــورت املدينــة املنــورة كهيــكل نصــف قطــري، مــع توســعة 

إىل  املركــز  يف  املركــزي  النبــوي  املســجد  مــن  الحــرم  منطقــة 

ــا مــن  املناطــق املحيطــة. يف حــني أن الجبــال قــد حــدت تاريخيًّ

منــو املدينــة املنــورة، فقــد توســعت املدينــة مؤخــًرا عــى طــول 

.]27[ والــرق  والجنــوب  المشــال  إىل  الوديــان 

للحــدود الحرضيــة 682.27 كيلومــرت  املســاحة اإلجماليــة  تبلــغ 

ــا آلخــر تعــداد عــام 2011، بلــغ عــدد ســكان املدينــة 
ً
مربــع. وفق

املنــورة 1،385،192 نمســة مبعــدل منــو 2.9٪، وبلــغ عــدد الحجــاج 

العــام 9,006,000. نفــس  والــزوار يف 

ازدادت مســاحة املدينــة املنــورة 42 مــرة تقريًبــا خــال الفــرتة 

مــن 1928 حــى 2015، بيمنــا منــا عــدد ســكانها 17 مــرة فقــط 

خــال نفــس الفــرتة. وهــذا يعــي أن الزيــادة يف عــدد الســكان 

أقــل مــن الزيــادة يف اســتهاك األرايض، وهــو مــا يفــرس ظهــور 

أحيــاء جديــدة يف الضواحــي البعيــدة عــن املنطقــة املركزيــة. أدت 

الحــرضي.  والتكامــل  التحــرض  ظاهــرة  إىل  التوســعات  هــذه 

ومــع ذلــك، كان هــذا التوســع عــى حســاب األرايض الزراعيــة. 

أدى ذلــك إىل قفــزة يف التمنيــة الحرضيــة والتكامــل مــع ظهــور 

الحــرضي  النســيج  عــن  منفصلــة  متفرقــة،  حرضيــة  جيــوب 

الرئيــيس ]27، 38، 39، 40[.



52

الفصل الثاين: مدن ومجمتعات مستدامة: الهدف 11، الهدف 6، الهدف 7.

أدى المنــو الســكاين إىل الضغــط عــى حــدود النطــاق العــرماين، 

ممــا أدى إىل زيــادة الطلــب عــى األرايض، الــي أدت إىل التســارع 

ا، ممــا أدى 
ً
يف تقســم األرايض عــى عــى نطــاق واســع ســابق

خــال  شــاغرة  ومســاحات  بيضــاء  وأرايض  جيــوب  ظهــور  إىل 

اإلجــراءات  أحــد  األرايض  عــد عمليــة تقســم 
ُ
ت التوســع..  هــذا 

األساســية الــي يــم مــن خالهــا تحويــل األرايض الريفيــة إىل 

أرايض حرضيــة. بلغــت نســبة األرايض البيضــاء )األرايض الفضــاء 

غــري املطــورة( مبســاحات 5,000 مــرت مربــع دومن فأكــرث عــام 2022 

حــوايل %18 مــن مســاحة النطــاق العــرماين 1450هـــ، يف حــني 

كانــت مســاحة األرايض البيضــاء عــام 2017 حــوايل %31 مــن 

مســاحة النطــاق العــرماين 1450هـــ. مــن ناحيــة أخــرى، ازداد عــدد 

الحجــاج القادمــني إىل املدينــة املنــورة عــى مــر الســنني وسيســمتر 

ــون  ــي تســتهدف 30 ملي ــة 2030 ال ــع رؤي ا م ــادة متاشــيًّ يف الزي

حــاج ومعمتــر، وتعتــرب تلــك املســتهدفات فرصــة مناســبة لحســن 

اســتغال األرايض البيضــاء داخــل املدينــة. مــن أجــل تحقيــق رؤيــة 

2030 واســتناًدا إىل الرؤيــة املســتقبلية للخطــة الشــاملة للمدينــة 

املســجد  توســعة  تنفيــذ مروعــات  جــاري  هـــ(،   1462( املنــورة 

النبــوي الريــف ]27، 38، 39، 40[.

اإلدارة  كفــاءة  وتحســني  العــرماين  التوســع  قضيــة  ملعالجــة 

الحرضيــة، وضعــت اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام 1406 

هـــ )1986 م( نطاقــات المنــو العــرماين لجميــع املــدن. بعــد صــدور 

املرســوم، أصبــح للمدينــة املنــورة ثــاث نطاقــات منــو عــرماين قامئــة 

)UGB(؛ 1( نطــاق المنــو العــرماين الــذي مت وضعــه الحتــواء التطــور 

حــى عــام 1435 هـــ. 2( نطــاق للمنــو العــرماين الــذي مت وضعــه 

ــة،  ــة التمني ــى عــام 1450 هـــ. 3( حــدود حماي ــواء التطــور ح الحت

ــا 
ً

الــذي تعمــل عــى الحــد مــن توســعات املدينــة، ويحــدد أيض

حــدود واليــة األمانــة عــى املناطــق الريفيــة املجــاورة والتطــورات 
التابعــة ]27، 38، 39، 40[

إىل جانــب المنــو الحــرضي املتســق، تغــريت بشــكل كبــري خصائــص 

أمنــاط التمنيــة التقليديــة وأمنــاط اإلســكان. نظــًرا للطلــب املزايــد 

ــدأ تشــييد  ــة الســتيعاب الســكان املقميــني والعامئــني، ب يف املدين

سلســلة مــن املبــاين الشــاهقة داخــل الطريــق الدائــري األول، ممــا 

أدى إىل تغيــري أفــق املدينــة املنــورة وتغيــري أمناطهــا الحرضيــة ]27[.

 

الشكل 11.2: مراحل التوسعات العرمانية ومنو السكان خالل الفرتة من 1928 – 2015.
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، رؤية التمنية الشاملة للمدينة املنورة، 2019.
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ظاهــرة الزحــف العــرماين واملناطــق غــري املخططــة ومناطــق 

الخطــر:

أدى التوســع الحــرضي الرسيــع للمدينــة املنــورة إىل العديــد مــن 

التحديــات الــي أدت إىل ظاهــرة الزحــف العــرماين واالســتغال 

غــري املســتدام الســتهاك األرايض الحرضيــة. عــى الرغــم مــن 

ــة  ــة املنــورة، إال أن كتل ــع يف املدين ــو الســكاين الرسي ــدل المن مع

األرايض الحرضيــة يف املنطقــة الحرضيــة تتوســع مبعــدل أرسع، 

فقــد بلــغ معــدل الزيــادة الســكانية الحرضيــة 1.5٪ خــال الفــرتة 

ــادة ســكانية قدرهــا ٪1.2 ]27[. ــة بزي 2015-2002، مقارن

نــوع آخــر مــن اســتهاك األرايض غــري املرغــوب فيــه هــو املناطــق 

ــري  ــق كب ــري املخططــة مصــدر قل ــد املناطــق غ ع
ُ
ــري املخططــة. ت غ

هــذه  وتقــع  املاضيــة،  العقــود  مــدى  عــى  املنــورة  للمدينــة 

املناطــق مضــن حــدود نطــاق المنــو العــرماين GUB( 1450(. ترتكــز 

املناطــق غــري املخططــة داخــل الطريــق الدائــري الثــاين، حــول 

ــا ال متثــل ســوى 4 ٪ مــن  ــوي. عــى الرغــم مــن أنه املســجد النب

إال  الحرضيــة(،  )البمصــة  املشــغولة  العرمانيــة  املســاحة  إجمــايل 

أنهــا تســتوعب 17٪ مــن إجمــايل الســكان. تتــم هــذه املناطــق 

بارتفــاع الكثافــة الســكانية مقارنــة ببــايق مناطــق مدينــة املدينــة 

املنــورة، حيــث يتجــاوز متوســط الكثافــة الســكانية 250 نمســة/

هكتــار، وهــو أعــى مــن الكثافــة الــي أوىص بهــا برنامــج األمــم 

املتحــدة للمســتوطنات البريــة 150 شــخًصا/هكتار. تعــاين هــذه 

املناطــق مــن نقــص الخدمــات وأنظمــة النقــل ]27[.

مناهــج  وجــود  وعــدم  املنــورة  املدينــة  موقــع  طبيعــة  نتيجــة 

مناســبة الســتهاك األرايض يف بعــض املناطــق باملدينــة، تتعرض 

العديــد مــن مناطــق املدينــة لخطــر الفيضانــات. وهــذا يعــي 

أن هنــاك خطــًرا كبــرًيا عــى املرونــة االجمتاعيــة واالقتصاديــة 

للمدينــة حيــث أن: 32٪ مــن البنيــة التحتيــة للطــرق الحاليــة، 

ــر املقرتحــة،  10٪ مــن املســاحة املبنيــة، 30٪ مــن مناطــق التطوي

ــات ]27[. 70٪ مــن املناطــق غــري املخططــة تتأثــر مبخاطــر الفيضان

وتنفيــذ  إعــداد  الحكومــة  تبنــت  التحديــات،  هــذه  وملواجهــة 

مشــاريع التمنيــة والتجديــد ملناطــق التوســعات واملناطــق غــري 

ا 
ً
تنفيــذ الســيول  لخطــر  املعرضــة  املناطــق  وحمايــة  املخططــة 

ــة املنــورة ورؤيــة اململكــة 2030.  لرؤيــة الخطــة الشــاملة للمدين

الهــدف اإلســرتاتيجي رقــم )2.3.2( لربنامــج التحــول الوطــي 

ينــص عــى “تحســني املشــهد الحــرضي يف املــدن الســعودية” 

مــن خــال تطويــر وتفعيــل ضوابــط التمصــم العــرماين وتحســني 

البيئــة العرمانيــة يف وســط املــدن واألحيــاء الفقــرية وتحقيــق 

رؤيــة املدينــة ]18، 19[.

مــدن  أفضــل  مــن  املنــورة  املدينــة  تعتــرب  ذاتــه،  الســياق  ويف 

اململكــة مــن حيــث املشــاركة املجمتعيــة. تتيــح املشــاركة املجمتعيــة 

يف برنامــج التجديــد والتطويــر الحــرضي للســكان واإلدارة املحلية 

االســتفادة مــن األصــول الحرضيــة القامئــة مــن خــال تطويــر 

األرايض البيضــاء أو املهجــورة أو غــري املســتغلة داخــل املدينــة، 

لذلــك، تتبــىن  الســكان.  وبالتــايل تحســني مســتوى معيشــة 

مبتكــرة  مشــاركة  أدوات  املنــورة  للمدينــة  املحليــة  الحكومــة 

املجمتــع يف  البنــاءة لجميــع أطيــاف  املشــاركة  لتعزيــز  وفعالــة 

املــدن  جاذبيــة  االجمتاعيــة، وتعزيــز  العدالــة  التمنيــة وتحقيــق 

للعيــش واالســتقرار والحوكمــة يف عمليــة التحــول الحــرضي ]27[.

األرض  تعتــرب  البيضــاء:  األرايض  وقانــون  الخاليــة  األرايض 

الخاليــة مــن القضايــا الرئيســية يف املدينــة، والــي متثــل الجانــب 

النوعــي الســتهاك األرايض. وتعــد املدينــة املنــورة عــى الســياق 

والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  أهــداف  لتحقيــق  املتســارع 

دراســة  فحســب  البيضــاء،  االرايض  اســتغال  يف  واإلســكان 

تطويــر  بهيئــة  الجيومكانيــة  امللعومــات  مركــز  وتحليــات 

ــج  ــرت النتائ ــام 2020، أظه ــة ع ــورة يف نهاي ــة املن ــة املدين منطق

أن مســاحة االرايض البيضــاء مبمســاحات أكــرب مــن 5 آالف مــرًتا 

مربًعــا بلغــت حــوايل %18 مــن إجمــايل مســاحة النطــاق العــرماين 

1450هـــ، وهــذا يعتــرب تحســن واضــح عندمــا يــم مقارنتهــا بقميــة 

ــة  ــر الرؤي ــي وردت يف تقري %31 )213 كــم2( يف عــام 2017 وال

عــن  الصــادر  عــام 2019  املنــورة  للمدينــة  الشــاملة  العرمانيــة 

األرايض  مســاحة  لنســبة  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج 

البيضــاء داخــل حــدود النطــاق العــرماين 1450هـــ، ونســبة 12% 

عــام 2017 مــن مســاحة الكتلــة العرمانيــة. ]7[.

مــع ارتفــاع تلــك النســبة يف عــام 2017 أوصــت دراســة الرؤيــة 

العرمانيــة الشــاملة للمدينــة املنــورة عــام 2019 بأنــه وللتغلــب 

لتطويــر  إطــار  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  املشــكلة،  هــذه  عــى 

والتحكــم يف اتجــاه التحــرض وتنظــم جــودة اســتهاك األرايض. 

يف إطــار خطــة املدينــة املنــورة، مت بالفعــل التخطيــط لــألرايض 

مجموعــات  يف  الســكي  لاســتخدام  الغالــب  يف  الشــاغرة 

أحاديــة الوظيفــة مــن الوحــدات الســكنية والضواحــي منخفضــة 

جعــل  إىل  العــرماين  الزحــف  يــؤدي   .]40  ،39  ،38[ الكثافــة 

توفــري الخدمــات واملرافــق املامئــة، والوصــول إىل فــرص العمــل 

أمــًرا صعًبــا، وهــذا يغــذي االعمتــاد عــى الســيارات للوصــول 

مســتوطنات  يف  والعكــس  العامــة،  الخدمــات  معظــم  إىل 

.]7[ املختلطــة  اســتخدام األرايض 
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يدعــم ذلــك األرايض الشــاغرة القابلــة للتطويــر داخــل حــدود 

الحــد  الــذي وظيفتــه  هـــ،   GUB( 1450( العــرماين  المنــو  نطــاق 

مــن التوســع العــرماين، وتبلــغ مســاحتها 213 كيلومــرًتا. وهــذا 

األرايض  عــى  املبــادئ  نفــس  تطبيــق  خــال  مــن  أنــه  يعــي 

ــرة داخــل نطــاق المنــو العــرماين )GUB( 1450 هـــ  الشــاغرة املتوف

فأنــه ســيكون قــادًرا عــى اســتيعاب 862,900 نمســة وتغطيــة 

القادمــة  والثاثــون  الخمــس  للســنوات  املزايــدة  االحتياجــات 

مبعــدل المنــو الحــايل ]27[.

عــاوة عــى ذلــك، أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 

)MOMRA( قانــون األرايض البيضــاء لزيــادة املعروض من األرايض 

املطــورة ملعالجــة أزمــة نقــص املســاكن بشــكل أفضــل، وتوافــر 

املمارســات  ومكافحــة  معقولــة،  بأســعار  الســكنية  األرايض 

االحتكاريــة. بصفتهــا الســلطة التنفيذيــة، مــن املتوقــع أن تقــوم 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بفــرض تطبيــق قانــون األرايض 

ــدن ]7[. ــد مــن امل البيضــاء يف املزي

التخطيط والتمصمي واإلدارة ملدينة املدينة املنورة املستدامة: 2ـ4ـ2

يعــد التخطيــط العــرماين واإلدارة الســلمية الســتخدام األرايض مــن 

األدوات األساســية يف تنظــم ومراقبــة اســتهاك األرايض بطريقــة 

مناســبة لحالــة املدينــة ]41، 42، 43، 44[، لذلــك فهــو مــن أهــم 

العنــارص الــي توليهــا اململكــة العربيــة الســعودية لتقــدمي املبــادرات 

الــي تدعــم اإلســرتاتيجية املكانيــة الوطنيــة ]21، 22[.

يهــدف املخطــط العــرماين للمدينــة املنــورة إىل أ( تطبيــق الضوابــط 

التخطيطيــة وأنظمــة البنــاء عــى اســتخدام األرايض الحرضيــة. ب( 

ــال  ــة الازمــة بشــكل فع ــة التحتي ــة والبني ــري الخدمــات العام توف

ــات األساســية  ــد املتطلب ــة التكلفــة. ج( تحدي ومتكامــل واقتصادي

تســهيل  يف  املســاهمة  د(  املقرتحــة.  والحركــة  الطــرق  لشــبكات 

تطويــر إســكان القطاعــني العــام والخــاص ]27، 38، 39، 40[.

اقرتحــت مخطــط املدينــة املنــورة أربــع إســرتاتيجيات: 1( املدينــة 

املدمجــة: تدعــم مراكــز التطويــر والتكثيــف باملدينــة املنــورة. 2( 

املدينــة املتكاملــة: جعــل املدينــة املنــورة جــرًسا والجمــع بــني ســكانها 

والحجــاج مًعــا. 3( املدينــة التاريخيــة: الحفــاظ عــى هويــة املدينــة 

املنــورة وتعزيزهــا. 4( املدينــة املرنــة: إعــادة تــوازن النظــم االجمتاعيــة 

والبيئيــة واالقتصاديــة باملدينــة املنــورة ]27، 38، 39، 40[.

التنظــم املــكاين للمدينــة املنــورة راســخ يف تاريخهــا ودورهــا كواحــدة 

مــن مــدن اإلســام املقدســة. تكــرس املناطــق املركزيــة باملدينــة 

للحجــاج واملعمتريــن، نظــًرا لتوفــر الفنــادق والخدمات املختلفــة، والي 

تبعــد عــن احتياجــات الســكان املقميــني. وهــذا يعــي أن املدينــة 

املنــورة تواجــه خطــًرا مزايــًدا يمتثــل يف فقــدان ســكانها االتصــال 

ــة ]27[. املــكاين مبركــز املدين

يوضــح نظــام اســتخدام األرايض الحــايل يف املدينــة أنــه يوجــد بهــا 

العديــد مــن املناطــق أحاديــة الوظيفــة، املنفصلة عن بعضهــا البعض. 

متثــل مناطــق االســتخدام املختلــط لــألرايض 5.2٪ فقــط مــن إجمــايل 

اســتخدام األرايض داخــل حــدود نطــاق المنــو العــرماين 1450هـــ، 

والواقــع معظمهــا يف املنطقــة املحــددة بالطريــق الدائــري األول. أمــا 

بــايق املدينــة فهــي يف الغالــب أحاديــة الوظائــف، وتتكــون بشــكل 

أســايس مــن مناطــق التمنيــة الســكنية الجديــدة، والــي تشــكل 

ــا يختلــف متاًمــا عــن المنــط العامــي التقليــدي ]27[.  نســيًجا حرضيًّ

تشــكل األرايض الزراعيــة الخصبــة 23٪ مــن إجمــايل اســتخدامات 

أرايض املدينــة املنــورة، أي مــا يعــادل نصــف إجمــايل اســتخدامات 

ــور الزراعــي األخــرض  ــك إىل أن املح األرايض الســكنية ]27[. يشــري ذل

ــة  ــة. إال أن املدين ــة للمدين ــة قوي ــوادي يعــرب عــن بني عــى طــول ال

ــل املتزنهــات  ــة مث ــة واملناطــق الرتفيهي ــر إىل األماكــن العام تفتق

والحدائــق ومناطــق اللعــب والســاحات ومــا إىل ذلــك. فإنــه مــن 

الــرضوري زيــادة هــذه العنــارص كأحــد أولويــات الرؤيــة املســتقبلية 

لخطــة املدينــة املنــورة. متثل األرض الشــاغرة 12٪ من إجمايل األرايض 

القابلــة للتطويــر، والــي تقــع داخــل الكتلــة العرمانيــة املبنيــة، ممــا 

يتيــح العديــد مــن الفــرص إلنشــاء شــبكة مــن املســاحات الخــرضاء 

والعامــة.

أشــار مخطــط اســتخدامات األرايض املســتقبلية إىل أن مناطــق 

التمنيــة الســكنية الجديــدة يف اتجــاه الجنــوب هــي مناطــق خاليــة 

مــن القيــود الطبوغرافيــة وتقــع داخــل حــدود نطــاق المنــو العــرماين 

1450هـــ. باإلضافــة إىل سلســلة مــن تمنيــة املواقــع خــارج نطــاق 
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ــد  ــي متت ــة، وال ــة التمني المنــو العــرماين 1450هـــ وداخــل حــدود حماي

إىل الغــرب والــرق والجنــوب. فمــروع التمنيــة املناطــق الرقيــة 

ا.  والجنوبيــة الجديــدة املقرتحــة عــى طــول الــوادي قيــد اإلنشــاء حاليًّ

عــى الرغــم مــن أن أحــكام هــذه املناطــق التمنويــة الجديــدة تمشــل 

خدمــات ترفيهيــة وتجاريــة ثانويــة، إال أنهــا بعيــدة عــن القلــب 

الحــرضي للمدينــة مبســافة تــرتاوح مــا بــني 40-30 كيلومــرًتا. وهــذا 

ــا عــى  ــا إضافيًّ
ً
ســوف يشــجع عــى الزحــف العــرماين ويضــع ضغط

بلديــة املدينــة املنــورة لتوفــري بنيــة تحتيــة خدميــة كافيــة ]27[.

أوضــح مخطــط اســتخدامات األرايض املســتقبلية للمدينــة املنــورة، 

 مــن ٪51.8 
ً

أن نســبة األرايض الســكنية قــد ارتفعــت إىل 55٪ بــدال

يف الوضــع الحــايل. انخفضــت نســبة األرايض الزراعيــة إىل 11٪، ممــا 

يعــي أنــه ســيكون هنــاك توســعات عرمانيــة عــى حســاب األرايض 

الزراعيــة، بيمنــا ارتفعــت نســبة املســاحات املفتوحــة إىل 7٪. تشــكل 

املناطــق التجاريــة الواقعــة خلــف الطريــق الدائــري الثالــث ٪4.4 

مــن املســاحة. وانخفضــت نســبة مســاحة املرافــق العامــة إىل ٪12.5، 

وزادت نســبة املســتودعات إىل 4٪، وانخفضت نســبة االســتخدامات 

 مــن 5.2٪ يف الوضــع الحــايل، ممــا ســيؤثر عــى 
ً

املختلطــة إىل 1٪ بــدال

ســهولة الوصــول إىل الخدمــات املختلفــة.

الشكل 12.2: مخطط استخدامات األرايض املستقبيل )1462 هـ(
املصدر: رؤية التمنية الشاملة ملدينة املدينة املنورة. 
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ــا أن أعــداد زوار املدينــة املزايــدة تعتــرب عنــرص 
ً

وعليــه نجــد أيض

يؤثــر عــى الســكان املقميــني، نظــًرا الحتياجهــم إىل أماكــن لإلقامــة 

والخدمــات عــى مــدار العــام دون توقــف. األمر الــذي يتطلب املزيد 

مــن األرايض لتغطيــة االحتياجــات هــؤالء الــزوار، وهــو مــا ينعكــس 

يف رؤيــة املدينــة بشــأن توفــري هــذه األرايض مــع مراعــاة اســتدامة 

البيئــة الطبيعيــة واملحافظــة عليهــا، والــي تكمــن عنارصهــا يف 

اســتهاك األرايض.

لذلــك، يعــد أحــد الركائــز األساســية يف رؤيــة املدينــة املنــورة هــو 

تطويــر املخطــط العــام للتمنيــة الحرضيــة والبنيــة التحتيــة، وتعزيــز 

الرتابــط اإلقلميــي والحركــة الحرضيــة، كمــا احتلــت اإلدارة الفعالــة 

لقــدرات املــوارد اإلســرتاتيجية املرتبــة األويل، والــي تمشل اســتهاك 

األرايض وجميــع العوامــل الــي تؤثــر عليهــا، ومعــدل المنــو الســكاين.

العــرماين  للمخطــط  األساســية  األهــداف  أحــد  مــن  ــا، 
ً

وأيض

وأنظمــة  التخطيطيــة  الضوابــط  تطبيــق  املنــورة  للمدينــة 

ــة ]38، 39، 40[. وهــذا  ــاء عــى اســتخدام األرايض الحرضي البن

يعــي تعزيــز إدارة )حوكمــة( التمنيــة الحرضيــة والتريعــات 

ــر إطــار تريعــي شــامل ومتكامــل  ــة مــن خــال تواف الحرضي

وفعــال للتحكــم يف التمنيــة الحرضيــة بهــدف تحقيــق الجــودة 

.]45[ الحــرضي  التخطيــط  يف  واملســاءلة  والشــفافية 

تكثيف املناطق منخفضة الكثافة: إسرتاتيجية السياسة السعودية: 3ـ4ـ2

ــا آلخــر 
ً
بلــغ عــدد ســكان املدينــة املنــورة 1،385،192 نمســة وفق

تعــداد عــام 2011 مبعــدل منــو 2.9٪، يشــغلون مســاحة مبنيــة تبلــغ 

ــغ  44,800 هكتــار، بكثافــة تقــدر بنحــو 30.9 نمسة/هكتــار. وبل

زوار الحــج والعــرمة يف نفــس العــام 9,006,000، ممــا أضــاف 

زيــادة كبــرية إىل إجمــايل الســكان املقميــني ]27، 38، 39، 40[.

يرتكــز الســكان بشــكل رئيــيس داخــل الطريــق الدائــري الثــاين، 

عــى بعــد حــوايل 5 كيلومــرتات مــن املســجد النبــوي الريــف. 

ــع قــدمي  ــة، ذات طاب ــة تقليدي ــواة حرضي وتعتــرب هــذه املنطقــة ن

ونســيج إســامي غــي ]27[. ونتيجــة التجاهــات التمنيــة الجديــدة 

والطلــب املزايــد الســتيعاب أعــداد الحجــاج، فقــد أدى ذلــك إىل 

تغيــريات جذريــة يف المنــط العــرماين التقليــدي، خاصــة داخــل 

الطريــق الدائــري األول.  حيــث مت هــدم معظــم املبــاين ذات 

الطــراز الحــرضي القــدمي مــن أجــل زيــادة القــدرة االســتيعابية 

ــاع وغريهــا  ــادق الشــاهقة واملتوســطة االرتف ــاء الفن ــة لبن للمدين

مــن أماكــن اإلقامــة األخــرى. 

ــد  ــق األمــري عبداملجي ــة الواقعــة داخــل طري ــة املركزي عــد املنطق
ُ
ت

هــي األكــرث كثافــة ســكانية، مبتوســط كثافــة يزيــد عــن 250 

شــخًصا/هكتار. تــرتاوح الكثافــة الســكانية باملناطــق املتاخمــة 

مــن 150  الثــاين  الدائــري  الطريــق  داخــل  العــرماين(  )االمتــداد 

إىل 240 شــخًصا/هكتار. تشــغل املناطــق املركزيــة الــي تزيــد 

كثافتهــا عــن 150 شــخًصا/هكتار 5٪ فقــط مــن إجمــايل املســاحة 

املبنيــة، وتســتوعب 39٪ مــن إجمــايل عــدد الســكان ]27، 38، 39، 40[.

املدينــة  لقلــب  للخدمــات واملرافــق  املتــوازن  التوزيــع غــري  أدى 

يف  متــكائف  غــري  ومــكاين  اجمتاعــي  اســتقطاب  إىل  وأطرافهــا 

توزيــع الخدمــات واملرافــق بــني قلــب املدينــة ومحيطهــا، حيــث إن 

الغالبيــة العظمــى مــن زوار املدينــة يقميــون يف املنطقــة املركزيــة 

داخــل الطريــق الدائــري األول نظــرا لتوفــر الخدمــات بهــا حيــث 

ــر الخدمــات. عــد أفضــل املناطــق بالنســبة لتوف
ُ
ــا ت إنه
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الشكل 13.2 : توزيع الكثافة السكانية الحالية
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقرير رؤية التمنية الشاملة للمدينة املنورة، 2019.

وملعالجــة قضايــا عــدم التــوازن يف الكثافــة العرمانيــة، اســتندت سياســات اإلســرتاتيجية الســعودية لتوزيــع الكثافــات عــى عــدة 

ســيناريوهات بنــاًء عــى أدوات التخطيــط املعمتــدة وتوصيــات برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة.

السيناريو األول: مخطط املدينة املنورة:

الشــامل  املخطــط  مــن  كل  وثقهــا  الــي  لاتجاهــات  ــا 
ً
وفق

املقدمــة مــن األمانــة ]38، 39، 40[،  املنــورة  املدينــة  ومخطــط 

مــن املفــرتض أن تــزداد املســاحة العرمانيــة املخططــة إىل 73,128 

هكتــاًرا، لتســتوعب 2,064,000 نمســة بحلــول عــام 2030. حــى 

مــع الزيــادة الكبــرية يف عــدد الســكان، ســتؤدي مناطــق التوســع 

إىل خفــض الكثافــة الحرضيــة بشــكل كبــري، مــع األخــذ يف االعتبــار 

أن املنطقــة املبنيــة فقــط، ســتصل الكثافــة بهــا إىل 28.2 شــخص/

ــة املناطــق  ــزز هــذه الخطــة تمني ــف تع ــار، وهــذا يوضــح كي هكت

مرتاميــة األطــراف ذات الكثافــة املنخفضــة ]38، 39، 40[.

السيناريو الثاين: توصيات برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية:

يدعــم ســيناريو برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة 

التخطيــط املســتدام ألحيــاء املدينــة املقدســة، بــدًءا مــن تعزيــز 

الكثافــة املزايــدة مبــا يمتــاىش مــع متوســط الكثافــة املــويص 

البريــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  بهــا 

الحــايل  المنــو  معــدل  إىل  بالنظــر  150شــخًصا/هكتار.  البالغــة 

وبالتــايل زيــادة عــدد الســكان مبقــدار 2،064،000 بحلــول عــام 

ــق المنــو  ــة الازمــة لتحقي ــة اإلضافي ــإن املســاحة املبني 2030، ف

املســتقبي للمدينــة ســتكون فقــط 13,760 هكتــار، وهــو مــا 

مــس املســاحة املبنيــة املقرتحــة الــي مت النظــر فيهــا يف 
ُ
ميثــل خ

.]27[ األول  الســيناريو 
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ــة  ــة واالجمتاعي ــة االقتصادي ــط اإليجابي ــة 11 أ “دعــم الرواب الغاي

باملناطــق  املحيطــة  واملناطــق  الحرضيــة  املناطــق  بــني  والبيئيــة 

الحرضيــة واملناطــق الريفيــة، مــن خــال تعزيــز تخطيــط التمنيــة 

الوطنيــة واإلقلمييــة”:

التمنيــة  وخطــط   )NUP( الوطنيــة  الحرضيــة  السياســة  تعــزز 

اإلقلمييــة )RDP( التمنيــة الحرضيــة املنســقة واملتصلــة ]3[. توفــر 

الجهــود التنســيقية للحكومــة مــن خــال السياســة الحرضيــة 

لتحقيــق  الفــرص  أفضــل  االقلمييــة  التمنيــة  وخطــط  الوطنيــة 

ــط  ــة مــن خــال رب ــة املتوازن ــة اإلقلميي التحــرض املســتدام والتمني

السياســات القطاعيــة، وربــط السياســات الحكوميــة الوطنيــة 

واإلقلمييــة واملحليــة، وتعزيــز الروابــط الحرضيــة وشــبه الحرضيــة 

والريفيــة مــن خــال التمنيــة اإلقلمييــة املتوازنــة. يعــد توفــر هــذا 

ــًدا للتقــدم العاملــي يف السياســات الحرضيــة  ــا جي املــؤرش مقياًس

ــل للفجــوات لدعــم  ــة تحلي ــه مبثاب ــث إن ــة املســتدامة، حي الوطني

املمارســات  مــن تحديــد  ــن 
ّ

أنــه ميك السياســة. كمــا  توصيــات 

والسياســات الجيــدة بــني البلــدان الــي ميكــن أن تعــزز الراكــة 

والتعــاون بــني جميــع أصحــاب املصلحــة ]3[.

أعمــال  لجــدول  التوجيهيــة  املبــادئ  عــى   2030 رؤيــة  بنــاء  مت 

2030، وتكييفهــا مــع الواقــع الوطــي للمملكــة وتتمضــن رؤيــة 

اململكــة 2030 سلســلة مــن األهــداف والربامــج الــي تتداخــل مــع 

جــدول أعمــال األمــم املتحــدة والــي تنــدرج تحــت جميــع الركائــز 

الخمســة وتمشــل عاقــات بــني جميــع أهــداف التمنيــة املســتدامة.

مــن أهــم مبــادرات اململكــة العربيــة الســعودية ملــدن ومجمتعــات 

مستدامة:

تحديث اإلسرتاتيجية الحرضية الوطنية 2030 بالتعاون 	 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

تطوير املدينة املنورة لتصبح املدينة اإلسامية األويل يف 	 

العامل.

ــة الســعودية 2030 إىل اســتيعاب  ــة اململكــة العربي تهــدف رؤي

نحــو 30 مليــون حــاج ومعمتــر بحلــول عــام 2030، مــن خــال 

اململكــة  الوطــي لمضــان أن تكــون  التحــول  برنامــج  مبــادرات 

وثقافيــة  برامــج ســياحية  توفــري  خــال  مــن  املســلمني  وجهــة 

وتاريخيــة للــزوار واملعمتريــن، وذلــك مــن خــال تطويــر البنيــة 

التحتيــة، وتهيئــة رشكات الحــج والعــرمة، وتعزيــز الراكــة مــع 

الجهــات الفاعلــة يف القطــاع الخــاص لتحقيــق ذلــك.

مــن  العديــد  ونفــذت  املنــورة  املدينــة  منطقــة  أطلقــت  كمــا 

اإلســرتاتيجيات والسياســات والربامــج جنًبــا إىل جنــب مــع رؤيــة 

2030، وبرنامــج التحــول الوطــي 2020، وبرامــج وجــداول أعمــال 

أخــرى. تلتصــق هــذه اإلســرتاتيجيات واملبــادرات بقــوة باملزايــا 

التنافســية الرئيســية للمدينــة املنــورة مثــل:

مركز إسامي ووجهة للزوار: عامة ممزية للثقافة 	 

اإلسامية، موطن ثاين أقدس مدينة يف اإلسام، 

الرثاء الطبيعي والثقايف: تعترب أحد أكرث املناطق الساحلية 	 

جاذبية يف املنطقة الي تمتزي بتضاريس األرض الخابة 

واملواقع الثقافية، 

االقتصاد املتنوع: تحظي املدينة املنورة بالقطاعات ذات 	 

اإلمكانات العالية لتحفزي وتنويع التمنية االقتصادية 

)التعدين والتصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة(.

حــددت اإلســرتاتيجية الوطنيــة املكانيــة )NSS( دور مدينــة املدينة 

املنــورة كرمكــز منــو وطــي، وهــو أحــد املراكــز الثاثــة يف منطقــة 

ــة الرابعــة مــن حيــث  ــورة املرتب ــة املن ــورة. تحتــل املدين ــة املن املدين

التكتــل الحــرضي يف اململكــة بعــد الريــاض وجــدة ومكــة املكرمــة. 

مــن املتوقــع أن تمنــو املدينــة املنــورة بشــكل كبــري خــال الثاثــني 

ــا القادمــة، ليصــل عــدد ســكانها الدامئــني نحــو 2.06 مليــون  عاًم

ا بحلــول عــام 1462  نمســة، ومــا يقــرب مــن 12 مليــون زائــر ســنويًّ

ه )2040( ]7، 27[ ـ 

منطقة املدينة املنورة - اإلسرتاتيجية الوطنية املكانية )NSS(: 4ـ4ـ2
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محافظة العيص

محافظة الع�
Al Ulaa Governorate

Tabuk Region

Ha'il Region

Al-Qassim Region  

Riyadh Governorate

Mecca Region

Khaibar Governorate

Al Hanakia  Governorate

Al Mahd Governorate
Al Fari’a'

Governorate

Al Aiss Governorate

 Yanbu’ Governorate

Badr Governorate

Al Madinah

The Red Sea

محافظة خي�

محافظة الحناكية

محافظة ا�هد

محافظة
بدر

محافظة
وادي الفرع

محافظة ينبع

منطقة حائل

منطقة القص¦

منطقة الرياض

منطقة تبوك

ا�دينة ا�نورة

البحر ا¯ح®

منطقة مكة ا�كرمة

الشكل 14.2: منطقة املدينة املنورة.

عــد املدينــة املنــورة مركــز تمنيــة عــى املســتوى الوطــي بجانــب عامصــة محافظــة ينبــع. وصلــت املدينــة املنــورة إىل مرحلــة المنــو الــذايت، 
ُ
ت

ــة  ــك املشــاريع املقرتحــة مضــن املخطــط اإلقلميــي. عــى مســتوى منطق ــا يف ذل ــع عــى مســتوى اململكــة، مب ــا املركــز الحــرضي الراب كونه

 تمتتــع 
ً

املدينــة املنــورة، ترتبــط كل مــن مدينــة ينبــع وبــدر بروابــط قويــة باملدينــة املنــورة تتعلــق بتوفــر امليــاه والتجــارة والنقــل، وإجمــاال

املنطقــة بإمكانيــات زراعيــة عاليــة داخــل املدينــة ويف املــدن والتجمعــات املحيطــة بهــا ومــا إىل ذلــك. تعتــرب املدينــة املنــورة واحــدة مــن 

املراكــز الحرضيــة المثانيــة األوىل الــي تدعمهــا اإلســرتاتيجية العرمانيــة الوطنيــة كأولويــة قصــوى للتمنيــة الوطنيــة الشــاملة، ويرجــع 

ذلــك إىل املــزية النســبية للمدينــة املنــورة يف التأثــري عــى تمنيــة منطقــة املدينــة، واملنطقــة بشــكل عــام مــن حيــث رفــع مســتوى التمنيــة 

اإلقلمييــة إىل املســتوى الوطــي، ويؤثــر هــذا الجانــب بشــكل إيجابــي عــى التــوازن املــكاين اإلقلميــي مــن حيــث توزيــع الخدمــات ووظائــف 

ــة، مثــل الجامعــات، واملؤسســات البحثيــة، والخدمــات الطبيــة املتخصصــة، وغريهــا، كمــا تعــرت  الحكومــة املركزيــة الــي تقدمهــا املدين

ــك  ــة األساســية والخدمــات العامــة املوجــودة بالفعــل، وكذل ــال للبني ــاح لمضــان االســتخدام الفع ــة هــي املفت ــة املتوازن ــة اإلقلميي التمني
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توجيــه التمنيــة يف املجــاالت العرمانيــة واالجمتاعيــة واالقتصاديــة 

ــل أهــداف  ــا. وتمتث ــدن الصغــرية واملتوســطة املحيطــة به نحــو امل

اإلســرتاتيجية العرمانيــة الوطنيــة ملنطقــة املدينــة املنــورة فميــا 

يــي:

تحقيق تمنية حرضية إقلميية متوازنة عى املدى الطويل.	 

التوسع يف المنو االقتصادي وتعزيزه.	 

تعزيز مراكز منو مختارة من مدن املنطقة، واالستفادة 	 

القصوى من العنارص األساسية املوجودة يف املراكز 

الحرضية الرئيسية الحالية )ممثلة بشكل رئييس يف املدينة 

املنورة(.

تهــدف إســرتاتيجية املدينــة املنــورة يف املقــام األول إىل دفع عجلة 

اقتصادهــا ومتكــني مجمتعهــا والحفــاظ عــى بيئتهــا. تكمــن إحــدى 

الركائــز األساســية لإلســرتاتيجية اإلقلمييــة للمدينــة املنــورة لعام 

2030 يف االزدهــار “التمنيــة االقتصاديــة املتنوعــة واملســتدامة”، 

وتهــدف هــذه الركــزية إىل أ( تعزيــز عوامــل المتكــني املســتهدفة 

للقطاعــات والوجهــات االســتمثارية الجذابة. ب( اقتصاد إســامي 

د(  واملتوســطة.  الصغــرية  الــركات  مجمتــع  ازدهــار  ج(  قــوي. 

تحديــد  مت  الطبيعيــة.  للمــوارد  والفعــال  األمثــل  االســتخدام 

أولويــات القطاعــات االقتصاديــة املســتهدفة بنــاًء عــى مــزية 

ــورة، وأولويــات رؤيــة 2030، واملســاهمة  ــة املن لتنافســية للمدين

االجمتاعيــة واالقتصاديــة للقطــاع. تهــدف إســرتاتيجية املدينــة 

املنــورة إىل تحويــل منطقــة املدينــة مــن خــال دفع عجلــة االقتصاد 

ومتكــني املجمتــع والحفــاظ عــى البيئــة. ومــن الجانــب االقتصــادي، 

تهــدف إىل زيــادة منــو الناتــج املحــي اإلجمــايل اإلقلميــي )2.9 مــرة(، 

وخلــق 402 ألــف فرصــة عمــل، وخفــض البطالــة بنســبة 70٪ بــني 

ــة  ــادة إنشــاء مؤسســات األعمــال التجاري األرس الســعودية، وزي

الجديــدة )2.5 مــرة( ]12[.

 عــى املســتويني اإلقلميــي 
ً

ــا وتكامــا
ً
لمضــان تمنيــة أكــرث توازن

 NSS(( املكانيــة  الوطنيــة  اإلســرتاتيجية  اقرتحــت  والوطــي، 

لوجســتية  مــرمات  مــن  تتكــون  للدولــة  مكانيــة  بنيــة   2030

ومجموعــات  إقلمييــة  وعــوامص  حرضيــة  ومناطــق  وبوابــات 

املــدن  دعــم  إىل  اللوجســي  املــرم  نظــام  يســعى  اســتيطان. 

اللبنــات  باعتبارهــا  والقــرى  الصغــرية  والبلــدات  املتوســطة 

األساســية للمناطــق. وهــذا يعــي أن تمنيــة املدينــة املنــورة ال 

ميكــن أن تتحقــق فقــط داخلهــا، نظــًرا لوجــود عاقــات مرتابطــة 

.]12[ املنــورة  املدينــة  األخــرى يف منطقــة  املناطــق  مــع 

تتخــذ هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة )MDA( اآلن خطــوات 

أساســية إلعــادة صياغــة الخطــة اإلقلمييــة ملنطقــة املدينــة املنــورة 

عــى أســاس منظــور اقتصــادي قــوي وطمــوح، ممــا يوفــر بيئــة 

فــإن  ذلــك،  عــى  عــاوة  مناســبة.  تحتيــة  وبنيــة  مســتجيبة 

مواكبــة رؤيــة 2030 وتحقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة يدعمها 

ويوجههــا أمــري املدينــة املنــورة صاحــب المســو امللــيك األمــري فيصــل 

بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ]12[.
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الغاية 11.6 من أهداف التمنية املستدامة: إدارة النفايات الصلبة وجودة الحياة: 5ـ2

الــي  املهمــة  التحديــات  مــن  الصلبــة  النفايــات  إدارة  تعتــرب 

تواجــه املناطــق الحرضيــة عــى مختلــف أحجامهــا ]3[. يهــدف جمــع 

عــى  للنفايــات  الضــارة  اآلثــار  تقليــل  إىل  وإدارتهــا  النفايــات 

الصحــة أو البيئــة أو الجماليــات والنظــم البيئيــة بأكملهــا الــي 

تدعــم املدينــة أو املنطقــة الحرضيــة. تنتــج املنــازل والــركات 

الحرضيــة كميــات كبــرية مــن النفايــات الصلبــة، مبــا يف ذلــك 

النفايــات الصناعيــة والتشــييدية والخطــرة الــي يجــب جمعهــا 

بانتظــام والتخلــص منهــا بشــكل صحيــح مــن أجــل الحفــاظ عــى 

الصحــة وظــروف املعيشــية الصحيــة ]3، 46[. ميكــن أن ينتهــي 

األمــر بالنفايــات الصلبــة غــري املجمعــة واملــدارة بشــكل غــري صحيــح 

يف املصــارف واملقالــب ممــا يــؤدي إىل انســداد الــرصف وتســبب 

 ،3[ األمــراض  لنواقــل  ــا خصبــة 
ً

أرض غــري صحيــة توفــر  ــا 
ً
ظروف

46[. تســعى املدينــة املزدهــرة إىل جمــع وإدارة جميــع النفايــات 

الصلبــة بشــكل مناســب وتحســني مســتويات املعيشــة والنظافــة 

ــاإلدارة غــري  ــة ب ــل فــرص تفــيش األمــراض املتعلق ــايل تقلي وبالت

الصلبــة  للنفايــات  املســتدامة  اإلدارة  عــد 
ُ
ت للنفايــات.  الســلمية 

تقليــل  تمشــل  كانــت  إذا  خاصــة  املــدن  الســتدامة  رضوريــة 

النفايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا وتحويلهــا إىل 

مســاد وحرقهــا والتخلــص منهــا يف مدافــن النفايــات ]3[.

تســعى رؤيــة 2030 إىل زيــادة كفــاءة إدارة النفايــات مــن خــال 

إنشــاء مشــاريع إعــادة تدويــر شــاملة وتقليــل التلــوث الناتــج 

عــن النفايــات، وخاصــة املنتجــات الباســتيكية. تهــدف رشكــة 

ــة  ــد الطاق ــة لتولي ــات الصلب ــة إىل اســتخدام املخلف ــاه الوطني املي

ــاه. ــاء واملي ــة والكهرب الحراري

ــرق منهــا إيــالء اهمتــام خــاص لنوعيــة الهــواء 
ُ
الغايــة 11.6 “بحلــول عــام 2030، الحــد مــن األثــر البيــي الســلبي الفــردي للمــدن، بط

وإدارة نفايــات البلديــات وغريهــا”:

إدارة النفايات الصلبة: 1ـ5ـ2

جمع بانتظام 
ُ
املــؤرش 11.6.1 نســبة النفايــات الصلبــة للمدن، الــيت ت

ــا عــىل نحــو كاف، مــن مجمــوع النفايــات  ويجــري تفريغهــا نهائيًّ

الصلبــة للمــدن، بحســب املدينــة:

أدت التحديــات املمتثلــة يف المنــو الســكاين والوتــرية الرسيعــة 

بــإدارة  املتعلقــة  األعبــاء  مضاعفــة  إىل  املنــاخ  وتغــري  للتحــرض 

النفايــات يف اململكــة العربيــة الســعودية وزيــادة الطلــب عــى 

الطاقــة. تهــدف اململكــة تحويــل النفايــات إىل طاقــة متجــددة 

ــول عــام 2025، كمــا يزايــد الطلــب  وتوليــد )3 جيجــا واط( بحل

إلعــادة  القابلــة  غــري  النفايــات  مــن  التخلــص  تقنيــات  عــى 

التدويــر داخــل محــارق خاصــة للحــد مــن إنشــاء املزيــد مــن مدافــن 

النفايــات.

إىل  املعيشــة  مســتوى  وارتفــاع  الرسيــع  التحــرض  أدى  كمــا 

ــاج  ــدن. ســجل مــؤرش إنت ــة يف امل ــات الصلب ــات النفاي ــادة كمي زي

النفايــات عــام 1438 هـــ يف املدينــة املنــورة حــوايل 4.3 كجم/فــرد/

يــوم. وهــي قميــة عاليــة جــًدا مقارنــة باملعــدالت العامليــة، يرجــع 

هــذا االرتفــاع إىل األحمــال الزائــدة الناتجــة عــن زيــارات الحجــاج 

واملعمتريــن عــى مــدار العــام ]47[. 

ارتفعــت نســبة األرس املخدومــة بالجمــع املنتظــم للنفايات الصلبة 

العاديــة يف املناطــق الســكنية، مــن 90.2٪ عــام 2015 )مــؤرشات 

املســح امليــداين 2015( ]10[ إىل 95.4٪ عــام 2021 )مــؤرشات املســح 

امليــداين 2021( وهــذا يعــي أنــه خــال تلــك الفــرتة، مت تنفيــذ 

العديــد مــن مشــاريع تحســني البيئــة املعيشــية واملتعلقــة بالجمــع 

املنتظــم للنفايــات الصلبــة العاديــة يف املناطــق الســكنية. وهــذا 

يمتــاىش مــع رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 فميــا يتعلــق 

بحمايــة البيئــة.

ســجل مــؤرش معــدل إعــادة تدويــر املخلفــات الصلبة7٪ عــام 1438 

هـــ، وهــي تقريًبــا ضعــف القميــة املســجلة يف عــام 1431 ه )٪4.1(، 

ــا إال أن نســبة الزيــادة  ــا تصاعديًّ
ً
وإن كان هــذا يشــكل اتجاه

الســنوية تعتــرب محــدودة بالنظــر لخصوصيــة حالــة املدينــة املنــورة. 

ــا 
ً
ويف نفــس الســياق، انخفــض معــدل الطرم/الدفــن الصحــي )طبق
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للمواصفــات الفنيــة( للتغطيــة الشــاملة عــام 1425 ه مــن ٪100 

مــن  التخلــص  يعتــرب  لــذا   .]47[ ه  عــام 1438  نحــو 92٪ يف  إىل 

معظــم النفايــات الصلبــة عــن طريــق طرمهــا ودفنهــا يف مــرادم 

النفايــات  إدارة  تواجــه  الــي  املشــكات  أهــم  مــن  النفايــات 

الصلبــة يف املدينــة املنــورة. ألنهــا تشــكل خطــرا عــى صحــة املجمتــع 

والبيئــة، وتلحــق الــرضر بامليــاه الجوفيــة نتيجــة العصــارات الــي 

تتــرسب إىل الرتبــة وتلوثهــا، فضــا عــن انــدالع الحرائــق التلقائيــة 

وانبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري. 

مــن أجــل تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030، الــي تؤكــد عــى رضورة 

حمايــة البيئــة ومكافحــة التصحــر، لــذا تهــدف الركــة الوطنيــة 

للميــاه إىل اســتخدام النفايــات الصلبــة لتوليــد الطاقــة الحراريــة 

والكهربــاء وامليــاه ]48[. كمــا تتبــي الحكومــة املحليــة العديــد مــن 

الخطــوات الهامــة الــي تهــدف إىل تطويــر إدارة النفايــات الصلبــة 

يف املدينــة املنــورة، ومــن أهمهــا:

تحفزي ممارسات إعادة استخدام النفايات وإعادة 	 

تدويرها، 

وضع سياسات تشجع عى عدم دفن النفايات القابلة 	 

للتدوير يف املكبات لتخفيف الضغط املزايد عليها، 

زيادة الوعي العام برضورة حماية البيئة والحفاظ عليها 	 

من خال تشجيع وتحفزي التغيريات يف سلوك األرس تجاه 

إدارة النفايات املزنلية لتدويرها وإعادة استخدامها، 

زيادة مشاركة القطاع الخاص، 	 

تطبيق التقنيات الحديثة يف مجال إدارة النفايات.  	 

جودة الهواء: 2ـ5ـ2

البيــي  األثــر  مــن  الحــد   ،2030 عــام  “بحلــول   11.6 الغايــة 

إيــالء اهمتــام خــاص  ــرق منهــا 
ُ
الفــردي للمــدن، بط الســلبي 

وغريهــا”: البلديــات  نفايــات  وإدارة  الهــواء  لنوعيــة 

العاملــي  الصعيديــن  عــى  هائلــة،  بيئيــة  عواقــب  لــه  التحــرض 

واملحــي. ُيشــار بالفعــل إىل ســكان املــدن عــى أنهــم مســؤولون 

عمــا يصــل إىل 70٪ مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 

يف العــامل ]3[. يتكــون تلــوث الهــواء مــن العديــد مــن امللوثــات، 

مــن بــني الجســميات األخــرى. هــذه الجزيئــات قــادرة عــى اخــرتاق 

الجهــاز التنفــيس بعمــق وبالتــايل تشــكل خطــرا عــى الصحــة مــن 

خــال زيــادة الوفيــات الناجمــة عــن التهابــات الجهــاز التنفــيس 

واألمــراض ورسطــان الرئــة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 

املختــارة ]3، 46[. لذلــك، مــن أجــل معالجــة تغــري املنــاخ، وتجنــب 

الــرضر الــدامئ للنظــم البيئيــة الحيويــة وتحســني صحــة ورفاهيــة 

ــول لهــذه املشــاكل  ــاس، يجــب البحــث عــن حل ــارات مــن الن امللي

عــى مســتوى املدينــة. ال مفــر مــن المنــو االقتصــادي والتحــرض. 

وإذا توافقــت مــع سياســات وحوكمــة مناســبة وفعالــة، فــإن 

العواقــب البيئيــة ميكــن التحكــم فيهــا ]3[. يجــب عــى املــدن بنــاء 

لتحقيــق  الازمــة  املؤسســات  مــن  املاليــة وغريهــا  املؤسســات 

االســتدامة البيئيــة )والــي بدونهــا ســيقرص المنــو االقتصــادي عــن 

مضــان الرخــاء املشــرتك( ]3[.

العربيــة  اململكــة  داخــل  أســايس  نظــام  هــي  البيئــة  حمايــة 

الســعودية مخصــص ملواجهــة التحديــات البيئيــة، مبــا يمتــاىش مــع 

رؤيــة اململكــة 2030، مبــا يحقــق قفــزة نوعيــة يف حمايــة البيئــة 

تــؤدي إىل تقليــل نســبة التلــوث البيــي ]18، 19، 49[.

تحقيــق  ســيم   ،2030 الســعودية  العربيــة  اململكــة  رؤيــة 

واملــوارد  البيئــة  عــى  الحفــاظ  خــال  مــن  البيئيــة  االســتدامة 

:]49  ،19  ،18[ خــال  مــن  الطبيعيــة 

زيادة كفاءة إدارة النفايات وإقامة مشاريع إعادة التدوير 	 

الشاملة والحد من التلوث بجميع أنواعه ومكافحة 

التصحر.

العمل عى تعزيز االستخدام األمثل للموارد املائية من 	 

خال تقليل استهاك واستخدام املياه املعالجة واملتجددة.

مشاركة القطاع الخاص يف هذه الجهود. 	 

إعادة تأهيل وتطوير الحدائق الوطنية واستمثارها وإدارتها 	 

بشكل مستدام.

الحفاظ عى البيئة واملوارد الطبيعية.	 

السياســات: تســتدعي زيــادة كفــاءة إدارة النفايــات مــن خــال إقامــة مشــاريع إعــادة تدويــر شــاملة وتقليــل التلــوث الناتــج عــن 

النفايــات وخاصــة املنتجــات الباســتيكية.
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املستويات املتوسطة السنوية من الجسميات الدقيقة )عىل سبيل املثال: PM2.5، PM10( يف املدن )مرجحة بعدد  1ـ2ـ5ـ2
السكان(:

يف الســنوات األخــرية، أصبــح تلــوث الهواء من املشــاكل الرئيســية 

يف مــدن اململكــة بســبب رسعــة وتــرية التحــرض ومنــو أنشــطة 

ــار  ــات. اآلث ــع واملركب ــات مــن املصان ــدن، واالنبعاث ــع يف امل التصني

الصحيــة الضــارة لتلــوث الهــواء الخارجــي ناتجــة بشــكل أســايس 

عــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربيــت وملوثــات الهــواء العالقــة 

املستنشــقة بقطــر 10 مايكرومــرتات، 2.5 مايكرومــرت )بســبب 

العواصــف الرمليــة الســائدة يف اململكــة( واألوزون وأول أكســيد 

املــواد  الكلوروفلوروكربــون.  ومركبــات  والرصــاص  الكربــون 

العضويــة املتطايــرة، أكاســيد النيرتوجــني، حيــث بلــغ متوســط 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري يف اململكــة 20.45 طــن/

للفــرد ]47[.

تلوث الهواء يف املناطق الحرضية )املدينة املنورة(:

تركــزي  متوســط  املنــورة  املدينــة  ســجلت  قــد   2018 عــام  يف 

الدقيقــة  والجســميات  ميكروجراًمــا/م3،   PM10( 90( جســميات 

)PM2.5( مبعــدل تركــزي 32.68 ميكروجــرام/م3، وهــذا يــؤدي إىل 

العديــد مــن املشــكات الصحيــة. يتطلــب ذلــك تقليــل امللوثــات 

العالقــة يف هــواء املــدن مــن 70 إىل 20 ميكروغراًمــا/م3 ]47[. 

يف عــام 2018، ســجل متوســط تركــزي ثــاين أكســيد النيرتوجــني 

)NO2( 26 ميكروجراًمــا/م3 )أقــل مــن املعــدل املمســوح بــه(، وهــو 

أقــل مــن القميــة املســجلة يف ينبــع 45.80 ميكروجــرام/م3 ومكــة 

32.38 ميكروجــرام/م3 ]47[.

يف عــام 2018، ســجلت املدينــة املنــورة متوســط تركــزي غــاز ثــاين 

الحــد  مــن  )أقــل  ميكروجراًمــا/م3   SO●( 13( الكربيــت  أكســيد 

املمســوح بــه(. وأقــل مــن الريــاض 40 ميكروجراًمــا/م3 وينبــع 

 .]47[ ميكروجــرام/م3   16.35 ومكــة  ميكروجراًمــا/م3   34.4

الحقائق: ازداد التلوث البيي مع ازدهار االقتصاد النفطي.

السياســات: يف حــال عــدم تنفيــذ التدابــري املناســبة ملعالجــة التدهــور البيــي املرتبــط بأمنــاط اإلنتــاج واالســتهاك، ستســمتر املدينــة 

املنــورة يف مواجهــة التحديــات البيئيــة ذات اآلثــار الســلبية عــى ازدهــار ورفاهيــة األجيــال القادمــة.
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بيمنــا ســجل متوســط تركــزي غــاز األوزون )O3( 46 ميكروجراًمــا/

م3 عــام 2018، وهــو أقــل مــن مكة املكرمــة 79.10 ميكروجرام/

م3 وينبــع 77 ميكروجراًمــا/م3 ]47[.

كخطــوة أساســية نحــو تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030، يــم توســيع 

ــواء عــى املســتوى الوطــي، مــع  ــودة اله ــة ج إدارة نظــام مراقب

تركيــب وتشــغيل عــدة محطــات ثابتــة ومتحركــة ملراقبــة جــودة 

الهــواء الحــرضي ]18، 19[.

مــن أبــرز التحديــات البيئيــة الــي تواجــه املدينــة املنــورة واملتعلقــة 

بتلــوث الهــواء زيــادة انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربيــت وأكســيد 

اململكــة  رؤيــة  لتحقيــق  االنبعاثــات.  مــن  النيرتوجــني وغريهــا 

الحكومــة  تتبــي   11.6.2 والهــدف   2030 الســعودية  العربيــة 

العديــد مــن الخطــوات مــن أهمهــا ]18، 19[:

 من 	 
ً

تشجيع استخدام السيارات الكهربائية النظيفة بدال

املركبات الي تعمل بالوقود األحفوري لتقليل االنبعاثات 

الضارة والحفاظ عى البيئة.

التوسع يف إدارة نظام مراقبة جودة الهواء عى املستوى 	 

الوطي، مع تركيب وتشغيل العديد من محطات مراقبة 

جودة الهواء الثابتة واملتحركة يف املناطق الحرضية كخطوة 

رئيسية نحو تحقيق رؤية اململكة 2030.

إضافة مراقبة جودة الهواء عى مواقع الويب أو تطبيقات 	 

الهاتف املحمول إىل مناطق حرضية مختلفة بحيث ميكن 

للمواطنني تتبع جودة الهواء يف املنطقة الي يعيشون فيها 

لمضان تحسني نوعية الحياة.

زراعة املسطحات الخرضاء واألشجار الي تنقي الهواء من 	 

امللوثات العالقة للحد من تلوث الهواء. 

التوسع يف مشاريع الطاقة الجديدة واملتجددة لتقليل 	 

االنبعاثات من الطاقة األحفورية.

التكيف مع الكوارث والتخفيف من حدتها: 2ـ2ـ5ـ2

التمنيــة  أعمــال  جــداول  مركزيــة يف  كقضيــة  املنــاخ  تغــري  بــرز 

تعرضــت   .]50[ املاضيــة  الثاثــة  العقــود  مــدى  عــى  الحرضيــة 

اململكــة إىل 14 كارثــة طبيعيــة أثــرت عــى مــا يقــرب مــن 30 ألف 

شــخص وتســببت يف خســائر اقتصاديــة تقــدر بنحــو 450 مليــون 

الطبيعيــة  أكــرث األخطــار  الفيضانــات  أمريــيك. وكانــت  دوالر 

شــيوًعا، عــى الرغــم مــن منــاخ اململكــة الجــاف ]18، 19[.

تضــم املدينــة املنــورة ثاثــة عنــارص طبيعيــة رئيســية تؤثــر عــى 

بنيتهــا العرمانيــة: التضاريــس الجبليــة ونظــام الــوادي واملشــهد 

ــال الحجريــة الــي  ــورة واحــة محاطــة بالجب ــة املن الزراعــي. فاملدين

يــرتاوح ارتفاعهــا بــني 800 و 1500 مــرت. تســاهم شــبكة الوديان 

يف تشــكيل هويــة املدينــة املنــورة، حيــث ميــر بهــا خمســة وديــان 

)وادي العقيــق ووادي العاقــول ووادي باثــان ووادي منظــور 

ــا(.  ووادي رانون
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الشكل 15.2 العنارص الطبيعية والطبوغرافية.
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقرير رؤية التمنية الشاملة للمدينة املنورة، 2019 ]27[.

تتنــوع أوديــة املدينــة املنــورة مــن حيــث األشــكال والعمــق. ومــع ذلــك، فهــي كلهــا شــبه جافــة عــى مــدار العــام، باســتثناء فــرتة هطــول 

األمطــار الغزيــرة، والــي غالًبــا مــا تســبب فيضانــات مفاجئــة بســبب هطــول األمطــار املتقطــع واملكثــف وانخفــاض معــدالت االمتصــاص. 

بشــكل عــام، 32٪ مــن الطــرق القامئــة، و10٪ مــن املســاحة املبنيــة، و30٪ مــن مناطــق التطويــر املقرتحــة، و70٪ مــن املناطــق غــري املخططــة 

معرضــة لخطــر الفيضانــات. هــذا يعــي وجــود خطــر كبــري عــى مرونــة املدينــة االجمتاعيــة واالقتصاديــة ]27[.
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البنيــة التحتيــة الحاليــة للطــرق يف خطر

المنطقــة المبنيــة الحاليــة المعرضــة للخطر

المنطقــة المبنيــة الحاليــة المعرضــة للخطر

المنطقــة المبنيــة الحاليــة المعرضــة للخطر

المناطــق غيــر المخططة

الشكل 16.2 املناطق املعرضة لخطر الفيضانات يف املدينة املنورة.
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقرير رؤية التمنية الشاملة للمدينة املنورة، 2019 ]27[.

جهــود املســؤولني: لتحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 بشــأن الحفــاظ عــى البيئــة والطبيعيــة ومبــا يمتــاىش مــع الغايــة 11.6 

للتمنيــة املســتدامة، تســمتر جهــود الحكومــة للتكيــف مــع تغــري املنــاخ عــى املســتوى املحــي مــع الحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي مــن خــال 

الخطــوات الــي اتخذتهــا الحكومــة، ومــن أهمهــا ]18، 19[:

رصد املواعيد املختلفة واألكرث خطورة للفيضانات وبناء السدود لاستفادة من مياه السيول وتخزينها الستخدامها يف األنشطة 	 

املختلفة.

وضع رؤية محددة لكيفية التعامل مع املناطق الحرضية املختلفة املعرضة للفيضانات مبرونة وفعالية.	 

مراقبة الطرق املعرضة للفيضانات وإيجاد طرق بديلة حى ال تؤثر عى حياة املواطنني.	 

التعامل مع مخاطر الفيضانات باتباع األساليب العلمية والتكنولوجية املتقدمة.	 
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الغايــة 11.7 “ بحلــول عــام 2030، توفــري ســبل اســتفادة الجميــع 

مــن مســاحات خــرضاء وأماكــن عامــة آمنــة وشــاملة للجميــع 

للنســاء واألطفــال  بالنســبة  إليهــا، وال ســميا  الوصــول  وميكــن 

وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة” ]1، 3[.

عــد أماكــن 
ُ
ــا أو مل ت مت نســيان العديــد مــن املناطــق العامــة تدريجيًّ

آمنــة للعديــد مــن ســكان املدينــة. ولــيك تكــون املــدن أماكــن 

نابضــة بالحيــاة وآمنــة، نحتــاج إىل التفكــري فيهــا كنظــم مــن 

ــة  األجــزاء املرتابطــة ذات الوصــات املعقــدة، كمســاحات تفاعلي

عــد اســتعادة الفراغــات الحرضيــة للنــاس جــزًءا مــن 
ُ
واجمتاعيــة. ت

كيفيــة إضفــاء الطابــع اإلنســاين عــى مدننــا وجعــل شــوارعنا أكــرث 

ــا مــا تكــون األماكــن العامــة أكــرث مــن مجــرد  ــة ]3[. غالًب اجمتاعي

أماكــن مجهولــة ميكــن اســتبدالها ببعضهــا البعــض: فاالجمتاعــات 

والتبــادالت الــي تحــدث هنــاك وتؤثــر عــى عاقاتنــا مــع بعضنــا 

الطبيعيــة  واملناظــر  ملجمتعاتنــا  معــىن  يعطــي  ممــا  البعــض، 

الحرضيــة. املــدن الــي تعمــل عــى تحســني واســتدامة اســتخدام 

األماكــن العامــة، مبــا يف ذلــك الشــوارع، وتعــزز المتاســك املجمتعي، 

األماكــن  إىل  الوصــول  إن  الحيــاة.  ونوعيــة  املدنيــة،  والهويــة 

العامــة املفتوحــة ال يــؤدي فقــط إىل تحســني نوعيــة الحيــاة بــل 

ــا خطــوة أوىل نحــو المتكــني املــدين وزيــادة الوصــول 
ً

إنــه يعــد أيض

املســاحة  قيــاس  يعــد  والسياســية.  املؤسســية  املســاحات  إىل 

العامــة املوجــودة يف املدينــة جــزًءا واحــًدا فقــط مــن قيــاس مــا إذا 

كان الســكان يســتفيدون بالفعــل مــن تلــك املســاحة ]3، 51، 52[.

النــاس يف املجمتعــات  أجــل حيــاة كرميــة، يجــب أن يمتتــع  مــن 

الصحيــة بجميــع الخدمــات الــي يحتاجونهــا. وقــد أكــد برنامــج 

التحــول الوطــي أن مــن أهــم أدواره رفــع مســتوى الخدمــات 

نظــام  تحســني  خــال  مــن  للمســتفيدين  املقدمــة  املعيشــية 

الخدمــات االجمتاعيــة والرعايــة الصحيــة ومســتويات الســامة 

ــاين  ــة اململكــة 2030. وقــد ركــز البعــد الث مــن أجــل تحقيــق رؤي

املعيشــة  مســتويات  تحســني  عــى  الوطــي  التحــول  لربنامــج 

ــا ذكيــة 
ً
والســامة مــن خــال االرتقــاء مبــدن اململكــة لتغــدو مدن

ــىن تحتيــة عاليــة الجــودة تحتــوي عــى ســاحات  ذات خدمــات وُب

عامــة مفتوحــة ومســطحات خــرضاء ومســارات للمشــاة وذلــك 

لتحقيــق بيئــة صحيــة وآمنــة مــن خــال تعزيــز الســامة املروريــة 

والحــد مــن التلــوث ]18، 19[.

مــن أهــم أهــداف املخطــط الشــامل للمدينــة املنــورة )1462 هـــ( 

توفــري منــاخ ترفيهــي جــاذب لســكان املدينــة، والحفــاظ عــى 

الرقعــة الزراعيــة الحاليــة وحمايتهــا، وتحســني الفراغــات املفتوحــة 

للمشــاة  األمنــة  املــرمات  مــن  مرتابطــة  شــبكة  واســتحداث 

للحفــاظ عــى مكانتهــا وقدســيتها. 

تبلــغ املســاحة الكليــة لحــدود املدينــة )وهــي مســاحة الحــدود 

غــري  ومناطــق  عــرمان  مــن  يتخللهــا  ومــا  للمدينــة  اإلداريــة 

ــة،  ــق، واملجــاري املائي ــزارع، الحدائ ــل امل ممنــاة ومناطــق أخــرى مث

والجبــال( 682.27 كــم2 يقطــن بهــا نحــو 1.4 مليــون نمســة. وبنــاء 

عــى مخطــط اســتعماالت األرايض الحــايل متثــل نســبة املناطــق 

الخــرضاء 1٪ ويــويص مبخطــط اســتعماالت األرايض املســتقبي أن 

ترتفــع نســبة املناطــق الخــرضاء إىل ٪7 ]27[.

ــع داخــل  ــرت املرب ــرد مــن املســطحات الخــرضاء بامل ــب الف ــغ نصي بل

النطــاق العــرماين للمدينــة تضــم األرايض الخــرضاء املخصصــة 

ألغــراض الرتفيــه واالســتجمام، وال تدخــل فيهــا مســاحة املــزارع 

)4.9 م2/للفــرد عــام 1437 هـــ(. حقــق هــذا املعــدل طفــرة حيــث 

ارتفــع خــال 12 عاًمــا مــن 1.9 م2/الفــرد يف عــام 1425 ه إىل 

ــا باملقارنــة للقــم 
ً

4.9 م2/الفــرد 1437 ه، وإن كان يعتــرب منخفض

املســجلة لبعــض املــدن األخــرى مثــل: بريــدة 1438 ه )13.3 م2/

الفــرد(، والريــاض 1438 ه )11.4 م2/الفــرد( ]27[.

وقــد أوضــح تقريــر مــؤرشات التمنيــة املســتدامة للمدينــة املنــورة 

مــن واقــع مــؤرشات ومعايــري األيــزو 37120 باملجلــس الــدويل 

ــدل مســاحة املناطــق  ــام 2019 أن مع ــدن )WCCD( ع ــات امل لبيان

نمســة،  هكتــار/100,000   31.08 بلــغ  الســكان  إىل  الخــرضاء 

ــة العامــة  وســجل نصيــب الفــرد مــن مســاحة األماكــن الرتفيهي

الخارجيــة 2.09 م2م/الفــرد.

الغاية 11.7 من أهداف التمنية املستدامة: مساحات عامة مستدامة وخرضاء وآمنة: 6ـ2
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وأوضحــت مــؤرشات املســح امليــداين ألحيــاء املدينــة املنــورة عــام 

2021 ]6[ أن زمــن الوصــول للحديقــة العامــة داخــل الحــي ســريا 

ــغ عــدد  عــى األقــدام يــرتاوح مــن 0.5 دقيقــة إىل 15 دقيقــة. بل

األحيــاء الــي ســجلت معــدل يــرتاوح مــن 0.5 إىل أقــل مــن 5 

ــا، وبلــغ عــدد األحيــاء الــي ســجلت يف املتوســط  دقائــق 27 حيًّ

ــا.، أمــا األحيــاء الــي  مــن 5 دقائــق إىل أقــل مــن 10 دقائــق 35 حيًّ

ــاء. ــغ عددهــا ســبع أحي ــة بل ســجلت متوســط 10 إىل 15 دقيق

ــاء يف مــؤرش زمــن الوصــول  ــري مــن اقــل األحي ــو كب يعــد حــي أب

ــه حــي  ــق حيــث ســجل معــدل 0.5 دقيقــة يلي للخدمــات بالدقائ

الجابــرة مبعــدل 1.5 دقيقــة، بيمنــا جــاء حــي ذو الحليفــة مــن أكــرث 

ــة ]6[. ــاء يف مــؤرش زمــن الوصــول مبعــدل 15 دقيق األحي

الشكل 17.2 وقت امليش إىل الحديقة العامة داخل املنطقة.
املصدر: هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة - مسح ميداين ملنطقة املدينة املنورة 2021.
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التحديــات: مــن أهــم تحديــات الــي تواجــه املدينــة املنــورة لتلبيــة 

الحاجــة إىل تحســني  والعــرمة  الحــج  احتياجــات ســكانها وزوار 

املشــهد الحــرضي وزيــادة املســاحات املفتوحــة واألماكــن العامــة 

واملناطــق الرتفيهيــة مثــل الحدائــق والحدائــق العامــة ومناطــق 

ــة. اللعــب والســاحات ومــرمات املشــاة اآلمن

لــذا، أكــد بيــان رؤيــة املدينــة املنــورة عــى أنــه ســتتوفر حمايــة مــن 

أشــعة المشــس املبــارشة يف مناطــق املشــاة العامــة قــدر اإلمــكان. 

ســتكون األماكــن العامــة نظيفــة ومعبــدة ومزينــة بالنباتــات 

الجذابــة، وأثــاث شــوارع.

جهــود املســؤولني: نظــرا ملكانــة املدينــة املنــورة جــاء حــرص قيــادة 

ــذ مروعــات  ــات لتنفي اململكــة عــى تســخري الجهــود واإلمكاني

رؤيــة املخطــط الشــامل للمدينــة املنــورة )1462 هـــ( لتوفــري بيئــة 

ترفيهيــة جاذبــة لســكان املدينــة تكفــي لســد جــزء كبــري مــن 

النقــص الــذي تعــاين منــه املدينــة يف املناطــق املفتوحــة وإبــراز 

جماليــات املعــامل الطبيعيــة ومقومــات الــوادي التاريخيــة، مــن 

خــال تحســني الفراغــات املفتوحــة واســتحداث شــبكة مرتابطــة 

حــد 
ُ
مــن مســارات املشــاة )املمــايش( األمنــة  مثــل تطويــر ممــى أ

وممــى درب الســنة جنــوب املنطقــة املركزيــة. وســيكون ممى 

درب الســنة مــرم املشــاة الرئيــيس الــذي يربــط بني املســجد النبوي 

ومســجد قبــاء. وممــى القبلتــني الــذي ســريتبط موقــع مســجد 

القبلتــني مبوقــع جبــل ســلع )الخنــدق(، هــذه املســارات )املمــايش( 

تشــكل مــرمات للمشــاة آمنــة وواســعة.

69
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ميــاه  عــى  الجميــع  إىل تحقيــق حصــول  الهــدف  هــذا  يهــدف 

 ،2030 عــام  بحلــول  التكلفــة  وميســورة  املأمونــة  الــرب 

تحســني جــودة امليــاه عــن طريــق الحــد مــن التلــوث، والقضــاء 

عــى اإلغــراق وتقليــل إطــاق املــواد الكمييائيــة واملــواد الخطــرة، 

وخفــض نســبة امليــاه العادمــة غــري املعالجــة إىل النصــف، وزيــادة 

إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام اآلمــن عــى مســتوى العــامل، 

ومضــان الوصــول إىل مرافــق الــرصف الصحــي والنظافــة املامئــة 

والعادلــة للجميــع وإنهــاء قضــاء الحاجــة يف العــراء، مــع إيــاء 

اهمتــام خــاص الحتياجــات النســاء والفتيــات وأولئــك الذيــن هــم 

يف أوضــاع هشــة ]1، 3[.

قامــت اململكــة العربيــة الســعودية باســتمثارات كبــرية يف تحليــة 

ــا يف دعمهــا 
ً
الصحــي، وتشــهد تقدًمــا ملحوظ امليــاه والــرصف 

الصحــي  والــرصف  امليــاه  مشــاريع  تعمــل  املســمتر.  الحكومــي 

برسعــة لتحقيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف التمنية املســتدامة 

2030 ومبــا يمتــاىش مــع برنامــج التحــول الوطــي ورؤيــة اململكــة 

ــا يف إنتــاج امليــاه املحــاة بنســبة  2030. وتعــد اململكــة الرائــدة عامليًّ

ــاج العاملــي ]18، 19[. 16.5٪ مــن اإلنت

امليــاه  إلنتــاج  الســعودية  العربيــة  اململكــة  مبــادرات  تمتثــل 

العــام الصحــي  الــرصف  ومضــان  النظيفــة 

وزارة البيئة والزراعة واملياه ستنفذ عدد 508 سدود مائية 	 

بطاقة تخزينية إجمالية 2.2 مليار مرت مكعب ]15[.

مبادرة النهوض مبصادر املياه السطحية بإنشاء 1000 	 

سد]15[.

الربنامج الوطي لاسزراع املايئ الذي يهدف إىل تطوير 	 

قطاع الرثوة المسكية يف اململكة ]15[.

الهدف السادس ألهداف التمنية املستدامة: مضان التوافر واإلدارة املستدامة  7ـ2
للمياه والرصف الصحي:

 مضان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة
:مستدامة

GOAL 

6

الحصول عىل مياه رشب آمنة وبأسعار معقولة: 1ـ7ـ2

بحلول عام 2030، تحقيق هدف حصول الجميع عى 	 

نحو منصف عى مياه الرب املأمونة وميسورة التكلفة 

)الغاية 6.1(.

بحلول عام 2030، تحقيق زيادة كبرية يف كفاءة استخدام 	 

املياه يف جميع القطاعات، ومضان سحب املياه العذبة 

وإمداداتها عى نحو مستدام من أجل معالجة شح املياه، 

والحد بقدر كبري من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة 

املياه الغاية )6.4(.

تعتــرب امليــاه مــن أهــم محــاور التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة. 

البريــة وإدارة  تلبيــة االحتياجــات  الــرضوري  أنــه مــن  حيــث 

الرغــم  وعــى  االقتصاديــة،  التمنيــة  اســتدامة  ومضــان  البيئــة 

بســبب  كبــرية  تحديــات  اململكــة  تواجــه  امليــاه،  أهميــة  مــن 

 عــن محدوديــة 
ً

االســتخدام غــري املســتدام ملــوارد امليــاه، فضــا

املــوارد غــري املتجــددة. احتياطيــات امليــاه الجوفيــة الــي تشــهد 

نضوًبــا متســارًعا، ويف ظــل ظــروف مناخيــة قاحلــة.

برؤيــة   2030 للميــاه  الوطنيــة  اإلســرتاتيجية  رؤيــة  ترتبــط 

الوطــي  التحــول  الســعودية 2030 وبرنامــج  العربيــة  اململكــة 

لمضــان أن يكــون “قطــاع امليــاه مســتدام ومتطــور ويحافــظ 

عــى املــوارد املائيــة، للحفــاظ عــى البيئــة، ويوفــر إمــدادات آمنــة، 

وخدمــات عاليــة الجــودة، بكفــاءة تســاهم يف التمنيــة االقتصادية 

واالجمتاعيــة “. تمتثــل الرؤيــة يف خمســة أهــداف إســرتاتيجية 

هــي ]18، 19، 48[:

 مضان الوصول املسمتر إىل كميات كافية من املياه املمضونة 	 

يف الحاالت العادية ويف حاالت الطوارئ.

تحسني إدارة الطلب عى املياه يف جميع االستخدامات.	 
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توفري خدمات مياه ورصف صحي عالية الجودة وفعالة من 	 

حيث التكلفة لمضان أسعار مقبولة.

الحفاظ عى املوارد املائية وتحسني استخدامها مع 	 

الحفاظ عى البيئة املحلية لصالح املجمتع السعودي حارضا 

ومستقبا.

مضان تنافسية قطاع املياه ومساهمته اإليجابية يف 	 

االقتصاد الوطي. من خال تعزيز الحوكمة الفعالة 

ومشاركة القطاع الخاص وتوطني القدرات واالبتكار.

أبعــاد رئيســية:  امليــاه مقابــل خمســة  أداء قطــاع  يــم قيــاس 

 )4 الجــودة،   )3 التكاليــف،  تحمــل  عــى  القــدرة   )2 الوفــرة،   )1

االقتصاديــة. االســتدامة   )5 البيئيــة،  االســتدامة 

حالة قطاع املياه يف املدينة املنورة:

أوضحــت مــؤرشات ومعايــري األيــزو - 37120 املعمتــدة يف برنامــج 

املجلــس الــدويل لبيانــات املــدن )WCCD( إىل أن نصيــب الفــرد مــن 

االســتهاك الســكي والتجــاري للميــاه املحســنة ســجل 271.65 

لرت/يوم/للفــرد عــام 2019، وان متوســط اســتهاك الفــرد مــن 

امليــاه املحســنة لجميــع األنشــطة 358.95 لرت/يوم/للفــرد وهــو 

أعــى مــن مــدن ينبــع 1217.28 لرت/يوم/للفــرد، والريــاض 350.6 

لرت/يوم/للفــرد، ومكــة املكرمــة 270.89 لرت/يوم/للفــرد. كمــا 

جــاءت مــؤرشات تقريــر حالــة التمنيــة املســتدامة للمدينــة املنــورة 

)الصــادر يف 2019( لتوضــح أن متوســط مــؤرش اســتهاك امليــاه 

للفــرد ســجل )368 لرًتا/فــرد/ يــوم( عــام 1438 هـــ، وهــو أعــى من 

معــدالت مــدن مثــل الريــاض 170 لرًتا/يوم/للفــرد وبريــدة 277.8 

ــرًتا/ ــة الدمــام 426 ل لرًتا/يوم/للفــرد وأقــل مــن معــدالت مدين

ــادة إىل اســتهاك  ــرد يف ذات العــام. وترجــع هــذه الزي يوم/للف

اســتهاك  إىل  باإلضافــة  واملعمتريــن  والحجــاج  الــزوار  أعــداد 

الســكان املقميــني بشــكل دامئ. حيــث ينخفــض هــذا املعــدل بعــد 

أشــهر الحــج إىل 358.95 يف نفــس العــام )1438 هـــ(، وهــذا مــا 

أكــدت عليــه مــؤرشات املســح االجمتاعــي واالقتصــادي 2021 ]6[.

أشــارت مــؤرشات املســح امليــداين عــام 2015 ]10[ أن نســبة األرس 

الــي تحصــل عــى امليــاه املحســنة لاســتخدام املــزنيل مــن خــال 

الشــبكة العامــة ســجلت 100٪. بيمنــا أظهــرت مــؤرشات املســح 

االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة 2021 أن 93.3٪ مــن 

مــن  املــزنيل  لاســتخدام  املحســنة  امليــاه  عــى  تحصــل  األرس 

ــاه  خــال الشــبكة العامــة وأن 6.6٪ مــن األرس تحصــل عــى املي

مــن خــال الخزانــات. ويرجــع هــذا االنخفــاض إىل زيــادة املبــاين 

الســكنية الــي مل تصــل إليهــا امليــاه املحســنة مــن خــال الشــبكة 

العامــة. وأظهــرت مــؤرشات املســح امليــداين عــام 2021 ان درجــة 

ــرب الشــبكة  ــاه املحســنة ع ــر املي ــن تواف ــام للســكان ع الرضــا الع

العامــة بلغــت ٪87.4.
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تحتــل منطقــة املدينــة املنــورة مســاحة جغرافيــة واســعة تبلــغ 

حــوايل 153.8 ألــف كيلومــرت مربــع، أي مــا يعــادل 6.72٪ مــن 

ــة يف  إجمــايل مســاحة اململكــة. وهــي مــن أهــم املناطــق الزراعي

اململكــة، وتهطــل فيهــا األمطــار مبعــدل ســنوي يــرتاوح بــني -40

110 ملــم ]48[. 

امليــاه   )1 يف:  املنــورة  باملدينــة  الرئيســية  امليــاه  مصــادر  تمتثــل 

ــة.  ــي تســتخدم بشــكل أســايس لألغــراض الزراعي ــة وال الجوفي

2( امليــاه الســطحية ومجــاري األوديــة. 3( ميــاه الــرصف الصحــي 

املعالجــة. 4( امليــاه املحــاة حيــث تعمتــد املدينــة املنــورة عــى امليــاه 

ــع ]48[.  ــة ينب ــة يف مدين ــي توفرهــا محطــة التحلي املحــاة ال

إلدارة العــرض والطلــب عــى امليــاه، قامــت بلديــة املدينــة املنــورة 

مؤخــًرا بزيــادة عــدد مراكــز خدمــات امليــاه، والــي مــن املتوقــع أن 

تعــزز كفــاءة توفــري امليــاه. خدمــات اإلمــداد وتوزيــع امليــاه ]48[.

التحديــات الرئيســية لقطــاع امليــاه: عــى الرغــم مــن خصوصيــة 

مكانــة املدينــة املنــورة كعامصــة إســامية عامليــة تمتثــل أهــم 

التحديــات الــي تواجــه قطــاع امليــاه يف ارتفــاع معــدل اســتهاك 

]6[، نــدرة امليــاه وقلــة املخــزون مــن امليــاه الجوفيــة غــري  امليــاه 

الظــروف  ظــل  ويف  متســارًعا  نضوًبــا  تشــهد  والــي  املتجــددة 

املناخيــة الجافــة، ارتفــاع معــدل الفاقــد يف شــبكات امليــاه العامــة 

نتيجــة تقادمهــا ]53، 54، 55، 56[.

جهــود املســؤولني: لذلــك يكثــف املســؤولني جهودهــم يف تنفيــذ 

اململكــة 2030  الهامــة لتحقيــق رؤيــة  الخطــوات  العديــد مــن 

ومبادراتهــا واملرتابطــة مــع اإلســرتاتيجية الوطنيــة للميــاه ]54[ 

والهــدف التنفيــذي )6.1( مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة، مــن 

ــا يــي: ــود م ــة الشــاملة. ومــن أهــم هــذه الجه أجــل التغطي

تحسني إدارة املوارد املائية بشكل أكرث استدامة وفعالية، 	 

باإلضافة إىل زيادة إمدادات املياه من مصادر متجددة.

ترشيد استخدام املياه العذبة املتاحة وإعادة تدوير مياه 	 

الرصف الصحي، والحد من خسائر الشبكة، وتحسني 

السياسات املتعلقة باستهاك املياه ملنع استخدامها غري 

املستدام.

تنفيذ حمات توعية لتغيري السلوك واملمارسات غري الصحيحة 

للمواطنني لرتشيد استهاك املياه.

ــادرات  حــددت الربامــج الوطنيــة العــرة إلســرتاتيجية امليــاه املب

الــي يــم اتخاذهــا، وأهمهــا مــا يــي ]54[:

تحديث وإصدار أنظمة وسياسات املياه	 

تطوير اللوائح والرتاخيص ومعايري الجودة املتعلقة بإدارة 	 

املوارد املائية

إعادة هيكلة وتطوير قدرات اإلدارة املتكاملة للموارد 	 

املائية

تطوير وتنفيذ نظام حقوق املياه، وإنشاء سجات املوارد 	 

املائية وآليات املراقبة والتحكم.

التخطيط املتكامل للمياه.	 

 تقليل إنتاج األعاف وتحسني إنتاجية املحاصيل من خال 	 

املزية النسبية.

كفاءة املياه يف املباين واألجهزة املزنلية.	 

تنفيذ حمات توعوية وتثقيفية وتغيري السلوكيات 	 

واملمارسات الخاطئة.

تمنية موارد املياه الجوفية والسطحية املتجددة.	 

إعادة تأهيل وتطوير محطات معالجة املياه العادمة، 	 

والتشجيع عى إعادة استخدام املياه املعالجة.

تطوير قدرات تحلية املياه املستدامة.	 

تمنية موارد املياه الجوفية غري املتجددة.	 

توسيع الطاقة اإلنتاجية لتلبية طلب الحج والعرمة 	 

)ضيوف الرحمن(.

تعزيز مساهمة القطاع الثالث يف قطاع املياه.	 

االمتثال لألنظمة واملتطلبات البيئية.	 

توسيع وتأهيل شبكة توزيع املياه.	 

توسيع وإعادة تأهيل شبكة الرصف الصحي.	 

تخفيض الفاقد ومعالجة اإلمداد غري املنتظم.	 

تحسني استخدام العدادات الذكية والفوترة والتحصيل.	 

تحسني خدمة العماء.	 

موارد املياه وإدارتها يف املدينة املنورة: 2ـ7ـ2
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مراقبة التلوث وتحسني نوعية املياه.	 

تنفيذ عمليات إرشاك القطاع الخاص يف محطات معالجة 	 

مياه الرصف الصحي.

مبادرات املياه النظيفة ومضان الرصف الصحي العام:

تمتثل مبادرات اململكة العربية السعودية إلنتاج املياه النظيفة 

ومضان الرصف الصحي العام فميا يي:

ستقوم وزارة البيئة والزراعة واملياه بتنفيذ عدد 508 	 

سدود مائية بطاقة تخزينية إجمالية 2.2 مليار مرت 

مكعب.

مبادرة النهوض مبصادر املياه السطحية بإنشاء 1000 سد.	 

الربنامج الوطي لاسزراع املايئ الذي يهدف إىل تطوير 	 

قطاع الرثوة المسكية يف اململكة.

الحصول عىل خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية املالمئة والعادلة: 3ـ7ـ2

بحلــول عــام 2030، تحقيــق هــدف حصــول الجميــع عــى خدمــات 

الــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة، وإنهــاء قضــاء الحاجــة يف 

العــراء، وإيــاء اهمتــام خــاص الحتياجــات النســاء والفتيــات ومــن 

يعيشــون يف أوضــاع هشــة )الغايــة 6.2(.

وأكــدت اململكــة أنــه مــن أجــل تنفيــذ رؤيــة اململكــة العربيــة 

مجــال  يف   ]19  ،18[ الوطــي  التحــول  وبرنامــج   2030 الســعودية 

ــاك حاجــة لتوســيع وإعــادة تأهيــل شــبكة  الــرصف الصحــي، هن

الــرصف الصحــي بهــدف زيــادة تغطيــة الــرصف الصحــي لتصــل 

الــرصف  ممارســات  وتعزيــز   2030 عــام  بحلــول   ٪100 إىل 

الصحــي وإعــادة االســتخدام اآلمــن، باإلضافــة إىل إعــادة تأهيــل 

وتطويــر محطــات معالجــة ميــاه الــرصف الصحــي وتعزيــز إعــادة 

اســتخدام امليــاه املعالجــة بهــدف تحســني ميــاه الــرصف الصحــي 

املعالجــة، وإنشــاء البنيــة التحتيــة الازمــة لتعزيــز معــدل عائــدات 

الصحــي  الــرصف  ميــاه  اســتخدام  وإعــادة  الصحــي  الــرصف 

املعالجــة.

أهــم املبــادرات لتنفيــذ رؤيــة الســعودية 2030 املبنيــة عــىل 

أهــداف التمنيــة املســتدامة هــي ]18، 19[:

تقدمي خدمات الرصف الصحي بهدف توسيع خدمات الرصف   	
الصحي وزيادة التغطية لتقليل األرضار البيئية ومواكبة المنو 

الحرضي

إعادة استخدام مياه الرصف الصحي من أجل التوسع يف إعادة   	
استخدام املياه املعالجة للحفاظ عى املوارد املائية من خال 
تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل املحطات وإنشاء شبكات من 

الخطوط والتوصيات.

زيادة املحتوى الرقمي لتحسني خدمات العماء من أجل رفع   	
مستوى الخدمات املقدمة يف قطاعي املياه والرصف الصحي 
من خال تحسني وتطوير البنية التحتية الرقمية الي تمشل 

الشبكات والتطبيقات اإللكرتونية املتعلقة بخدمة العماء.

مشاركة القطاع الخاص يف مشاريع محطات معالجة مياه   	
الرصف الصحي بهدف تعظم االستفادة من مشاركة القطاع 

الخاص
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حالة قطاع الرصف الصحي ومياه الرصف يف املدينة املنورة:

عــى الرغــم مــن خصوصيــة حالــة املدينــة املنــورة، إال أن نتائــج 

عــام  الصــادر  املســتدامة  التمنيــة  مــؤرشات كل مــن تقريــري 

مــؤرش  أن  أوضحتــا   ]10[  2015 لعــام  امليــداين  واملســح   2019

1437 هـــ ســجل  عــام  للمســاكن  الصحــي  الــرصف  توصيــات 

ــاض  ــة بحــاالت مــدن: الري ــة 57.5٪ مقارن نســبة منخفضــة للغاي

)84٪( الدمــام )97.89٪( وبريــدة )88٪( لعــام 1438 هـــ. واكــد 

مــؤرشات املســح امليــداين للمدينــة عــام 2021 ]6[ عــى ارتفــاع 

نســبة املســاكن املخدومــة بشــبكة الــرصف الصحــي مــن ٪57.8 

)2015( إىل 85.4٪ )2021(. وهــذا يعــي انــه خــال تلــك الفــرتة مت 

تنفيــذ مشــاريع الــرصف الصحــي لتحســني البيئــة املعيشــية. وأن 

مــؤرش التوزيــع النســبي ملــوارد الــرصف الصحــي )لاســتخدام 

املــزنيل( لعــام 2021 ســجل 85.4٪ موزعــة عــرب الشــبكات العامــة 

ــارات( وأن ٪0.5  ــات الــرصف الصحــي )البي وأن 14.1٪ عــرب خزان

غــري مبينــة.  كمــا ســجلت مــؤرشات املســح امليــداين 2021 ان 

درجــة الرضــا العــام للســكان عــن جــودة شــبكة الــرصف الصحــي 

بلغــت ٪82.6.

حقــق مــؤرش امليــاه العادمــة املعالجــة الــواردة إىل محطــة املعالجــة 

قفــزة ممــزية يف الكميــة. حيــث ارتفعــت خــال 12 ســنة مــن 

53٪ عــام 1425 هـــ إىل نســبة ممــزية بلغــت 96.1٪ عــام 1438 

ــوارد يف تقريرمــؤرشات االيــزو  هـــ. وهــذا املــؤرش يتوافــق مــع ال

 WCCD(( املــدن  لبيانــات  الــدويل  املجلــس  يف  املعمتــدة   37120

96.1٪. وبالتــايل فــإن املدينــة املنــورة قريبــة جــًدا مــن تحقيــق 

التغطيــة الشــاملة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار الطفــرة النوعيــة يف 

املعالجــة الثاثيــة الــي تمســح بإعــادة االســتخدام يف ري الحدائــق 

ا ممــزًيا يف هــذا املجــال، 
ً
واألشــجار غــري املمثــرة، وهــو مــا ميثــل إنجــاز

خاصــة وأن املدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة ســجلتا أعــى قميــة لهــذا 

ــدن األخــرى يف اململكــة.  ــة بامل املــؤرش مقارن

التحديــات: مــن أهــم التحديــات الرئيســية ملعالجــة ميــاه الــرصف 

ــة  ــة والديني ــاك مجموعــة مــن العوامــل االجمتاعي الصحــي أن هن

االجمتاعــي  القبــول  عــى  تؤثــر  الــي  واالقتصاديــة  والثقافيــة 

إلعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة. باإلضافــة إىل ترصيف 

كميــات مــن امليــاه العادمــة غــري املعالجــة يف الكثبــان الرمليــة 

وأحــواض األوديــة ممــا قــد يهــدد حيــاة اإلنســان نتيجــة التعــرض 

املبــارش أو غــري املبــارش للملوثــات ]57[.

جهــود املســئولني: مــن أجــل مواجهــة تحديــات معالجــة ميــاه 

الــرصف الصحــي، يكثــف املســؤولني جهودهــم يف تنفيــذ العديــد 

مــن الخطــوات الهامــة لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 ومبادراتهــا 

والهــدف   ]57[ للميــاه  الوطنيــة  اإلســرتاتيجية  مــع  واملرتابطــة 

التنفيــذي )6.2( مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة. ومــن أهــم هــذه 

الجهــود مــا يــي:

رفع معدل إعادة استخدام املياه املعالجة يف االستخدامات 	 

املختلفة )حسب مستوى وجودة املعالجة( إىل 5٪ سنويا. 

إجراء املزيد من االختبارات امليدانية الي تمشل تقيم 	 

مجموعة واسعة من التحديات الفنية والصحية من خال 

املشاريع التجريبية

اتخاذ اإلجراءات الازمة العمتاد الهيئة معايري جودة صارمة 	 

يف معالجة مياه الرصف الصحي ومراقبتها لمضان االمتثال 

ملواصفات مياه الري.

زيادة نسبة املياه العادمة املعالجة املجمعة من الشبكات 	 

العامة للرصف الصحي إىل ٪100.

الحقائــق: تغطيــة امليــاه النظيفــة شــبه عامليــة يف املدينــة املنــورة، ولكــن ال يــزال هنــاك 7٪ مــن األرس غــري متصلــني بالشــبكة العامــة 

للمياه.

الحقائــق: عــى الرغــم مــن أن تغطيــة الــرصف الصحــي شــبه شــاملة، إال أن 15٪ مــن األرس غــري متصلــني بشــبكة الــرصف الصحــي 

العامة.

السياســات: تهــدف إىل تطويــر محطــات معالجــة ميــاه الــرصف الصحــي وتعزيــز إعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة بهدف تحســني مياه 

الــرصف الصحــي املعالجــة وإنشــاء البنيــة التحتيــة الازمــة لتعزيــز معــدل عائــدات الــرصف الصحــي وإعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة 

املعالجة.
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الهدف السابع من أهداف التمنية املستدامة: مضان الوصول إىل طاقة حديثة  2.8
وموثوقة ومستدامة بأسعار معقولة للجميع:

مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة 
املوثوقة واملستدامة: 7

GOAL 

الغاية 7.1 بحلول عام 2030، “مضان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات  1ـ8ـ2
الطاقة الحديثة املوثوقة”:

مــن أهــم عنــارص الحفــاظ عــى البيئــة الطبيعيــة تحقيــق التــوازن 

ــال  ــاة لألجي ــات الحي ــة متطلب ــة اســتغال مواردهــا لتلبي يف عملي

القادمــة وتحقيــق التمنيــة االقتصاديــة ]3، 18، 19[. ال تســتثىن اململكــة 

ــة،  مــن اآلخريــن يف رؤيتهــا واتجاههــا إليجــاد مصــادر طاقــة بديل

املتجــددة هــي طاقــة مســمتدة مــن مصــادر  نظــًرا ألن الطاقــة 

الطاقــة  تمتــزي  حيــث  باســمترار،  تجديدهــا  الطبيعــة  تســتطيع 

الطبيعــي  والغــاز  )النفــط  األحفوريــة  الطاقــة  عــن  املتجــددة 

والفحــم( بأنهــا مــن مصــادر طبيعيــة ومتجــددة باســمترار، كمــا أنهــا 

ــا 
ً
طاقــة نظيفــة وصديقــة للبيئــة حيــث أن إنتاجهــا ال يســبب تلوث

ــا. تمتــزي اململكــة العربيــة الســعودية بوفــرة يف مصــادر الطاقــة  بيئيًّ

املتجــددة، وخاصــة الطاقــة المشســية وطاقــة الريــاح ]58، 59[.

مبادرات اململكة العربية السعودية للرتويج للطاقة النظيفة وبأسعار 
معقولة:

وقع ويل العهد األمري محمد بن سلمان مذكرة تفاهم مع 	 
Vision Softbank لتنفيذ خطة 2030 للطاقة المشسية، ويعد 

أكرب مروع للطاقة المشسية يف العامل.

مبادرة زيادة كفاءة الطاقة يف صناعات الحديد واألمسنت 	 
والبرتوكمياويات.

تطبيق بطاقة االقتصاد يف الوقود عى املركبات الخفيفة واعمتاد 	 
معيار االقتصاد يف استهاك الوقود.

تشجيع املصانع الجديدة لتحقيق معايري كفاءة الطاقة وفق 	 
املعايري الدولية.

وضع مواصفات سعودية جديدة لكفاءة الطاقة.	 

مروع شهادة كثافة الطاقة للمباين القامئة والجديدة.	 

مبادرة تأهيل املباين الحكومية وتحفزي القطاع الخاص عى 	 
االستمثار يف قطاع كفاءة الطاقة.

السكان الذين لديهم إمكانية الحصول عىل الكهرباء.

يزايــد الطلــب عــى الكهربــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية 

نتيجــة الوتــرية الرسيعــة للتحــرض والتصنيــع املزايــد. وتشــري 

التقديــرات إىل أن احتياجــات اململكــة مــن الطاقــة تزايــد مبعــدل 

ا. يف  ا، ومــن املتوقــع أن تصــل إىل 120 جيجــاوات ســنويًّ 8٪ ســنويًّ

الوقــت الحــارض، يــم توليــد الطاقــة بشــكل رئيــيس مــن النفــط 

الخــام.

أظهــرت نتائــج مــؤرشات األيــزو 37120 عــى مســتوى املدينــة 

أن معــدل اســتهاك الطاقــة النهــايئ الســنوي للمبــاين العامــة 

ا عــام 2017. وبلغــت نســبة  بلــغ 1.48 جيجــا جول/للفرد/ســنويًّ

الســكان املخدومــني بشــكل قانــوين بخدمــات الكهربــاء 100٪ يف 

عــام 2019، بيمنــا ســجلت ينبــع 100٪ والريــاض 99.9٪ ومكــة 

92.63٪. كمــا أكــدت مــؤرشات املســح امليــداين 2021 ومــؤرشات 

2015 الصــادرة عــن هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة أن نســبة 

األرس أو املســاكن املوصولــة بالكهربــاء ٪100.

تمتــزي املدينــة املنــورة بالتغطيــة الكاملــة لشــبكة الكهربــاء وكثافة 

عاليــة للطاقــة - كونهــا دولــة منتجــة للنفــط - بقطاعــي اإلســكان 

والخدمــات فيهــا، ممــا يــؤدي إىل تلــوث الهــواء فيهــا ويؤثــر عــى 

جــودة الحيــاة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، أظهــرت مــؤرشات درجــة 

رضــا املواطنــني عــن جــودة وانتظــام خدمــات الكهربــاء أن ٪86.3 

مــن األرس راضــون عــن الخدمــات املقدمــة.
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الغاية 7.2 تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي: 2ـ8ـ2

حصة الطاقة املتجددة يف إجمايل االستهالك النهايئ للطاقة:

تقــود رؤيــة 2030 االلــزام الجماعــي ملواجهــة تحديــات الطاقــة 

واملنــاخ الحاليــة واملســتقبلية بشــكل خــاق ومســؤول. صــادق 

ــوين  ــن عــى إطــار عمــل االقتصــاد الكرب ــة العري ــادة مجموع ق

الدائــري )CCE( خــال رئاســة اململكــة العربيــة الســعودية ملجموعة 

الكربــوين  املغلقــة، يعمتــد االقتصــاد  الحلقــة  العريــن. نظــام 

الدائــري )CCE( عــى تقليــل الكربــون وإعــادة اســتخدامه وإعــادة 

التمنيــة  دفــع  مــع  املنــاخ  تغــري  تعالــج  الــي  وإزالتــه  تدويــره 

املســتدامة وتعزيــز التنويــع االقتصــادي. مــن خــال الحــد مــن 

االنبعاثــات والتوســع يف اســتخدام احتجــاز الكربــون واســتخدامه 

وتخزينــه، ســيمتكن املجمتــع الــدويل مــن متابعــة المنــو املســتدام 

والتوفيــق بــني احتياجــات االســتدامة لــكل مــن الطاقــة واملنــاخ.

نظــًرا لمتــزي اململكــة العربيــة الســعودية بوفــرة مصــادر الطاقــة 

المشســية ]61، 62، 63[ واألرايض الشاســعة، فقــد بــادرت إىل تطويــر 

لتلبيــة  التكلفــة  حيــث  مــن  فعالــة  وتقنيــات  حديثــة  مصــادر 

الحاجــة العاليــة مــن خــال إنشــاء 46 محطــة رصــد وقيــاس ملــوارد 

الطاقــة المشســية يف جميــع أنحــاء اململكــة. فقــد مت إنشــاء محطــة 

لرصــد وقيــاس مصــادر الطاقــة المشســية بجامعــة طيبــة باملدينــة 

 ]60[ )2018( املتجــددة  الطاقــة  مــؤرشات  تقريــر  أظهــر  املنــورة. 

ــة: ــة العامــة لإلحصــاء املــؤرشات التالي الصــادر عــن الهيئ

مت إدراج املدينــة املنــورة مضــن مشــاريع الربنامــج الوطــي للطاقــة 

املتجــددة يف املرحلــة الثانيــة مــن عــام 2021، حيــث ســتبلغ قــدرة 

املحطــة 50 ميجــاواط، مــع قــدرة كهربائيــة متوقعــة لتوليدهــا 

مــن املــروع 109.938 ميجاواط/ســاعة، ومــن املتوقــع أن يصــل 

.
ً

عــدد املســاكن الــي ســيم إمدادهــا بالطاقــة إىل 5235 مــزنال

نسبة األرس الي تستخدم الطاقة المشسية عى مستوى 	 
منطقة املدينة املنورة 1.36٪ مقابل 0.00٪ يف املدينة املنورة.

بلغت نسبة األرس عى مستوى منطقة املدينة املنورة 	 
الراغبني يف استخدام الطاقة املتجددة يف املسكن ٪67، 

ونسبة األرس الي ال ترغب يف استخدام الطاقة المشسية 
17.14٪، ونسبة األرس غري املتأكدة/مل تقرر ٪15.86. 

ال تعمتــد املدينــة املنــورة عــى مصــادر الطاقة املتجــددة، عى الرغم 

مــن توافــر الطاقــة المشســية وطاقــة الريــاح بشــكل أســايس. 

كمــا تفتقــر املدينــة املنــورة إىل أي منــاذج ومشــاريع يف مجــال 

اســتخدام الطاقــة املتجــددة، األمــر الــذي يتطلــب إعــادة تنشــيط 

املبــادرات والمنــاذج الرائــدة الــي تنســجم مــع دور املدينــة املنــورة 

والــي  املســتدامة،  للمــدن  ومنــوذج  عامليــة  إســامية  كعامصــة 

تتعلــق بتحقيــق الهــدف التنفيــذي )7.2( مــن أهــداف التمنيــة 

املســتدامة )زيــادة كبــرية يف حصــة الطاقــة الجديــدة واملتجــددة 

بحلــول عــام 2030( وكذلــك ترشــيد اســتهاك الكهربــاء.

مــع اإلمكانــات الطبيعيــة الرائعــة للمملكــة العربيــة الســعودية 

خــال  ومــن  الريــاح  وطاقــة  المشســية  الطاقــة  مجــال  يف 

االســتمثارات اإلســرتاتيجية يف التقنيــات املســتدامة، مت إطــاق 

مشــاريع ممــزية لتنويــع مــوارد الطاقــة وتحســني مزيــج الطاقــة 

الطاقــة  مســاهمة  ســتصل   ،2030 عــام  بحلــول  اململكــة.  يف 

عــد مشــاريع 
ُ
ت الطاقــة اإلجمــايل إىل ٪50.  املتجــددة يف مزيــج 

الطاقــة املتجــددة أحــد الدوافــع الرئيســية لتحقيــق االســتدامة 

الــي ستســاهم يف تجنــب االنبعاثــات واســتبدال الوقــود عــايل 

القميــة يف توليــد الكهربــاء ]18، 19[.

حقائق: الحصول عى الكهرباء عاملي يف املدينة املنورة. ولكن استخدام الطاقة املتجددة ليس شائًعا يف املدينة

السياســات: لتلبيــة متطلبــات الطاقــة دون اســتخدام النفــط الخــام، مــن الــرضوري االســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة للمدينــة 

املنــورة يف مجــال الطاقــة املتجــددة، وخاصــة الطاقــة المشســية.
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الهدف 1

الهدف 8

الفصــل الثالــث

القضاء عى الفقر

العمل الائق 
ومنو االقتصاد
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 1 من أهداف التمنية املستدامة – القضاء عىل الفقر

0.72021٪نسبة عدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دوالر أمرييك يف اليوم )٪(

16.22021٪نسبة السكان الذين يعترب دخلهم )أقل من %50من متوسط الدخل(  )٪(

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 8 من أهداف التمنية املستدامة –  العمل الالئق والمنو االقتصادي  

7.12018٪الحصة من إجمايل الناتج املحي الوطي )٪(

10.12021معدل البطالة )٪(

14.82021نسبة الشباب الذين ال يعملون وليسوا يف التعلم أو التدريب )٪(

18.52021العمالة غري الرمسية )غري السعوديني( )٪(

عنوان تفسريي

يوجد تحديات رئيسيةيوجد تحديات كبريةيوجد تحديات قامئةإنجاز أهداف التمنية املستدامة

تناقصيف حالة ركودمزايد باعتدالعى الطريق

 بيانات غري متوفرة
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

1.3 الهدف األول: )القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(:

الغايــة 1-1 القضــاء عى الفقر املدقــع للناس أجمعــني أيمنا كانوا بحلــول عام 2030، وهو ُيقاس حالًيا بعدد األشــخاص الذين 

يعيشــون بأقل من 1.9 دوالًرا  يف اليوم.

ــا للتعاريــف 
ً
الغايــة 1. 2 تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميــع األعمــار الذيــن يعانــون الفقــر بجميــع أبعــاده وفق

الوطنيــة مبقــدار النصــف عــى األقــل، بحلــول عــام 2030.

ــول عام ٢٠٣٠، تحقيــق  ــري للجميع ووضــع حدود دنيا لهــا، وبحل الغايــة 1. 3 تنفيــذ نظــم وطنيــة مامئــة للحمايــة االجمتاعيــة وتداب

للفقراء والضعفاء. تغطية واسعة 

الغايــة 1. 4 مضــان متتــع جميــع الرجــال والنساء -وال ســميا الفقــراء والضعفــاء منهــم-، بنفــس الحقــوق يف الحصــول عــى املــوارد 

االقتصاديــة، وكذلــك حصولهــم عى الخدمــات األساســية، وعى حق امتاك األرايض والتــرصف فيها وغــري ذلك من الحقــوق 

املتعلقــة بأشــكال امللكيــة األخرى، وباملــرياث، وبالحصــول عى املــوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديــدة املامئــة، والخدمــات املاليــة، 

مبــا ىف ذلــك المتويــــل متناهــي الصغر، بحلــول عام 2030.

ــل  ــري العم ــة، وتوف ــة واملنتج ــة الكامل ــتدام، والعمال ــامل، واملس ــرد، والش ــادي املط ــو االقتص ــز المن ــن: )تعزي ــدف الثام 2.3 اله

ــع(. ــق للجمي الالئ

ــا للظروف الوطنية، وبخاصــة الحفــاظ عــى منــو الناتــج املحــي اإلجمــايل 
ً
ــة 8. 1 الحفــاظ عــى المنــو االقتصــادي الفــردي وفق الغاي

ا. ــدان منــوًّ ا ىف أقــل البل بنســبة 7 % عــى األقــل ســنويًّ

الغايــة 8. 5 تحقيــق العمالــة الكاملــة واملنتجــة، وتوفــري العمــل الائــق لجميــع النســاء والرجــال، مبــا فيهــم الشــباب واألشــخاص ذوو 

اإلعاقة، وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل متــكائف القميــة، بحلــول عام 2030، باإلضافــة إىل املــؤرش )2-5-8( معــــدل البطــالــــة، بحســب 

الجنــس والعرم واألشــخاص ذوي اإلعاقة.

الغايــة 8. 6 الحــد بقــدر كبــري من نســـــبة الشـــــباب غــري امللتحقــني بالعمالة أو التعلــم أو التدريــب، باإلضافــة إىل املــؤرش )8-6-1( 

ــني 15 ســنة و24 سنة( خارج دائرة التعلم والعمالة والتدريب. ــرتاوح أعمارهــم ب ــن ت نســبة الشــباب )الذي

1
الهدف

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

8
تعزيز المنو االقتصادي املطرد، والشامل، واملستدام، والعمالة الكاملة الهدف

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.
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الهــدف األول ألهــداف التمنيــة املســتدامة هــو “القضــاء عــى 

الفقــر بجميــع أشــكاله ىف كل مــكان”، عــى كافــة املســتويات 

املســتدامة  التمنيــة  مســتويات  عــى  وكذلــك   ]1,2[ االقتصاديــة 

األخــرى. وعليــه نفــذت الســلطات الســعودية مبــادرات مختلفــة 

للقضــاء عــى الفقــر بجميــع أشــكاله عــى املســتويني الوطــي 

واملحــي. مــن بــني تلــك املبــادرات والربامــج الــي ميكننــا ذكرهــا:

مشــاريع املعونــة واإلغاثــة األجنبيــة املقدمــة مــن مركــز امللــك أ. 

ســلمان للمعونــة واإلغاثــة اإلنســانية.

مســاعدة ب.  إىل  تهــدف  الــي  اإلســكان  وزارة  مبــادرات 

مامئــة. مســاكن  عــى  العثــور  يف  املواطنــني 

ــة األرس الســعودية ج.  ــادرة حســاب املواطــن املمصمــة لحماي مب

بســبب  املتوقعــة  املبــارشة  وغــري  املبــارشة  اآلثــار  مــن 

اإلصاحــات االقتصاديــة، والــي قــد تــؤدي إىل أعبــاء إضافيــة 

عــى بعــض رشائــح املجمتــع.

تتلقــى د.  ال  الــي  األرس  لدعــم  االجمتاعــي  المضــان  نظــام 

القادريــن  غــري  واألشــخاص  األيتــام  وخصوًصــا  مســاعدة، 

عــى العمــل وغريهــم مــن املســتفيدين مــن نظــام المضــان 

االجمتاعــي.

املنظمــات الخرييــة الــي تــرف عليهــا وزارة املــوارد البريــة ه. 

والتمنيــة االجمتاعيــة.

وبالنســبة لــذوي اإلعاقــة يف رؤيــة اململكــة 2030، هنــاك هــدف 

إســرتاتيجي لمتكــني ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول عــى فــرص عمــل 

كعنــارص  واندماجهــم  اســتقاليتهم  يمضــن  مناســب  وتعلــم 

ــة يف املجمتــع ]3,4[. فاعل

الهدف األول: )القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(: 1ـ3

1
 الهدف

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

مقدمة 1ـ1ـ3

الظروف املعيشية واالقتصادية لألرس 2ـ1ـ3

لوبــاء  الســلبي  للتأثــري  منهــا  ا 
ً

-إدراك املتحــدة  األمــم  أصــدرت 

 يف 
ً

 خاصة
ً

COVID-19 عــى أداء أهــداف التمنيــة املســتدامة- طبعــة

عــام 2021 )أهــداف التمنيــة املســتدامة 2021(. يف هــذه الطبعــة 

الخاصــة، يوجــد فصــل خــاص »أهــداف التمنيــة املســتدامة 2021: 

نظــرة مــن الوبــاء: حقائــق صارخــة، خيــارات حامســة«. ويؤكــد هــذا 

التقريــر أن »كوفيــد19- قــد أدى إىل أول ارتفــاع يف الفقــر املدقــع 

منــذ جيــل« )]6[(. حيــث مت دفــع مــا يقــرب مــن 124-119 مليــون 

شــخص إضــايف عــى مســتوى العــامل إىل الفقــر املدقــع يف عــام 

ــغ معــدل الفقــر العاملــي 7٪ يف عــام  2020. ومــن املتوقــع أن يبل

ــدان إىل هــدف القضــاء عــى  2030. ويفتقــد عــدد أكــرب مــن البل

الفقــر. )]6[( ولذلــك وضعــت الحكومــات يف جميــع أنحــاء العــامل 

 لكوفيــد19-. 
ً

تدابــري قصــرية األجــل للحمايــة االجمتاعيــة اســتجابة

عــى الرغــم مــن أن حــوايل 4 مليــارات شــخص مــا زالــوا غــري 
ــة. ]6[ ــة االجمتاعي ــني بالحماي ممشول

تطور متوسط الدخل الشهري لألرسة باملدينة املنورة  : -

عــن  الصــادر  األرس  وإنفــاق  دخــل  مســح  دراســة  اســتخدام  مت 

الهيئــة العامــة لإلحصــاء 2018 )1439 ه( عــى مســتوى مناطــق 

اململكــة. مت مقارنــة ذلــك بقــم مــؤرشات املرصــد الحــرضي للمدينــة 

املنــورة للمســح االجمتاعــي االقتصــادي الــذي أجــري يف عــام 2015 

 )SDGs( بالزامــن مــع اعمتــاد أهــداف التمنيــة املســتدامة )1437ه(

الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، واملســح  رمسيــا مــن قبــل 

)1433ه(    2012 عــام  يف  جــري 
ُ
أ الــذي  االقتصــادي  االجمتاعــي 

ــا بحســاب  ــة النتائــج لألعــوام 2012 و 2015 و 2018، قمن ومبقارن

املتوســط الشــهري للمقارنــة لتتبــع التقــدم املحــرز يف تحقيــق 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. يف عــام 2018 بلــغ متوســط الدخــل 

الشــهري لــألرسة )9,646( لاير/شــهر، وهــو أعــى مــن متوســط 

الدخــل الشــهري لــألرسة لعــام 2015 الــذي بلــغ )8,765 لاير/

الشــهري  الدخــل  متوســط  أعــى  ــا 
ً

أيض يعتــرب  والــذي  شــهر(، 
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ــغ )7,899 لاير/شــهر( ]7,8,14[. ــذي بل ــام 2012 وال ــألرسة يف ع ل

مقارنــة املدينــة املنــورة باملــدن الســعودية األخــرى مــن حيــث 

الدخــل:

املنــورة  يف عــام 2019، أظهــر تقريــر املنظــور التمنــوي للمدينــة 

ــا متوســط دخــل األرسة 
ً

وبرنامــج مســتقبل املــدن الســعودية أيض

عــى مســتوى املدينــة، وقــد مت اســتخدامه هنــا ملقارنــة املدينــة 

املنــورة باملــدن الســعودية األخــرى مــن حيــث الدخــل. ويف هــذا 

ر متوســط دخــل األرسة الســنوي بقميــة 20,482.66  التقريــر، يقــدَّ

ــورة  ــة املن ــا )حــوايل 77,000 لاير ســعودي( يف املدين دوالًرا أمريكيًّ

مقارنــة مببلــغ 29,824.00 دوالر أمريــيك )حــوايل 112,000 لاير 

ســعودي( ملدينــة مكــة املكرمــة، 29,823.01 دوالر أمريــيك )حــوايل 

ــا  أمريكيًّ دوالًرا   34,532 جــدة،  ملدينــة  ســعودي(  لاير   112,000

 26,109.55 الريــاض،  ملدينــة  ســعودي(  لاير   130,000 )حــوايل 

بريــدة،  لاير ســعودي( ملدينــة  )حــوايل 98,000  ــا  دوالًرا أمريكيًّ

49,168.00 دوالر أمريــيك )حــوايل 185,000 لاير ســعودي( ملدينــة 

.]12,13[ الدمــام 
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الشكل 1.3: تطور متوسط الدخل الشهري لألرسة
املصادر: الهيئة العامة لإلحصاء- مسح دخل األرسة 2018.

املصادر: املرصد الحرضي للمدينة املنورة - املسح االجمتاعي واالقتصادي 2012، 2015.
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الشكل 2.3: إنهاء الفقر بجميع أشكاله يف كل املدن.
املصدر: نتائج مسح دخل وإنفاق األرسة ، الهيئة العامة لإلحصاء، 2018 ]14[.

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان: 3ـ1ـ3

عــى  املســتدامة  التمنيــة  أهــداف  مــن  األول  الهــدف  ينــص   

ــع أشــكاله يف كل مــكان”، ويســعى  ــر بجمي “القضــاء عــى الفق
ــام 2030:[ ــول ع ــة بحل ــات التالي ــق الغاي ــدف إىل تحقي هــذا اله

القضــاء عــى الفقــر املدقــع للجميــع ويف كل مــكان، ويقــاس حالًيــا 

ــا  خــط الفقــر الــدويل بالعيــش مبقــدار أقــل مــن 1.9 دوالًرا أمريكيًّ

يف اليــوم.

ــع األعمــار  ــال مــن جمي تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطف

ــة  ــف الوطني ــا للتعاري
ً
ــع أبعــاده وفق ــر بجمي ــون الفق ــن يعان الذي

مبقــدار النصــف عــى األقــل.

الصعيــد  عــى  مامئــة  اجمتاعيــة  حمايــة  وتدابــري  نظــم  تنفيــذ 

للجميــع. الوطــي 

 مضــان متّتــع جميــع الرجــال والنســاء -وال ســميا الفقــراء والضعفــاء 

منهــم- بنفــس الحقــوق يف الحصــول عــى املــوارد االقتصاديــة، 

وكذلــك حصولهــم عــى الخدمــات األساســية، وعــى حــق ملكيــة 

قــة بأشــكال 
ّ
األرايض، والتــرّصف فيهــا، وغــريه مــن الحقــوق املتعل

ــة،  ــوارد الطبيعي ــرياث، وبالحصــول عــى امل ــة األخــرى، وبامل امللكي

والتكنولوجيــا الجديــدة املامئــة، والخدمــات املاليــة، مبــا يف ذلــك 

المتويــل متناهــي الصغــر.

بنــاء قــدرة الفقــراء والفئــات الضعيفــة عــى المصــود، والحــد مــن 

رهــا بالظواهــر املتطرفــة املتصلــة باملنــاخ، وغريهــا 
ُّ
ضهــا وتأث تعرُّ

مــن الهــزات والكــوارث االقتصاديــة واالجمتاعيــة والبيئيــة. ]1,2[

القضــاء عــىل الفقــر املدقــع للجميــع ويف كل مــكان، ويقــاس أ. 

حالًيــا خــط الفقــر الــدويل بالعيــش مبقــدار أقــل مــن 1.9 

ــا يف اليــوم. دوالًرا أمريكيًّ

بنــاًء عــى تحليــل املســوحات االجمتاعيــة - االقتصاديــة الــي أجريت 

يف عــام 2021 حيــث مت جمــع معلومــات عــن الدخــل الشــهري 

ــام 2021، يعيــش  ــه يف ع ــد أن ــدوىل. ُوج ــر ال ــه بخــط الفق ومقارنت

أقــل مــن 1٪ مــن ســكان املدينــة املنــورة )0.7٪( تحــت خــط الفقــر 

ــا يف اليــوم )0.4٪ من الســعوديني  الــدويل البالــغ 1.9 دوالًرا أمريكيًّ

ــا 
ً
ــه وفق و1.5٪ مــن غــري الســعوديني(. وميكــن ترجمــة ذلــك إىل أن
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املنــورة  املدينــة  ســكان  فــإن  الدوليــة،  والتعريفــات  للمعايــري 

بشــكل عــام خــارج دائــرة الفقــر. فالغايــة األوىل مــن الهــدف األول 

ــع ويف  ــع للجمي ــر املدق ــص عــى “القضــاء عــى الفق ــر” تن “ال للفق

كل مــكان بحلــول عــام 2030”، والــذي يقــاس حالًيــا عــى أنــه 

ــا  ــن يعيشــون عــى أقــل مــن 1.9 دوالًرا أمريكيًّ “األشــخاص الذي

يف اليــوم”. لقــد مت تحقيــق هــذا الهــدف تقريًبــا يف املدينــة املنــورة، 

قبــل 10 ســنوات مــن العــام املســتهدف )2030(. وهــذا يشــري إىل 
الجهــود الــي حشــدتها الســلطات الســعودية يف تنفيــذ املبــادرات.[

تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميــع ب. 

ــا 
ً

وفق أبعــاده  بجميــع  الفقــر  يعانــون  الذيــن  األعمــار 

األقــل: عــىل  النصــف  مبقــدار  الوطنيــة  للتعاريــف 

ــر  ــك، فــإن الهــدف املمتثــل يف “القضــاء عــى الفق  عــى ذل
ً
عــاوة

بجميــع أشــكاله يف كل مــكان” لــه غايــة تســتند إىل التعريــف 

الــدويل حيــث تــؤدي املدينــة املنــورة أداًء جيــًدا للغايــة، ولكــن 

ــص  ــل املحــي وتن ــس الدخ ــرى تســتند إىل مقايي ــة أخ ــاك غاي هن

والنســاء  الرجــال  نســبة  تخفيــض   ،2030 بحلــول   “ أنــه  عــى 

بجميــع  الفقــر  يعانــون  الذيــن  األعمــار  جميــع  مــن  واألطفــال 

ــدار النصــف عــى األقــل”.  ــة مبق ــف الوطني ــا للتعاري
ً
أبعــاده وفق

ويف الســياق الســعودي، اعمتــد املرصــد الحــرضي الوطــي مقياًســا 

محلًيــا للحــد الــذي ميثــل %50 مــن متوســط الدخــل الشــهري، 

وبنــاء عــى دراســة املســح االجمتاعــي االقصــادي للرمصــد الحــرضي 

جــري عــام 2021 فــإن حــد )%50 مــن 
ُ
للمدينــة املنــورة والــذي أ

 شــهرًيا يف عــام 2021، 
ً

ــغ حــوايل 4275 ريــاال متوســط الدخــل( بل

تشــري التقديــرات إىل أن 16.2٪ يعيشــون تحــت هــذا الحــد،

تنفيــذ نظــم وتدابــري حمايــة اجمتاعيــة مالمئــة عــىل الصعيــد 

للجميــع: الوطــين 

املبــادرات  مــن  العديــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  اتخــذت 

منهــا:  ،]16,17,18[ الفقــر  ملكافحــة 

مة من مركز امللك سلمان لإلغاثة 	  مشاريع معونة مقدَّ

واملساعدات اإلنسانية.

مبادرات وزارة اإلسكان الي تهدف إىل مساعدة املواطنني 	 

يف العثور عى مساكن مناسبة.

مبادرة حساب املواطن املمصمة لحماية األرس السعودية 	 

من اآلثار املبارشة وغري املبارشة املتوقعة من مختلف 

اإلصاحات االقتصادية، والي قد تسبب أعباء إضافية 

عى بعض رشائح املجمتع.

نظام المضان االجمتاعي لدعم األرس الي ال تتلقى 	 

مساعدة، واأليتام، واألشخاص غري القادرين عى العمل، 

وغريهم من املستفيدين من نظام المضان االجمتاعي.

املنظمات الخريية تحت إرشاف وزارة املوارد البرية 	 

والتمنية االجمتاعية ]16,17,18,19[.

ونفــذت الســلطات الســعودية مبــادرات مختلفــة للقضــاء عــى 

الفقــر بجميــع أشــكاله عــى الصعيديــن الوطــي واملحــي. مــن 

بــني تلــك الــي ميكننــا تعدادهــا: مبــادرات وزارة اإلســكان الــى 

تهــدف إىل مســاعدة املواطنــني يف العثــور عــى مســاكن مناســبة، 

مبــادرة حســاب املواطــن املمصمــة لحمايــة األرس الســعودية مــن 

اآلثــار املبــارشة وغــري املبــارشة املتوقعــة مــن مختلــف اإلصاحــات 

االقتصاديــة، والــي قــد تســبب أعبــاء إضافيــة عــى بعــض رشائــح 

املجمتــع، نظــام المضــان االجمتاعــي لدعــم األرس الــي ال تتلقــى 

العمــل،  عــى  القادريــن  غــري  واألشــخاص  واأليتــام،  مســاعدة، 

وغريهــم مــن املســتفيدين من نظــام المضان االجمتاعــي، املنظمات 

الخرييــة، تحــت إرشاف وزارة املــوارد البريــة والتمنيــة االجمتاعيــة.

كمــا تمشــل مبــادرات اململكــة العربيــة الســعودية األخــرى للقضاء 

عــى الفقــر املســاهمة بشــكل غــري مبــارش يف مكافحــة الفقــر مــا 

يــي: أ. طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة. ب. امليــاه النظيفــة 

الجنســني  بــني  املســاواة  ج.  العــام.  الصحــي  الــرصف  ومضــان 

ومتكــني املــرأة. د. تحقيــق جــودة التعلــم. ه. حيــاة كرميــة وصحيــة 

للجميــع. و. القضــاء عــى الجــوع.

ــويِل اململكة 
ُ
ومبوجــب إســرتاتيجيتها الوطنيــة للتمنيــة االجمتاعيــة، ت

ــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ]16,17,18,19[ تحــدد  الســعودية اهمتاًمــا خاصًّ

األشــخاص  متكــني  إىل  يدعــو  ا  إســرتاتيجيًّ ــا 
ً
هدف الرؤيــة 2030 

 
ً

ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول عــى فــرص عمــل مناســبة، فضــا

عــن التعلــم لمضــان اســتقالهم وإدماجهــم كأعضــاء فعالــني يف 

املجمتــع. وتقــدم الحكومــة مســاعدة نقدية ألرس مــن ذوي اإلعاقة 

ــل التكاليــف املرتبطة بتوفــري الرعاية ألفراد  ملســاعدتهم عــى تحمُّ

األرسة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ]16,17,18,19[ يف عــام 2017، أصــدرت 

الحكومــة قــراًرا يعفــي األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 

والســائقني  املرمضــات  بتوظيــف  املتعلقــة  التأشــريات  رســوم 

والعمــال، مــن أجــل مســاعدتهم عــى إدارة أنشــطتهم اليوميــة. 

وحصــل حــوايل 136500 شــخص عــى هــذا اإلعفــاء، مبــا فيهــم 

ــا. وينــص األمــر امللــيك الصــادر مؤخــًرا 
ً
73500 ذكــوًرا و63000 إناث

عــى وضــع إســرتاتيجية وطنيــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
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 عى ذلــك، وافق مجلس 
ً
بهــدف تحســني نوعيــة حياتهــم. وعــاوة

الــوزراء عــى اقــرتاح بإنشــاء لجنــة شــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاقة. 

اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  مرجعيــة  كهيئــة  اللجنــة  وســتعمل 

وســرتصد الربامــج والخدمــات املقدمــة لهــم. كمــا ســتقوم مبراجعة 

اللوائــح والسياســات وســتقدم املشــورة ذات الصلــة. وســتواصل 

اللجنــة اإلرشاف عــى أنشــطة الــوكاالت ذات الصلــة يف القطاعــني 

الحكومــي والخــاص وكذلــك املؤسســات الخرييــة ]19[.

ــا برامــج حكوميــة تمشــل برنامــج التأمــني االجمتاعــي 
ً

وهنــاك أيض

وشــبكات األمــان االجمتاعــي. ويمشــل برنامــج التأمــني االجمتاعــي 

التقاعديــة،  املعاشــات  ونظــام  التعــاوين،  الصحــي  التأمــني 

والتأمــني ضــد البطالة )Musaned Scheme(. كما تمشل شــبكات 

 مــن اإلعانــات الحكوميــة )إعانــات الغــذاء 
ً

األمــان االجمتاعــي كا

والوقــود والكهربــاء وامليــاه(، وبرامــج حســاب املواطنــني، وبرامــج 

املــأوى،  رعايــة  وبرامــج  التعلمييــة،  والربامــج  اإلســكان،  دعــم 

ــة ]19[. ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق وبرامــج الرعاي

هنــاك  اإلعاقــة،  ذوي  لدعــم  الحكوميــة  املبــادرات  ومبــوازاة 

ــة ملزمــة بالتخفيــف مــن حــدة الفقــر يف  منظمــات غــري حكومي

اللطيــف  امللــك خالــد، ومختــرب عبــد  اململكــة، مثــل: مؤسســة 

الخــريي  والصنــدوق  جميــل(،  )مجمتــع  الفقــر  ملكافحــة  جميــل 

.]19[ املواطــن  وحســاب  االجمتاعــي، 

وكانــت مؤسســة امللــك خالــد أول منظمــة ال تهــدف للربــح تتــوىل 

القيــادة يف إجــراء البحــوث والدراســات ذات الصلــة )دراســة عــن 

 عــن دراســة عــن فقــر اإلنــاث(. ويف هــذا 
ً

مســتوى الكفــاف، فضــا

الصــدد، أجــرت مؤسســة امللــك خالــد دراســة اســتقصائية عــن 

10000 أرسة معيشــية تغطــي جميــع مقاطعــات اململكة، بهدف 

وضــع منهجيــة لقيــاس خــط الفقــر يف اململكــة. وكان للجهــود 

البحثيــة الــي بذلتهــا مؤسســة امللــك خالــد أثــر كبــري عــى قيــادة 

املناقشــات بشــأن هــذه املســألة، وعــى إحالــة املقرتحــات املتعلقــة 

بالحلــول، وأفضــل الســبل ملعالجــة هــذه املســألة. والرابطــة عضــو 

يف الفريــق الوطــي إلســرتاتيجية الحمايــة االجمتاعيــة الــذي يــم 

للفقــر ومتكــني  للتصــدي  مــن خالــه وضــع سياســات وبرامــج 

الرائــح الضعيفــة مــن املجمتــع ]19[.

يشــارك مختــرب عبــد اللطيــف جميــل ملكافحــة الفقــر )مجمتــع جميل( 

يف الكفــاح العاملــي ضــد الفقــر، ويف تقــدمي املســاعدات للفقــراء. 

يهــدف مختــرب عبــد اللطيــف جميــل ملكافحــة الفقــر إىل خدمــة 100 

مليــون شــخص حــول العــامل خــال الســنوات القادمــة، مــن خــال 

رشاكات دوليــة مــع البلــدان واملؤسســات الدوليــة واملنظمــات 

اإلمنائيــة العامليــة. كمــا يقــدم مختــرب عبــد اللطيــف جميــل ملكافحة 

الفقــر الدعــم للدراســات واألعمــال البحثية ملكافحــة الفقر، ويقدم 

برامــج تدريبيــة للمتخصصــني يف هــذا املجــال ]19[.

يعمــل الصنــدوق الخــريي االجمتاعــي، كمؤسســة خرييــة، ككيــان 

مؤســيس مســتقل. وتمتثــل مهمــة اللجنــة يف تحســني الظــروف 

املعيشــية للمواطنــني املحتاجــني يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

وتضطلــع اللجنــة الدامئــة بــدور رائــد يف تعزيــز القطــاع غــري الربحــي 

ويف التصــدي للتحديــات الــي تواجــه العمــل اإلمنــايئ، مــن خــال 

ــة يف تحســني  ــر. وتســاهم اللجن ــم األث ــكار وتقي المتكــني واالبت

القطاعــات املســتهدفة مــن خــال حلــول  مســتويات معيشــة 

وابتــكارات الجــودة. وتقــدم أنشــطة الصنــدوق للمســتفيدين 

املســتهدفني يف جميــع أقــاميل اململكــة مــن خــال شــبكة مــن عــدة 

ــة ]19[. ــق األهــداف املطلوب رشاكات لتحقي

برنامــج حســاب املواطــن هــو برنامــج يســعى إىل تخفيــف عــبء 

ــألرس الســعودية  ــايل ل ــدمي الدعــم امل ــني الســعوديني وتق املواطن

ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط، لمضــان حياة أفضــل للمواطنني. 

يف  يكونــون  قــد  الذيــن  املواطنــني  لتعويــض  الربنامــج  بــدأ 

 للسياســات االقتصاديــة الــي تنفذهــا الحكومــة. 
ً

خطــر نتيجــة

األســاس املنطقــي لحســاب املواطــن هــو أنــه مت تقــدمي الدعــم يف 

شــكله الســابق لجميــع املســتهلكني، مبــا يف ذلــك غــري الســعوديني 

ــع  ــع. والمســاح للجمي ــني الســعوديني ذوي الدخــل املرتف واملواطن

ــة احتياجــات األشــخاص  ــات، يعــي معامل بالحصــول عــى اإلعان

يــؤدي  املنخفــض واملرتفــع عــى حــد ســواء، ممــا  الدخــل  ذوي 

ــدوره إىل اإلفــراط يف اســتهاك املنتجــات املدعومــة. إن إعــادة  ب

توجيــه اإلعانــات إىل املســتفيدين املؤهلــني أمــر ال بــد أن يعــزز 

االســتهاك الرشــيد. يهــدف الربنامــج إىل إعــادة توجيــه اإلعانــات 

إىل القطاعــات املؤهلــة، بطريقة تعزز االســتهاك الرشــيد ومضان 

تقــدمي اإلعانــات بطريقــة عادلــة للفئــات املؤهلــة. مبوجــب برنامــج 

حســاب املواطــن، ســيم تقــدمي اإلعانــات عــى شــكل مدفوعــات 

 يف حســابات املســتفيدين املؤهلــني. 
ً
نقديــة يــم إيداعهــا مبــارشة

وتجــدر اإلشــارة إىل أن التحويــات النقديــة أداة فعالــة ومعــرتف 

ــا لتشــجيع النــاس عــى االدخــار. يســعى الربنامــج إىل  بهــا دوليًّ

ــد أن تزيــد مــن كفــاءة  تحقيــق العديــد مــن األهــداف الــي ال ب

اإلعانــات الحكوميــة للمواطنــني، وتشــجيع االســتهاك الرشــيد 

للخدمــات األساســية مــن ِقبــل األرس وتقليــل اآلثــار الســلبية 

لإلصاحــات االقتصاديــة ]19[.
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وبصفــة عامــة، فــإن معظــم ســكان املدينــة املنــورة ال يعانــون 

للمعايــري  ــا 
ً
وفق للفقــر:  الــدويل  للتعريــف  ــا 

ً
وفق الفقــر  مــن 

والتعريفــات الدوليــة، فــإن ســكان املدينــة بشــكل عــام خــارج حــد 

الفقــر يف عــام 2021: أقــل مــن 1٪ مــن ســكان املدينــة املنــورة )0.7 

ــا  ٪( يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــدويل البالــغ 1.9 دوالًرا أمريكيًّ

يف اليــوم.

لكــن بالنظــر إىل املقاييــس املحليــة للدخــل مــن خــال املرصــد 

املدينــة  يف  األرس  مــن   ٪16.2 فــإن  املنــورة،  للمدينــة  الحــرضي 

 قــدره % 50 أو أقــل مــن متوســط الدخــل 
ً

املنــورة تحقــق دخــا

املحــي يف عــام 2021، فقــد نفــذت الســلطات الســعودية مبادرات 

مختلفــة للقضــاء عــى الفقــر بجميــع أشــكاله عــى املســتويني 

ــادرات وزارة اإلســكان  الوطــي واملحــي ]1، 3، 8[، مــن خــال مب

ــاد املســكن املناســب،  ــني عــى إيج ــة إىل مســاعدة املواطن الهادف

ومبــادرة حســاب املواطــن املمصمــة لحمايــة األرس الســعودية مــن 

التأثــري املبــارش وغــري املبــارش املتوقــع مــن اإلصاحــات االقتصاديــة 

ــة  ــاء إضافيــة عــى رشائــح معين املختلفــة، والــي قــد تســبب أعب

غــري  األرس  لدعــم  االجمتاعــي  المضــان  ونظــام  املجمتــع،  مــن 

املدعومــة، واأليتــام، وغــري القادريــن عــى العمــل، وغريهــم مــن 

املســتفيدين مــن نظــام المضــان االجمتاعــي، والجمعيــات الخرييــة 

تحــت إرشاف وزارة املــوارد البريــة والتمنيــة االجمتاعيــة.

زيادة ملحوظة يف الدخل مبرور السنوات:

وتجــدر اإلشــارة إىل زيــادة الدخــل مبــرور الوقــت، فعــى املســتوى 

ــغ  اإلقلميــي: متوســط الدخــل الشــهري بالريــال يف عــام 2012 بل

)7,889(، مث ارتفــع يف عــام 2015 إىل )8,765(، وذلــك بالزامــن مع 

الزيــادة يف الناتــج املحــي اإلجمــايل القومــي خــال نفــس الفــرتة. 

مث ارتفــع مــن جديــد يف 2018 لبيلــغ )9,646(، وقــد يرجــع ذلــك 

إىل مبــادرات برامــج رؤيــة 2030 الــي تهــم باملجــاالت االجمتاعيــة 

واالقتصاديــة.

ــا للتعريــف الــدويل للفقــر: أقــل مــن 1٪ مــن ســكان 
ً

الحقيقــة: بشــكل عــام، يخــرج معظــم ســكان املدينــة مــن دائــرة الفقــر وفق

ــا يف اليــوم. املدينــة املنــورة )0.7٪( يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــدويل البالــغ 1.9 دوالًرا أمريكيًّ

الحقيقــة: لكــن بالنظــر إىل القياســات املحليــة للدخــل ملرصــد املدينــة املنــورة الحــرضي، فــإن 16.2٪ مــن األرس يف مدينــة املدينــة املنــورة 

حققــت معــدل دخــل %50 فأقــل مــن متوســط الدخــل يف عــام 2021.

السياســات: إن املبــادرات والجهــود الــي بذلتهــا الســلطات الســعودية عــى الصعيديــن الوطــي واملحــي قــد أتــت بنتائجهــا، ومن بينها 

مــا يــي: مبــادرات وزارة اإلســكان الــى تهــدف إىل مســاعدة املواطنــني يف العثــور عــى مســاكن مناســبة، مبــادرة حســاب املواطــن 

املمصمــة لحمايــة األرس الســعودية مــن اآلثــار املبــارشة وغــري املبــارشة املتوقعــة مــن مختلــف اإلصاحــات االقتصادية، والي قد تســبب 

أعبــاء إضافيــة عــى بعــض رشائــح املجمتــع، نظــام المضــان االجمتاعــي لدعــم األرس الــي ال تتلقــى مســاعدة، واأليتــام، واألشــخاص 

غــري القادريــن عــى العمــل، وغريهــم مــن املســتفيدين مــن نظــام المضــان االجمتاعــي، املنظمــات الخرييــة، تحــت إرشاف وزارة املــوارد 

البريــة والتمنيــة االجمتاعيــة.

الخامتة: النتائج والتوصيات الرئيسية:   4ـ1ـ3
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املســتدامة  التمنيــة  أهــداف  مــن  الثامــن  الهــدف  يســعى 

والشامل  املطرد،  االقتصادي  المنو  »تعزيز  إىل  )الهــدف 8( 

العمل  وتوفري  واملنتجة،  الكاملة  والعمالة  واملستدام،  للجميع، 

الائق للجميع«. ]1,2[ يمشــل ذلــك الحفــاظ عــى نصيــب الفــرد مــن 

ــة، تحقيــق مســتويات  ــا للظــروف الوطني
ً
المنــو االقتصــادي وفق

ــاء  ــع واالرتق ــة مــن خــال التنوي ــة االقتصادي أعــى مــن اإلنتاجي

التكنولوجــي واالبتــكار، مبــا يف ذلــك مــن خــال الرتكــزي عــى 

كثيفــة  والقطاعــات  العاليــة  املضافــة  القميــة  ذات  القطاعــات 

ــا إىل تحقيــق 
ً

العمالــة. تهــدف أهــداف التمنيــة املســتدامة أيض

عــى  قــادرة  أساســية  هيــاكل  »إقامــة  يف  املمتثــل   9 هدفهــا 

المصــود، وتحفــزي التصنيــع الشــامل للجميــع، وتشــجيع االبتــكار«، 

ويف هدفهــا 12 املمتثــل يف »مضــان وجــود أمنــاط اســتهاك وإنتــاج 

مســتدامة«. وجميــع هــذه األهــداف مقرتنــة بعــدة أهــداف أخــرى 

عــى املســتويات االجمتاعيــة والبيئيــة والراكــة للقضــاء عــى 

الفقــر بجميــع أشــكاله يف كل مــكان.

ــد  ــا 2030، العدي ــة الســعودية، يف رؤيته اتخــذت اململكــة العربي

مــن  كل  عــى  املســتدامة  التمنيــة  لتحقيــق  املبــادرات  مــن 

املســتويات الوطنيــة واإلقلمييــة واملحليــة، حيــث مت إطــاق رؤيــة 

اململكــة العربيــة الســعودية 2030 يف إبريــل 2016 لتتمضــن عــدًدا 

مــن األهــداف اإلســرتاتيجية املحــددة، باإلضافــة إىل مجموعــة 

مــن مــؤرشات األداء الرئيســية الــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــال 

غــري  والقطاعــات  والخــاص،  العــام  القطاعــني  بــني  التعــاون 

الربحيــة داخــل اململكــة ]16[، كمــا مت وضــع منــوذج فعــال للحوكمــة 

مــن ِقبــل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتمنيــة ملواءمــة الرؤيــة 

مــع الربامــج املحققــة ألهــداف اإلســرتاتيجية للرؤيــة الســعودية 

2030، وقــد مت اعمتــاد منــوذج الحوكمــة الفعــال واملتكامــل لرتجمــة 

الرؤيــة إىل برامــج تنفيذيــة مختلفــة تحقــق أهدافهــا وتوجهاتهــا، 

ومــن بــني تلــك الربامــج برنامــج التحــول الوطــي 2020 )6(، وهــو 

حالًيــا يف املرحلــة الثانيــة 2021-2025 ]17,18[.

 2016 عــام  يف   )NTP( الوطــي  التحــول  برنامــج  إطــاق  مت 

الرؤيــة مــع أكــرب عــدد مــن األهــداف  برنامــج لتحقيــق  كأول 

اإلســرتاتيجية املخصصــة الــي تهــدف إىل تحقيــق المتــزي يف األداء 

الحكومــي، تطويــر البنيــة التحتيــة الازمــة لتهيئــة البيئــة املمكنــة 

للقطــاع االقتصــادي، ورفــع مســتوى املعيشــة. وقــد مت مــن خــال 

الربنامــج وبالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات يف كافــة القطاعــات، 

وضــع اإلســرتاتيجيات، وإطــاق مبــادرات، وإدارة مشــاريع وذلك 

لتحقيــق أهدافــه. ]17[ ومــن املاحــظ أن برنامــج التحــول الوطــي 

خطــوات  إنجــاز  يف  األوىل  املرحلــة  يف  نجــح  قــد   )2021-2025(

رئيســية نحــو تحقيــق الرؤيــة الســعودية 2030، مــن خــال متكــني 

باإلضافــة إىل  األجنبيــة،  الخــاص وجــذب االســتمثارات  القطــاع 

ــا 
ً

تطويــر قطــاع الســياحة والحفــاظ عــى الــرتاث الوطــي، وأيض

العمــل عــى متكــني املــرأة، وتعزيــز التمنيــة املجمتعيــة وتطويــر 

ــة ســوق العمــل ]18[. ــادة جاذبي القطــاع غــري الربحــي، وزي

وتتطلــب التمنيــة املســتدامة اتبــاع نهــج متعــدد األبعــاد يســتند 

إىل العديــد مــن إســرتاتيجيات التمنيــة واملبــادرات عــى مســتوى 

كل مــن املناطــق واملــدن، كمــا أطلقــت منطقــة املدينــة املنــورة 

والربامــج  والسياســات  اإلســرتاتيجيات  مــن  العديــد  ونفــذت 

إىل جانــب رؤيــة عــام 2030، وبرنامــج التحــول الوطــي لعــام 

هــذه  ترتبــط  حيــث  أخــرى،  أعمــال  وجــداول  وبرامــج   ،2020

اإلســرتاتيجيات واملبــادرات بشــكل أســايس مــع املزايا التنافســية 

الهدف الثامن: )تعزيز المنو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع، واملستدام،  2ـ3
والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع(:

8
)تعزيز المنو االقتصادي املطرد، والشامل، واملستدام، والعمالة الكاملة الهدف

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع(.

 مقدمة: االقتصاد الحرضي يف املدينة املنورة مضن أهداف التمنية املستدامة  1ـ2ـ3
ورؤية 2030 وبرامجها:
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الرئيســية للمدينــة املنــورة مثــل: )أ( مركز إســامي ووجهة للزوار: 

عامــة ممــزية للثقافــة اإلســامية، موطــن ثــاين أقــدس مدينــة 

يف اإلســام. )ب( الــرثاء الطبيعــي الثقــايف: حيــث تعتــرب أحــد 

 يف املنطقــة الــي تمتــزي بتضاريــس 
ً

أكــرث املناطــق الســاحلية جاذبيــة

األرض الخابــة واملواقــع الثقافيــة. ج( االقتصــاد املتنــوع: تحظــى 

لتحفــزي  العاليــة  اإلمكانــات  ذات  بالقطاعــات  املنــورة  املدينــة 

ــع والخدمــات  ــن والتصني ــا )التعدي ــة وتنويعه ــة االقتصادي التمني

اللوجســتية والزراعــة( ]20,21,22[.

تهــدف إســرتاتيجية املدينــة املنــورة يف املقــام األول إىل دفع عجلة 

اقتصادهــا ومتكــني مجمتعهــا والحفــاظ عــى بيئتهــا، حيــث تكمــن 

للمدينــة  اإلقلمييــة  لإلســرتاتيجية  األساســية  الركائــز  إحــدى 

املنــورة لعــام 2030 يف االزدهــار “التمنيــة االقتصاديــة املتنوعــة 

عوامــل  تعزيــز  أ(  إىل:  الركــزية  هــذه  وتهــدف  واملســتدامة”، 

المتكــني املســتهدفة للقطاعــات والوجهــات االســتمثارية الجذابــة. 

ب( اقتصــاد إســامي قــوي. ج( ازدهــار مجمتــع الــركات الصغرية 

واملتوســطة. د( االســتخدام األمثــل والفعــال للمــوارد الطبيعيــة. 

بنــاًء  املســتهدفة  االقتصاديــة  القطاعــات  أولويــات  تحديــد  مت 

عــى مــزية التنافســية للمدينــة املنــورة، وأولويــات رؤيــة 2030، 

ــة للقطــاع. ــة واالقتصادي واملســاهمة االجمتاعي

ــورة 2030، امللخــص التنفيــذي،  ــة املن )إســرتاتيجية منطقــة املدين

ديمســرب 2019(:

ــة  ــة املدين ــل منطق ــورة إىل تحوي ــة املن ــدف إســرتاتيجية املدين ته

مــن خــال دفــع عجلــة االقتصــاد ومتكــني املجمتــع والحفــاظ عــى 

البيئــة. ومــن الجانــب االقتصــادي، تهــدف إىل زيــادة منــو الناتــج 

املحــي اإلجمــايل اإلقلميــي )2.9 مــرة(، وخلــق 402,000 فرصــة 

الســعودية،  األرس  بــني   ٪70 بنســبة  البطالــة  وخفــض  عمــل، 

وزيــادة إنشــاء مؤسســات األعمــال الجديــدة )2.5 مــرة(. ]20[.

 )NSS( املزايــا النســبية: تقــدم املدينــة املنــورة مزايــا هيــاكل وديناميــات املدينــة واملنطقــة. تحــدد اإلســرتاتيجية املكانيــة الوطنيــة

ــورة: )أ( تحقيــق تمنيــة  ــة املن ــورة كرمكــز منــو وطــي. أهــداف اإلســرتاتيجية الوطنيــة لألمــن يف منطقــة املدين ــة املن ــة املدين مدين

حرضيــة إقلمييــة متوازنــة عــى املــدى الطويــل. )ب( توســيع المنــو االقتصــادي وتعزيــزه. )ج( تعزيــز مراكــز منــو مختــارة يف مــدن 

املنطقــة. )د( االســتفادة القصــوى مــن املعــدات األساســية املوجــودة يف املراكــز الحرضيــة الرئيســية الحاليــة، حيــث يعيــش ثلثــا 

ســكان املنطقــة يف مدينــة املدينــة املنــورة.

السياســات الحاليــة: تقــوم إســرتاتيجية التنويــع عــى توليــد منــو أقــوى غــري نفطــي، وتمشــل خصخصــة مؤسســات عامــة مختــارة، 

وتشــجيع زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص، مبــا يف ذلــك الــراكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، وتبســيط عمليــات التصاريــح، 

وتشــجيع االســتمثار األجنبــي.

السياسات الحالية: إسرتاتيجية املدينة الذكية تتبىن مبادئ التمنية املستدامة نحو اقتصاد أخرض.
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مزايا املوارد الدينية واالجمتاعية واالقتصادية باملدينة املنورة: 2ـ2ـ3

ودينيــة  تاريخيــة  بأهميــة  املنــورة  املدينــة  منطقــة  تحظــى 

واقتصاديــة كــربى؛ نظــًرا ملوقعهــا الفريــد ووجــود املســجد النبــوي 

الريــف بهــا، حيــث يجــذب املســجد النبــوي الريــف وقــرب النبــي 

مايــني مــن املســلمني مــن كل أرجاء العــامل إىل املدينة كل عام يف 

ا  ــا رئيســيًّ
ً
مومســي الحــج والعــرمة، ممــا يجعــل املدينــة املنــورة مكان

لصناعــة الســياحة يف اململكــة. كمــا بــدأت املدينــة تتوســع رسيًعــا 

الحكومــة  المنــو الرسيــع، وجهــت  الســبعينيات، وبســبب  منــذ 

االســتمثارات بشــكل كبــري يف البنيــة التحتيــة لجــذب العمالــة مــن 

ــد مــن  ــا أدى إىل مزي ــدول األخــرى؛ مم ــع أنحــاء اململكــة وال جمي

المنــو يف املدينــة. عــى مســتوى اململكــة، كان المنــو الســكاين يف 

املناطــق الحرضيــة يف املدينــة املنــورة مدفوًعــا بإســرتاتيجية تمنيــة 

وطنيــة تهــدف إىل تقليــل اعمتــاد اململكــة عــى صــادرات النفــط، 

مــن خــال تنويــع اقتصادهــا وتطويــر األنشــطة الحرضيــة يف 

مجــاالت الصناعــة والتجــارة والخدمــات.

املوارد االجمتاعية – االقتصادية: 2ـ2ـ2ـ3

الصناعة

املزايا الدينية 1ـ2ـ2ـ3

يف  االقتصاديــة  القطاعــات  وأهــم  أكــرب  مــن  الصناعــة  عــد 
ُ
ت

صناعيتــان:  مدينتــان  توجــد  حيــث  املنــورة،  املدينــة  منطقــة 

األوىل هــي املدينــة الصناعيــة يف ينبــع، وهــي ثــاين أكــرب مدينــة 

ــة  ــة الصناعيــة يف املدين صناعيــة يف اململكــة، والثانيــة هــي املدين

ــع يف  ــت عــى مســاحة عــرة مايــني مــرت مرب ــي ُبِنَي ــورة، ال املن

ــع )10، 11، 12( خــال  ــر ينب ــج معمــل تكري ــع، وقــد أنت ــة ينب مدين

عــام 2012 حــواىل 25.5٪ مــن إجمــايل منتجــات تكريــر النفــط يف 

ــغ إجمــايل االســتمثارات الصناعيــة  اململكــة. ويف نفــس العــام، بل

 ٪10.2 ميثــل  مــا  لاير ســعودي، وهــو  مليــار  املنطقــة 88.9  يف 

ــغ  ــذي بل ــة يف اململكــة، وال ــل املحطــات اإلنتاجي مــن إجمــايل متوي

ــه 873.2 مليــار لاير ســعودي. باإلضافــة إىل ذلــك، وبحلــول  إجماليُّ

ــغ عــدد عمــال املصانــع املســجلني يف املدينــة  نهايــة عــام 2013، بل

املنــورة 32,500 عامــل، وهــو مــا ميثــل 3.9٪ مــن إجمــايل القــوى 

العاملــة يف املصانــع يف اململكــة، والــي بلــغ مجموعهــا 828,000 

عامــل ]12,20[.

الشكل 3.3 : شبكة التكتالت االقتصادية.
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية 2019، تقرير املنظور التمنوي للمدينة املنورة 2019.
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

الزراعة

ال يــزال القطــاع الزراعــي مــن أهم القطاعــات االقتصادية يف املنطقة، 

حيــث بلــغ إجمــايل مســاحة املحاصيــل 27.5 ألــف هكتــار يف عــام 2011، 

وهــو مــا ميثــل حــوايل 3.5٪ مــن إجمــايل مســاحة املحاصيــل يف اململكــة، 

والــي بلــغ مجموعهــا 788,000 هكتــار يف نفــس العــام. ُيعــد كل 

مــن خيــرب والعــا، اللــذان ينتجــان يف الغالــب المتــور والقمــح، املركزيــن 

ــا مبــارًشا باملحــور الزراعــي 
ً
الزراعيــني الرئيســيني، ويرتبطــان ارتباط

للمملكــة الــذي يشــكله القصــم وحائــل وتبــوك واملدينــة املنــورة. 

ــا إنتاًجــا كبــرًيا مــن العســل يف عــام 2011 
ً

وشــهدت املنطقــة أيض

ــورة، الكتــاب اإلحصــايئ  ــة املن ــا. )املنظــور التمنــوي للمدين ــغ 119 طنًّ بل

الســنوي للزراعيــة 2012، وزارة الزراعــة(. نظــًرا للتضاريــس الفريــدة 

للمنطقــة، متتلــك املدينــة املنــورة مســاحة كبــرية مــن األرايض الزراعية، 

تبلــغ نســبتها حــوايل 23.3٪ مــن إجمــايل املدينــة املنــورة. عــى الرغــم 

مــن أن األرايض الزراعيــة هــي عنــارص ذات داللــة تاريخيــة، إال أن 

املدينــة املنــورة تعرضــت خــال العقــود القليلــة املاضيــة لفقــدان رسيــع 

لــألرايض الزراعيــة، خاصــة داخــل املدينــة. وهــذا يؤكد الحاجــة إىل اتخاذ 

إجــراءات فوريــة للحفــاظ عــى الرقعــة الزراعيــة املتبقيــة وإدماجهــا 
بشــكل أفضــل يف الهيــكل الحــرضي والوظائــف الحرضيــة ]12,20[.[

التعدين واستغالل املحاجر:

أحــد  املنــورة  املدينــة  املحاجــر يف  التعديــن واســتغال  ُيعــد قطــاع 

األنشــطة الرئيســية الــي ميكــن أن تســاهم يف اســتخدام املــوارد 

الطبيعيــة املوجــودة باملنطقــة، حيــث يغطــي احتياجات قطاعــي البناء 

والصناعــة مــن املــواد الخــام. وتعمــل بعــض الــركات واملؤسســات 

يف املوقــع الســتخراج املــواد الخــام، مثــل الحجــر الجــريي والجبــس، 

وتســتخدم هــذه املــواد يف تصنيــع منتجــات الجبــس، واإلمسنــت 

)الرمــل(، والســرياميك )الطــني والكاولــني(، والزجــاج )رمل الســيليكا(، 

باإلضافــة إىل املــوارد املعدنيــة الطبيعيــة األخــرى مثل النحــاس والزنك 

ا كبــرًيا. وتقع مناطق التعدين  والرصــاص، حيــث تشــكل مــورًدا إقلمييًّ

الرئيســية يف املنطقــة يف الحناكيــة وينبــع، الــي يتوفــر بهــا كل مــن 

الذهــب والنحــاس وخامــات التنتالــوم واملنغنــزي. حيــث مت اكتشــاف 

ــا للتعديــن يف املنطقــة، اســتناًدا إىل الدراســات  أكــرث مــن 136 موقًع

ــة املنــورة منجــم رئيــيس يســتخرج  الجيولوجيــة. كمــا يوجــد يف املدين

منــه أغــى معــادن يف اململكــة، وهــو خــام ومنجــم مهــد الذهــب الــذي 

متلكــه رشكــة التعديــن الســعودية معــادن، حيــث يــم اســتخراج الخام 

ر اإلنتاج الســنوي  منــه مث يعالــج مــن أجل اإلنتــاج النهايئ للذهب، ويقدَّ

ملنجــم مهــد الذهــب بأكــرث مــن 1,500 كيلوجــرام من الذهــب، 3,300 

كيلوجــرام مــن الفضــة، 900 طــن مــن النحــاس، 600 طــن مــن الزنــك 

ــورة، التقريــر اإلحصــايئ الفــي  ــة املن ا. )املنظــور التمنــوي للمدين ســنويًّ

واملــايل عــن أنشــطة التعديــن لعــام 2012، وزارة البــرتول والــرثوة 

ــة ]12,20[. املعدني

الشكل 4.3: املوارد الطبيعية.
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية 2019، املنظور التمنوي للمدينة املنورة 2019.
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

تقــدم املدينــة املنــورة مــزية نســبية لهيــكل وديناميكيــات منطقــة 

ــا مبــارًشا مبدينــة ينبــع والعــا 
ً
املدينــة ككل، حيــث ترتبــط ارتباط

واملهــد وبــدر وخيــرب والحناكيــة والعيــص ووادي الفــرع، لتشــكل 

منطقــة املدينــة. كمــا تمتتــع منطقــة املدينــة بالعديــد مــن املزايــا 

االقتصاديــة والتنافســية: الرتاثيــة والدينيــة والصناعيــة والزراعيــة 

ــط هــذه االتجاهــات الناشــئة  كمــا هــو موضــح يف الخريطــة. وترتب

ــا  ــا ووظيفيًّ الــي تربــط املدينــة املنــورة باملــدن المثــاين األخــرى مكانيًّ

بالنظــم االقتصاديــة والسياســية واالجمتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة. 

عــى مســتوى منطقــة املدينــة، تمتتــع ينبــع وبــدر بعاقــة قويــة مــع 

املدينــة املنــورة فميــا يتعلــق بتوفــري امليــاه والتجــارة والنقــل. باإلضافــة 

إىل ذلــك، تمتتــع املنطقــة بإمكانيــات زراعيــة عاليــة داخــل املدينــة ويف 

املناطــق املحيطــة بهــا يف الحناكيــة و املندســة وشــجوى وأبــو ربيــق، 

وبــرصف النظــر عــن املوقــع املركــزي للمدينــة املنــورة كرمكــز ديــي 

وصناعــي وتجــاري، توجــد قطاعــات اقتصاديــة رئيســية أخــرى، مثــل 

التجــارة والصناعــة واألنشــطة البحريــة األخــرى الــي تقــع يف ينبع، يف 

الجــزء الغربــي مــن منطقــة املدينــة املنــورة، يف حــني ترتكــز الزراعــة يف 

الحناكيــة، والخدمــات يف بــدر. كمــا تســتفيد املدينــة املنــورة واملناطق 

التابعــة لهــا مــن محطــة تحليــة امليــاه يف ينبــع، وال يقــل عــن ذلــك 

أهميــة اتصــال مينــاء الريــس يف بــدر، ممــا يجعــل العاقــة الوظيفية 

أقــوى ملنطقــة املدينــة.

وعــى الرغــم مــن أن الناتــج االقتصــادي ملنطقــة املدينــة قــد يكــون 

، إال أن إدارتهــا تتطلــب اســتمثارات كبــرية يف البنيــة التحتيــة، 
ً

هائــا

وال ســميا لتســهيل عملية التنقل واالتصال لتشــكيل ناتج اقتصادي 

كبــري، يجمــع بــني األســواق الكبــرية والعمالــة املاهــرة واالبتــكار. 

تمتتــع منطقــة املدينــة املنــورة بالفعــل بشــبكة طــرق وجســور جيــدة 

تربــط بــني مدنهــا الرئيســية ومناطقهــا األخــرى.

وأخــرًيا، توقــع املخطــط اإلقلميــي للمدينــة املنــورة لعــام 1420هـــ 

)1999م( إنشــاء ثــاث مناطــق ســكنية جديــدة باإلضافــة إىل ثــاث 

مــدن تابعــة مضــن دائــرة نصــف قطرهــا 60 كيلومــرًتا مــن منطقــة 

الحــرم، والــي مــن املقــرر ربطهــا باملدينــة املنــورة مــن خــال شــبكة 

طــرق هرميــة، ويف بعــض الحــاالت، شــبكة ســكك حديديــة إقلمييــة. 

كمــا هــو موضــح يف الفصــل 2.3 النقــل الحــرضي، ستســاعد هــذه 

املــرور بشــكل أفضــل عــى  الزيــادة يف حركــة  الخطــة عــى إدارة 

مســتوى املدينــة وبــني املــدن املجــاورة 10,20[[.

هيكل منطقة املدينة 3ـ2ـ2ـ3

الشكل 5.3:  االتصال الوظيفي.
املصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2019. املنظور التمنوي للمدينة املنورة.
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

ينــص الهــدف الثامــن مــن أهــداف التمنية املســتدامة عــى “تعزيز 

المنو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع، واملستدام، والعمالة 

الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الائق للجميع”. ويمشــل ذلــك 

ــا للظــروف 
ً
الحفــاظ عــى نصيــب الفــرد مــن المنــو االقتصــادي وفق

الوطنيــة، وتحقيــق مســتويات أعــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة 

مــن خــال التنويــع واالرتقــاء التكنولوجــي واالبتــكار، مبــا يف ذلــك 

الرتكــزي عــى القطاعــات ذات القميــة املضافــة العاليــة والقطاعــات 

متغــريات   / مــؤرشات  القــم  هــذا  يتمضــن  العمالــة.  كثيفــة 

ــج اإلجمــايل، والمنــو يف عــدد  ــث النات االقتصــاد الحــرضي مــن حي

مــن املؤسســات االقتصاديــة، وخصائــص القــوى العاملــة وحجمهــا 

النســبي ومعــدل المنــو يف القطاعــات املختلفــة ]1,2[.

ــة  ــر البني ــرية يف تطوي ــد قامــت اململكــة بضــخ اســتمثارات كب وق

التحتيــة الازمــة لتنفيــذ إســرتاتيجية التمنيــة االقتصاديــة، حيــث 

-كمــدن  املكرمــة  ومكــة  املنــورة  املدينــة  مــن  كل  اســتفادت 

مقدســة ووجهــة للحــج والعــرمة- مــن هــذه االســتمثارات، كمثــل 

الريــاض؛  مثــل:  األخــرى،  التنافســية  واملــدن  الكــربى  املــدن 

وجــدة؛  الرئيــيس،  االقتصــادي  واملحــرك  الوطنيــة  العامصــة 

البحــر األحــرم، والدمــام قلــب  املطلــة عــى  الســاحلية  املدينــة 

إنتــاج النفــط بقيــادة رشكــة أرامكــو الســعودية. كمــا أطلقــت 

اململكــة مروًعــا كبــرًيا إلنشــاء مــدن اقتصاديــة، كأحــد مكونــات 

لتعزيــز قدرتهــا  الوطنيــة،  االقتصــادي  التنويــع  إســرتاتيجيات 

التنافســية العامليــة، وتحقيــق تمنيــة متوازنــة، وترسيــع خلــق 

فــرص العمــل وتحســني مســتويات املهــارات الســعودية. وُيعــد 

ــه حديــث للمشــاريع التمنويــة  إنشــاء املــدن االقتصاديــة مبثابــة توجُّ

والــي يــم تنفيذهــا كجــزء مــن رؤيــة 2030. ]12,17,18[ وتتيــح هــذه 

بــني  الراكــة  خــال  مــن  ت 
َ
نِشــئ

ُ
أ -والــي  االقتصاديــة  املــدن 

 لزيــادة االســتمثارات 
ً
القطاعــني العــام والخــاص- فرًصــا كبــرية

يف قطاعــات جديــدة مثــل التكنولوجيــات الناشــئة واألنشــطة 

الــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن تعزيــز  الرتفيهيــة والســياحية 

القــدرة التنافســية للمملكــة ]12,17,18[. مت تخطيــط املــدن االقتصاديــة 

ــا ملفهــوم “املــدن الذكيــة” ومبــادئ التمنيــة املســتدامة، وهــي 
ً
وفق

ــة  ــدن هــي “مدين ــك امل ــة نحــو االقتصــاد األخــرض. إحــدى تل بواب

والــي  املنــورة،  املدينــة  يف  تقــع  الــي  االقتصاديــة”،  املعرفــة 

 . املعرفــة]12,22[  القامئــة عــى  الصناعــات والخدمــات  تركــز عــى 

ومــن املتوقــع أن تســتضيف 200,000 نمســة يف مســاحة تبلــغ 

دوالر  مليــارات   7 قدرهــا  وباســتمثارات  مربًعــا،  4.8 كيلومــرًتا 

ــك  ــة املل ــرى: مدين ــة األخ ــدن االقتصادي ــيك. ومــن مضــن امل أمري

عبــد هللا االقتصاديــة، ومدينــة األمــري عبــد العزيــز بــن مســاعد 

االقتصاديــة، ومدينــة جــازان االقتصاديــة، ومركــز امللــك عبــد هللا 

املــايل، ومدينــة الفيصليــة، ومدينــة نيــوم ]12,17,18[.

وإىل جانــب هــذه االســتمثارات الضخمــة، حــددت اإلســرتاتيجية 

وطــي،  منــو  كرمكــز  املنــورة  املدينــة  دور  الوطنيــة  العرمانيــة 

ــورة. كمــا تهــم  ــة املن وهــو أحــد املراكــز الثاثــة يف منطقــة املدين

اململكــة بشــكل كبــري بتطويــر اإلســرتاتيجية العرمانيــة الوطنيــة 

ــة بــني املناطــق املختلفــة،  الــي تهــدف إىل تحقيــق تمنيــة متوازن

ــا إىل تحقيــق منــط متــوازن لتوزيــع الســكان داخــل 
ً

وتســعى أيض

اململكــة؛ وذلــك للحــد مــن العواقــب الســلبية للمنــو الســكاين 

مــزية  املنــورة  املدينــة  تقــدم  الكــربى. كمــا  املــدن  الرسيــع يف 

حيــث  ككل،  املدينــة  منطقــة  وديناميكيــات  لهيــكل  نســبية 

ــا مبــارًشا مبدينــة ينبــع والعــا واملهــد وبــدر وخيــرب 
ً
ترتبــط ارتباط

والحناكيــة والعيــص ووادي الفــرع؛ لتشــكل منطقــة املدينــة ]20[.

توفــر املدينــة املنــورة -الــي يبلــغ عــدد ســكانها املقميــني أكــرث 

مــن 1.45 مليــون نمســة باإلضافــة إىل حــوايل تســعة مايــني 

ا– التكتــات اقتصاديــة ووفــورات الحجــم، كمــا أنهــا  زائــر ســنويًّ

ــة  ــا عــى املســتوى الوطــي، حيــث تعتــرب املدين تلعــب دوًرا مهمًّ

ا للتمنيــة الوطنيــة؛ ملــا تمتتــع بــه مــن مــوارد مهمــة 
ً
املنــورة مركــز

مثــل الزراعــة والصناعــة وغريهــا مــن األنشــطة املــدرة للدخــل، 

املحــرك  هــي  املنــورة  املدينــة  عــد 
ُ
وت الدينيــة،  الســياحة  مثــل 

االقتصــادي ملنطقــة املدينــة، وتشــكل مــا يقــرب مــن ثلــي ســكان 

املنطقــة ]20[.

مؤرشات االقتصاد الكيل لالقتصاد الحرضي باملدينة املنورة: 3ـ2ـ3
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الناتج املحيل اإلجمايل ومساهمة القطاع االقتصادي: 1ـ3ـ2ـ3

ــة  مت الحصــول عــى معلومــات الناتــج املحــي اإلجمــايل مــن الهيئ

العامــة لإلحصــاء )GaStat( ]5,14,26[ وغرفــة التجــارة والصناعــة 

ــا للناتــج املحــي اإلجمــايل املقــاس، فــإن 
ً
للمدينــة املنــورة )]25[(.، وفق

ــر  ــي املنطقــة– تؤث ــورة -الــي متثــل مــا يقــرب مــن ثل ــة املن املدين

االقتصــادي  األداء  واتجاهــات  مســتويات  عــى  كبــري  بشــكل 

ــغ الناتــج املحــي اإلجمــايل ملنطقــة  للمنطقــة. ففــي عــام 2012 بل

املدينــة املنــورة حــوايل 101 مليــار لاير ســعودي، وهــو مــا ميثــل 

3.7٪ مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل للمملكــة، و7.1٪ مــن الناتــج 

ــدون النفــط الخــام والغــاز. وتشــري  املحــي اإلجمــايل للمملكــة ب

ــادة الناتــج املحــي اإلجمــايل خــال  ــر أخــرى منشــورة إىل زي تقاري

فــرتة 11 عاًمــا مــع تضخــم ســنوي يــرتاوح بــني 3.5٪ إىل ٪3.9. 

ــغ متوســط معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجمــايل للمنطقــة  وقــد بل

خــال الفــرتة مــن 2009 إىل 2012 )23.7(٪ ]25,26[.

ــر بيانــات الناتــج املحــي اإلجمــايل عــى مســتوى 
ُّ
وف

َ
ونظــًرا لعــدم ت

املدينــة، فقــد مت اســتخدام مــا يعادلــه عــى مســتوى املدينــة، 

وهــو مــا يمســى ناتــج املدينــة كمــا هــو موضــح يف “دليــل ازدهــار 

املــدن” للمدينــة املنــورة، والــذي نــره برنامــج األمــم املتحــدة 

ــر  ر هــذا التقري ــدِّ ــام 2019 ]27[. وُيق ــة يف ع للمســتوطنات البري

 26,570.67 يبلــغ  املنــورة  املدينــة  ناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  أن 

ر متوســط  ــا )تعــادل القــوة الرائيــة( للفــرد. يقــدَّ دوالًرا أمريكيًّ

ــا )تعــادل القــوة  دخــل األرسة بنحــو 20,570.67 دوالًرا أمريكيًّ

الرائيــة(. وكمــا مت اإلشــارة يف أحــد الفصــول الســابقة، فــإن عــدد 

الســكان الكبــري يف املناطــق الحرضيــة يوفــر مزايــا متعــددة مبــا يف 

ــورات الحجــم. ــة ووف ــات االقتصادي ــك التكت ذل

ر الكثافــة االقتصاديــة للمدينــة املنــورة –كأحــد مــؤرشات  تقــدَّ

التكتــات االقتصاديــة- يف تقريــر دليــل ازدهــار املدينــة املنــورة 

الرائيــة(  القــوة  )تعــادل  ــا  أمريكيًّ بنحــو 144,990,717 دوالًرا 

فــرد/ كــم2 ]27[.

كمــا متــت اإلشــارة يف القــم الســابق، تمتتــع منطقــة املدينــة املنورة 

مبــوارد اقتصاديــة جيــدة كالزراعــة والصناعــة واملناجــم. يف حــني أن 

ــارش يف الناتــج املحــي  قطــاع الصناعــة هــو املســاهم الرئيــيس املب

اإلجمــايل )33٪ مــن اإلجمــايل(، بيمنــا ترتاجــع املســاهمة املبــارشة 

لقطاعــي الزراعــة واملناجــم بنســبة )2٪ - 4٪(. إال أن مســاهمتهما 

ميكــن أن تــم بصــورة غــري مبــارشة مــن خــال قطاعــات أخــرى عــن 

ــة. وتســاهم القطاعــات األخــرى  ــل مواردهــا األولي ــق تحوي طري

ــارة بنســبة  ــة بنســبة )19٪(، وقطــاع التج مــن الخدمــات الحكومي

12٪ يليــه قطــاع التشــييد والبنــاء بنســبة 10٪، وقطــاع الخدمــات 

ــا بنســبة 10٪، وقطــاع النقــل واالتصــاالت 
ً

املاليــة والعقاريــة أيض

بنســبة 7٪، وقطــاع الخدمــات االجمتاعيــة بنســبة 4٪ )غرفــة التجارة 

والصناعــة باملدينــة املنــورة / تقريــر التنافســية لعــام 1439هـــ/ 

بالتقريــر  ورد  مــا  مــع  املــؤرشات  هــذه  وتتوافــق   .]25[ 2017م( 

البنــك املركــزي الســعودي  الســنوي لعــام 2018 والــذي أعــده 

ــد مســاهمة القطــاع الصناعــي عــى أنشــطة  )SAMA( ]28,29[. تعمت

الصناعــات املتوســطة والصغــرية باملنطقــة، باإلضافــة إىل املركــز 

الصناعــي الكبــري )مدينــة ينبــع الصناعيــة( الواقــع يف محافظــة 

ينبــع عــى ســاحل البحــر األحــرم، والــذي يعتــرب مــن أهــم املراكــز 

الصناعيــة عــى املســتوى الوطــي، كمــا ُيعــد نشــاط التعديــن مــن 

أهــم األنشــطة االقتصاديــة يف املنطقــة، مــع وجــود أهــم مناجــم 

الذهــب يف اململكــة مبحافظــة املهــد.
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أن قطــاع  إىل  املنــورة 2030  املدينــة  إســرتاتيجية  رؤيــة  تشــري 

التصنيــع قــد ســاهم خــال عــام 2018 يف إجمــايل القميــة املضافــة 

ملنطقــة املدينــة املنــورة بنســبة 19.9٪، يليه قطاع التجــارة )٪15.8(. 

عــد املدينــة املنــورة وينبــع املســاهمني الرئيســيني يف قطــاع 
ُ
وت

عــد التجــارة هــي ثــاين قطــاع 
ُ
التصنيــع بقــم متفاوتــة ]20,28,29[. ت

بعــد القطــاع الصناعــي يســاهم يف إجمــايل القميــة املضافــة ملنطقــة 

بالجملــة  البيــع  املنــورة بنســبة )15.8٪(، ويمشــل ذلــك:  املدينــة 

ــع والعــا.  ــورة وينب ــة املن ــة يف املدين ــة واإلقامــة واألغذي والتجزئ

ــة الرئيســية  ــورة أحــد أهــم املراكــز التجاري ــة املن ــل املدين كمــا متث

يف املنطقــة مــع املســجد النبــوي، الــذي يــرتدد عليــه مايــني الــزوار 

خاصــة يف مــوامس الحــج والعــرمة؛ ممــا يســاهم يف ازدهــار تجــاري 

كبــري يف املنطقــة بشــكل خــاص وعــى املســتوى الوطــي بشــكل 

عــام. ومــن املتوقــع أن تســمتر منطقــة املدينــة املنــورة يف تطويــر 

إنشــاء مراكــز تجاريــة جديــدة مثــل تلــك الــي تقــع عــى طــول 

هللا(، ويســاهم  امللــك عبــد  الثالــث )طريــق  الدائــري  الطريــق 

يف  والتعلمييــة-  الصحيــة  الخدمــات   
ً

-شــاما الخدمــات  قطــاع 

ــة بنســبة 13.6٪، وهــو موجــود  ــة يف املنطق ــة املضاف ــايل القمي إجم

يف جميــع مــدن املنطقــة، ويليــه الخدمــات املاليــة بنســبة )٪10.8( 

واإلدارة العامــة بنســبة )10.4٪(. كمــا يســاهم قطاعــا النقــل 

واالتصــاالت والبنــاء يف إجمــايل القميــة املضافــة بنفــس املســتوى، 

بنســب: 7.4٪ و7.3٪ عــى التــوايل ]20,28,29[، ويتواجــد قطــاع الزراعة 

يف جميــع املحافظــات باســتثناء مدينــة العيــص، إال أن مســاهمته 

املبــارشة يف إجمــايل القميــة املضافــة ترتاجــع لتبلــغ 4.8٪، عــى غــرار 

حصــة قطــاع التعديــن واملناجــم الــي تبلــغ )4.3٪( ]20[. وعليــه 

واملناجــم  والتعديــن  الزراعــة  قطاعــات  مســاهمة  أن  ناحــظ 

أقــل مــن املتوقــع مــع األخــذ يف االعتبــار باإلمكانيــات املتاحــة يف 

ــايل  ــن مســاهمتها يف إجم ــري ع ــك، ميكــن التعب ــع ذل ــة. وم املنطق

ــرى  ــات أخ ــارش مــن خــال قطاع ــة بشــكل غــري مب ــة املضاف القمي

عــن طريــق تحويــل مواردهــا األوليــة ]20[.

الزراعة

مساهمة القطاع الزراعي 	 الناتج ا�ح� ا�جما� �نطقة ا�دينة ا�نورة

الصناعة

الكهرباء والغاز وا�اء

ا�نشاء / البناء

التجارة

النقل والتخزين

القطاع ا�ا� والعقاري

الخدمات ا�جاعية

الخدمات الحكومية

التعدين
2

1
10

10

4
4

12

7

19

33

الشكل 6.3: مساهمة القطاع االقتصادي يف الناتج املحيل اإلجمايل ملنطقة املدينة املنورة.
املصدر: غرفة التجارة والصناعة باملدينة املنورة / تقرير التنافسية لعام 1439هـ )2017م(. 

التنوع االقتصادي، ومدى مساهمة القطاعات يف إجمايل القمية املضافة: 2ـ3ـ2ـ3
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

تقــوم إســرتاتيجية التنــوع عــى خلــق منــو اقتصــادي غــري نفطــي، 

وتمشــل خصخصــة املؤسســات العامــة، وتشــجيع مشــاركة القطاع 

الخــاص، مبــا يف ذلــك الــراكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، 

االســتمثار  وتشــجيع  التصاريــح،  اســتخراج  عمليــة  وتســهيل 

األجنبــي. وقــد كفــل ذلــك زيــادة كبــرية يف عــدد املؤسســات 

الخاصــة؛ فبــني عامــي 2012 - 2016 -عــى ســبيل املثــال- ارتفــع 

عــدد املؤسســات الخاصــة بنســبة 36٪ )مــن 334,494 مؤسســة 

.]17,18[ إىل 453,389 مؤسســة( 

Manuf Trade�

1. Includes wholesale and retail, accommodation and food; 2. Includes health and education services 3. Yanbu Industrial City Source: GASTAT, MEP, 
SAMA< Oxford Economics, A.T. Kearney

Agri.Const.Financial 
services

Public 
admin.

Transport. & 
comm.

Mining and 
quarrying

Other 
sectors

Collective 
services�

19.9%

10
YIC

15.8%
13.6%

10.8% 10.4%
7.4% 7.3%

4.8% 4.3%
5.7%

Almadinah region GVA contribution by sector (%, 2018)

الشكل 7.3: القمية املضافة للقطاعات االقتصادية مبنطقة املدينة املنورة عام 2018.
املصدر: هيئة تطوير املدينة املنورة - اسرتاتيجية منطقة املدينة املنورة 2030. ]28، 29[

التنوع االقتصادي
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

باملدينــة  التنافســية  والصناعــة/  التجــارة  غرفــة  لتقريــر  ــا 
ً
وفق

املنــورة لعــام 1439 هـــ )2017 م(، تســاهم منطقــة املدينــة املنــورة 

)بــدون النفــط  الناتــج املحــي اإلجمــايل الوطــي  بنســبة 7٪ يف 

الخــام والغــاز(.

عــد منطقــة الريــاض هــي املســاهم الرئيــيس يف الناتــج املحــي 
ُ
 ت

اإلجمــايل بنســبة مرتفعــة تصــل إىل )29٪( تليهــا املنطقــة الرقيــة 

)24٪( ومنطقــة مكــة املكرمــة )21٪(، حيث تســاهم جميع املناطق 

األخــرى يف الناتــج املحــي اإلجمــايل بقــم أقــل مــن منطقــة املدينــة 

املنــورة.

املساهمة اإلقلميية للمدينة املنورة يف الناتج املحيل اإلجمايل: 3ـ3ـ2ـ3

مســاهمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي النظري

ياض الر

عسير

نجران

المنطقــة اإللكترونيــة

تبوك

الباحة

مكــة المكرمة

جازان

الجوف

المدينــة المنورة

حائل

القصيم

المنطقــة الشــمالية

الشكل 8.3: مساهمة املناطق يف الناتج املحيل اإلجمايل )بدون النفط الخام والغاز(، 2017.
املصدر: غرفة التجارة والصناعة باملدينة املنورة / تقرير التنافسية لعام 1439هـ )2017م(.

وتشــري املعلومــات عــى املســتوى الوطــي إىل تأرجــح نصيــب 

ر نصيــب  ــدِّ
ُ
الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل، ففــي عــام 2021 ق

ــغ 23,726.42  ــايل الســعودي مببل ــج املحــي اإلجم ــرد مــن النات الف

ــا بعــد األزمــة  ا(. أم  ســعوديًّ
ً

ــاال ــا )88,974.075 ري دوالًرا أمريكيًّ

املاليــة العامليــة يف عــام 2008، ســجل نصيــب الفــرد مــن الناتــج 

املحــي اإلجمــايل زيــادة يف الفــرتة مــن 2009 إىل 2014، يليهــا 

ــدة ثــاث ســنوات مــن عــام 2014 بســبب انخفــاض  انخفــاض مل

عائــدات النفــط، ومنــذ عــام 2019، كان هنــاك انخفــاض آخــر يف 

ــد 19. ــاء كوفي ــج املحــي اإلجمــايل بســبب وب النات

الشكل 3.9: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل، اململكة العربية السعودية، 2008-2020.
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املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، 2021 ]21[.
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

يتطلــب تحقيــق رؤيــة اململكــة املمتثلــة يف إنشــاء اقتصــاد مزدهــر 

وصديــق لألعمــال ]17,18[، زيــادة مشــاركة العمالــة بشــكل أكــرب 

ــا؛ حيــث إن زيــادة القــوى العاملــة ال  والــذي ُيعــد أمــًرا رضوريًّ

تقلــل مــن الضغــوط املاليــة املرتبطــة بدعــم الرعايــة االجمتاعيــة 

ــا مــن العواقــب الصحيــة والرفاهية 
ً

فحســب، بــل إنهــا تخفــف أيض

للبطالــة طويلــة األجــل، وتعمل عى تحســني االندمــاج االجمتاعي 

ــة ]17,18[.  والعدال

ــة، حيــث ارتفعــت مــن ٪21.9 عــام 2016 إىل  ــرأة مــن خــالل املشــاركة يف القــوى العامل ــاك تقــدم يف متكــني امل ــق: هن الحقائ

ــول عــام 2020 بربنامــج التحــول الوطــين. ــغ ٪25 بحل ٪30.4 عــام 2021، أي أعــىل مــن الهــدف البال

الحقائــق: تراجــع مطــرد يف معــدل البطالــة العــام خــالل العقــد املــايض، مــن ٪26.9 عــام 2010 إىل ٪18.9 عــام 2015 مث 10.1٪ 

عــام 2021. 

الحقائــق: هنــاك إمكانيــة توظيــف تدريجيــة لألشــخاص الحاصلــني عــىل تعلــمي عــاٍل، ولكــن هنــاك حاجــة إىل تعلــمي وتدريــب 

مهنيــني إضافيــني باإلضافــة إىل خلــق ظــروف عمــل الئقــة للشــباب ومتكينهــم مبهــارات أساســية قويــة ملعالجــة معــدالت 

ــة الشــباب املســمترة. بطال

السياســات: تأخــذ ســعودة ســوق العمــل مجراهــا، ولكــن مــن الــرضوري مضــان التوافــق الــكايف بــني املهــارات املطلوبــة وتأهيــل 

الوافديــن الجــدد إىل القــوى العاملــة مــن أجــل تحقيــق المنــو االقتصــادي املدعــوم بانخفــاض البطالــة العامــة وانخفــاض البطالة 

بني الشــباب.

السياســات: متكــني القطــاع الخــاص وجــذب االســتمثارات األجنبيــة - أحــد املوضوعــات الرئيســية لربنامــج التحــول الوطــين هــو 

متكــني القطــاع الخــاص مــن املشــاركة يف ديناميكيــة وتنافســية اقتصــاد اململكــة مــع تطويــر القطــاع غــري النفطــي. ازداد دور 

القطــاع الخــاص بشــكل كبــري يف املســاحة االقتصاديــة للمدينــة املنــورة.

مشاركة القوى العاملة والتوظيف:  4ـ2ـ3
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

مشاركة القوى العاملة 1ـ4ـ2ـ3

تتألــف القــوى العاملــة مــن األشــخاص يف ســن )15 ســنة فأكــرث(، 

والذيــن يشــاركون -أو لديهــم اســتعداد للمشــاركة- يف إنتــاج 

الســلع والخدمــات خــال الفــرتة املرجعيــة للدراســة االســتقصائية، 

وبالتــايل فــإن القــوى العاملــة هــي يف النهايــة مجمــوع األشــخاص 

ــا للمســح 
ً
العاملــني واملعطلــني عــن العمــل ]20[. بشــكل عــام، وفق

ــورة لعــام 2021، تشــكل  ــة املن االجمتاعــي واالقتصــادي يف املدين

ر نســبة الرجــال الســعوديني ٪48.5  قــدَّ
ُ
نســبة العاملــني 31.5٪، وت

جميــع  إىل  وبالنظــر  الســعوديات.  النســاء  مــن   ٪12.1 مقابــل 

الســكان )الســعوديني وغــري الســعوديني(، فــإن هــذه األرقــام 

ــوايل 37.8٪ و58.0٪ و٪12.0 ]20[. هــي عــى الت

معــدل  يبلــغ  املنــورة،  املدينــة  منطقــة  مــدن  مســتوى  وعــى 

مشــاركة القــوى العاملــة بــني الســعوديني مســتويات متقاربــة 

خيــرب  أن  حــني  يف   ،)35.4٪( وينبــع   )٪33.2( املنــورة  املدينــة  يف 

عــى  و٪41.1   ٪42.7( متقاربــة  مســتويات  لديهــم  والعيــص 

التــوايل(، أمــا املهــد ووادي الفــرع فتبلــغ نســبة كل منهمــا )٪40(. 
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الشكل10.3: نسبة السكان يف القوى العاملة.
املصدر: هيئة تطوير املدينة املنورة، املرصد الحرضي للمدينة املنورة. املسح االجمتاعي واالقتصادي 2021 ]20[.

ــرتاوح  ــث ت ــة لإلحصــاء، حي ــة العام ــن الهيئ ــات الصــادرة ع ــة عــى مســتوى املناطــق مــن خــال اإلحصائي ــوى العامل ــات الق ــر بيان تتوف

مشــاركة القــوى العاملــة عــى مســتوى املناطــق يف الربــع الثالــث مــن عــام 2021 مــا بــني 41.8٪ ملنطقــة الباحــة إىل 56.2٪ ملنطقــة 

ر مشــاركة القــوى العاملــة يف املدينــة املنــورة بنحــو 45.3٪ يف نفــس الربــع مــن عــام 2021م ]30[. قــدَّ
ُ
الريــاض، وت

ا
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لشكل11.3: معدل مشاركة القوى العاملة حسب املنطقة )2021(.

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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الفصل الثالث: الهدف األول: )القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان(، والهدف الثامن )تعزيز المنو االقتصادي املطرد،

وتجدر اإلشارة إىل أن معظم العاملني يعملون بدوام كامل بنسب ترتاوح بني 81.7٪ يف خيرب إىل 98.8٪ يف وادي الفرع 
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93.8 95.8 98.8
92

ا�دينة ا�نورة ينبع 
الع ا�هد بدر خب� الحناكية العيص وادي الفرع اجما� ا�نطقة
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الشكل 13.3: العمل بدوام كامل.
املصدر: هيئة تطوير املدينة املنورة، املرصد الحرضي للمدينة املنورة. املسح االجمتاعي واالقتصادي 2021.

معدل العمالة بني السعوديني يف منطقة املدينة املنورة: 2ـ4ـ2ـ3

ــع  ــورة )31.5٪( وينب ــة املن ــني الســعوديني نفــس املســتوى يف املدين ــة ب ــغ معــدل العمال ــورة، يبل ــة املن عــى مســتوى مــدن منطقــة املدين

ووادي الفــرع )31.1٪ لكليهمــا(. وياحــظ أدىن مســتوى مــن العمالــة يف خيــرب، تليهــا العــا والحناكيــة )17.9٪ و21.3٪ و21.8٪ عــى 

ــدوام كامــل بنســبة ٪91.8..  ــون ب ــوا يعمل ــن كان ــورة الذي ــة املن ــال يف املدين ر نســبة العم ــدَّ ق
ُ
ــا ت ــوايل(، كم الت

الشكل 12.3: معدالت العمالة بني السعوديني حسب املدينة يف منطقة املدينة املنورة، 2021.
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املصدر: هيئة تطوير املدينة املنورة، املرصد الحرضي للمدينة املنورة. املسح االجمتاعي واالقتصادي 2021.
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الســكان،  إجمــايل  ثلــي  حــوايل  الســعوديون  املواطنــون  ميثــل 

ولكنهــم ميثلــون نســبة أقــل مــن نصــف القــوى العاملــة. )تقريــر 

املــدن الســعودية، 2019( ]31[. ومــع ذلــك، ومقارنــة بعــام 2016 

ــاك  عندمــا مت إطــاق برنامــج التحــول الوطــي 2020، كانــت هن

زيــادة طفيفــة يف مشــاركة القــوى العاملــة يف منطقــة املدينــة 

املنــورة مــن 41.2٪ يف عــام 2016 إىل 45.3٪ يف عــام 2021 ]30[. 

 عــى ذلــك، فقــد أشــار برنامــج التحــول الوطــي إىل أن 
ً
عــاوة

ترسيــع “الســعودة” يف ســوق العمــل يتطلــب مضــان توافــق 

املهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل ومؤهــات الوافديــن الجــدد 

عــد مجانيــة التعلــم العــايل هــي 
ُ
إىل القــوى العاملــة ]18، 17[. وت

االقتصاديــة،  التمنيــة  إلســرتاتيجية  الرئيســية  املكونــات  أحــد 

ولكــن هنــاك عــدم توافــق بــني مهــارات الشــباب الســعودي 

الخــاص،  القطــاع  واحتياجــات  العمــل  ســوق  يدخلــون  الذيــن 

ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع معــدل البطالــة لــدى الشــباب الســعودي 

املتعلــم ]18، 17[. وهــذا يدعــو إىل برامــج تعلمييــة وتدريبيــة مقرتنــة 

بحوافــز للشــباب الســعودي؛ حيــث إن أحــد أهــم تدابــري الحوافــز 

املنصــوص عليهــا يف برنامــج التحــول الوطــي يف املرحلــة األوىل 

هــو   )2021-2025( الثانيــة  املرحلــة  يف  وكذلــك   )2016-2020(

توفــري دعــم )حافــز( للمعطلــني الذيــن يبحثــون عــن عمــل والذيــن 

تــرتاوح أعمارهــم بــني 20 و60 عاًمــا ]18، 17[.

سعودة سوق العمل 3ـ4ـ2ـ3

متكني القطاع الخاص وجذب االستمثارات األجنبية: 4ـ4ـ2ـ3

مــن مضــن محــاور برنامــج التحــول الوطــي 20 -املمتــد إىل برنامــج 

مــن  الخــاص  القطــاع  متكــني   -)2021-2025( الوطــي  التحــول 

املشــاركة يف ديناميكيــة اقتصــاد اململكــة وتنافســيته، مع تطوير 

ــة  ــة الثامن القطــاع غــري النفطــي ]18، 17[. تحتــل اململكــة اآلن املرتب

يف التنافســية العامليــة بــني دول مجموعــة العريــن، وتقدمــت 

مبقــدار 3 نقــاط لتحتــل املرتبــة 36 يف التنافســية العامليــة. كمــا زاد 

عــدد املشــاريع الصغــرية واملتوســطة ]18، 32، 33[. وقــد أوضــح 

املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة أن دور القطــاع 

الخــاص قــد زاد بشــكل ملحــوظ يف املســاحة االقتصاديــة؛ حيــث 

يعمــل يف القطــاع الخــاص عــدد كبــري مــن العمــال بنســبة )٪40( 

وأقــل مــن الثلــث يعملــون يف القطــاع العــام )31.1٪( ]23[. مــن 

ــا أن األعمــال العائليــة لديهــا نســبة مســاهمة 
ً

الجديــر بالذكــر أيض

تصــل إىل 7٪ مــن العاملــني إىل جانــب قطــاع األمــن الــذي ميثــل 

 عــى ذلــك، وفميــا يتعلــق بقطاعــات األنشــطة 
ً
)8.3٪(. عــاوة

التفصيليــة، فــإن نســبة اإلدارة تبلــغ 28.2٪ مــن العاملــني، يف 

ــغ نســبة كل مــن الخدمــات والصناعــة والتجــارة ٪21.9  حــني تبل

القطاعــات  هــذه  متثــل  حيــث  التــوايل،  عــى  و٪16.3  و٪19.7 

الثاثــة املكونــات الرئيســية للقطــاع الخــاص. كمــا تبلــغ حصــة 

قطــاع البنــاء 5.6٪، بيمنــا ميثــل العاملــون يف قطــاع النفــط نســبة 

بأقــل مــن 1٪ )0.5٪(. ونجــد أن  الزراعــة  5.4٪. كمــا تســاهم 

الغالبيــة العظمــى مــن العمــال )91.1٪( متخصصــون وممارســون 

البيــع  )30.2٪(، تقنيــون أو املهــن املشــابهة )22.7٪(، أو عمــال 

أو الحرفيــون )38.2٪(، وميثــل كبــار املهنيــني واملديريــن ٪8.9. 

وتشــري املعلومــات الــي مت جمعهــا حــول العمالــة الرمسيــة أن 

18.4٪ مــن العمــال غــري الســعوديني يعملــون يف القطاعــات غــري 

الرمسيــة ]20[.
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البطالة 5ـ2ـ3

عــى  املســتدامة  التمنيــة  أهــداف  مــن  الثامــن  الهــدف  ينــص 

واملستدام،  للجميع،  والشامل  املطرد،  االقتصادي  المنو  “تعزيز 

والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الائق للجميع” ]1، 2[. 

ويســعى هــذا الهــدف إىل:

تدعــم أ.  والــي  التمنيــة  نحــو  املوجهــة  السياســات  تعزيــز 

ومبــارشة  الائــق،  العمــل  وفــرص  اإلنتاجيــة،  األنشــطة 

ــكار، وتشــجع  ــداع واالبت ــدرة عــى اإلب األعمــال الحــرة، والق

عــى إضفــاء الطابــع الرمســي عــى املشــاريع املتناهيــة الصغــر 

والصغــرية ومتوســطة الحجــم، ومنوهــا، مبــا يف ذلــك الحصــول 

عــى الخدمــات املاليــة.

ــق ب.  ــة واملنتجــة، وتوفــري العمــل الائ ــة الكامل ــق العمال  تحقي

لجميــع النســاء والرجــال، مبــا يف ذلــك الشــباب، واألشــخاص 

ذوو اإلعاقــة، وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل متــكائف القميــة 

بحلــول عــام 2030، والحــد بدرجــة كبــرية مــن نســبة الشــباب 

ــب. ــم أو التدري ــة أو التعل غــري امللتحقــني بالعمال

إىل جانــب أهــداف التمنيــة املســتدامة، اتخــذت اململكــة العربيــة 

الســعودية عــدًدا مــن املبــادرات تمشــل خلــق فــرص عمــل مناســبة، 

وتحقيــق المنــو االقتصــادي مبــا يف ذلــك ]17,18[:

توطني التقنيات واملعرفة من خال صندوق االستمثارات 	 

العامة الذي تسعى اململكة من خاله إىل زيادة الناتج 

املحي اإلجمايل، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ عى 

الركات السعودية الكربى، وخلق فرص استمثارية 

جديدة، ورفع مستوى االبتكار والتكنولوجيا، وتوفري 

فرص عمل للشباب، ورفع مستوى اإلنتاجية، والدخول يف 

املشاريع الحكومية الكربى وتطويرها، وتعزيز السياحة 

وتطويرها، ودعم الركات الصغرية واملتوسطة.

●زيادة مساهمة الركات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد.	 

زيادة مشاركة املرأة يف العمل.	 

تقليل مدة الحصول عى السجل التجاري إىل 180 ثانية.	 

التوسع يف التدريب املهي لاسمترار يف تلبية احتياجات 	 

سوق العمل.

إنشاء منصة وطنية للتطوع وزيادة الوعي بأهمية العمل 	 

التطوعي. تهدف الوزارة إىل زيادة عدد املتطوعني يف 

اململكة ليصل إىل 300 ألف متطوع بحلول عام 2020.

●زيادة االستمثارات األجنبية النوعية إىل 20 مليار لاير 	 

سعودي.

●إطاق الربنامج الوطي لتطوير الحرف اليدوية )بارع(.	 

مبادرات التحول الرقمي والمنو االقتصادي.	 

البطالة العامة 1ـ5ـ2ـ3

خــال املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينة املنورة عــام 2021، مت 

جمــع املعلومــات حــول العمالــة مصنفــة حســب النوع والســعوديني 

مقابــل غــري الســعوديني باإلضافــة إىل مجموعــات فرعيــة أخــرى. 

وســيتناول هــذا الجــزء مقارنــة بــني املــؤرشات املتوفــرة لعــام 2021 

للســنوات  املتاحــة  واملــؤرشات   2015 لعــام  املتاحــة  واملــؤرشات 

بلغــت  املنــورة،  للمدينــة  بالنســبة   2021 عــام  ففــي  الســابقة. 

 ٪21.0 مقابــل  للرجــال   ٪6.8(  ٪10.1 الســعوديني  بــني  البطالــة 

للنســاء(، وهــو أقــل بكثــري مــن عــام 2015 )18.9٪(، وأقــل مــن 

عــام 2010 )26.9٪(. وخــال الفــرتة نفســها، انخفــض معــدل بطالة 

الذكــور مــن 21.6٪ إىل 14.5٪، مث إىل 6.8٪، وانخفــض معــدل بطالة 

ى 
َ
اإلنــاث مــن 45٪ إىل 33.5٪، مث إىل 21.0٪ ]20[. ميكــن أن ُيعــز

انخفــاض بطالــة النســاء إىل السياســات الفعالــة يف اململكــة لزيــادة 

ــد  ــه يف العق ــن الواضــح أن ــة. فم ــوى العامل ــرأة يف الق مشــاركة امل

املــايض، كان هنــاك تقــدم كبــري يف قطــاع العمالــة مــع انخفــاض 

ــة. معــدالت البطال
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ا( خالل الفرتة 2010-2021.
ً
الشكل14.3: معدالت البطالة يف املدينة املنورة للسعوديني )ذكوًرا وإناث
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املصدر: املسح االجمتاعي واالقتصادي للمدينة املنورة 2021 ومصادر أخرى ]20[.

التباين اإلقلميي للبطالة

ــورة أكــرث مــن 60٪ مــن  ــة املن ــة عــى مســتوى املناطــق، حيــث متثــل املدين ــات عــن معــدالت البطال ــة العامــة لإلحصــاء بيان صــدر الهيئ
ُ
ت

ــا لبيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء الــواردة يف 
ً
ســكان املنطقــة، فإنهــا ســتؤثر بشــكل كبــري عــى املتوســط اإلقلميــي للمدينــة املنــورة. وفق

الــرمس البيــاين أدنــاه، يف الربــع األول مــن عــام 2021، ســجلت منطقــة املدينــة رابــع أعــى معــدل بطالــة بنســبة 13.2٪ بعــد تبــوك والجــوف 

وجــازان بنســبة )17.2٪ و15.5٪ و13.4٪( عــى التــوايل. كمــا كانــت منطقــة املدينــة أعــى مــن املتوســط لجميــع املناطــق الــذي كان ٪11.7. 

يف الربــع نفســه، بلــغ معــدل البطالــة يف الريــاض 10.4٪، بيمنــا بلــغ كل مــن مكــة والقصــم 12.8٪. ارتفــع معــدل البطالــة يف املدينــة املنــورة 

مــن 13,2٪ يف الربــع األول إىل 14,8٪ يف الربــع الثــاين، وإىل أعــى معــدل يف جميــع املناطــق 16,2٪ يف الربــع الثالــث ]32[.
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الشكل 15.3: معدالت البطالة، حسب املنطقة.
املصادر: الهيئة العامة لإلحصاء، 2022 ]32[.

الشباب غري العاملني  2ـ5ـ2ـ3

بحلول عام 2020، مت خفض نسبة الشباب غري امللتحقني بالعمل أو التعلمي أو التدريب بشكل كبري )8.6(.
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الشكل 16.3: نسبة الشباب )-15 24 عاًما( غري العاملني وليسوا يف التعلمي أو التدريب.
املصدر: املسح االجمتاعي االقتصادي 2021 - املرصد الحرضي للمدينة املنورة. ]20[

ويتألــف الشــباب غــري العاملــني مــن الشــباب )الذيــن تــرتاوح 

أعمارهــم بــني 15 و24 ســنة( وليــس يف العمالــة أو التعلــم أو 

املســح  املســتقاة مــن 2021  للمعلومــات  ــا 
ً
)]1,2[(. وفق التدريــب 

ــغ معــدل الشــباب غــري العاملــني يف  االجمتاعــي واالقتصــادي، بل

مدينــة املدينــة املنــورة 14,8٪، وهــو أقــل املعــدالت بــني املــدن 

داخــل منطقــة املدينــة املنــورة. يوجــد أعــى معــدل بطالــة للشــباب 

يف الحناكيــة بنســبة 43.3٪. معظــم املــدن داخــل منطقــة املدينــة 

املنــورة )العــا، بــدر، خيــرب، الحناكيــة، العيــص، وادي الفــار( لديهــا 

ــون عــن العمــل )]20[(. بشــكل  أكــرث مــن 30٪ مــن شــبابها عاطل

ــف الشــباب غــري العاملــني يف املنطقــة عــن الركــب. عــام، يتخل
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ــي تدعــم األنشــطة  ــة ال ــو التمني ــة نح ــز السياســات املوجه تعزي

املشــاريع،  وتنظــم  الائــق،  العمــل  فــرص  وإيجــاد  اإلنتاجيــة، 

عــى  الرمســي  الطابــع  إضفــاء  وتشــجع  واالبتــكار،  واإلبــداع 

ومنوهــا،  الحجــم  ومتوســطة  والصغــرية  الصغــرى  املشــاريع 

.)8-3( املاليــة  الخدمــات  عــى  الحصــول  منهــا:  بوســائل، 

الشكل 17.3: نسبة العمالة غري الرمسية لغري السعوديني
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املصدر: املسح االجمتاعي االقتصادي 2021 - املرصد الحرضي للمدينة املنورة.]20[

شــكليات  -عــن   3,15 الشــكل  يف  الــواردة  املعلومــات  وتبــني 

الســعوديني يف مدينــة  غــري  العمــال  مــن   ٪18,5 أن  العمالــة- 

املدينــة املنــورة يعملــون يف القطــاع غــري الرمســي. مدينــة املدينــة 

املنــورة هــي ثــاين أدىن مدينــة يف املنطقــة بعــد العيــص بنســبة 

4.8٪ مقابــل متوســط املنطقــة البالــغ ٪19.

التوظيف التدريجي لألشخاص ذوي مستوى التعلمي العايل:

ــح الشــباب يف  ــم، أصب ــزء الخــاص بالتعل ــا هــو موضــح يف الج كم

املدينــة املنــورة متعلمــني جيــًدا، وينتظــرون اندماجهــم يف ســوق 

العمــل. ومــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تعلــم وتدريــب 

مهنيــني إضافيــني ملواءمــة التعلــم واملهــارات املطلوبــة يف ســوق 

العمــل. وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلملــام بتكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت والحســاب ســيكون مطلوًبــا بشــكل تدريجــي يف 

الشــباب  تســليح  يجــب  ولــذا  االقتصاديــة،  القطاعــات  جميــع 

باملعرفــة يف مجــال اســتخدام وتطويــر البنية التحتيــة لتكنولوجيا 

ظهــر هــذه األرقــام أنــه مــن 
ُ
املعلومــات واالتصــاالت]17,18[ . كمــا ت

خــال المتكــني الصحيــح، ميكــن لشــباب املدينــة أن يقــودوا تنفيــذ 

الرؤيــة مــن أجــل مدينــة الغــد، فعندمــا يتعلــم الشــباب، تصبــح 

 التقنيــات الناشــئة ونقــل الخــربات مــن دول 
ِّ

َبــي
َ
قدرتهــم عــى ت

أخــرى مــن العــامل هــي املحــرك الرئيــيس للتمنية املســتدامة للمدينة 

ظهــر العديــد مــن 
ُ
 لذلــك، ت

ً
املنــورة عــى املــدى الطويــل. ونتيجــة

الدراســات أن شــباب اململكــة العربيــة الســعودية ســيكونون 

ــة إذا  القــوة الدافعــة وراء االزدهــار االقتصــادي يف العقــود املقبل

ــم. وتمشــل هــذه  ــز فرصه ــج لتعزي ــا مت وضــع سياســات وبرام م

ــل: املؤسســات  السياســات والربامــج عــدة عوامــل رئيســية، مث

والقوانــني العاملــة، والبريوقراطيــة الكفــؤ، واســتقرار الحكومــة، 

تشــجع  الــي  املســتقرة  األعمــال  وبيئــة  الفســاد،  وانخفــاض 

املســتمثرين املحليــني واألجانــب عــى النحــو املنصــوص عليــه يف 

ــة 2030 واملرتجــم يف برنامــج التحــول الوطــي ]17,18[. رؤي

العمالة غري الرمسية 3ـ5ـ2ـ3
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الخامتة: النتائج والتوصيات الرئيسية 6ـ2ـ3

المنو االقتصادى 

ميثــل الناتــج املحــي اإلجمــايل ملنطقــة املدينــة املنــورة 7.1٪ مــن الناتــج 

املحــي اإلجمــايل الوطــي غــري النفطــي للمملكة، حيث ُيعــد القطاع 

 يف الناتــج املحــي اإلجمايل 
ً

مة
َ
الصناعــي مــن أكــرب القطاعــات مســاه

الخدمــات  يليــه  إىل ٪33،  تصــل  بنســبة  املنــورة  املدينــة  ملنطقــة 

الحكوميــة )19٪(، والتجــارة )12٪(، والقطــاع املــايل والعقــاري )٪10(. 

ر نصيــب الفــرد مــن ناتــج املدينــة املنــورة بنحــو 26,570.67  ُيقــدَّ

ــا للفــرد. دوالًرا أمريكيًّ

املشاركة يف القوى العاملة:

ــة يف إنشــاء اقتصــاد مزدهــر  يتطلــب تحقيــق رؤيــة اململكــة املمتثل

وصديــق لألعمــال، زيــادة مشــاركة العمالــة بشــكل أكــرب، والــذي 

ر القــوى العاملــة يف املدينــة املنــورة بنســبة  قــدَّ
ُ
ــا. ت ُيعــد أمــًرا رضوريًّ

التحــول   بعــام 2016، عندمــا مت إطــاق برنامــج 
ً

33.2٪. مقارنــة

ــادة طفيفــة يف مشــاركة القــوى  ــاك زي الوطــي 2020، كانــت هن

 2016 عــام  يف   ٪41.2 مــن  املنــورة  املدينــة  منطقــة  يف  العاملــة 

مــن   ٪31.5 فــإن  ذلــك،  عــى   
ً
عــاوة  .2021 عــام  45.3٪ يف  إىل 

الســعوديني مضــن القــوى العاملــة )48.5٪ بــني الرجال الســعوديني 

مقابــل 12.1٪ بــني النســاء الســعوديات(.

سعودة سوق العمل:

أشــار برنامــج التحــول الوطــي إىل أن ترسيــع “الســعودة” يف ســوق 

العمــل يتطلــب مضــان توافــق املهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل، 

ومؤهــات الوافديــن الجــدد إىل القــوى العاملــة؛ حيــث يــؤدي عدم 

التوافــق بــني مهــارات الشــباب الســعودي الذيــن يدخلــون ســوق 

العمــل واحتياجــات القطــاع الخــاص إىل ارتفــاع معــدل البطالــة لدى 

ــم العــايل هــي  ــة التعل عــد مجاني
ُ
ــم. وت الشــباب الســعودي املتعل

أحــد املكونــات الرئيســية إلســرتاتيجية التمنيــة االقتصاديــة، وهــذا 

يدعــو إىل برامــج تعلمييــة وتدريبيــة مقرتنــة بتوفــري حوافــز للشــباب 

الســعودي )حافــز( املعطلــني الذيــن يبحثــون عــن عمــل، والذيــن 

تــرتاوح أعمارهــم بــني 20 و60 عاًمــا.

متكني القطاع الخاص وجذب االستمثارات األجنبية:

يمتثــل أحــد املوضوعــات الرئيســية لربنامــج التحــول الوطــي يف 

اقتصــاد  ديناميكيــة  يف  املشــاركة  مــن  الخــاص  القطــاع  متكــني 

اململكــة وتنافســيته مــع تطويــر القطــاع غــري النفطــي. حيــث 

ُيظهــر املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة 2021 أن دور 

القطــاع الخــاص قــد ازداد بشــكل ملحــوظ يف املجــال االقتصــادي؛ 

 
ً

ــة ــة العمــال يف القطــاع الخــاص )53.6٪( مقارن حيــث يعمــل غالبي

بأقــل مــن الثلــث يعملــون يف القطــاع العــام )٪31.1(.

راُجع مطرد ملعدل البطالة العامة خالل العقد املايض:
َ
ت

انخفــض معــدل البطالــة مــن 26.9٪ يف عــام 2010 إىل 18.9٪ يف 

ــرتة، انخفضــت  ــام 2021. ويف نفــس الف ــام 2015، مث 10.1٪ يف ع ع

بطالــة املــرأة مــن 45٪ إىل 33.5٪، مث إىل 21٪، وانخفضــت بطالــة 

ى 
َ
ُيعــز أن  ميكــن   .٪6.8 إىل  مث   ،٪14.5 إىل   ٪21.6 مــن  الذكــور 

ــة يف اململكــة  ــرأة إىل السياســات الفعال ــة امل انخفــاض معــدل بطال

لزيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة.

التوظيــف التدريجــي لألشــخاص ذوي املســتوى التعلميــي العــايل، 

ولكــن هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن التعلــم املهــي والتدريــب:

ــورة متعلمــني بشــكل كاٍف، ولكــن  ــة املن ــح الشــباب يف املدين أصب

قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تعلــم وتدريــب مهــي إضــايف؛ ملواءمــة 

مســتوى التعلــم واملهــارات املطلوبــة يف القطــاع الخــاص. ومــن 

ــة أن يقــودوا تنفيــذ  خــال المتكــني الصحيــح، ميكــن لشــباب املدين

الرؤيــة مــن أجــل مدينــة الغــد، ويصبحــوا املحــرك الرئيــيس للتمنيــة 

وســيكون  الطويــل،  املــدى  عــى  املنــورة  للمدينــة  املســتدامة 

شــباب اململكــة العربيــة الســعودية القــوة الدافعــة وراء االزدهــار 

ــا مت وضــع سياســات وبرامــج  ــة إذا م ــود املقبل االقتصــادي يف العق

ــز فرصهــم. لتعزي
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الهدف 2
القضاء التام 

عى الجوع

الصحة الجيدة 
والرفاه الهدف 3

الفصــل الرابــع
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االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 3 من أهداف التمنية املستدامة – الصحة الجيدة والرفاه 

10.02020معدل وفيات، أقل من 5 سنوات )لكل 1000 مولود حي(

74.62020العرم املتوقع عند الوالدة )سنوات(

عنوان تفسريي

يوجد تحديات رئيسيةيوجد تحديات كبريةيوجد تحديات قامئةإنجاز أهداف التمنية املستدامة

تناقصيف حالة ركودمزايد باعتدالعى الطريق

 بيانات غري متوفرة
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1.4 القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة:

القضــاء عــى الجــوع ومضــان حصــول الجميــع -وال ســميا الفقــراء والفئــات الضعيفــة، مبــا فيهــم الرضــع- عــى مــا يكفيهــم مــن الغــذاء 

ي طــوال العــام، بحلــول عــام 2030 )الغايــة 2.1(.
ّ
املأمــون واملغــذ

ــا- بشــأن توقــف المنــو  إنهــاء جميــع أشــكال ســوء التغذيــة، بحلــول عــام 2030 -مبــا يف ذلــك تحقيــق األهــداف املّتفــق عليهــا دوليًّ

ــار الســن،  ــات والحوامــل واملرضعــات وكب ــة للرماهق ــات الغذائي ــة االحتياج ــال دون ســن الخامســة، ومعالج ــدى األطف ــزال ل واله

ــة 2.2(. ــول عــام 2025 )الغاي بحل

ع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار:
ّ
2.4 مضان متت

خفض النسبة العاملية لوفيات األمهات إىل أقل من ٧٠ حالة لكل 100 ألف من املواليد األحياء بحلول علم 2030 )الغاية 3.1(.

ــوغ  ــدان إىل بل ــع البل ــول عــام 2030، بســعي جمي ــد واألطفــال دون ســن الخامســة الــي ميكــن تفاديهــا، بحل ــات املوالي إنهــاء وفي

هــدف خفــض وفيــات املواليــد عــى األقــل إىل 12 حالــة وفــاة يف كل 1000 مولــود حــي، وخفــض وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة 

إىل 25 حالــة وفــاة عــى األقــل يف كل 1000 مولــود حــي )الغايــة 3.2(.

تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال املــواد املخــدرة، مبــا يف ذلــك تعاطــي املخــدرات وتنــاول الكحــول عــى نحــو يــرض بالصحــة، وعــاج 

ذلــك )الغايــة 3.5(

خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور عى الصعيد العاملي إىل النصف بحلول عام 2020 )الغاية 3.6(.

2
القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز الهدف

الزراعة املستدامة:

3
الهدف

ع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار:
ّ
مضان متت
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عــد االســتدامة هــي صلــب رؤيــة 2030 منــذ إطاقهــا ]3[؛ حيــث 
ُ
ت

إن رؤيــة 2030 هــي رؤيــة مســتدامة ملســتقبل اململكــة العربيــة 

الســعودية، فتمشل االســتدامة يف تطوير السياســات واالســتمثار 

املجــاالت.  مــن  وغريهــا  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  والتخطيــط 

ــل  ــاخ، ومتث ــة واملن ــة للطاق ــات الحالي ــة 2030 التحدي ــاول رؤي تتن

مصــدر إلهــام لبنــاء مســتقبل مســتدام. ومتــيض اململكــة العربيــة 

ــا نحــو عــرص جديــد تســتهدف فيــه الوصــول إىل  الســعودية قدًم

صفــر صــايف انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 

2060، وذلــك مضــن الطموحــات األمشــل لرؤيــة 2030 لترسيــع 

انتقــال الطاقــة، وتحقيــق أهــداف االســتدامة، وقيــادة موجــة 

جديــدة مــن االســتمثار ]3، 4، 5[.

يوفــر إطــار رؤيــة 2030 والربامــج والسياســات الحكومية األخرى 

 لتنفيــذ أجنــدة التمنيــة املســتدامة. أوضــح تقيــم 
ً

أسًســا صلبــة

ــة املســتدامة  ــة 2030 وأهــداف التمني ــني أهــداف رؤي ــط ب الرواب

الســبعة عــر -كجــزء مــن العمــل التحليــي لهــذا االســتعراض- 

 مــن املواءمــة بــني اإلطاريــن. إن مواءمــة 
ً
 كبــرية

ً
أن هنــاك درجــة

أهــداف التمنيــة املســتدامة مــع واقــع اململكــة الســعودية نجــد 

أنهــا قيــد التقــدم، ومــن املتوقــع تحقيــق املزيــد مــن املواءمــة 

التمنيــة  ومــؤرشات  أهــداف  لدمــج  نظــًرا  وذلــك  والتكامــل؛ 

املســتدامة يف خطــط العمــل التفصيليــة للحكومــة والربامــج الــي 

يــم تطويرهــا وصقلهــا يف إطــار رؤيــة 2030 ]3، 4، 5[. 

تهــدف رؤيــة 2030 إىل تحقيــق أهدافهــا بحلــول عــام 2030 مــن 

أجــل مجمتــع واقتصــاد مزدهــر ومجمتــع نابــض بالحيــاة “أمــر حيــوي 

لتحقيــق أســاس قــوي لازدهــار االقتصــادي”. فــإن الهــدف هــو 

حيــاة  بأســلوب  مواطــن  فيــه كل  يمتتــع  مجمتــع  إىل  الوصــول 

 
ً

 آمنــة
ً

ســعيد ومــريض، يكملــه مســتوى معيــيش يوفــر بيئــة

 للعائــات، والوصــول إىل الرعايــة الصحيــة والتعلــم 
ً

ومأمونــة

مبســتوى عاملــي. ويف نفــس الوقــت، تشــجع الرؤيــة مواطنيهــا 

عــى االعــزاز بهويتهــم الوطنيــة وتراثهــم الثقــايف، والعيــش 

ــا ملبــدأ االعتــدال اإلســامي”. يوفــر االقتصــاد املزدهــر فرًصــا 
ً
وفق

ــاء نظــام تعلميــي يمتــاىش مــع احتياجــات  ــع مــن خــال بن للجمي

الســوق، ويجهــز الشــباب باملهــارات الازمــة لوظائــف املســتقبل، 

إىل جانــب توفــري فــرص اقتصاديــة لــرواد األعمــال واملشــاريع 

الصغــرية وكذلــك الــركات الكبــرية. تســعى الدولــة الطموحــة 

إىل تطبيــق مبــادئ الكفــاءة واملســؤولية عــى جميــع املســتويات 

فعالــة  حكومــة  بنــاء  ذلــك  يف  مبــا  الرؤيــة،  تحقيــق  أجــل  مــن 

وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة وعاليــة األداء، ومتكــني حكومــة 

عاليــة األداء ]3، 4، 5[.

الهدف 2 القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز  1ـ4
الزراعة املستدامة:

2
القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز الهدف

الزراعة املستدامة:

بحلول عام 2030، القضاء عى الجوع ومضان حصول الجميع -وال سميا الفقراء والفئات الضعيفة، مبا فيهم الرضع- عى ما يكفيهم 	 

ي طوال العام )الغاية 2.1( ]1، 2[.
ّ
من الغذاء املأمون واملغذ

ا بشأن توقف المنو والهزال لدى 	  إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املّتفق عليها دوليًّ

األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات الغذائية للرماهقات والحوامل واملرضعات وكبار السن، بحلول عام 2025 )الغاية 

.]2 ،1[ )2.2

مقدمة: التمنية االجمتاعية يف رؤية اململكة العربية السعودية 2030 وأهداف التمنية  1ـ1ـ4
املستدامة:
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يمتثــل أحــد أهــداف التمنيــة املســتدامة )الهــدف 2( يف القضــاء 

عــى الجــوع وتحقيــق األمــن الغــذايئ وتحســني التغذيــة وتعزيــز 

الزراعــة املســتدامة. يســعى هــذا الهــدف إىل مضــان حصــول جميــع 

النــاس -وال ســميا الفقــراء واألشــخاص الذيــن يعيشــون يف أوضــاع 

 وكاٍف عــى 
ٍّ
هشــة، مبــا فيهــم األطفــال- عــى طعــام آمــن ومغــذ

مــدار الســنة.  إنهــاء جميــع أشــكال ســوء التغذيــة، مبــا يف ذلــك 

التقــزم والهــزال لــدى األطفــال دون ســن الخامســة، وتلبيــة 

االحتياجــات الغذائيــة للرماهقــات والنســاء الحوامــل واملرضعــات 

وكبــار الســن ]1، 2[.

أمــا عــن نتائــج مســح ممارســة األنشــطة الرياضيــة 2021 الصــادر 

ــج أن 46.8%  ــد أظهــرت النتائ ــة العامــة لإلحصــاء، فق عــن الهيئ

مــن ســكان منطقــة املدينــة املنــورة ميارســون النشــاط البــدين ملــدة 

 )بلغــت نســبة الذكــور منهــم 
ً
30 دقيقــة عــى األقــل أســبوعيا

٪52.9، واإلنــاث ٪38.2(، وبلغــت ٪51.8 عــى املســتوى الوطــي، 

 مــن املتوســط العــام للمملكــة بفــارق 
ً
أي أن املدينــة اقــل قليــا

. ]6[. إن قلــة ممارســة النشــاط البــدين ميكن أن تســبب 
ً
%5 تقريبــا

المسنــة وأمــراض القلــب وارتفــاع ضغــط الــدم وارتفــاع نســبة 

الغذائيــة الســيئة  الكوليســرتول. ميكــن أن تــؤدي املمارســات 

مهــم  التغــذوي  الصحــي  الوعــي  فــإن  لــذا  المسنــة،  إىل  ــا 
ً

أيض

لمتكــني املســتهلك مــن معرفــة حجــم ومكونــات املنتــج الغــذايئ. 

ــار زيــادة الرســوم  باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن األخــذ بعــني االعتب

ــي تــرض بصحــة اإلنســان كجــزء مــن  ــة ال عــى املنتجــات الغذائي

الحــل ]7، 8[.

ميكــن أن تمشــل أســباب ســوء التغذيــة القضايــا املتعلقــة بالفقــر، 

الدخــل،  وانخفــاض  املناســبة،  غــري  الغذائيــة  الخيــارات  وكذلــك 

الصحيــة  الظــروف  الغــذاء، ومختلــف  عــى  الحصــول  وصعوبــة 

أنــواع ســوء  الجســدية والعقليــة. إن نقــص التغذيــة هــو أحــد 

التغذيــة ]7، 8[. يرتبــط ســوء التغذيــة بعــدة عوامــل متعــددة، مبــا يف 

ــة األساســية  ــواد الغذائي ــة الوصــول إىل امل ــك الفقــر، ومحدودي ذل

والخدمــات األساســية، وعوامــل المنــو الســكاين، كمــا أن متغريات 

ســوء التغذيــة األخــرى ترتبــط بشــكل متبــادل بالعوامــل الصحيــة. 

 يف تحقيــق الحالــة الغذائيــة 
ً

تعتــرب اإلنتاجيــة الزراعيــة أساســية

املحســنة )تحقيــق الهــدف 2(، مــن حيــث زيــادة دخــل صغــار منتجــي 

الوصــول اآلمــن واملتســاوي إىل األرايض،  األغذيــة، مــن خــال 

والخدمــات  واملعرفــة،  األخــرى،  اإلنتاجيــة  واملدخــات  واملــوارد، 

ــة. ــة، واألســواق، وفــرص العمــل غــري الزراعي املالي

4.1.2 القضاء عىل الجوع: املستويات واالتجاهات:

برامج اململكة العربية السعودية ومبادراتها للقضاء عىل الجوع: 2ـ1ـ4

قدمــت الحكومــة الســعودية الربنامــج الوطــي لتقليــل الفاقــد 

واملهــدر مــن الغــذاء، وملنــع االســتخدام غــري املناســب للمــوارد 

ــة ]4، 5، 9[. وســعًيا لتمنيــة مصــادر األمــن الغــذايئ، ومضــان  الطبيعي

مــن  العديــد  إطــاق  مت  فقــد  مناســبة،  بأســعار  الغــذاء  توافــر 

الربامــج واملبــادرات. ومــن بــني هــذه الربامــج الربنامــج الوطــي 

للحــد مــن فقــد األغذيــة وهدرهــا ومنــع االســتخدام غــري املناســب 

ــة وأفضــل  ــذي يعمتــد عــى الخــربة الدولي ــة، وال ــوارد الطبيعي للم

املمارســات يف جميــع أنحــاء العــامل. مت تمصــم الربنامــج لتعظــم 

الفوائــد ورفــع كفــاءة اســتهاك الغــذاء، بطريقــة تحقــق وفــورات 

يف االحتياطيــات الغذائيــة والحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة. يأخــذ 

الربنامــج يف االعتبــار الجــدوى االقتصادية لاســتهاك واســتخدام 

ــادرات محليــة   عــى ذلــك، مت إطــاق مب
ً
املــوارد الطبيعيــة. عــاوة

وتطويــر ممارســات زراعيــة لتحســني إنتاجيــة محاصيــل الخــرض 

والفاكهــة والمتــور واملحاصيــل الحقليــة ]4، 5، 9[.

الزراعيــة  باملناطــق  البيئــة  اململكــة لتحســني  إطــار مســاعي  يف 

والقيــام مبكافحــة األوبئــة بأســاليب وقائيــة، مت إطــاق برنامــج 

للوقايــة مــن حــرة سوســة النخيــل الحرماء ومكافحتها للســيطرة 

عــى املــرض وتقليــل انتشــاره مــن 10٪ إىل 1٪ ألهميــة نخيــل 

ــة اململكــة. مــن جهــة أخــرى، مت إعــادة  ــه لبيئ المتــر ومــدى ماءمت

تأهيــل املدرجــات الزراعيــة وتطبيــق تقنيــات حصــاد ميــاه األمطــار 

يف الطائــف والباحــة وعســري وجــازان. يف نهايــة املطــاف ســتؤدي 
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األهــداف الزراعيــة واملائيــة لهــذه األنشــطة إىل وفــرة اإلنتــاج، 

 عــن خلــق بيئــة مواتيــة لمنــو النشــاط الزراعي وتوفــري الغذاء 
ً

فضــا

.]9 ،5 ،4[

ــا لتســويق وتوزيــع  ــويِل اململكــة اهمتاًمــا خاصًّ
ُ
باإلضافــة إىل ذلــك، ت

جِرَيــت 
ُ
املنتجــات الزراعيــة للزارعــني املحليــني. ويف هــذا الصــدد، أ

املزارعــني  لصغــار  تســويقية  خدمــات  مراكــز  إلنشــاء  دراســة 

واملنتجــني، بهــدف إنشــاء نظــام فعال لتســويق الخضــار والفواكه، 

مــن خــال ساســل التوريــد املســتدامة وأنظمــة الشــحن. ســتأخذ 

هــذه املراكــز يف االعتبــار جانــب القميــة املضافــة وســتدعم صناعــة 

تجهــزي األغذيــة. إىل جانــب قنــوات الدعــم التقليديــة، يــم تقــدمي 

ــادة  ــا أدى إىل زي ــور، مم ــة للمت ــارة اإللكرتوني ــا للتج
ً

املســاعدة أيض

صــادرات اململكــة مــن المتــور إىل حــوايل 820 مليــون لاير ســعودي 

لتنســيق  آليــة  أمريــيك(. كمــا مت وضــع  مليــون دوالر   218.67(

ــاه والزراعــة، والركــة الســعودية  ــة واملي الجهــود بــني وزارة البيئ

لاســتمثار الزراعــي والحيــواين، وصوامــع الغــال، وهيئــة مطاحــن 

الدقيــق، وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن. يمتثــل الهــدف مــن هــذه 

اآلليــة يف االســتخدام األمثــل للمــوارد املتاحــة لاســتمثار الزراعــي 

لتأمــني  املخــزون اإلســرتاتيجي  إدارة  اململكــة، إىل جانــب  خــارج 

اإلمــدادات الغذائيــة ومضــان تحقيــق األمــن الغــذايئ الشــامل 

للمملكــة ]4، 5، 9[.

مبادرات اململكة العربية السعودية للقضاء عىل الجوع ]10[:

تنفيذ أكرث من 300 مروع لألمن الغذايئ نتج عنها 	 

تغذية املايني بجهود مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية.

املساهمة يف برنامج الغذاء العاملي يف عام 2008 والي 	 

بلغت 500 مليون دوالر أمرييك. 

مبادرة وزارة البيئة واملياه والزراعة للقضاء عى سوسة 	 

النخيل الحرماء ومكافحة انتشارها يف جميع أنحاء العامل.

مبادرات وزارة البيئة واملياه والزراعة لتوفري أمن غذايئ 	 

شامل ومستدام من خال:

تأهيل كل من األرايض الزراعية واملصاطب الزراعية وتجهزي 	 

تقنية الحصاد املايئ يف محافظات الطائف والباحة وعسري 

وجازان.

خفض نصيب الفرد من هدر األغذية بالتجزئة واملستهلكني 	 

مبقدار النصف، وتقليل خسائر األغذية يف مرحلي اإلنتاج 

واإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما بعد الحصاد.

تطوير كفاءة السوق الزراعي وتحسينها، واعمتاد تدابري 	 

لمضان التسلم اآلمن ويف الوقت املناسب للسلع ومشتقاتها، 

وتعزيز االحتياطيات الغذائية للحد من تقلباتها.

مبادرة املؤسسة العامة للحبوب )SAGO( للحد من فقد 	 

األغذية وهدرها يف اململكة، ومنع االستخدام غري السلم 

للموارد الطبيعية.

بنك الطعام السعودي )إطعام( الذي قدم أكرث من 12 	 

مليون وجبة منذ إنشائه.
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بحلول عام 2030، خفض النسبة العاملية لوفيات األمهات 	 

إىل أقل من ٧٠ حالة لكل 100 ألف من املواليد األحياء ]1، 2[.

بحلول عام 2030، إنهاء وفيات املواليد واألطفال دون 	 

سن الخامسة الي ميكن تفاديها، بسعي جميع البلدان إىل 

بلوغ هدف خفض وفيات املواليد عى األقل إىل 12 حالة 

وفاة يف كل 1000 مولود حي، وخفض وفيات األطفال 

دون سن الخامسة إىل 25 حالة وفاة عى األقل يف كل 

1000 مولود حي ]1، 2[.

تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد املخدرة، مبا يف 	 

ذلك تعاطي املخدرات وتناول الكحول عى نحو يرض 

بالصحة، وعاج ذلك ]1، 2[.

بحلول عام 2020، خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة 	 

عن حوادث املرور عى الصعيد العاملي إىل النصف ]1، 2[.

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك الحماية 	 

من املخاطر املالية وإمكانية الحصول عى خدمات الرعاية 

الصحية األساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع عى 

األدوية واللقاحات األساسية املأمونة والجّيدة والفعالة 

وميسورة التكلفة )3.8( ]1، 2[.

تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 	 

مكافحة التبغ يف جميع البلدان، حسب االقتضاء )3.أ( ]1، 2[.

تحقيق زيادة كبرية يف متويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى 	 

عاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقاؤها 

ا والدول  يف البلدان النامية، وبخاصة يف أقل البلدان منوًّ

الجزرية الصغرية النامية )3.ج( ]1، 2[.

ع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار 2ـ4
ّ
مضان متت

3
الهدف

ع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار:
ّ
مضان متت

مقدمة 1ـ2ـ4

يســعى أحــد أهــداف التمنيــة املســتدامة إىل مضــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع يف جميــع األعمــار )الهــدف 3(. تتطلــب الحيــاة 

الصحيــة خفــض معــدل وفيــات األمهــات، ووضــع حــد للوفيــات الــي ميكــن الوقايــة منهــا للمواليــد واألطفــال دون ســن الخامســة، والحــد 
مــن الوفيــات املبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غــري املعديــة مــن خــال الوقايــة والعــاج وتعزيــز الصحــة العقليــة والرفــاه ]1، 2[.[

 حقائق: التدخني والعادات الغذائية السيئة وقلة األنشطة البدنية ميكن أن ترض بالصحة.



الفصل الرابع: القضاء التام عى الجوع )الهدف 2( ومضان الصحة و الرفاه )الهدف 3(

118

ــة  ورد يف االســتعراض الطوعــي الوطــي األول للمملكــة العربي

الســعودية، أن هنــاك صلــة للهــدف الثالــث مــن أهــداف التمنيــة 

املســتدامة باألهــداف اإلســرتاتيجية للرؤيــة 2030 واملبــادرات 

ذات الصلــة عــى النحــو التــايل:

سهولة الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية. 	 

تحسني قمية خدمات الرعاية الصحية. 	 

تعزيز الوقاية من التهديدات الصحية. 	 

الرتويج لألنشطة الرياضية يف املجمتع. 	 

تحسني جودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية. 	 

الحد بشكل كبري من تلوث الهواء والضوضاء واملياه 	 

والرتبة. 

تعزيز مناعة األمة تجاه تعاطي املخدرات. 	 

تعزيز السامة املرورية. 	 

حماية البيئة من التهديدات الطبيعية. 	 

تعزيز مشاركة األرسة يف االستعداد ملستقبل أطفالهم.	 

متكني املواطنني من خال نظام الرعاية االجمتاعية.	 

لربنامــج  رؤيــة 2030   يف 
ً
بــارزة  

ً
بالفعــل مكانــة الصحــة  تحتــل 

التحــول الوطــي مــع العديــد مــن األهــداف مــن )خمســة عــر( 

ــا بالصحــة ]4، 5[، مبــا يف ذلــك: )1 زيــادة 
ً
ا متعلق ــا إســرتاتيجيًّ

ً
هدف

ــة  ــل البديل حصــة إنفــاق القطــاع الخــاص مــن خــال طــرق المتوي

وتقــدمي الخدمــات. 2( زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد املتاحــة. 

3( تحســني كفــاءة قطــاع الرعايــة الصحيــة وفعاليتــه مــن خــال 

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات والتحــول الرقمــي. 4( زيــادة 

ــا. 5( زيــادة جاذبيــة املرمضــات  ــا ودوليًّ التدريــب والتطويــر محليًّ

وطاقــم الدعــم الطبــي كمســار وظيفــي مفضــل. بشــكل عــام، 

تســعى هــذه األهــداف اإلســرتاتيجية الخمســة إىل: أ( تحســني 

العاجيــة(. ب(  أو  )الوقائيــة  الصحيــة  الرعايــة  جــودة خدمــات 

توســيع خصخصــة الخدمــات الحكوميــة. ج( خلــق بيئــة جذابــة 

ــا.  ــز ثقتهــم يف اقتصادن للمســتمثرين املحليــني والدوليــني وتعزي

ــة الرشــيدة يف  ــق أعــى مســتويات الشــفافية والحوكم د( تحقي

جميــع القطاعــات. هـــ( تحقيــق التــوازن يف املزيانيــة. و( تحســني 

األداء واإلنتاجيــة واملرونــة للســلطات العامــة. ز( تزويــد املواطنني 

ــات املســتقبلية لســوق مــن  ــة االحتياج ــارات لتلبي ــة وامله باملعرف

العمالــة ]4، 5[. مت تحديــد مــؤرشات األداء الرئيســية لــكل هــدف 

إســرتاتيجي وقياســها بخــط أســاس وهــدف محــدد.

ــة املســتدامة،  ــق أهــداف التمني ــزام اململكــة بتحقي ــب ال إىل جان

اإلقلمييــة  لإلســرتاتيجية  األساســية  الركائــز  إحــدى  تكمــن 

ومقميــني  “مواطنــني  اإلنســان  يف   2030 املنــورة  للمدينــة 

إىل:  الركــزية  هــذه  تهــدف  ونشــطني”.  ومزدهريــن  أصحــاء 

تعلــم  الجــودة وشــاملة. ب(  عاليــة  رعايــة صحيــة  أ( خدمــات 

ــه  ــارات تســلية وترفي ــي متوافــق مــع ســوق العمــل. ج( خي عامل

ــا. وتمتثــل  متنوعــة. د( مواطنــون مســؤولون ونشــطون اجمتاعيًّ

الركائــز األساســية األخــرى يف املــكان “منــارة للتنويــر اإلســامي 

والثقــايف” واالزدهــار “التمنيــة االقتصادية املتنوعة واملســتدامة”.

برامج ومبادرات اململكة العربية السعودية من أجل الصحة الجيدة والرفاهية: 2ـ2ـ4
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الهــدف 3: مضــان متّتــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة 

يف جميــع األعمــار:

بحلــول عــام 2030، إنهــاء وفيــات املواليــد واألطفــال دون ســن 

الخامســة الــي ميكــن تفاديهــا، حيــث تهــدف جميــع البلــدان إىل 

خفــض وفيــات املواليــد عــى األقــل إىل 12 حالــة وفــاة يف كل 

1000 مولــود حــي، وخفــض وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة 

إىل 25 حالــة وفــاة عــى األقــل يف كل 1000 مولــود حــي )الغايــة 

.]2 ،1[ )3.2

ســجلت املدينــة املنــورة يف مــؤرش وفيــات األطفــال دون ســن 

 لــكل 1000 والدة حيــة ]12[. أشــارت قاعــدة 
ً

الخامســة 17.7 طفــا

بيانــات املدينــة املنــورة لعــام 2019 املقدمــة للمجلــس الــدويل 

لبيانــات املــدن )WCCD( أيــزو 37120 ]17[ إىل أن معــدل وفيــات 

ــغ 10 لــكل 1000 مولــود حــي،  األطفــال دون ســن الخامســة يبل

ــا كبــرًيا عــن املســتوى الســابق، وبذلــك حققــت 
ً

وهــو ميثــل انخفاض

املدينــة املنــورة معــدالت جيــدة يف هــذا املــؤرش، حيــث ُيعــد أقــل 

مــن نصــف مــا تهــدف إليــه الغايــة 3.2 مــن أهــداف التمنيــة 

املســتدامة وهــو 25 لــكل 1000 مولــود حــي. وهــذا يشــري إىل 

كفــاءة الخدمــات الطبيــة املقدمــة لألطفــال حــى ســن الخامســة، 

ــد أوضــح  ــة. وق ــاظ عــى السياســات الصحي ــايل ميكــن الحف وبالت

ــا تقريــر ازدهــار املدينة املنورة 2019 ]12[ بأنه ستســمتر معدالت 
ً

أيض

 مــع التقــدم الكبــري 
ً

الوفيــات يف االنخفــاض بنســبة جيــدة، خاصــة

والفنيــة  البريــة  املــوارد  توظيــف  يف  اململكــة  أحرزتــه  الــذي 

ــا،  ــة أكــرث تقدًم ــي تســاعد عــى تقــدمي خدمــات صحي ــة ال املؤهل

ممــا يعكــس كفــاءة أنظمــة الرعايــة الصحيــة وفعاليتهــا. تمتــاىش 

الرعايــة الصحيــة باململكــة مــع أهــداف التمنيــة املســتدامة، ورؤيــة 

الركــزية  وخاصــة  الوطــي،  التحــول  وبرنامــج   ،2030 اململكــة 

الثالثــة “تحســني مســتوى الظــروف املعيشــية املقدمــة مــن خــال 

تحســني النظــام الصحــي للخدمــات االجمتاعيــة والرعايــة الصحيــة 

ومســتويات الســامة”، والبعــد األول لربنامــج التحــول الوطــي 

ــة”. ــة الصحي “النهــوض بالرعاي

أثــرت املبــادرات املتعلقــة بالخدمــات االجمتاعيــة والبيئية والصحية 

ــك،  ــورة. ومــع ذل ــة املن ــي عــى صحــة ســكان املدين بشــكل إيجاب

يجــب حشــد املزيــد مــن الجهــود لتقليــل -إن مل يكــن القضــاء عــى- 

وفيــات الرضــع واألطفــال. فميــا يتعلــق بالســكان البالغــني، ميكــن 

أن يرتبــط ارتفــاع معــدل وفيــات البالغــني بعوامــل منــط الحيــاة، 

مثــل: التدخــني وعــادات التغذيــة الســيئة وقلــة المتاريــن البدنيــة 

ــا  ر نســبة املدخنــني يوميًّ ومــا إىل ذلــك. يف املدينــة املنــورة، تقــدَّ

بنحــو 17.5٪ يف عــام 2021 وذلــك لألعمــار 15 ســنة فأكــرث. 

املؤرشات الصحية: املستويات واالتجاهات 3ـ2ـ4

وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة 1ـ3ـ2ـ4

وفيات األمهات  2ـ3ـ2ـ4

الهــدف 3: مضــان متّتــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة 

يف جميــع األعمــار:

بحلــول عــام 2030، خفــض النســبة العامليــة لوفيــات األمهــات إىل 

أقــل مــن 70 حالــة لــكل 100 ألــف مــن املواليــد األحيــاء )الغايــة 

.]2 ،1[ )3.1

قــدر مــؤرش ازدهــار املدينــة املنــورة أن معــدل وفيــات األمهــات بها 

ر بنحــو 12.05 لــكل 100 ألــف والدة، وهــو مســتوى قريــب  يقــدَّ

مــن املعــدل الوطــي، وهــو 12 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف والدة 

ــورة واململكــة  ــة املن ــات األمهــات يف املدين ]12[. وصــل معــدل وفي

إىل معــدل جيــد، وهــو أقــل بكثــري مــن الهــدف العاملــي ألهــداف 

التمنيــة املســتدامة “أقــل مــن 70 حالــة وفــاة لــكل 100،000 

الحفــاظ  عــام 2030”. وهــذا يشــري إىل رضورة  بحلــول  والدة 

عــى سياســات الرعايــة الصحيــة الحاليــة يف اململكــة بشــكل عــام 

ــورة بشــكل خــاص ]9، 13[. ــة املن واملدين
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العرم املتوقع عند الوالدة  3ـ3ـ2ـ4

قــدر مــؤرش ازدهــار املدينــة املنــورة أن متوســط العــرم املتوقــع عند 

ا  ــد نســبيًّ ــؤرش بعي ر بنحــو 74.30 ســنة ]12[. وهــذا امل ــدَّ ــوالدة يق ال

عــن الهــدف املســتقبي لرؤيــة اململكــة 2030 

وهــو80 عاًمــا، وعــن املتوســط العاملــي البالــغ 

83.4 عاًمــا أي أقــل بنحــو 9.1 ســنوات.

التطعمي 4ـ3ـ2ـ4

قــدر مــؤرش ازدهــار مدينــة املدينــة املنورة أن نســبة تغطية ســكان 

املدينــة بالتطعــم بلغــت 98.10٪ ]12[. يشــري هــذا إىل األداء الجيــد 

يف تحصــني الســكان بالتطعميــات وارتباطــه 

ــي  ــق هــذا الهــدف، وال ــذ برامــج تحقي بتنفي

مــن أهمهــا فــرض التأمــني الصحــي اإلجبــاري 

الوطــي  املــروع  والــزوار،  الســكان  عــى 

للوقايــة مــن املخــدرات “نــرباس”.

كفاية مكونات الخدمة الصحية 5ـ3ـ2ـ4

التحــول  برنامــج   2030 لرؤيــة  التشــغيلية  الربامــج  أهــم  مــن 

الوطــي بأبعــاده المثانيــة، مبــا يف ذلــك البعــد األول “االرتقــاء 

املعيشــة  مســتويات  “تحســني  والثــاين  الصحيــة”،  بالرعايــة 

والســامة”، وهــذا يؤكــد عــى اهمتــام اململكــة برفــع مســتوى 

الرعايــة الصحيــة، وتقــدمي الخدمــات الصحيــة املناســبة للمواطنــني 

واملقميــني والــزوار عــى أراضيهــا ]4، 5[.

يمتثــل أحــد أهــم أهــداف برنامــج التحــول الوطــي لرؤيــة 2030 

يف تســهيل الوصــول إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة للمواطنــني 

واملقميــني يف الوقــت واملــكان املناســبني، مــن خــال زيــادة قــدرة 

املستشــفيات والطاقــم  ذلــك أرسة  مبــا يف  الصحيــة  الخدمــات 

الطبــي ]4، 5[، باإلضافــة إىل التوزيــع الجغــرايف املتــوازن أو املناســب 

ــة   يف املدين
ً

ــاء اململكــة، وخاصــة ــع أنح ــة يف جمي ــات الصحي للخدم

املنــورة. ســتمشل الوضــع الراهــن للخدمــات الصحيــة: أ( توافــر 

األرسة يف املرافــق الصحيــة. ب( عــدد الطاقــم الطبــي. ج( كفــاءة 

التوزيــع الجغــرايف للخدمــات الصحيــة. د( األداء الفعــال للخدمــات 

الصحيــة.

توافر األرسة باملنشآت الصحية:أ. 

ــد  ــة والخاصــة جي ــر األرسة يف املستشــفيات الحكومي ــرب تواف يعت

ــا لتقريــر حالــة التمنيــة املدينــة املنــورة لعــام 2019 ]16[. ومــع 
ً
وفق

ذلــك، ال تتناســب مــع إســرتاتيجية الرعايــة الصحيــة لرؤيــة 2030 

مــع  تمتــاىش  ــا ال 
ً

وأيض لــكل 1000 شــخص،  وهــي 25 رسيــًرا 

الجهــود املســمترة والنهضــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة باململكــة، 

 نســبة األرسة يف املستشــفيات الحكوميــة، وهــذا يشــري إىل 
ً

خاصــة

ضعــف مشــاركة القطــاع غــري الحكومــي يف االســتمثارات الصحيــة 

يف املدينــة.

عدد الطاقم الطبيب. 

الــذي  الطبــي  بالــكادر  يتعلــق  فميــا 

يقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة، فــإن 

عــدد األطبــاء يف القطاعــني الحكومــي 

لتقريــر  ــا 
ً
وفق جــًدا  جيــد  والخــاص 

واملبــادرات  املســتدامة  التمنيــة  حالــة 

املقرتحــة  التشــغيلية  والسياســات 

2019 ]16[، وهــذا يمتــاىش مــع األهــداف 

الوطنيــة إلســرتاتيجية الرعايــة الصحية 

للمملكــة )إحــدى إســرتاتيجيات رؤيــة 

مــع  ــا 
ً

أيض ويمتــاىش   ،)2030 اململكــة 

مجــال  والنهضــة يف  املســمترة  الجهــود 

اململكــة. يف  الصحيــة  الرعايــة 

 

74.30 
عاًما

٪98.1
 VACCINATION 

 COVERAGE

األطباء يف 

خط واحد 

مع األهداف 

الوطنية
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كفاءة التوزيع الجغرايف للخدمات الصحيةج. 

ــا لنتائــج املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة 2021 الــذي أعــده املرصــد الحــرضي للمدينــة املنــورة ]6[، تشــري املــؤرشات عــى 
ً
وفق

مســتوى أحيــاء املدينــة إىل أن زمــن الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة ســرًيا عــى األقــدام داخــل الحــي، تــرتاوح مــا بــني أقــل مــن دقيقــة يف حي 

الســام ووادي املذيبــات، إىل 10  دقائــق بحــي الجــربة وحــي أبــو كبــري. تشــري هــذه النتائــج إىل الكفــاءة الكبــرية للتوزيــع الجغــرايف والعــددي 

للخدمــات الصحيــة يف أحيــاء املدينــة املنــورة 
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الشكل 1.4: كفاءة التوزيع الجغرايف للخدمات الصحية عىل مستوى أحياء املدينة املنورة.
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تصور مواطين املدينة املنورة لكفاءة أداء للخدمات الصحية:د. 

ــري واملعــدات  ــرص الب ــاءة العن ــودة الخدمــات املقدمــة. ب( كف ــا: أ( ج ــن مهمــني هم ــة إىل عنرصي ــاءة أداء الخدمــات الصحي تشــري كف

املســتخدمة لتقــدمي الخدمــة الصحيــة للســكان. وبنــاًء عــى نتائــج املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة 2021 الــذي أعــده املرصــد 

الحــرضي للمدينــة املنــورة، نجــد أن نســبة األرس الــي أشــارت إىل ضعــف كفــاءة الخدمــات الصحيــة جــاءت مرتفعــة يف أحيــاء الدويخلــة 

)40.0٪(، جمــاء أم خالــد )24.6٪(، والجامعــة )24.0٪( بيمنــا جــاءت النســبة األدىن ملــؤرش ضعــف كفــاءة الخدمــات الصحيــة يف أحيــاء الرايــة 

)0.8٪(، الفتــح والجمعــة )٪1.4( ]6[.
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الشكل 2.4: تصور مواطين املدينة املنورة لكفاءة أداء الخدمات الصحية عىل مستوى أحياء املدينة املنورة
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إن املســتوى املرتفــع للمدخنــني يف العديــد مــن أحيــاء املدينــة 

املنــورة يدعــو إىل تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصحــة العامليــة 

ــغ الــي أصبحــت اململكــة العربيــة  اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التب

ــة  ــادة رصام ــدف زي ــام 2005. وبه ــا يف ع ــا فيه
ً
الســعودية طرف

ــة ملكافحــة  ــة الوطني ــاد، مت تشــكيل اللجن ــغ يف الب مكافحــة التب

التدخــني وإصــدار املرســوم امللــيك رقــم 56 لعــام 2015، وهــو 

قانــون ملكافحــة التدخــني، ومكافحــة انتشــار التبــغ يف البــاد. 

تمشــل املبــادرات األخــرى ملكافحــة التدخــني إدخــال رضيبــة القميــة 

املضافــة عــى التبــغ، والــروع يف حمــات مكافحــة التدخــني، 

املبــادرات  وإنشــاء عيــادات لإلقــاع عــن التدخــني، ومــن بــني 

مكافحــة  عــى  للمســاعدة  املحمــول  الهاتــف  تطبيــق  األخــرى 

التدخــني..

نسبة السكان املدخنني )15 سنة فأكرث(:  6ـ3ـ2ـ4

ــا بــني األشــخاص 15 ســنة فأكــرث  ــا ملســح املدينــة االجمتاعــي االقتصــادي لعــام 2021، ُوجــد أن نســبة املدخنــني يوميًّ
ً
 يف املدينــة املنــورة وفق

ــاء الجمــاوات )38.9٪( والزهــرة  ــا يف أحي ــاء ســجلت ارتفاًع ــني مــن الســكان عــى مســتوى األحي ر بحــوايل 17.5٪. وأن نســبة املدخن ــدَّ تق

)36.4٪( والســكة الحديديــة )35.4٪(، بيمنــا ســجلت أقــل نســبة مدخنــني يف أحيــاء الدويخلــة )5.0٪( وعــروة )5.7٪( والتلعــة )٪7.2( ]6[. 
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الشكل 3.4: النسبة املئوية للسكان املدخنني )15 سنة فأكرث( عىل مستوى أحياء املدينة املنورة
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كوفيــد 19- جائحــة عامليــة أثــرت عــى صحــة النــاس وتســببت يف 

وفــاة العديــد منهــم عــى مســتوى العــامل. املدينــة املنــورة ليســت 

 مبــدن أخــرى عــى 
ً

اســتثناًء، ولكنهــا كانــت أقــل تأثــًرا مقارنــة

مســتوى العــامل. أدي فــريوس كورونــا إىل تعطيــل الحــج والعــرمة 

وحمايــة  الجائحــة  لهــذه  التصــدي  إطــار  ويف  خــاص.  بشــكل 

املجمتــع مــن آثــار الفــريوس والحــد مــن اإلصابــات، اتخــذت اللجنــة 

َنــت تعليــق العرمة   مــن اإلجــراءات تمضَّ
ً

الحكوميــة العليــا سلســلة

والحــج وإغــاق املــدارس والجامعــات واملراكــز التجاريــة واألماكــن 

العامــة وأماكــن الرتفيــه. وبنــاًء عــى نتائــج املســح االجمتاعــي 

ــن  ــورة 2021، بلغــت نســبة األرس الذي ــة املن واالقتصــادي للمدين

اعتــرب  بيمنــا   ،٪31.1 الوبــاء  تــرضروا بشــدة مــن  أنهــم  اعتــربوا 

بيمنــا   ،٪37 يتأثــر  مل  االقتصــادي  أن وضعهــم  األرس  مــن   ٪69

تأثــر الوضــع االقتصــادي لـــ 32٪ مــن األرس إىل حــد مــا ]6[. وقــد مت 

التأكيــد عــى ذلــك يف انخفــاض متوســط الدخــل الشــهري وزيــادة 

الفقــر املحــي كمــا هــو موضــح يف الجــزء 3.1 مــن هــذا التقريــر 

ــع أشــكاله يف كل مــكان”. “الهــدف 1 القضــاء عــى الفقــر بجمي

تأثري جائحة كوفيد19- 7ـ3ـ2ـ4

الخالصة والتوصيات 4ـ2ـ4

ــورة  ــة املن ــج املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدين أوضحــت نتائ

2021 أن معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة منخفــض 

ا )10 لــكل 1000( ومتوســط العــرم املتوقــع 74.6 ســنة.  نســبيًّ

والبيئيــة  االجمتاعيــة  بالخدمــات  املتعلقــة  املبــادرات  أثــرت 

والصحيــة بشــكل إيجابــي عــى صحــة ســكان املدينــة املنــورة. ومع 

ذلــك، يجــب حشــد املزيــد مــن الجهــود لتقليــل -إن مل يكــن القضــاء 

عــى- وفيــات الرضــع واألطفــال. فميــا يتعلــق بالســكان البالغــني، 

ــات البالغــني بعوامــل منــط  ــاع معــدل وفي ــط ارتف ميكــن أن يرتب

وقلــة  الســيئة،  الغذائيــة  والعــادات  التدخــني،  مثــل:  الحيــاة، 

ممارســة الرياضــة البدنيــة، ومــا إىل ذلــك. يف املدينــة املنــورة، 

ــا بــني األعمــار 15  ر نســبة األشــخاص الذيــن يدخنــون يوميًّ تقــدَّ

ســنة فأكــرث بنحــو 17.5٪ يف عــام 2021، وتبلــغ نســبة الســكان 

عــد هــذه هــي 
ُ
الذيــن ال ميارســون الرياضــة البدنيــة 53.2٪، وت

ارتفــاع معــدل  الــي تســاهم يف  الثاثــة  الرئيســية  العوامــل 

وفيــات البالغــني ]18، 19[. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك حــاالت 

وفــاة وإصابــات ناجمــة عــن حــوادث املــرور عــى الطــرق مت تناولهــا 

يف قــم الخــاص بالنقــل الحــرضي بالفصــل الثــاين، والوفيــات 

واألمــراض الناتجــة مــن املــواد الكمييائيــة الخطــرة وتلــوث الهــواء 

ــا مت تناولهــا يف القــم الخــاص بالبنيــة التحتيــة 
ً

واملــاء والرتبــة أيض

ــاين. ــاة مــن الفصــل الث ــة الحي ــة ونوعي والبيئ

ــورة بالتوســع  ــة املن ا بالصحــة يف املدين ــد نســبيًّ ــط األداء الجي يرتب

يف برامــج اململكــة ومبادراتهــا لمضــان حيــاة كرميــة وصحــة جيــدة، 

مثــل:

إنشاء مراكز رعاية صحية أولية.	 

زيادة عدد املستشفيات.	 

فرض التأمني الصحي اإلجباري عى املقميني والزوار.	 

تقدمي خدمات الرعاية الصحية املجانية لحجاج بيت هللا 	 

الحرام.

خدمات الرعاية الصحية للحوامل )مسار الوالدة اآلمن(. 	 

الحد من األمراض الوراثية: من خال إجراء فحص ما قبل 	 

الزواج، باإلضافة إىل توفري الرعاية الصحية للرمأة الحامل 

ورعاية األطفال حديي الوالدة، وتراقب اململكة األطفال 

دون سن الخامسة بإجراء الفحوصات الدورية والتطعميات 

لتقليل عدد الوفيات.

فحص األمراض املعدية ومراقبتها، ومتابعة األمراض املعدية 	 

وغري السارية واألوبئة وطرق مكافحتها والحد من انتشارها. 

إنشاء مراكز تأهيل متخصصة لبعض األمراض املعدية.

دعم املبادرات املتعلقة بالتوعية والوقاية والرعاية ألمراض 	 

القلب، واألوعية الدموية، والسكري، وأمراض الجهاز 

التنفيس، والمسنة.

التوعية الصحية التغذوية بكمية حجم املغذيات للمنتج 	 

الغذايئ؛ لمتكني املستهلكني من معرفة مكوناتها وقميتها 

الغذائية، باإلضافة إىل زيادة الرسوم عى املنتجات 

الغذائية املرضة بالصحة.

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات )نرباس(.	 



125

الفصل الرابع: القضاء التام عى الجوع )الهدف 2( ومضان الصحة و الرفاه )الهدف 3(

باإلضافــة إىل املبــادرات املذكــورة أعــاه، لتحســني جــودة خدمــات 

الرعايــة الصحيــة )الوقائيــة أو العاجيــة(، ســتحتاج املدينــة املنــورة 

ــة املحــددة يف برنامــج  إىل متابعــة األهــداف اإلســرتاتيجية التالي

التحــول الوطــي لرؤيــة 2030 ]4[:

زيادة حصة القطاع الخاص من اإلنفاق من خال طرق 	 

المتويل البديلة وتقدمي الخدمات.

زيادة كفاءة استخدام املوارد املتاحة.	 

تحسني كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خال 	 

استخدام تكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي.

ا.	  ا ودوليًّ زيادة التدريب والتطوير محليًّ

زيادة جاذبية املرمضات وطاقم الدعم الطبي كمسار 	 

وظيفي مفضل.

تحسني تقدمي الرعاية الصحية قبل دخول املستشفى ويف 	 

.)ER & ICU( املستشفيات الرئيسية

تحسني التكامل واالسمترارية يف تقدمي الخدمة من خال 	 

تطوير الرعاية األولية.

تحسني البنية التحتية وإدارة املرافق ومعايري السامة يف 	 

مرافق الرعاية الصحية.

تحقيق أوقات انتظار مقبولة يف جميع مراحل تقدمي 	 

الخدمة.

تحسني الحوكمة يف النظام الصحي من أجل تعزيز 	 

املساءلة فميا يتعلق بقضايا الجودة وسامة املرىض. 

اعمتاد خطة وطنية لاستجابة لحاالت الطوارئ لتهديدات 	 

الصحة العامة حسب املعايري الدولية.

تحديد مصادر اإليرادات اإلضافية.	 

تحسني خدمات الصحة العامة مع الرتكزي عى المسنة 	 

والتدخني. 

تحسني نوعية الحياة وخدمات الرعاية الصحية املقدمة 	 

للرمىض خارج املستشفيات. 

تحسني مبادئ الجودة والسامة وكذلك مهارات مقدمي 	 

الخدمات.
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الفصــل الخامــس

التعلم الجيد

املساواة بني 
الجنسني
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االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 4 من أهداف التمنية املستدامة – التعلمي الجيد

7.02021نسبة السعوديني 25 – 64 الذين أمتوا املرحلة املتوسطة )٪(

32.62021نسبة السعوديني الحاصلني عى شهادة تعلم عاٍل )٪(

النسبة املئوية للسكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 30- عاًما وحاصلني 

عى شهادة جامعية )٪(
60.32021

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة )٪ من السكان الذين ترتاوح أعمارهم 

بني 15 - 24 عاًما(
99.92021

االتجاهالتقيمالسنةالقميةالهدف 5 من أهداف التمنية املستدامة – املساواة بني الجنسني

________نسبة متوسط سنوات التعلم من اإلناث إىل الذكور )٪(

50.22021نسبة اإلناث إىل الذكور يف قوة العمل )٪( 

عنوان تفسريي

يوجد تحديات رئيسيةيوجد تحديات كبريةيوجد تحديات قامئةإنجاز أهداف التمنية املستدامة

تناقصيف حالة ركودمزايد باعتدالعى الطريق

 بيانات غري متوفرة
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ــد  ــم الجي ــة املســتدامة يف مضــان التعل ــد أهــداف التمني ــل أح يمتث

الشــامل واملنصــف، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع 

ــول عــام 2030، يكمــل  ــه بحل ــك مضــان أن ــا يف ذل )الهــدف 4(، مب

ا 
ً
ــا ومنصف ــا مجانيًّ ــا وثانويًّ جميــع الفتيــان والفتيــات تعلمًيــا ابتدائيًّ

ذات  الفعالــة  التعلــم  نتائــج  إىل  يــؤدي  ممــا  الجــودة؛  وعــايل 

الصلــة، وحصــول جميــع الفتيــات والفتيــان عــى نوعيــة جيــدة 

ــدايئ؛  ــل االبت ــم قب ــة والتعل ــة املبكــرة والرعاي ــة الطفول مــن تمني

حــى يكونــوا مســتعدين للتعلــم االبتــدايئ، ومضــان املســاواة يف 

ــايل  ــم تقــي ومهــي وع ــال إىل تعل ــع النســاء والرج وصــول جمي

ــا إىل زيــادة 
ً

الجــودة بأســعار معقولــة. يســعي الهــدف الرابــع أيض

املهــارات  لديهــم  الذيــن  والبالغــني  الشــباب  عــدد  يف  كبــرية 

ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، للتوظيــف 

والوظائــف الائقــة وريــادة األعمــال، والقضــاء عــى الفــوارق بــني 

الجنســني يف التعلــم، ومضــان املســاواة يف الوصــول إىل جميــع 

مســتويات التعلــم والتدريــب املهــي للفئــات الضعيفــة، مبــا يف 

ذلــك األشــخاص ذوو اإلعاقــة والشــعوب األصليــة واألطفــال 

املســتضعفون، والتأكــد مــن أن جميــع الشــباب ونســبة كبــرية من 

ــة والحســاب،  ــراءة والكتاب  ونســاًء- يلمــون بالق
ً

البالغــني -رجــاال

ويمضــن أن يكتســب جميــع املتعلمــني املعرفــة واملهــارات الازمــة 

لتعزيــز التمنيــة املســتدامة ]1،2[.

العربيــة  ا لتحقيــق رؤيــة اململكــة  ا رئيســيًّ
ً

التعلــم محــرك ُيعــد 

الســعودية 2030، والــذي أكــدت عليــه العديــد مــن برامجهــا، مبــا 

يف ذلــك برنامــج التحــول الوطــي )2016-2020، 2021-2025( ]3، 

ــا مجموعــة مــن املــؤرشات والسياســات املتعلقة 
ً

4، 5[. هنــاك أيض

بالتعلــم الجيــد الشــامل والعــادل، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى 

التمنيــة  أهــداف  مــن  الرابــع  الهــدف  يحتــل  للجميــع.  الحيــاة 

ــم  ــة والتعل  يف إســرتاتيجية وزارة الرتبي
ً
ــارزة  ب

ً
ــة املســتدامة مكان

ويف املبــادرات واملشــاريع ذات الصلــة. وفميــا يــي نظــرة عامــة 

والتعلــم  الرتبيــة  وزارة  تبذلهــا  الــي  الرئيســية  الجهــود  عــى 

لتنفيــذ الهــدف الرابــع مــن أهــداف التمنيــة املســتدامة ]4، 5[: 

الهدف الرابع: مضان التعلمي الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  1ـ5
التعلم مدى الحياة للجميع

4
مضان التعلمي الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الهدف

الحياة للجميع.

بحلول عام 2030، مضان أن يمتّتع جميع الفتيان والفتيات بتعلم ابتدايئ وثانوي مجاين ومنصف وجّيد، يؤدي إىل تحقيق نتائج 	 

تعلميية مامئة وفعالة )الغاية 4.1(.

بحلول عام 2030، تحقيق زيادة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية 	 

واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة، وملبارشة األعمال الحرة )الغاية 4.4(.

 ونساء عى حد سواء- بالقراءة والكتابة 	 
ً

بحلول عام 2030، مضان أن يلّم جميع الشباب -ونسبة كبرية من الكبار، رجاال

والحساب )الغاية 4.6(.

مقدمة 1ـ1ـ5
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الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني

مت تشكيل لجنة وطنية ملتابعة تنفيذ الهدف الرابع من 	 

أهداف التمنية املستدامة. وتقود اللجنة الجهود وتضع 

الخطط وتنفذ املبادرات، كما أنها تدعم الوكاالت املختصة 

يف تنفيذ أهداف التمنية املستدامة األخرى املتعلقة 

بالتعلم.

بناء نظام حديث للحوكمة والسياسات، مبا يف ذلك اللوائح 	 

املوحدة للتعلم العام والجامعات.

بناء إسرتاتيجية للتعلم والتدريب يف اململكة: تمتثل رؤية 	 

اإلسرتاتيجية يف “املتعلم الذي يصل إىل أعى إمكاناته، 

ويشارك يف التمنية الوطنية واملجمتعية من خال نظام 

تعلميي عايل الجودة وتنافيس عاملي”.

إطاق عدد من املبادرات يف إطار رؤية 2030 لتحقيق 	 

الهدف 4 من أهداف التمنية املستدامة.

إمتام املرحلة املتوسطة 2ـ1ـ5

بحلول عام 2030، مضان أن يمتّتع جميع الفتيان والفتيات 	 

بتعلم ابتدايئ وثانوي مجاين ومنصف وجّيد، يؤدي إىل 

تحقيق نتائج تعلميية مامئة وفعالة )الغاية 4.1(.

ــا وبشــكل خــاص ملزيــد  إن إمتــام املرحلــة املتوســطة يعتــرب مهمًّ

مــن التعلــم املهــي الــرضوري لتعزيــز مهــارات املواطنــني، حيــث 

ــا لتوظيــف األفــراد ولتعزيــز عمليــة  ُيعــد التعلــم املهــي مهمًّ

ــا لربنامــج التحــول الوطــي )NTP( ]4، 5[. أظهر مســح 
ً
الســعودة وفق

االجمتاعــي واالقتصــادي ملــدن منطقــة املدينــة املنــورة 2021 أن 

معــدل إمتــام املرحلــة املتوســطة بــني الســعوديني الذيــن تــرتاوح 

ر بحــوايل 7.0٪ يف املدينــة املنــورة،  أعمارهــم بــني 64-25 عاًمــا تقــدَّ

وهــي نســبة منخفضــة بشــكل خــاص يف املدينــة املنــورة، وكذلــك 

بعــض مــدن منطقــة املدينــة املنــورة؛ حيــث جــاءت أدىن نســبة مــن 

بــني الســعوديني الذيــن أمتــوا املرحلــة املتوســطة يف مدينــة وادي 

الفــرع مســجلة 2.9٪، أمــا أعــى نســبة ســجلتها مدينــة الحناكيــة 

ــة املهــد ٪9.1 ]7[. 9.8٪، تليهــا مدين

Al Ulaa 

ا�دينة ا�نورة ينبع الع� ا�هد بدر 
خب الحناكية العيص وادي الفرع اجما� ا�نطقة
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الشكل 1.5: نسبة السعوديني الذين ترتاوح أعمارهم بني 64-25 وأمتوا املرحلة املتوسطة.
املصدر: املسح االجمتاعي واالقتصادي للمدينة املنورة 2021 ]6[.
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نظــًرا ألهميــة شــهادة التعلــم العــايل يف التوظيــف وتوطــني 

املســح  مــؤرشات  لنتائــج  ــا 
ً
وفق العاملــة.  والقــوى  العمالــة 

االجمتاعــي واالقتصــادي ملــدن منطقــة املدينــة املنــورة 2021، فــإن 

مــا يقــرب مــن ثلــث الشــباب الســعوديني مبدينــة املدينــة املنــورة 

)32.6٪( الذيــن تــرتاوح أعمارهــم مــن بــني 30-25 عاًمــا حاصلــون 

عــى شــهادة التعلــم العــايل. أمــا بــايق مــدن منطقــة املدينــة فقــد 

ســجلت مدينــة بــدر أعــى قميــة )34.9٪(، وأدىن قميــة ســجلتها 

بيمنــا   .٪14.3 والحناكيــة   )٪13.6( وخيــرب   )٪13.0( املهــد  مــدن 

ســجلت كل مــن العيــص والفــرع نســًبا متقاربــة مــن حيــث تــدين 

املــؤرش )19.9٪، 19.1٪( عــى التــوايل، أمــا مدينتــا ينبــع والعــا 

فســجا )28.4٪، 28.2٪( عــى التــوايل.

شهادة التعلمي العايل 3ـ1ـ5
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خب الحناكية العيص وادي الفرع اجما� ا�نطقة
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الشكل 2.5: نسبة السعوديني الحاصلني عىل شهادة تعلمي عاٍل.
املصدر: املسح االجمتاعي واالقتصادي للمدينة املنورة 2021 ]6[.

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني
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إىل جانــب التعلــم العــايل، تعتــرب الشــهادة الجامعيــة أساســية 

ــا ملــؤرشات املســح 
ً
ــة. وفق ــة واإلداري للوصــول إىل املناصــب املهني

االجمتاعــي واالقتصــادي ملــدن منطقــة املدينــة املنــورة 2021، فــإن 

الشــباب الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 30-25 عاًمــا يف مدينــة 

املدينــة املنــورة كان مــن بينهــم 60.3٪ حاصلــون عــى شــهادة 

جامعيــة. أمــا بــايق مــدن منطقــة املدينــة املنــورة فقــد ســجلت 

أعــى نســبة يف مــدن بــدر )53.6٪( والعــا )52.3٪( وينبــع )٪47.6(، 

بيمنــا ســجلت أقــل نســبة يف مــدن وادي الفــرع )20٪( يليهــا املهــد 

)28.1٪( وخيــرب )31.2٪(. وقــد ســجلت كل مــن مدينــي الحناكيــة 

)38.9٪( والعيــص )٪41.5( ]6[.

درجة جامعية 4ـ1ـ5
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الشكل 3.5: النسبة املئوية للسكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 - 30 عاًما الحاصلني عىل شهادة جامعية.
املصدر: املسح االقتصادي واالجمتاعي باملدينة املنورة 2021 ]6[.

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني
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عدد سنوات الدراسة

ســنوات  متوســط  ــا 
ً

أيض الدراســة  ســنوات  عــدد  عــى  ُيطلــق 

الدراســة، وهــو متوســط عــدد ســنوات التعلــم املكمتلــة لســكان 

ــا فــوق، باســتثناء  ــا فم ــن يبلغــون مــن العــرم 25 عاًم ــد الذي البل

الســنوات الــي يقضونهــا يف إعــادة الصفــوف الدراســية الفرديــة. 

يســتخدم هــذا عــى نطــاق واســع كمقيــاس ملخــزون رأس املــال 

البــري لبلــد مــا )املهــارات والكفــاءات(. يبلــغ متوســط عــدد 

ســنوات التعلــم يف مدينــة املدينــة املنــورة 13.8 ســنة، وهــو ميثــل 

 من 
ً

املتوســط األعــى عــى مســتوى املناطــق، كمــا أنــه أعــى قليا

متوســط املنطقــة البالــغ 13.5 ســنة، وأعــى بكثــري مــن املتوســط 

العاملــي البالــغ 8.7 ســنة. وتــي مدينــة املدينــة املنــورة مدينــة بــدر 

مســجلة 13.7 ســنة، مث مدينتــا العــا ووادي الفــرع 12.9 ســنة لــكل 

منهمــا. وجــاءت مدينــة الحناكيــة ذات أدىن متوســط ســنوات 

مــن الدراســة مســجلة 12.0 ســنة. هــذا املعــدل املرتفــع يعــرب عــن 

 بفضــل املبــادرات والربامــج الــي تهــدف إىل 
َ

ــق
َّ
حق

َ
النجــاح الــذي ت

تحســني قطــاع التعلــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ]6[.
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الشكل 4.5: عدد سنوات الدراسة.
املصدر: املسح االقتصادي واالجمتاعي باملدينة املنورة 2021 ]6[.

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني
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تبلــغ نســبة معرفــة القــراءة والكتابــة بــني الســعوديني يف املدينــة 

ــن  ــا- أكــرث م ــني 15 24- عاًم ــرتاوح أعمارهــم ب ــن ت ــورة -الذي املن

والكتابــة  القــراءة  معرفــة  معــدل  يعتــرب  عــام،  بشــكل   .٪99

مرتفًعــا يف مــدن منطقــة املدينــة املنــورة ويف كل مــن الذكــور 

واإلنــاث مضــن هــذه الفئــة العرميــة ]6[، وهــذا يــدل عــى نجــاح 

برامــج محــو األميــة الــي تتبعهــا اململكة بشــكل عام والســلطات 

ــورة بشــكل خــاص. ــة املن ــة يف املدين املحلي

معرفة القراءة والكتابة 5ـ1ـ5

اجما� ا�نطقة
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الع خي�الحناكيةالعيص ا�هدوادي الفرع ا�دينة ا�نورةينبعبدر

الشكل 5.5: معدل اإلملام بالقراءة والكتابة )15-24 سنة( للسعوديني.
املصدر: املسح االقتصادي واالجمتاعي باملدينة املنورة 2021 ]6[.
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الع�اجما	 ا�نطقة خي�الحناكيةالعيص ا�هدوادي الفرع ا�دينة ا�نورةينبعبدر

الشكل 5.6: معدل معرفة القراءة والكتابة للذكور السعوديني.
املصدر: املسح االقتصادي واالجمتاعي باملدينة املنورة 2021 ]6[.

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني
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يظهــر األداء الجيــد يف قطــاع التعلــم بشــكل واضــح؛ ألن التعلــم 

اململكــة  يف  الحــال  هــو  كمــا  املنــورة  املدينــة  يف   
ً

أولويــة كان 

ــم،  ــز التعل ــادرات لتعزي واملنطقــة. وقــد مت اتخــاذ العديــد مــن املب

املســتقلة،  املدرســة  الرعايــة واالتصــال، ومبــادرة  منهــا: مركــز 

االبتــدايئ،  التعلــم  لطــاب  الرتبــوي  األداء  قيــاس  وبرنامــج 

ومبــادرات وزارة الرتبيــة والتعلــم لرفــع جــودة التعلــم، إلــخ.

تنفيذ أكرث من 60 مروًعا يف قطاع التعلم من خال 	 

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

املركز اإلقلميي للجودة والمتزي يف التعلم لتقدمي املساعدات 	 

التعلميية والربامج البحثية املساندة.

مبادرات وزارة الرتبية والتعلم لرفع جودة التعلم:	 

برنامج السفري.	 

لربنامج الصيفي ملحو األمية للمناطق النائية من اململكة.	 

مركز األمري سلطان لخدمات دعم التعلم الخاص.	 

مبادرة املدارس املستقلة من خال تحويل 25 مدرسة 	 

حكومية ليديرها القطاع الخاص.

مبادرة التعلم مدى الحياة.	 
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الشكل 7.5: معدل معرفة القراءة والكتابة لإلناث السعوديات.
املصدر: املسح االقتصادي واالجمتاعي باملدينة املنورة 2021 ]6[.

ــة شــبه عاملــي )99.9٪(، لكــن 32.6٪ فقــط مــن الســعوديني الذيــن تــرتاوح  ــام بالقــراءة والكتاب ــورة، اإلمل ــة املن حقائــق: يف املدين

أعمارهــم بــني 20 - 64 ســنة لديهــم شــهادة تعلــم عــاٍل، 60.3٪ بــني الســعوديني الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 25 - 30 ســنة 

لديهــم شــهادة جامعيــة.

السياسات: السعي لتحقيق هدف مضان التعلم الجيد الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني
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ــس أو  ــوع الجن ــاس -بــرصف النظــر عــن ن ــني الن ــد املســاواة ب ع
ُ
ت

ــة  ــا أصــل الحري
ًّ
ــون أو الديــن- هــي حق الجنســية أو العــرق أو الل

وأســاس الحقــوق. لقــد أصبــح أحــد املبــادئ العامــة يف القانــون 

والمضــري اإلنســاين كمــا هــو مــدرج يف االتفاقيــات الدوليــة، مثــل 

اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة 

ــني الريعــة اإلســامية بالحــق  ــر قوان ــا تق لألمــم املتحــدة. كم

أعراقهــم  عــن  النظــر  بغــض  النــاس  جميــع  بــني  املســاواة  يف 

وقميهــم اإلنســانية املختلفــة. وال ميــزي بــني النــاس إال صاحهــم، 

وتكفــل القوانــني الرعيــة حقــوق كل إنســان دون متيــزي لمضــان 

التضامــن بــني األفــراد. وتنــص املــادة )8( عــى أن )الحكــم يف 

اململكــة العربيــة الســعودية يقــوم عــى مبــادئ العــدل والتشــاور 

ــا لقوانــني الريعــة اإلســامية(. وتنــص املــادة 26 
ً
واملســاواة وفق

ــا لقوانــني الريعــة 
ً
عــى أن )تحمــي الدولــة حقــوق اإلنســان وفق

ــرأة. )املصــدر: وزارة  ــع المتيــزي ضــد امل ــك من اإلســامية(، مبــا يف ذل

العــدل( ]8[. 

الهدف الخامس: تحقيق املساواة بني الجنسني، ومتكني كل النساء والفتيات: 2ـ5

5
 الهدف

تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات:

القضاء عى جميع أشكال المتيزي ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان )الغاية 5.1(.	 

مضان املشاركة الكاملة والفعالة للرمأة، وفرصها املتساوية مع الرجل يف شغل املناصب القيادية عى جميع مستويات صنع القرار 	 

يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة )الغاية 5.5(.

تعزيز استخدام التكنولوجيا المتكينية -وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت- من أجل تعزيز متكني املرأة )الغاية 5. ب(.	 

اعمتاد سياسات سلمية وتريعات قابلة لإلنفاذ، وتعزيز هذه السياسات والتريعات للنهوض باملساواة بني الجنسني، ومتكني 	 

كل النساء والفتيات عى جميع املستويات )الغاية 5. ج(.

مقدمة 1ـ2ـ5

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني

ــة الســعودية 2030 يف  مت إطــاق برنامــج التحــول الوطــي للرؤي

عــام 2016، وذلــك مــن خــال تســهيل الوصــول إىل ســوق العمــل 

وجاذبيتــه، ال ســميا بالنســبة للنســاء بزويدهــن بالدعــم املطلــوب 

إىل  االنمضــام  عــى  تشــجعهم  الــي  املناســبة  البيئــة  وتوفــري 

القــوى العاملــة ]4، 5[. وهــذا يؤكــد الجهــود الي حشــدتها الحكومة 

لمتكــني املــرأة مــن خــال برنامــج التحــول الوطــي واملبــادرات 

اإلقلمييــة األخــرى، وتخفيــف الحواجــز الــي متنــع رشائــح مختلفــة 

مــن اململكــة -وخاصــة النســاء- مــن دخــول ســوق العمــل. وتهدف 

منتــج وفعــال  املــرأة كعنــرص  تعزيــز مكانــة  إىل  رؤيــة 2030، 

عــى جميــع املســتويات، باإلضافــة إىل وضــع هــدف إســرتاتيجي 

 ملــا 
ً

منفصــل لزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل. ونتيجــة

ســبق مت تعيــني العديــد مــن النســاء يف مناصــب عليــا يف القطــاع 

الخــاص، كمــا تقــرتب اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل كبــري 

مــن تحقيــق هدفهــا املمتثــل يف املســاواة بــني الجنســني يف األجــور. 

وتشــمتل إنجــازات األهــداف البــارزة األخــرى عــى المســاح للنســاء 

مبتابعــة األعمــال التجاريــة مبفردهــن، ومضــان أن تشــكل النســاء 

20 ٪ مــن اســتمثارات القطــاع الخــاص يف عــام 2017، ومــا إىل 

ــك ]4، 5[. ذل

ويمتثــل أحــد األهــداف اإلســرتاتيجية لخطــة العمــل الوطنيــة يف 

الهــدف االســرتاتيجي )رقــم 2.2.4(: زيــادة مشــاركة املــرأة يف 

متكني املرأة يف برنامج التحول الوطين للرؤية السعودية 2030 2ـ2ـ5
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ســوق العمــل: )زيــادة مســاهمة املــرأة يف التمنيــة االقتصاديــة 

واالجمتاعيــة مــن خــال زيــادة مشــاركتها يف ســوق العمــل يف 

مختلــف املجــاالت واملســتويات الوظيفيــة، ويف جميــع القطاعــات 

املتاحــة لعمــل املــرأة، وإزالــة الحواجــز الــي تحــول دون انمضامهــا 

الرابــع  ]4,5[ حيــث يمتــاىش هــذا مــع املوضــوع  العمــل(.  لســوق 

لربنامــج العمــل الوطــي »إمكانيــة الوصــول إىل ســوق العمــل 

وجاذبيتــه«. يســعى هــذا املوضــوع إىل التغلــب عــى العقبــات 

الــي تحــول دون دخــول مختلــف رشائــح املجمتــع إىل ســوق العمل. 

وهــي تهــدف إىل زيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل مــن 

خــال تزويدهــا بالدعــم املطلــوب وتهيئــة بيئــة مامئــة تشــجعها 

عــى االنمضــام إىل القــوى العاملــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيم 

تزويــد األفــراد ذوي اإلعاقــة بربامــج إعــادة التأهيــل والتوظيــف، 

ــة. لتحســني بيئــة  ممــا يمســح لهــم باالنمضــام إىل القــوى العامل

عملهــم، ســيم تحديــث اللوائــح لزويــد األفــراد ذوي اإلعاقــة 

ــة الخاصــة الازمــة وإدماجهــم يف ســوق العمــل.  ــة التحتي بالبني

ــة ســوق  ــادة وتحســني جاذبي ــا يســاهم هــذا املوضــوع يف زي كم

العمــل مــن خــال العديــد مــن املبــادرات، مبــا يف ذلــك تحســني 

بشــكل  العماليــة  املنازعــات  وتســوية  التعاقديــة،  العاقــات 

أرسع وأكــرث فعاليــة، وإنفــاذ قوانــني الصحــة والســامة املهنيــة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، ســيجذب املوضــوع املواهــب العامليــة املناســبة 

ــا ]4، 5[.  ــل الســعودي ويحافــظ عليه لســوق العم

ــع التقــدم املحــرز يف  وقــد وضعــت مــؤرشات أداء رئيســية لتتبُّ

مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل. وفميــا يــي مــؤرشات األداء 

:]5 ،4[ الرئيســية 

نسبة النساء يف املناصب اإلدارية )املتوسطة والعليا( مع 	 

خط األساس *: 28.6٪ )2017( وتزداد نحو سنة الهدف 

2025 لتبلغ حوايل ٪31.

معدل املشاركة االقتصادية لإلناث السعوديات )فوق سن 	 

15( مع خط األساس: 17٪ )2017( وتزداد نحو سنة الهدف 

2025 لتبلغ حوايل ٪31.4.

حصة املرأة يف سوق العمل )من إجمايل القوى العاملة 	 

السعودية( مع خط األساس: 21.2٪ وتزداد نحو سنة 

الهدف 2025 لتبلغ حوايل ٪30.

وهنــاك العديــد مــن املبــادرات األخــرى يف برنامــج العمــل الوطــي 

كمــا يــي ]4، 5[:

تدريب مواز لتلبية متطلبات سوق العمل: وتهدف هذه 	 

املبادرة إىل وضع برامج تدريبية تستهدف النساء العاطات 

عن العمل. ويتألف الربنامج من تدريب أثناء العمل )من 

جانب رب العمل( بالتوازي مع برنامج تدريبي )مهارات 

تقنية وشخصية( تقوم به سلطات تدريب متخصصة. 

وعند إمتام التدريب، تحصل املتدربة عى شهادة معمتدة 

 عى ذلك، سيم دعم 
ً
من صاحب برنامج التدريب. عاوة

الركات املشاركة بطرق مختلفة.

التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية: تهدف 	 

هذه املبادرة إىل تطوير برامج التدريب والتوجيه لتحسني 

مهارات املرأة العاملة، وإعدادها ملناصب قيادية، وزيادة 

معدل توظيف املرأة يف املناصب القيادية )مستويات 

اإلدارة العليا واملتوسطة(.

متكني املرأة يف الخدمة املدنية وتعزيز مشاركتها يف األدوار 	 

القيادية: وتهدف هذه املبادرة إىل زيادة نسبة مشاركة 

املرأة يف سوق العمل عى جميع مستويات املناصب 

الحكومية. وسيم ذلك عن طريق ترقية املرأة إىل مناصب 

قيادية عليا يف السلطات الحكومية داخل الخدمة املدنية، 

واالستمثار يف قدرات املرأة، وتوسيع خيارات العمل املتاحة 

للرمأة، وزيادة مشاركة املرأة من أجل تحقيق التوازن بني 

الجنسني.

توفري خدمات رعاية الطفل للنساء العامات: تهدف 	 

هذه املبادرة إىل متكني النساء العامات السعوديات 

من االنمضام إىل سوق العمل مع االطمئنان إىل الرعاية 

مة ألطفالهن خال فرتة عملهن. ستمتكن النساء  املقدَّ

العامات السعوديات من تسجيل أطفالهن يف أي 

 »Qurrah مراكز خدمة رعاية أطفال مرخصة بنظام »قرة

اإللكرتوين.

دعم نقل املرأة وتيسريه: تهدف هذه املبادرة إىل دعم 	 

النساء السعوديات العامات يف القطاع الخاص، من خال 

توفري حلول النقل من مكان عملهن وإليه. حيث تطور 

املبادرة برنامًجا لتوفري خدمة النقل، ونر تقارير تسلط 

الضوء عى عدد املستفيدين من الربنامج.

الفصل الخامس: الهدف الرابع والهدف الخامس من أهداف التمنية املستدامة مضان جودة التعلم العادل، وتحقيق املساواة بني الجنسني
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عــد زيــادة املشــاركة يف ســوق العمــل يف منطقــة املدينــة املنــورة 
ُ
ت

للتقريــر  ــا 
ً
للــرمأة. وفق بالنســبة  ــا -وبشــكل خــاص-  أمــًرا مهمًّ

زيــادة  هنــاك   ،2022 عــام  لإلحصــاء  العامــة  للهيئــة  املنشــور 

ــة  ــة املدين ــة مبنطق ــوى العامل ــرأة يف الق ملحوظــة يف مشــاركة امل

املنــورة مبعــدل 21.9٪ يف عــام 2016 إىل 30.4٪ يف عــام 2021، 

يف   2020 عــام  بحلــول   ٪25 البالــغ  الهــدف  مــن  أعــى  وهــو 

ــوى  ــرأة يف الق ــت مشــاركة امل ــول الوطــي ]6، 7[. كان ــج التح برنام

 يف املدينــة املنــورة كمــا هــي الحــال يف مناطــق 
ً

العاملــة منخفضــة

أخــرى مــن اململكــة، ولكــن هــذه اإلحصائيــات تظهــر أن مشــاركة 

ــا منــذ إطــاق  املــرأة يف القــوى العاملــة آخــذة يف االرتفــاع تدريجيًّ

برنامــج التحــول الوطــي يف عــام 2016، وذلــك مــن خال تســهيل 

ــه، ال ســميا بالنســبة للنســاء  الوصــول إىل ســوق العمــل وجاذبيت

الــي  املناســبة  البيئــة  وتوفــري  املطلــوب  بالدعــم  بزويدهــن 

تشــجعهم عــى االنمضــام إىل القــوى العاملــة ]4، 5[. 

التقدم نحو تحقيق املساواة بني الجنسني من خالل متكني جميع النساء والفتيات 3ـ2ـ5

مشاركة املرأة يف سوق العمل  1ـ3ـ2ـ5
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الشكل 8.5: مشاركة املرأة يف القوى العاملة، منطقة املدينة املنورة )2016 – 2021(.

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، 2021.

مشاركة املرأة يف القوى العاملة مبنطقة املدينة املنورة  )2016-2021(
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خــال املســح االجمتاعــي واالقتصــادي للمدينــة املنــورة عــام 2021 مت 

جمــع املعلومــات حــول العمالــة مصنفــة حســب النوع والســعوديني 

مقابــل غــري الســعوديني، باإلضافــة إىل مجموعــات فرعيــة أخــرى. 

 بني املــؤرشات املتوفرة لعــام 2021، 
ً

وســيتناول هــذا الجــزء مقارنــة

املتاحــة للســنوات  املتاحــة لعــام 2015، واملــؤرشات  واملــؤرشات 

بلغــت  املنــورة،  للمدينــة  بالنســبة   2021 عــام  ففــي  الســابقة. 

 ٪21.0 مقابــل  للرجــال   ٪6.8(  ٪10.1 الســعوديني  بــني  البطالــة 

للنســاء(، وهــو أقــل بكثــري مــن عــام 2015 )18.9٪(، وأقــل مــن 

عــام 2010 )26.9٪(. وخــال الفــرتة نفســها، انخفــض معــدل بطالة 

الذكــور مــن 21.6٪ إىل 14.5٪، مث إىل 6.8٪، وانخفــض معــدل بطالة 

ى انخفاض 
َ
اإلنــاث مــن 45٪ إىل 33.5٪، مث إىل 21.0٪. ميكــن أن ُيعــز

بطالــة النســاء إىل السياســات الفعالــة يف اململكــة لزيــادة مشــاركة 

املــرأة يف القــوى العاملــة. 

البطالة العامة بني النساء السعوديات 2ـ3ـ2ـ5
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الشكل 9.5: معدالت البطالة يف املدينة املنورة للسعوديني )ذكوًرا وإناث

املصدر: املسح االجمتاعي واالقتصادي للمدينة املنورة 2021 ومصادر أخرى.
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ــا بنــوع الجنــس 
ً
ــا متعلق

ً
عــى الرغــم مــن أن الهــدف 4 ليــس هدف

عــى وجــه التحديــد، إال أنــه يراعــي الفــوارق بــني الجنســني. ويف 

واملنصــف  الشــامل  الجيــد  التعلــم  فيــه  يكفــل  الــذي  الوقــت 

ويعــزز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع، فإنــه يهــدف -بوجــه 

خــاص- إىل مضــان أن يكمــل جميــع الفتيــان والفتيــات بحلــول 

عــام 2030 التعلــم االبتــدايئ والثانــوي املجــاين واملنصــف والجّيــد؛ 

ــع  ــاح لجمي ــة، وتت ــة مناســبة وفعال ــج تعلميي ــؤدي إىل نتائ ــا ي مم

الفتيــان والفتيــات إمكانيــة الحصــول عــى نوعيــة جيــدة مــن المنو 

والرعايــة والتعلــم قبــل االبتــدايئ يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، 

تكافــؤ  ومضــان  االبتــدايئ،  للتعلــم  جاهزيــن  يكونــون  بحيــث 

فــرص حصــول جميــع النســاء والرجــال عــى تعلــم تقــي ومهــي 

ــا إىل 
ً

وعــايل الجــودة بأســعار معقولــة. ويهــدف هــذا الهــدف أيض

 
ً
زيــادة عــدد الشــباب والبالغــني ذوي املهــارات ذات الصلــة زيــادة

، مبــا يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، مــن أجــل العمالــة 
ً
كبــرية

عــى  والقضــاء  الحــرة،  األعمــال  الائقــة ومبــارشة  والوظائــف 

الفــوارق بــني الجنســني يف التعلــم، ومضــان املســاواة يف الوصــول 

إىل جميــع مســتويات التعلــم والتدريــب املهــي للضعفــاء، مبــا يف 

ذلــك األشــخاص ذوو اإلعاقــة والشــعوب األصليــة واألطفــال 

الضعفــاء، ومضــان أن يحقــق جميــع الشــباب ونســبة كبــرية مــن 

 ونســاًء- معرفــة القــراءة والكتابــة والحســاب، 
ً

البالغــني -رجــاال

ومضــان اكتســاب جميــع املتعلمــني للمعــارف واملهــارات الازمــة 

ــة املســتدامة. ــز التمني لتعزي

تعلمي املرأة 3ـ3ـ2ـ5

محو األمية بني النساء يف مدينة املدينة املنورة منذ بداية أهداف التمنية املستدامة يف عام 2015
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املصدر: املسح االجمتاعي واالقتصادي للمدينة املنورة عام 2015، 2021 ]6، 7[.
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منــذ عــام 2015، أكــرث مــن 99٪ مــن نســاء منطقــة املدينــة ملمات 

ا 
ً

بالقــراءة والكتابــة. لوحظــت هــذه املعــدالت يف محــو األميــة أيض

ــا للمســح االجمتاعــي واالقتصــادي. ومــع ذلــك، 
ً
يف عــام 2021 وفق

يجــب بــذل مجهــود أكــرب مــن أجــل زيــادة عــدد النســاء للوصــول 

إىل التعلــم العــايل واملســتوى الجامعــي.

تمنيــة  خــال  مــن  التمنيــة  يف  املــرأة  مكانــة  الوكالــة  وعــززت 

القــدرات وتســخري قــدرات املــرأة لاســتفادة مــن أدوارهــا املحليــة 

الازمــة  الجهــود   2030 عــام  رؤيــة  تكــرس  حيــث  والدوليــة. 

املجمتعيــة واالقتصاديــة، وكذلــك يف  التمنيــة  املــرأة يف  لمتكــني 

رفــع مكانــة املــرأة كعامــل فعــال عــى جميــع املســتويات. تحــدد 

 لزيــادة مشــاركة املــرأة يف 
ً

ا منفصــا ــا إســرتاتيجيًّ
ً
رؤيــة 2030 هدف

ســوق العمــل. وتكفــل الرؤيــة كذلــك حقــوق املــرأة يف مجــاالت 

الصحــة والتعلــم والحمايــة والعمــل مبســتوى معيــيش الئــق.

ــويل  ــرأة مــن ت ــري تهــدف إىل متكــني امل ــا عــدة تداب
ً

واتخــذت أيض

مناصــب قياديــة يف الحكومــة. يف وقــت ســابق، أصبحــت النســاء 

عضــوات يف مجلــس الشــورى )املجلــس االستشــاري( بأمــر ملــيك 

صــدر يف عــام 2013 لحجــز 20٪ مــن مقاعــد املجلــس للعضــوات. 

َنــت عــدة نســاء يف  كمــا انُتِخَبــت نســاء يف مجالــس البلديــات، وُعيِّ

مناصــب عليــا يف القطاعــني الحكومــي والخــاص. تقــرتب اململكــة 

العربيــة الســعودية مــن تحقيــق هدفهــا املمتثــل يف التكافــؤ بــني 

الجنســني يف األجــور.

ل إطــاق املرصــد الوطــي ملشــاركة املــرأة يف التمنيــة مظهًرا 
ِّ

ويشــك

آخــر مــن مظاهــر الجهــود الــي تبذلهــا اململكــة لتهيئــة الظــروف 
املواتيــة ملشــاركة املــرأة يف املــيض قدًمــا يف عمليــة التمنيــة ]4، 5، 

8[. املرصــد هــو مركــز أبحــاث يســعى إىل مراقبــة مشــاركة املــرأة 

إىل  والــدويل،  املحــي  املســتويني  عــى  التمنيــة  يف  الســعودية 

جانــب عــدة مواضيــع تمشــل املجــاالت االقتصاديــة والتعلمييــة 

والتنظمييــة والصحيــة واالجمتاعيــة. وعــى هــذا النحــو، يعمــل 

املرصــد كمــورد مرجعــي لصانعــي القــرار والجمعيــات الخرييــة 

والجمعيــات واملؤسســات، مــن خــال تجميــع املــؤرشات املرجعيــة 

ــت 
َ
طِلق

ُ
ذات الصلــة بــدور املــرأة يف التمنيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، أ

عــدة مبــادرات بقصــد مبــارش وغــري مبــارش عــى حــد ســواء لمتكــني 

ــح  ــة تتي ــة إلكرتوني ــل: إطــاق بواب ــن، مث ــع امليادي ــرأة يف جمي امل

للنســاء الباحثــات عــن عمــل تســجيل معايــري األهليــة والحصــول 

عليهــا يف جميــع املقاطعــات، ووضــع خطــط إنتــاج للمســتفيدين 

 للعمــل، بهــدف زيــادة 
ً

مــن المضــان االجمتاعــي تكــون صالحــة

حجــم املبيعــات مــن 96 مليــون دوالر )360 مليــون لاير ســعودي( 

إىل 666 مليــون دوالر )2.5 مليــار لاير ســعودي(، وإطــاق برنامج 

لدعــم نقــل النســاء العامــات )وصــول Wusool(. باإلضافــة إىل 

إطــاق برنامــج دعــم اســتضافة أطفــال النســاء العامــات )قــرة 

ــن النســاء األعضــاء يف الفئــات 
ِّ

ك
ُ

Qurrah(؛ كمــا مت وضــع آليــات مت

الضعيفــة مــن االســتفادة مــن برامــج التأهيــل الــي توفــر فــرص 

ــا إطــاق برنامــج 
ً

العمــل مــن املــزنل يف نهايــة التدريــب، وأيض

واأليتــام  للنســاء  املهــي  الدعــم  توفــري  إىل  يهــدف  تدريبــي 

املحتاجــات عــن طريــق تزويدهــن باملهــارات الازمــة لدخــول ســوق 

العمــل، وأخــرًيا توفــري خدمــات رعايــة األطفــال بأســعار معقولــة 

للنســاء العامــات ]4، 5، 8[.

تقــدم  املــرأة،  متكــني  يف  الحكومــة  جهــود  مــع  وبالتــوازي 

ــا  الجمعيــات والجمعيــات الخرييــة واملنظمــات غــري الربحيــة دعًم

للــرمأة الســعودية يف جميــع املجــاالت.  ــا كبــرًيا  ــا وماديًّ معنويًّ

وتســعى هــذه املؤسســات واملنظمــات إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة 

فرًصــا  تخلــق  وأنشــطة  مناســبات  وتنظــم  العمــل،  ســوق  يف 

للــراكات وتبــادل املعلومــات وزيــادة الوعــي العــام. ومــن أبــرز 

هــذه املؤسســات واملنظمــات: صنــدوق األمــري ســلطان بــن عبــد 

ــز دورهــا  ــرمأة لتعزي ــذي يقــدم الدعــم لل ــرأة ال ــة امل ــز لتمني العزي

يف بنــاء املجمتــع والنهــوض بــه، وبرنامــج أمــن األرسة الوطــي 

الــذي يســعى إىل تعزيــز أمــن األرسة وســامتها ووحدتهــا، مــن 

خــال برامــج الحمايــة والدعــم، وتعزيــز الوعــي وإقامــة رشاكات 

والخاصــة  الحكوميــة  واملؤسســات  املتخصصــني  مــع  مهنيــة 

اململكــة  يف  آمنــة  أرسيــة  بيئــة  لتهيئــة  الدوليــة،  واملنظمــات 

العربيــة الســعودية. يركــز الربنامــج عــى األرسة كأســاس لوحــدة 

املجمتــع، وصنــدوق دمي املناهــل )صنــدوق األمــرية مضــاوي لتمنيــة 

ــرأة الســعودية  ــة أعمــال لتشــجيع امل ــذي يعمــل كحاضن ــرأة( ال امل

مــن خــال تقــدمي الدعــم الفــي واإلداري واملــايل يف أنشــطة ريــادة 

األعمــال، ومؤسســة وفــاء لحقــوق املــرأة الــي تأسســت لتوعيــة 

متخصصــة  دراســات  إجــراء  خــال  مــن  املــرأة،  بحقــوق  املجمتــع 

ــة،  ــة، ومــن خــال إنشــاء مركــز للمشــورة القانوني وأعمــال بحثي

وجمعيــة النهضــة الخرييــة النســائية الــي تقــدم الدعــم املــايل 

ــا فرًصــا التدريــب لتمنيــة 
ً

للــرمأة لحمايتهــا مــن الفقــر، وتوفــر أيض

الوعــي  لزيــادة  حمــات  وتنظــم  للعمــل،  املطلوبــة  املهــارات 
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توفــر  كمــا  البلديــة.  االنتخابــات  يف  املــرأة  مشــاركة  بأهميــة 

ــف املجــاالت،  ــادل الخــربات يف مختل ــات للنســاء لتب النهضــة بواب

ــرمأة  ــايل لل ــدم الدعــم امل ــذي يق ــة ال ــة االجمتاعي ومــرصف التمني

مــن أجــل إدارة املشــاريع وخطــط األعمــال. ونفــذ مــرصف التمنيــة 

الســوفيايت أكــرث مــن 25 مروًعــا ناجًحــا يف مجال تنظم املشــاريع 

ــي تهــدف إىل  ــودة ال ــة امل ــن األعمــال، وجمعي ــف ميادي يف مختل

املرتبطــة بالطــاق، مــن  الحــد مــن معــدالت الطــاق واآلثــار 

خــال تقــدمي دورات تدريبيــة حــول التخطيــط للــزواج، وكذلــك 

تقــدمي الخدمــات القانونيــة للنســاء املطلقــات ]4، 5، 8[. 

الصلــة  ذات  األخــرى  املبــادرات  مــن  العديــد  اململكــة  أطلقــت 

ــني  ــة املســتدامة. ومــن ب ــارشة بالهــدف 5 مــن أهــداف التمني املب

الخدمــة  يف  الجنســني  بــني  املســاواة  تحقيــق  املجــاالت:  هــذه 

ــرأة يف  ــل امل ــادات النســائية، وتحســني متثي ــة، ومتكــني القي املدني

ــع القــرار. ويظهــر اتجــاه للتكافــؤ بــني الجنســني يف  مناصــب صن

االلتحــاق بالتعلــم العــام. ويتوافــق ذلــك مــع النســبة املئويــة 

وعــى  عامــة  وبصفــة  الجنــس.  نــوع  حســب  الســكان  لتوزيــع 

أســاس مبــدأ املســاواة بــني الجنســني، يحظــر النظــام األســايس 

للحكــم يف اململكــة المتيــزي ضــد املــرأة ويحظــر جميــع أشــكال 

مــن  عــدد  إىل  الســعودية  العربيــة  اململكــة  انمضــت  المتيــزي. 

ــة القضــاء عــى  ــة، منهــا اتفاقي ــات الدولي ــات واالتفاقي االتفاقي

جميــع أشــكال المتيــزي ضــد املــرأة. ويف إطــار الجهــود الــي تبذلهــا 

اململكــة يف هــذا الصــدد، صــدر مرســوم بتطبيــق قانــون الحمايــة 

مــن جميــع أشــكال اإلســاءة. وينــص املرســوم امللــيك عــى تقــدمي 

املســاعدة الفوريــة وبــذل كل جهــد ممكــن لتقــدمي املســاعدة.

لضحايــا  والصحيــة  والنفســية  االجمتاعيــة  الرعايــة  وكذلــك 

العدالــة  إىل  الجنــاة  تقــدمي  عــى رضورة  ينــص  االعتــداء. كمــا 

ومعاقبــة األشــخاص املدانــني. كمــا يدعــو املرســوم إىل تعزيــز 

الوعــي مبفهــوم إســاءة املعاملــة وعواقبهــا القانونيــة ويتنــاول 

حــدوث  إىل  تــؤدي  أن  ميكــن  الــي  الســلبية  الســلوك  أشــكال 

إســاءة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يدعــو املرســوم امللــيك إىل وضــع 
ــة ]4،  ــاذ ملعالجــة حــاالت إســاءة املعامل ــات إنف ــة وآلي ــات علمي آلي

.]8  ،5

وتشــهد املوافقــة امللكيــة عــى الهيــكل التنظميــي ملجلــس األرسة 

عــى األهميــة الكبــرية الــي توليهــا اململكــة لخدمة املــرأة واألرسة 

بشــكل خــاص وأهــداف التمنيــة املســتدامة بشــكل عــام. ويتألــف 

مجلــس األرسة، الــذي يرأســه وزيــر العمــل والشــؤون االجمتاعيــة، 

مــن 16 عضــًوا، نصفهــم مــن النســاء. ويشــغل أعضــاء املجلــس 

 يف الخدمــة املدنيــة، أو مــا يعادلهــا. 
ً

مــا ال يقــل عــن 15 وظيفــة

يــم تعيــني األعضــاء مبوجــب قــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاًء عــى 

تمسيــة املرشــحني مــن ِقبــل رئيــس املجلــس. ويمتتــع املجلــس مبركــز 

مــايل وإداري مســتقل ولــه واليــة واســعة النطــاق تتيــح للمجلس 

االســتقال املــايل ورسعــة اتخــاذ القــرارات. ويهــدف املجلــس إىل 

تعزيــز مكانــة األرسة ودورهــا يف املجمتــع، إىل جانــب الحفــاظ 

عــى أرسة قويــة وممتاســكة تهــم برفــاه أطفالهــا، مــع االلــزام 

الواجــب بالقــم الدينيــة واألخاقيــة واملثــل العليــا. ولــدى املجلــس 

بــاألرسة،  الصلــة  ذات  اإلســرتاتيجية  األهــداف  مــن  مجموعــة 

تســعى إىل تعزيــز دور األرسة يف املجمتــع، ومضــان احــرتام حقــوق 

صلــة  ذات  جميعهــا  لجــان  ثــاث  إىل  املجلــس  يتفــرع  األرسة. 

ــة األطفــال  بأهــداف التمنيــة املســتدامة. هــذه اللجــان هــي: لجن

ولجنــة املــرأة ولجنــة كبــار الســن ]4، 5، 8[.

ــزاء أخــرى مــن  ــا هــو الحــال يف أج ــورة كم ــة املن ــا يف املدين  تقليديًّ
ً

ــة منخفضــة ــوى العامل ــرأة يف الق ــت مشــاركة امل ــق: كان الحقائ

ــا  اململكــة. ولكــن منــذ إطــاق برنامــج التحــول الوطــي NTP يف عــام 2016، ارتفعــت مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة تدريجيًّ

ــورة. ــة املن يف املدين

ــا بالدعــم  ــرمأة مــن خــال تزويده ــا، وال ســميا بالنســبة لل ــة الوصــول إىل ســوق العمــل وجاذبيته ــات: تســهيل إمكاني السياس

ــة. ــوة العامل ــة تشــجعها عــى االنمضــام إىل الق ــة مامئ ــة بيئ ــازم وتهيئ ال
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صنــع القــرار.
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الفصل األول: مقدمة: املراجعة املحلية الطوعية ألهداف التمنية املستدامة ورؤية 2030 واملبادرات اإلقلميية األخرى باملدينة املنورة.
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