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 الخطة الحضرية الجديدة

    

37.9% 
    

45.1% 

    

54.5% 

 سكان المدن في العالم

 سكان المدن في العالم

 سكان المدن في العالم

 %80نسبة التحضر في المملكة العربية السعودية حاليًا     



 .  القدرات بناء في والمساعدة بالسياسات المؤشرات وربط الحضرية اإلدارة وعمليات التخطيط لمساندة مستدامة حضرية مراقبة نظم خلق  •

 . المدينة في المختلفة التنفيذية القطاعات بين الشراكة عملية وتسهيل تحفيز•

 . واضح و موحد بمفهوم المختلفة الحضرية التفاعالت لتفسير والمنهجيات المعايير وتوحيد المؤشرات لحساب البيانات جمع•

ولية ذات والقضايا الحضرية الوضاع تحديد•
أ
 . ال

 .المؤشرات إطار لوضع المعين المكاني بالحيز حضرية دراسات وإعداد ومجتمعين منفردين التنمية شركاء مع مشاورات وإجراء لقاءات عقد•

 .المعني المكاني الحيز خصوصية مؤشرات متضمنة العام اإلطار مؤشرات وتصنيف اختيار•

 . الحضرية والدراسات المنتجة المؤشرات على استناداً  وتوجهاته الحضري  الوضع عن دوري  بشكل تقرير إعداد•

 . المحلية القدرات بناء•

 

هداف ومهام المرصد الحضري لمدينة الرياض 
أ
 ا



لية المرصد هوية الرياض لمدينة الحضري  للمرصد التنظيمي الهيكل يحدد
 
 : على بناءً  التنظيمي للهيكل الرئيسية المكونات تحديد تم وقد والختصاصات العمل وا

 . الرياض مدينة لتطوير العليا الهيئة في تتمثل والتي الرياض لمدينة (المشتركة) التخطيطية المرجعية •

نظمة  •
أ
هم للمدينة الحضرية المعلومات ا

أ
 . البيانات مصادر وا

 . العالقة ذات الدولية والمنظمات العالمي والمرصد للمملكة الوطني والمرصد المحلية بالمراصد وارتباطه المحلي الحضري  المرصد شبكة•

هداف•
أ
 . المرصد ومهام ا

 . التنظيمي والتطوير المستقبلية لالحتياجات لالستجابة الكافية المرونة تحقيق•

 

 ( البناء المؤسسي)الهيكل التنظيمي 



قرت
أ
 الحضري  للمرصد التنظيمي الهيكل 2013 عام الول اجتماعها في الرياض مدينة لتطوير العليا الهيئة ا

   الرياض لمدينة

 لالحتياجات لالستجابة كافية بمرونة ويتمتع للمرصد المؤسسي البناء ُتشكل التي الجهزة من ويتكون, 

 معها والتفاعل الجديدة

 مجلس المرصد الحضري 
 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

التنفيذية اللجنة  

الحضري مركز المرصد   اللجنة الفنية 

 النشر 
 والعالقات العامة

 تحليل البيانات وحساب المؤشرات
 جمع البيانات

 والمسوحات الميدانية
 فريق العمل

(ضابط التصال)  

 القطاع البيئي والمرافق قطاع الخدمات

مني القطاع الجتماعي
أ
 القطاع ال

 العمل النسائي المجتمع المعرفي

 الهيكل التنظيمي    



ولً  
أ
 :الرياض لمدينة الحضري  المرصد مجلس : ا

 

 وعضوية العليا الهيئة رئيس الملكي السمو صاحب برائسة المرصد مجلس بمهام الرياض مدينة لتطوير العليا الهيئة تقوم

  :التالية المهام المرصد مجلس يتولى حيث ، الخاص والقطاع الحكومي القطاع يمثلون عضو 14
 

 .الحضرية والمؤشرات الحضري  للمرصد الدوري  التقرير اعتماد-

ولوية ذات القضايا إقرار-
أ
 .للمرصد الحضرية التنمية في ال

ليات إقرار-
 
 .والمتابعة والتقييم والسياسات الستراتيجيات تطوير ا

ن القرارات اتخاذ-
أ
 .الحضرية بالمرصد العمل اتجاهات بشا

 الهيكل التنظيمي    
 مجلس المرصد الحضري 

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

التنفيذية اللجنة  

الحضري مركز المرصد   اللجنة الفنية 

 النشر 
 والعالقات العامة

 تحليل البيانات وحساب المؤشرات
 جمع البيانات

 والمسوحات الميدانية
 فريق العمل

(ضابط التصال)  

 القطاع البيئي والمرافق قطاع الخدمات

مني القطاع الجتماعي
أ
 القطاع ال

 العمل النسائي المجتمع المعرفي



 : الرياض لمدينة الحضري  للمرصد  التنفيذية اللجنة : ثانياً   
 

هم الصلة على بناءً  التنفيذية اللجنة تشكيل تم
أ
 وتتكون ، المرصد مجلس في ممثلين والغير المدينة في المعلومات مصادر با

همها المهام من عدد يتولى , عضو14من
أ
  :ا

 

 . الرياض لمدينة الحضري  المرصد عمل برامج اعتماد-

دنى الحد إلى باإلضافة الرياض مدينة خصوصية تعكس التي الحضرية المؤشرات حزم تحديد-
أ
 الحضرية المؤشرات من ال

 . الدولية

ولوية ذات القضايا تحديد-
أ
 .المرصد عمل اتجاه بمثابة لتكون التنمية في ال

 . المؤشرات نتائج خالل من تبرز  التي المشكالت لمعالجة الدراسات وإجراء العملية الخطوات اقتراح-

 الهيكل التنظيمي    
 مجلس المرصد الحضري 

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

التنفيذية اللجنة  

الحضري مركز المرصد   اللجنة الفنية 

 النشر 
 والعالقات العامة

 تحليل البيانات وحساب المؤشرات
 جمع البيانات

 والمسوحات الميدانية
 فريق العمل

(ضابط التصال)  

 القطاع البيئي والمرافق قطاع الخدمات

مني القطاع الجتماعي
أ
 القطاع ال

 العمل النسائي المجتمع المعرفي



    :الحضري  المرصد مركز : ثالثاً    

 :فرق العمل •

 جهة (60) ويمثلون المرصد اتصال ضباط بمثابة وهم الحضري  الرياض مدينة مرصد في الستراتيجيين الشركاء من تتكون 

  :كالتالي لها التابعين القطاعات على بناءً  تنسيقية عمل فرق  إلى تقسيمهم تم الرياض، مدينة في

   والمرافق البيئة قطاع عمل فريق-

مني والقطاع الخدمات قطاع عمل فريق-
أ
   ال

   الجتماعية التنمية عمل فريق-

   الخاص القطاع عمل فريق-

   المدني المجتمع عمل فريق-

   المعرفي المجتمع عمل فريق-

  النسائي العمل فريق-

 الهيكل التنظيمي    
 مجلس المرصد الحضري 

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

التنفيذية اللجنة  

الحضري مركز المرصد   اللجنة الفنية 

 النشر 
 والعالقات العامة

 تحليل البيانات وحساب المؤشرات
 جمع البيانات

 والمسوحات الميدانية
 فريق العمل

(ضابط التصال)  

 القطاع البيئي والمرافق قطاع الخدمات

مني القطاع الجتماعي
أ
 القطاع ال

 العمل النسائي المجتمع المعرفي



    :الحضري  المرصد مركز : ثالثاً    

 :الوحدات الفنية بالمرصد•

ليات الحضري  الرصد مؤشرات اختيار منهجية وضع بالمرصد الفنية الوحدات خالل من يتم
 
 والتدقيق والمراجعة التحليل وا

   :التالية الوحدات من وتتكون , والمتابعة والتنسيق التقارير وإعداد المؤشرات مجموعات واختبار
 

   الميدانية والمسوحات البيانات جمع-

   المؤشرات وحساب البيانات تحليل-

   العامة والعالقات النشر-

 

 الهيكل التنظيمي    

 مجلس المرصد الحضري 
 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

التنفيذية اللجنة  

الحضري مركز المرصد   اللجنة الفنية 

 النشر 
 والعالقات العامة

 تحليل البيانات وحساب المؤشرات
 جمع البيانات

 والمسوحات الميدانية
 فريق العمل

(ضابط التصال)  

 القطاع البيئي والمرافق قطاع الخدمات

مني القطاع الجتماعي
أ
 القطاع ال

 العمل النسائي المجتمع المعرفي



 المحليين الشركاء

مانة منطقة الرياض  اأ

 هيئة التصالت وتقنية
 المعلومات

 الهيئة العامة
للطيران المدني   

 الهيئة العامة لالحصاء

 المجتمع المدني

منطقة الرياضشرطة   

 المؤسسة العامة
مينات الجتماعية 

أ
للتا  

 المديرية العامة للشؤون 
 الصحية بمنطقة الرياض

 شركة المياه الوطنية

 الهيئة العامة لالرصاد 
 وحماية البيئة

 اإلدارة العامة 
 للتعليم بالرياض

 الشركة السعودية
للكهرباء   

الرياضمنــطـــقـة مـرور  والستثماروزارة التجارة    

 وزارة العمل  وزارة العدل
الجتماعيةوالتنمية   

 مركز المعلومات الوطني

 المديرية العامة
للدفاع المدني   

 الغرفة التجارية 
 الصناعية بالرياض

 وزارة الثقافة والعالم

 وكالة وزارة الداخلية
حوال المدنية 

أ
لال  

 مدينة الملك عبدالعزيز
 للعلوم والتقنية

حمر
أ
 هيئة الهالل ال

السعودي   

 الهيئة العامة للسياحة 
 والتراث الوطني



دنى الحد على , 2017 الرياض لمدينة الحضرية للمؤشرات العام الطار شمل 
أ
  , الرياض لمدينة الشامل الستراتيجي المخطط بسياسات المباشرة الصلة ذات المؤشرات إلى بالضافة العالمية الحضرية المؤشرات من ال

ولوية ذات القضايا مؤشرات
أ
هداف 2030 المملكة رؤية مع التوافق تحقيق مع , المرصد في المشاركة للقطاعات ال

أ
 .  2030 المستدامة التنمية وا

 

 2017اإلطار العام للمؤشرات الحضرية  

 المخطط الستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

 (رؤية محلية)

 رؤية المملكة 
2030 

 (وطنيةرؤية )

هداف التنمية 
أ
 ا

 المستدامة
 (عالميةرؤية )



إشعاع مركز
 

علمي
 

وثقافي
 

حة
وا

 
 

رة
اص
مع

 

 اإلنسان عالقة
 وجل عز بالخالق 

 . المقبلة سنة العشرين خالل إضافية عمل فرصة الف 930 توفير•

 . هـ1450 عام حتى سكنية وحدة الف 510 توفير•

 . المخدومة غير للمناطق السيول مياه وتصريف الصحي الصرف شبكات استكمال•

 . المستدام الصناعي التطوير وتشجيع الطبيعية البيئة وتحسين حماية •

    الموضوعة الهداف يحقق بما الرياض بمدينة الشرب مياه وتوفير إدارة•

 . الهواء تلوث من للحد المعتمدة الجراءات تنفيذ•

راضي تخصيص•
أ
 .  العامة لالغراض استراتيجية ا

نشطة العامة الخدمات توفير في الالمركزية نحو التوجه•
أ
 . المدينة لسكان الرئيسية وال

 . العام الهيكلي للمخطط الرئيسية العناصر على المحافظة•

 

هدافالسياسات 
أ
 :وال

o الستراتيجي الشامل لمدينة الرياضالمخطط 

 الستدامة في بناء 
أ
 تحقيق مبدا

 مدينة المستقبل في إطار المبادئ اإلسالمية



 .  الربحي غير القطاع في متطوع مليون إلى الوصول•

ثرية المواقع عدد رفع•
أ
 . النصف إلى المسجلة ال

 . %40 إلى اسبوعياً  القل على مره الرياضة ممارسي ارتفاع•

 . %6 إلى 2.9% من والترفيه الثقافة على السر انفاق رفع•

 .  العالم في مدينة 100 افضل بين سعودية مدن ثالث تصنيف•

 . 80 إلى 74 من المتوقع العمر متوسط زيادة•

ة مشاركة نسبة رفع•
أ
 . %30 إى % 22 من العمل سوق في المرا

 . %65 إلى الجمالي المحلي الناتج في الخاص القطاع بمساهمة الوصول•

قل من المحلي الناتج في الربحي غير القطاع مساهمة رفع•
أ
 . % 5 إلى %1 من ا

 

هدافالسياسات 
أ
 :وال

o 2030المملكة رؤية 



 . الوطني الفقر خط دون يعيشون الذين السكان نسبة تخفيض•

 . الخامسة سن دون الطفال وفيات معدلت تخفيض•

 . للفرد المحلي للناتج السنوي النمو معدل تعزيز•

 . 24 – 15 الشباب بطالة خفض•

مونة الشرب مياه على الجميع حصول هدف تحقيق•
أ
 . التكلفة والميسورة الما

 . والمستدام للجميع الشامل الحضري  التوسع تعزيز•

ثر من الحد•
أ
 . النفايات وإدارة الهواء بنوعية والهتمام للمدن الفردي السلبي البيئي ال

ماكن خضراء مساحات من الجميع استفادة توفير•
أ
منة عامة وا

 
 . لها الوصول ويمكن للجميع وشاملة ا

 . الريفية والمناطق الحضرية المناطق بين والبيئية والجتماعية القتصادية اإليجابية الروابط دعم•

هدافالسياسات 
أ
 :وال

o هداف
أ
 2030التنمية المستدامة ا



 مؤشر 40 
هداف 

أ
إطار مرجعـي للرصـد  , 2030التنمية المستدامة ا

والتقيـــــــيم  والمقارنـــــــة  ومتابعـــــــة التقـــــــدم مـــــــع المـــــــدن 
 العالمية 

 مؤشر117
, الســتراتيجي الشــامل لمدينــة الريــاض المخطــط 

رؤيـــة محليـــة وإطـــار تقيـــيم النجـــاز وقيـــا  كـفـــاءة 
 السياسات للوصول نحو الهداف 

 رؤية عالمية رؤية وطنية رؤية محلية

ــي
جعـ
مر
ار 
طــــــ
إ

ف 
دا
أه ل
ر ا
ــــــا
طـــ
إ

 

 2017اإلطار العام للمؤشرات الحضرية  

 مؤشر 60
إطار   ربط السياسات ,  2030رؤية المملكة 

 بالهداف



 2017العمال التحضيرية للدورة الثانية 

مسح استعمالت 
راضي  

أ
 ال

راء   الدراسة السكانية 
 
دراسة استطالع ا

السكان ومستوى الرضا 
. عن جودة الحياة    

راضي 
أ
سعار ال

أ
مسح ميداني ل

السكنية وإيجارات الوحدات 
  السكنية 

تنظيم ورش عمل تحضيرية 
 للدورة الثانية 

إبرام اتفاقية تعاون مع 
مم المتحدة 

أ
برنامج ال

 اإلنمائي 

اجتماع اللجنة التنفيذية 
واقرار , للمرصد الحضري 

التوصيات لرفعها لمقام مجلس 
 المرصد 



برز نتائج المؤشرات الحضرية
أ
 ا



 عدد السكان 

38.1 

26.4 

24.4 

22.5 

21.3 

21.2 

21.1 

20.3 

19.1 

18.6 

6.5 

 طوكيو -1

 نيودلهي -2

 شانغهاي -3

 بكين -4

 مومباي -5

 ساوباولو -6

 سيوداد -7

 أوساكا -8

 القاهرة -9

 نيويورك -10

 في السنة الحالية48إلى مرتبة ( مليون 5.7)  2013سنة  69تقدم الترتيب من  الرياض -48

 مليون



 (CPI)مؤشرات الزدهار 

 الزدهار مؤشرات انتاج في الرياض لمدينة الحضري  المرصد تجربة

 . (UN-HABITAT) و والقروية البلدية الشؤون وزارة مع بالتعاون

 :رئيسية محاور  (6) على الزدهار مؤشرات شملت

 التحتية البنية وتطوير تنمية تطوير-

 البيئية الستدامة-

 اإلنتاجية-

 الجتماعي والندماج العدالة-

 جودة الحياة-

 اإلنتاجيةواإلدارة الحضرية الحوكمة -

54.1% 

37% 

52% 

57% 

62% 63% 64% 

76% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

80.0% 

وسلو لندن نيويورك باريس طوكيو سنغافوره جوهانسبرغ  الرياض
أ
 ا



4% 4% 

2.19% 2.13% 

1.45% 

0.72% 

1.86% 

0.99% 

3.28% 

2.20% 

0.65% 

1.24% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

 معدل النمو  السنوي للسكاني 6%

 المتوسط العالمي

 السكان

2.5% 



نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي

 السكان

714$ 

   
15,585$ 

   

   
108,818$ 

دنى
أ
 القيمة ال

 القيمة العلى

 قيمة المؤشر

61.31% 
 معتدل القوة: المؤشر المعياري 

ي مدينة ويوفر معلومات حول   مؤشر
أ
للتنمية القتصادية ل

 مستويات الدخل والقدرة على توليد الوظائـف



سرة  معدل وسيط 
أ
دخل ال

المسكن إلى سعر متوسط 
(التملك)  
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سر دخل المسكن إلى إيجار نسبة 
أ
 ال

جرة
أ
 المستا
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فراد بالغرفة 

أ
 (  التزاحم)متوسط عدد ال

 غرفة/فرد

 معيار منظمة الصحة العالمية

دنى مستوى للتزاحم
أ
 ا

 اإلسكان



 توصيات

ثيرات المتوقعة الديموغرافية التغيرات إن -
أ
منة مدن إلى للوصول والقليمية والوطنية المحلية المستويات على الحكومية السياسات وتعديل تقييم تتطلب للمدن الحضرية الديناميكية وتا

 
 ومستدامة ومرنة ا

 .المستقبلية  التحديات تجاوز  المدن وتستطيع القتصادي للنمو جديدة مجالت لظهور  وتؤدي واقتصادياً  اجتماعياً  التقدم من السكان تمكن

همية -
أ
وضاع وتقييم قيا  في بدورها للقيام العربية للمدن الحضرية المراصد ومشاركة تفعيل ا

أ
 إطار ضمن لالهداف للوصول المستقبلية الحضرية التجاهات تحديد في والمساعدة للمدن الحضرية ال

ولويات وتحديد الحضرية القضايا بين التفاعالت وتفسير والوطنية المحلية والسياسات الستراتيجية الخطط
أ
 .ال

هم يتضمن العربية للمدن سنوي تقرير إنتاج إلى الحاجة -
أ
  .موحد مرجعي إطار ضمن حضرية مؤشرات على بناًء  للمدن الحضرية القضايا ا



 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


