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حجم السكان

32,552,336

الملخص التنفيذي
تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في 

العالم، و يعتمد اقتصادها على القطاع النفطي بشكل 
كبير، فهو المصدر األساسي لإليرادات في المملكة، حيث 

يشكل %45 من الناتج المحلي اإلجمالي، و%80 من 
عائدات الميزانية، و%90 من عائدات التصدير.

وفي ظل التغيرات الحالية، تسعى المملكة العربية 
السعودية إلى تقليل اإلعتماد على اإليرادات النفطية 
مستقبال والتوجه لالعتماد على الموارد غير البترولية 

الوفيرة في دعم االقتصاد الوطني.

ولتحقيق ذلك، بادرت المملكة إلى تحويل مساحات شاسعة 
تصل إلى آالف الكيلومترات المربعة إلى مدن مستقبل 
ذكية وذلك ضمن جهودها الرامية إلى التوسع العمراني 
وتوليد فرص عمل جديدة وتشجيع االستثمار، و التحول 
إلى اقتصاد متنوع يشمل قطاعات االتصاالت وتوليد 

الطاقة والغاز الطبيعي واالستثمارات الخاصة التي من 
شأنها توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.  

في ضوء ما تقدم، يتضح لنا أن استمرار التحضر أمر حتمي 
في مسيرة التنمية نزوح معظم سكان المناطق  الوافدة 

صوب الحاضرات الكبرى في المملكة لجاذبيتها و وفرة 
األعمال بها.

شهدت مدن المملكة العربية السعودية زيادة واضحة في 
معدالت نمو سكانها، فقد تضاعفت تعدادهم من 9.32 

مليون نسمة في عام 1980 إلى  32 مليون نسمة تقريبًا 
في عام 2018، أي بما ُيقارب ثالثة أضعاف، ومن المتوقع 

مع سرعة التحضر أن تصل نسبة سكان المدن  إلى 90% 
من االجمالي السكاني بحلول عام 2030، حيث سيبلغ عدد 

السكان في مدينة الرياض وحدها 8.2 مليون نسمة. 

كذلك يتوقع أن يبلغ معدل النمو السكاني السنوي 
%0.87، ليصل تعداد سكان المدن  إلى حوالي 38.5 

مليون نسمة بحلول 2030. 4

من الواضح أّن هذه الزيادة المتنامية في التعداد السكاني 
والتغيرات السريعة ستفرض المزيد من الضغوط على 
المناطق الحضرية، وستحد من قدرة المدن في مواكبة 

متطلبات الزيادات السكانية المضطردة. 
يجب أن تكون السياسات والخطط مراعية لبيئة المملكة 

العربية السعودية، وداعمة لمختلف جوانب التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية على نحو مستدام.

وللمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني  
في مجال التحول الرقمي ، أعلنت وزارة الشؤون البلدية 

والقروية عن إنشاء 5 مدن ذكية جديدة في جميع أنحاء 
المملكة. 

ولذلك، يجب التخطيط للمرحلة التالية من التحضر بتوجه 
ونهج مختلف.

مقدمة:
 عملية التحضر تعني تحول المجتمع القروي إلى مجتمع 
متحضر، وما يرتبط بذلك من تطورات وتغيرات اجتماعية 

واقتصادية تؤدي إلى المزيد من التنوع الجغرافي 
وانخفاض معدل الخصوبة وارتفاع متوسط األعمار.  

يستوجب تزايد النمو الحضري في المملكة العربية 
السعودية مع سلبيات التحضر ومعالجة أوجه الخلل فيه 

وتعزيز إيجابياته.

تهدف استراتيجية المدن الذكية إلى المساهمة في تحقيق 
تنمية حضرية متوازنة ومستدامة وتقديم خدمات بلدية 

أفضل.
وتطمح المملكة العربية السعودية إلى تحقيق نقلة نوعية 

على صعيد تطوير مدنها من خالل التحضر المستدام القادر 
على مواجهة التحديات ومواكبة المستجدات لتصبح ضمن 

المدن الرائدة عالميا في مختلف جوانب الحياة بفضل 
الخطط المدروسة.

مجموع

الحجم السكاني لمدن المملكة العربية 
السعودية (2017): 6
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تعريف المدن الذكية 

تتألف المدن الذكية من العديد من  بينها المباني، ونظم 
النقل والمواصالت، وخدمات األمن الحضري ، وتصريف 
مياه السيول واألمطار ، وإضاءة الشوارع، والجاهزية في 

حاالت واألزمات، واالقتصاد الداعم للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة،.

وفي المملكة العربية السعودية، تكتسب مشاريع المدن 
الذكية المقامة على األراضي غير المستغلة للبناء زخمًا 

كبيرًا، فقد أزاحت المملكة الستار عن مشروع مدينة 
المستقبل العمالقة "نيوم" المقرر بناؤها من الصفر 
شمال غرب المملكة على شواطئ البحر األحمر، على 
مساحة تبلغ 26.500 كلم2، وبتكلفة 500 مليار دوالرًا 

أمريكيًا.

يأتي هذا المشروع ضمن التطلعات الطموحة لرؤية 
المملكة 2030 التي تسعى إلى  تنويع القاعدة االقتصادية 

للمملكة خارج القطاع النفطي الذي لطالما اعتمدت عليه 
المملكة في دعم اقتصادها الوطني .

وستعتمد هذه المدينة مشاريعها االقتصادية على 
التصنيع المتطور باستخدام الذكاء االصطناعي وانترنت 

األشياء والتقنيات الحيوية  واإلعالم ، والتقنيات المتطورة  
في مجاالت األمن والخدمات اللوجستية المتطورة وتوفير 

خدمات الرعاية الصحية المتقدمة لتحسين حياة قاطنيها 
وضيوفها، وتشجيع نماذج األعمال فيها، واالعتماد أكثر 

على الروبوتات عوضًا عن العنصر البشري. 

ومن مشاريع المدن الذكية األخرى مشروع حديقة 
السيليكون المجتمعية التي تنفذها  سلطة واحة دبي 
للسيليكون في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي 

تستخدم حلوًال رقمية تشمل ألواح الشحن العامة ونظم 
نقل ذكية، حيث صممت المدينة وفق توجهات حكومة دبي 

لبناء مدن ذكية تركز على ستة محاور: الحياة، المجتمع، 
التنقل، واالقتصاد، الحوكمة، والبيئة.

وبالِمْثل، تعد مدينة مصدر، التي تقع خارج إمارة أبوظبي، 
أول مدينة في العالم تتبوأ مرتبة الطليعة في توفير 

بصمة خضراء خالية من الكربون والنفايات والسيارات، حيث 
تعتمد المدينة على الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر 

المتجددة للطاقة في سعيها الحثيث لتصبح مدينة 
مستدامة بالكامل.

تأسست هذه المدينة منذ ستة أعوام فقط، وال زالت تنمو 
وتتطور، حيث تسعى إلى أن تحتضن على ساحتها البالغة 6 

كلم2 ما يقرب من 50.000 نسمة. 

تعتبر "المدينة المستدامة" في دبي من أوائل المدن 
التي اعتمدت نظام البناء "صفر طاقة" (أي أن الطاقة 

المستهلكة تعادل الطاقة المولدة من المصادر الطبيعية 
المتجددة)، وتمثل أول مشروع تنمية مستدامة متكاملة 

األركان في الشرق األوسط، بتصميمات منازلها الموفرة 
للطاقة واستخدام مواد بناء صديقة البيئة. وقد صممت 

المدينة لتحصل على %100 من احتياجاتها من الطاقة عن 
طريق المصادر المتجددة للطاقة والطاقة النظيفة.

تحتل حلول وخدمات المدن الذكية 
مكانة مهمة في السوق العالمي، 

حيث يتوقع أن تصل قيمة هذا 
القطاع في السوق العالمي إلى 98 
مليار دوالرًا أمريكيًا بحلول عام 2026. 



برنامج التحول الوطني في المملكة 
(NTP) العربية السعودية

وهو خارطة طريق تشمل مجموعة من المبادرات الهادفة 
لتحقيق رؤية المملكة 2030.

التحضر المضطرد:من المتوقع بحلول 2030 أن يصل 
تعداد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة، مع توقع توجههم 

للعيش في المناطق الحضرية سعيًا لحياة أفضل.

وتعكف المملكة العربية السعودية حاليًا على إنشاء مدن 
عمالقة جديدة، كمدينة الملك عبد الله االقتصادية، حيث 

يهدف برنامج التحول الوطني بشكل رئيس إلى تحقيق 
التنمية الحضرية المستدامة والمتوازنة لتحسين جودة الحياة 

وتعزيز جاذبية المدن للعيش والعمل واالستثمار.

تغيير التركيبة السكانية: مع التقدم في السن، 
سيزداد متوسط العمر للسكان السعوديين بمقدار 9 

سنوات بحلول 2030، مما يعني وفقا لهذا التغير 
الديموغرافي تراجعا في مشاركة القوى العاملة  في 
االقتصاد مما يشكل ضغطًا على االنفاق الحكومي  

وخدمات الرعاية الصحية ، لهذا، تبنت حكومة  المملكة 
العربية السعودية القيام بإصالحات شاملة في مجال توفير 

الرعاية الصحية والتوسع في توفير الخدمات العامة، بما 
فيها تطوير الخدمات الحكومية اإللكترونية.

 

تسريع االبتكار: في خالل عشر سنوات، ستصبح 
تقنيات الهواتف الذكية أقوى بكثير مما هي عليه اآلن، 
وستعمل التكنولوجيات الناشئة كالتعلم االستفادة من 

التقدم الُمحَرز في مجاالت الحاسب وقوة الحوسبة ونظم 
الترابط.  عالوًة على ذلك، تستثمر المملكة العربية 

السعودية في تعليم األجيال القادمة لمواءمة مخرجات 
التعليم مع االحتياجات والمتطلبات المستقبلية لسوق 
العمل لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق 

العمل.

5

وتسعى استراتيجية دبي للمدن الذكية إلى تحقيق عدة 
أهداف، كتحويل 1100 خدمة حكومية أساسية إلى خدمات 
إلكترونية، واستخدام المركبات ذاتية القيادة، وخدمات واي 

فاي مجانية عالية السرعة، واقتصاد البيانات، األمر الذي من 
شأنه تحقيق 3 مليار دوالرًا أمريكيًا إضافيًا للناتج المحلي 

اإلجمالي بحلول عام 2021.

وتعد مدينة مصدر والمدينة المستدامة في دبي بمثابة 
ميادين اختبار، وإذا ما نجحت هذه المدن في أن تكون 

مستدامة وحيوية، يمكن عندئٍذ اإلفادة منها كمرجعية قّيمة 
في وضع استراتيجيات للمدن الذكية المستدامة بالمملكة 

العربية السعودية خالل السنوات العشرة القادمة.
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التعريف بطبيعة المشكلة:

تعتبر معدالت التحضر في العالم العربي (%56) من أعلى 
المعدالت على مستوى العالم، إذ يعيش أكثر من 350 

مليون نسمة في المدن.

ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي السكان  في دول 
مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2050، مما يشكل 

ضغطًا مستمرًا على البنية التحتية واإلسكان والخدمات 
االجتماعية في المناطق الحضرية.

تعد المدن الذكية في منطقة الشرق األوسط دعامة 
أساسية لوتيرة النمو  السكاني المتسارعة، وتعزيز تنوع 

مصادر الدخل، وإبراز قدرات المنطقة للعالم، وتعني الزيادة 
السكانية ازدياد التحضر، باعتباره بيئة خصبة مثالية إلنشاء 

المدن الذكية.

الواعي والمدروس الستراتيجيات المدن الذكية، نضمن نجاح 
تنفيذ مشاريع المدن الذكية، حيث يجب أن يشمل التحول 

الرقمي المدينة ككل وليس فقط قطاعًا منها، حيث ال 
يمكن أن ينجح األمر بتنفيذ جزء من األفكار واالستراتيجيات 

التي وضعت باألساس للمدينة بأكملها. 

بحلول عام 2025، سيضيف التحضر 
إلى اقتصاد العالم 1.8 مليار 

مستهلك إضافي، منهم %95 من 
األسواق الناشئة (ماكنزي).

أنظمة التنقل الذكية

الطاقة الذكية

األمن السيبراني (حماية النظم والبنية األساسية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)

مواقف السيارات الذكية

حلول إنترنت األشياء

البيانات الذكية

التعليم الذكي

الرعاية الصحية الذكية

الحوسبة السحابية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذكية

الحكومة اإللكترونية

الذكاء االصطناعي

تصنيف حلول المدن الذكية:



تفاصيل الحلول:

التحضر المستدام: الخطة االستراتيجية

مزايا التحضر:

-إمكانية توفير الحضرية االساسية بكلف اقتصادية أقل 
نتيجة وفورات الحجم الناجمة عن تركز العديد من أنشطة 
االقتصاد الوطني واإلدارة والتجارة والنقل في المراكز 

الحضرية.

مستويات تعليم  متطور ومحو لألمّية، وتوافر مرافق رعاية 
صحية أفضل، وزيادة فرص الحصول على الخدمات 

االجتماعية، وإتاحة الفرص المواتية  للمشاركة في الحياة 
العامة.

استفادة الشركات والمصنعون كذلك من زيادة أعداد 
الموردين والمستهلكين في المدن، مما يوفر تكاليف 

التواصل والنقل.

توفر المدن عمالة ماهرة، وتساعد في خلق أفكار جديدة 
ودفع عجلة التقدم التكنولوجي. 

يمكن للمجتمع أن يستفيد بشكل كبير في حال كانت وتيرة 
التحضر سريعة خالل مدى زمني قصير.

تحديد المبادئ والمعايير الخاصة بالتنمية الحضرية من 
خالل اعتماد أفضل الممارسات، كخطوة أولى.

 تطوير فاعلية أنظمة اإلدارة الحضرية.
الحد من التأثيرات السلبية ألعمال التطوير في البيئة.

جذب االستثمارات، وتوليد فرص العمل ورفع 
مؤشرات االزدهار.

رؤية المملكة لعام 2030 إلى توطين التقنية والمعرفة 
في المدن السعودية، وتمكين المدن السعودية من 
تحقيق التحول الحضري والتنمية المتوازنة المنشودة

ويتعين  البدء في التخطيط الفوري، حيث سيزداد األمر 
صعوبة لدى  الشروع في التنفيذ، كما يتعين وضع 

خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من 
خالل إصدار اللوائح الالزمة و االستفادة المثلى من 

الموارد البلدية وعقد شراكات مع القطاع الخاص 
والمؤسسات غير الحكومية.

تعزى سرعة التحضر في المملكة لعدة عوامل: ارتفاع 
معدل النمو السكاني، والهجرة من القرى إلى المدن، 

والتطور في وسائل المواصالت واالتصال، حيث 
يفضل الناس المدن لجاذبيتها للعيش والعمل، وتوافر 

اشكال التواصل االجتماعي فيها، واستغالل الفرص 
المتاحة.
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التحديات التي يفرضها التحضر

ساهم التحضر السريع في المملكة العربية السعودية 
بشكل كبير في تفاقم ظاهرة الزحف العمراني واستهالك 
مصادر الطاقة والمياه، وزيادة الضغوط على البنى التحتية 

والخدمات األساسية، واالزدحام المروري، وظهور أنماط 
استهالك كثيف للموارد، وزيادة التصنيع. 13

ويشكل ذلك تحديات خطيرة في معالجة قضايا ندرة المياه 
والتلوث وإدارة المخلفات الصلبة والتنوع الحيوي.

مما ال شك فيه أن الزيادة المضطردة في التحضر تتطلب 
وجود خدمات عامة ذات سرعة وجودة وكفاءة عالية، 

كاإلسكان وشبكات المياه والكهرباء والطرق والمصارف 
والهواتف األرضية.

وللتخفيف من حدة هذه المشاكل، أطلقت الحكومة عدة 
مبادرات للتنمية الحضرية المستدامة، تشمل تحسين 

المناطق الحضرية وتطوير السياحة وتنويع المصادر 
االقتصادية وتوظيف الشباب والطاقة المتجددة والمدن 

المعرفية/االقتصادية والمواصالت العامة ورصد ومراقبة 
التلوث.

المناخ:مناخ المملكة العربية السعودية صحراوي شديد 
الحرارة ، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11- إلى 

51.1 درجة مئوية.

النمو المطرد:ينبغي على اإلدارات الحكومية في المملكة 
العربية السعودية تبني مفهوم االستدامة وتطبيق 

األنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، فالبالد تشهد تحضرًا 
متسارعًا، وتتضمن الوسائل المحتمل تطبيقها في تصميم 
المباني استخدام تقنيات العزل الحراري، واإلضاءة والتهوية 

الطبيعية.

يعد التحضر السريع سمة مميزة للتحول الحضري خاصة في 
المناطق الحضرية كالرياض والدمام وجدة والتي، إن لم 
يحسن التخطيط لها، قد تتناقض مع معايير االستدامة.

في السياق كان التحضر في المملكة العربية السعودية 
سريًعا للغاية وشامًال خالل العقود الخمسة الماضية. إذ 

يفوق مستوى التحضر فيها مستويات التحضر في العديد 
من بلدان فهي الثالثة عالميا في مستوى التحضر لعام 

ومن المتوقع استمرارها في ذلك   حتى عام 2050 في 
ذات المستوى من التحضر.

والهدف هو تحقيق مستقبل للمدن تتحقق فيه جميع 
األهداف األساسية الثالثة لالستدامة المجتمعي 

والتنافسية االقتصادية والحماية البيئية.

إذا أرادت المملكة العربية السعودية تحقيق "التحضر 
المستدام" في المرحلة التالية، فعليها أن تتصرف بسرعة 

وبقوة مدفوعة بالتشريعات ووضوح الرؤية ومدعومة 
بالتكنولوجيا الذكية للتغلب على التحديات الشديدة التي 

يمكن أن تواجه مدن عالمية أخرى.

الخالصة
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