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 1نطاق الربنامج
.1أ مقدمة للربنامج
حدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية اثني عرش برنامجاً ذات أهمية اسرتاتيجية للمملكة من أجل
تحقيق األهداف التي تضمنتها رؤية  .2030ومن بني هذه الربامج االثني عرش برنامج جودة الحياة 2020
والذي يركز بشكل أسايس عىل جعل اململكة أفضل وجهة للعيش للمواطنني واملقيمني عىل حد
ء عىل وصف بطاقة الربنامج (انظر الشكل  ،)1عىل وجه التحديد
سواء .ويُعنى برنامج تحقيق الرؤية ،بنا ً
بالجانبني التاليني:
•تطوير منط حياة الفرد :عرب وضع منظومة بيئية تدعم وتسهم يف توفري خيارات جديدة تعزز
مشاركة املواطنني واملقيمني يف األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية.
•تحسني جودة الحياة  :تطوير أنشطة مالمئة تسهم يف تعزيز جودة حياة األفراد والعائالت وخلق
فرص العمل وتنويع االقتصاد ،باإلضافة إىل رفع مستوى مدن اململكة لتتبوأ مكانة متقدمة بني
أفضل املدن يف العامل.
اﻟــﺸــﻜـﻞ :1ﻣــﺆﺷــﺮات ﺟـﻮدة اﻟــﺤﻴــﺎة اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ اﳌ ُﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
وﺻﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﺰز ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻦ واﳌﻘﻴﻢ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ واﺳﺘﺤﺪاث ﺧﻴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌ ّ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻼﻤﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد واﻷﴎة وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻀﻞ اﳌﺪن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

أﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﺮﻴ اﳌﺒﺎﴍة

أﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﴍة

•  - 2.3.1اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪّ ﻣﺔ ﰲ

•  - 2.1.3ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )اﳌﺮاﻓﻖ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم،

•  - 1.3.1ﻏﺮس اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ

•  - 2.2.2ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴّﺰ ﰲ ﻋﺪّ ة رﻳﺎﺿﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ

إﻟﺦ(.

اﻻﻧﺘﺎﻤء اﻟﻮﻃﻨﻲ

•  - 2.3.2ﺗﺤﺴﻦﻴ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺤﴬي ﰲ اﳌﺪن

•  - 1.3.2اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﺮاث اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

واﻟﻌﺮﻲﺑ واﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ

•  - 2.2.1ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ

وﻋﺎﳌ ًﻴﺎ

•  - 2.5.1ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﺮص اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻟﺴﻜﺎن

•  - 3.1.2ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع

•  - 1.3.3اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

•  - 2.5.2ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن

اﻟﺨﺎص

•  - 2.6.3ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﳌﺮوﻧﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ

واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

•  - 3.1.7إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺪن

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﺑﻦﻴ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

•  - 4.4.1ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

•  - 3.3.6ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

•  - 4.4.2ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

•  - 3.3.7رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﲇ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

•  - 4.4.3اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

•  - 4.3.2زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﺮﻴة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻲ
•  - 6.3.1دﻋﻢ ﻤﻧ ّ

•  - 6.3.2ﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ

•  - 6.1.2ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

أﺛﺮ أﻋﻤﻖ )اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،واﳌﻮاﻫﺐ،
واﳌﻌﺮﻓﺔ ،إﻟﺦ(
•  -. .1.1ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ،
واﻹﺗﻘﺎن واﻻﻧﻀﺒﺎط ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﻌﺰﻤﻳﺔ
واﳌﺜﺎﺑﺮة(

بالرغم من أن وصف الربنامج يشتمل عىل كل من منط الحياة وجودة الحياة  ،إال أن أهداف الرؤية
املبارشة من املستوى الثالث املدرجة ضمن الربنامج تركز تحديدا ً عىل تحسني منط الحياة (من خالل
الرياضة والرتفيه والفنون والثقافة) .ارتكز الربنامج يف بادئ األمر عىل مفهوم منط الحياة باعتباره
املفهوم الجوهري لتطوير اسرتاتيجيته وخطة تنفيذه .ولكن ،استنادا ً إىل توجيهات اللجنة االسرتاتيجية،
فقد تقرر توسيع النطاق ليشمل جميع جوانب جودة الحياة وذلك من أجل تحقيق رؤية الربنامج الشاملة.
وعىل إثر ذلك ،اعتمد الربنامج مفهوم جودة الحياة كمفهوم رئييس للربنامج وتغري مسامه إىل
برنامج جودة الحياة  2020بدالً من برنامج تحسني منط الحياة .وقد كان لهذا األمر تبعات عىل جميع أبعاد
الربنامج :النطاق والتطلعات واالسرتاتيجية ومحفظة املبادرات وحتى املنهجية املتبعة والتي تغريت
من اآللية التصاعدية ( )bottom-upإىل اآللية التنازلية (.)Top-Down
توضح هذه الوثيقة خطة تنفيذ برنامج جودة الحياة  2020لتحقيق أهداف واسعة النطاق تتامىش مع
الرتكيز عىل جودة الحياة كمفهوم أسايس للربنامج.
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.1ب تعريف جودة الحياة
يعد مفهوم جودة الحياة مفهوماً واسعاً ومعقدا ً يحتمل عدة تعريفات ،وميكن القول ،بإيجاز ،أن
مفهوم جودة الحياة يقيس مستوى الرضا فيام يتعلق بالجوانب «األكرث أهمية» يف حياة الفرد ،ولكن
يبقى هذا التعريف نسبياً إىل حد كبري .ومن أجل الوصول إىل تعريف محدد لجودة الحياة يف اململكة
أجرى الربنامج بحثاً متكامالً لتحديد أكرث التعريفات شيوعاً .وقد حدد البحث املبديئ عددا ً من املؤرشات
العاملية التي تع ّرف وتقيس جودة الحياة من عدة جوانب ،وتم تناول كل واحد من هذه املؤرشات
بشكل تفصييل من أجل تحديد العنارص املشرتكة.
اعتمدنا عىل ستة من أهم املؤرشات الشاملة املعروفة عاملياً كمراجع أساسية:
.1التصنيف العاملي لقابلية العيش ،وهو مؤرش سنوي صادر عن «ذا إيكونيميست إنتلجنس يونتThe/
 ،»Economist Intelligence Unitويصنف املدن يف  140دولة حسب جودة الحياة الحرضية فيها بناء
عىل تقييم االستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والرياضة والبنية التحتية.
ء عىل الجوانب اآلتية :النقل والبيئة
.2مسح مريرس Mercer/لجودة الحياة  ،والذي يصنف  231مدينة بنا ً
السياسية واالجتامعية والثقافية والخدمات العامة والصحة والبيئة االقتصادية واملدارس والتعليم
والبيئة الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل اإلعالمية واملسارح ودور السينام والرياضات والسلع
االستهالكية واملطاعم واالستجامم.
.3قامئة مجلة مونوكل Monocle/لنمط الحياة ،وهي قامئة سنوية تضم  25من أفضل املدن
ء عىل الجوانب اآلتية :االتصال العاملي والقضايا البيئية
للمعيشة يف العامل ،ويكون التقييم بنا ً
وإمكانية الوصول لألماكن الطبيعية والجودة املعامرية والتصميم الحرضي والرعاية الصحية وبيئة
األعامل والجرمية واألمن والثقافة واملطاعم والتسامح وتطوير السياسات املبادرة.
ء عىل
.4مؤرش السعادة العاملي  ،2017والذي يصنف  155دولة وفقاً ملستويات السعادة وذلك بنا ً
الجوانب اآلتية :الفساد وحرية االختيار ومتوسط العمر املتوقع وإجاميل الناتج املحيل للفرد
والدعم االجتامعي والعطاء.
.5مؤرش منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لجودة الحياة  ،وهو مؤرش يقارن جودة الحياة بني
ء عىل  11جانباً أساسياً يف نظر املنظمة :األمن والصحة والدخل والوظائف والتوازن بني
البلدان بنا ً
الحياة والعمل والتعليم ومستوى الرضا والسكن والبيئة واملجتمع واملشاركة املدنية.
.6مؤرش  ARRPلجودة املعيشة ،وهي مبادرة متميزة من معهد السياسات العامة (Public Policy
 )Instituteلقياس جودة الحياة يف املجتمعات األمريكية بناء عىل الجوانب اآلتية :النقل والصحة
واالقتصاد والتعليم واإلسكان واألحياء السكنية والبيئة واملشاركة املجتمعية والتساوي يف الفرص.
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اﻟــﺸــﻜــﻞ :2ﻣــﺆﺷــﺮات ﺟــﻮدة اﻟــﺤﻴــﺎة اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ)(2/1
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﳌﺆﴍ

اﻹﺳــــــﻜـــــــﺎن،

اﻻﺳـﺘﺨﺒﺎرات
اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻌـﻴﺸﺔ

ﻣﺆﴍ Mercer
ﻟﺠﻮدة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻻﺳﺘﻘﺮار

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 3

اﳌﺪارس
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

2

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻷﻣﻦ/
اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟــــﻨـــﻘــــﻞ

اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ

2

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟـــﻌــﻴـــﺶ

ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣﺠﻠﺔ
Monocle
ﻟﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟـﺘــﻌﻠـﻴﻢ
واﻟــﻔــﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟـﺘـﺎﻤﻋـﻴـﺔ
اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟــﺘــﺼـــﻤـــﻴــﻢ

ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺣﺪة

اﻹﺳﻜﺎن

اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﻤﺮان وﺟﻮدة
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
6
اﻟﺤﴬي

ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟـــﺘــﺮاث
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

1

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﱰوﻳﺢ

اﳌﺄﻛﻮﻻت
واﳌﴩوﺑﺎت
وﺑﻀﺎﺋﻊ
1
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

1

9

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ
4
اﻹﻋﻼم

ﺑﻀﺎﺋﻊ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

اﳌﺴﺎرح ودور
5
اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

اﳌﻄﺎﻋﻢ
ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ

اﳌﻄﺎﻋﻢ

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

5

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

 .1ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ .2 ،ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .3 ،ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .4 ،ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .5 ،ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﱰوﻳﺢ .6 ،ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﺎً
ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﺮان واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﴬي.

اﻟـﺸـﻜـﻞ  :3ﻣـﺆﺷـﺮات ﺟـﻮدة اﻟـﺤﻴـﺎة اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ )(2/2
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﳌﺆﴍ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟــــﻨـــﻘــــﻞ

اﻹﺳــــــﻜـــــــﺎن،
اﻟــﺘــﺼـــﻤـــﻴــﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ
اﳌﺘﻮﻗﻊ

ﺗــﻘــﺮﻳـﺮ
اﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﺆﴍ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟـــﺘـــﻌــﺎون
اﻻﻗـﺘــﺼـﺎدي
واﻟـﺘـﻨــﻤــﻴـﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻷﻓﻀﻞ

ﻣﺆﴍ AARP
ﻟـﻠـﻤـﻌﻴﺸﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻹﺳﻜﺎن

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟـﺘــﻌﻠـﻴﻢ
واﻟــﻔــﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟـﺘـﺎﻤﻋـﻴـﺔ
اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ

اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ
اﻹﺟﺎﻤﱄ
ﻟﻠﻔﺮد

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر

اﻟﻌﻄﺎء

اﻷﻣﻦ

اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
وﺗﻮازن ﺑﻦﻴ
اﻟﺤﻴﺎة و اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟـــﺘــﺮاث
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﺿﺎ
2
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻹﺳﻜﺎن واﻷﺣﻴﺎء
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻔﺮص

اﻟﱰﻓﻴﻪ

اﻟﱰوﻳﺢ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ

 .1ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻦﻴ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻴﺎة  .2 ،ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ اﳌﻌﻴﴚ
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ء عىل هذا التحليل للمؤرشات الستة ميكن تحديد مفهومني مرتبطني بشكل مبارش بجودة الحياة :
وبنا ً
.1قابلية العيش :وهي تهيئة ظروف العيش من أجل حياة مرضية.
.2منط الحياة :وهي توفري خيارات للناس لتكون لديهم حياة ممتعة ورغيدة.
وكال هذين الجانبني مهامن للوصول إىل هدف تعزيز جودة الحياة  .فعىل سبيل املثال ،قد توفر املدن
الكبرية مثل نيويورك أو لندن للمواطنني نطاقاً واسعاً من الخيارات املتعلقة بنمط الحياة ،إال أنها ال
تفعل ذلك حني يتعلق األمر بتوفر ظروف معيشة جيدة ،كارتفاع تكلفة السكن والنقل .يف املقابل،
هناك مدن مثل جنيف توفر معايري معيشة عالية جدا ً ،ولكن خيارات منط الحياة فيها محدودة.
كام أظهر التحليل وجود عرش فئات فرعية مقسمة بالتساوي بني مفهومي منط الحياة وقابلية
العيش ستجري اإلشارة إليها باعتبارها ”فئات”.
تم تحديد خمس فئات ضمن مفهوم “قابلية العيش” تغطي الجوانب الرئيسية للحياة ،وهي الجوانب
م ٍ
رض من العيش:
الرضورية لتحقيق مستوى ُ
•البنية التحتية والنقل :تعد البنية التحتية والنقل عنرصان أساسيان لزيادة التكافؤ االجتامعي ،وذلك
ألنها رضورية للوصول إىل أماكن العمل والسكن والخدمات ،كام تساعد عىل تواصل كل املناطق مبا
فيها املناطق الطرفية.
•اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة :توفر أفضل املجتمعات فرص السكن لألفراد عىل اختالف
أعامرهم ومستويات دخلهم وقدراتهم ،بحيث يكون بوسع الجميع العيش يف أحياء عالية الجودة.
كام ميكن للمواطنني واملقيمني عرب التصميم الحرضي الجيد والسياق البيئي املناسب الوصول
بشكل أفضل إىل الخدمات وفرص العمل مع إمكانية تعزيز املامرسات الصحية (مثل امليش).
•الرعاية الصحية :تعد الصحة جزءا ً أساسياً لضامن جودة حياة السكان .وتقاس الظروف الصحية إجامالً
باالعتامد عىل مؤرشات النتائج الصحية ،مثل متوسط عمر الفرد ،وأعداد أرسة املستشفيات ،ومدى
انتشار مرض السكري والبدانة ،وتكاليف اإلنفاق الصحي عىل األرس.
ء عىل جوانب فرعية مثل
•الفرص االقتصادية والتعليمية :يتم قياس معايري املعيشة املادية بنا ً
التوظيف والتعليم والوصول العام للفرص االقتصادية.
•األمن والبيئة االجتامعية :يعد األمن إىل جانب البيئة االجتامعية جانباً بالغ األهمية يف حياة
املواطنني واملقيمني حيث يسمح لهم بالتفاعل يف املجتمع دون عوائق ،ويقاس األمن بشكل
أسايس من خالل مستوى انخفاض معدالت الجرمية والتقيد بتطبيق النظام واملساواة.
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كام تم تحديد خمس فئات رئيسية ضمن مفهوم ”منط الحياة“ بالرتكيز عىل الخيارات والعروض
املناسبة املتاحة للمواطنني واملقيمني لقضاء أوقات فراغهم:
•الرتفيه :تشمل األنشطة الرتفيهية داخل املنزل وخارجه.
•الرتاث والثقافة والفنون :تعد الفنون واألنشطة الثقافية املتنوعة والنابضة بالحياة عنرصا ً هاماً
يسهم يف حيوية وتألق املجتمع.
•الرياضة :إن توفري فرص للمواطنني واملقيمني ملامرسة األنشطة الرياضية املتنوعة بشكل
منتظم له أثر مبارش عىل العديد من األصعدة أبرزها الصحة واالقتصاد واألداء الريايض والتامسك
االجتامعي.
•الرتويح :تشمل األنشطة املختلفة للرتويح من خدمات األطعمة واملرشوبات إىل خيارات التسوق.
•املشاركة االجتامعية :تعزيز التفاعل بني أفراد املجتمع .فمن خالل املشاركة االجتامعية واملشاركة
املجتمعية تتشكل الفرص لألفراد للتواصل والشعور باالنتامء مام يساعد عىل الحد من العزلة
االجتامعية ويعزز روابط املجتمع.

اﻟــﺸــﻜــﻞ  :4ﺟـﻮدة اﻟــﺤﻴـﺎة–  5+5ﻓــﺌــﺔ

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ

ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟـﺤـﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟـﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

اﻟــﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟـﻨﻘﻞ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﱰوﻳﺢ

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

تضم كل فئة من الفئات العرش عدة أبعاد فرعية بإجاميل  25بعدا ً عىل مستوى الربنامج.
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أبعاد قابلية العيش

اﻟﺸﻜﻞ  :5ﻓﺌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ وﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﻹﺳــــــﻜـــــــﺎن،
اﻟــﺘــﺼـــﻤـــﻴــﻢ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟـﺘــﻌﻠـﻴﻢ
واﻟــﻔــﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟـﺘـﺎﻤﻋـﻴـﺔ

ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟــــﻨـــﻘــــﻞ

اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم/اﳌﺸﱰك

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﴬي

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ

اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﳌﺴﺎواة

اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻔﺌﺔ

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ

اﻟﺒﻌﺪ

أبعاد منط الحياة

اﻟـﺸـﻜﻞ  :6ﻓـﺌـﺎت ﻧـﻤـﻂ اﻟـﺤﻴـﺎة وﺟﻮاﻧـﺒـﻬـﺎ
ﻧـﻤـﻂ اﻟـﺤﻴـﺎة
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟـﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن

اﻟﱰﻓﻴﻪ

اﻟﱰوﻳﺢ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻏﺮﻴ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ

اﻟﻔﻨﻮن

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ

اﻻﺳﺘﺠﺎﻤم

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻔﺌﺔ
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اﻟﺒﻌﺪ

تم كذلك تعيني مجموعة من السامت لكل بُعد عن طريق تحليل قامئة من املؤرشات (مثل مؤرش
سيمنز للمدن الخرضا ء  ،Siemens – Green City Indexومؤرش املدن املتطورة ”�IESE – Cities in Mo
).”tion
فعىل سبيل املثال ،ضمن بُعد ‹الجرمية› هناك ثالث سامت رئيسية ،هي:
•مجتمع خال من جرائم القتل.
•معدالت منخفضة لجرائم العنف.
•إدراك واسع النطاق لألمن.

اﻟـﺸـﻜﻞ  :7ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ اﻟـﺴـﻤـﺎت ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠﻮاﻧـﺐ
ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎل ﻣﻦﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﳌﺴﺎواة

ﻣﻌﺪﻻتﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻟﺠﺮاﺋﻢاﻟﻌﻨﻒ

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ

إدراك واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻸﻣﻦ

يتضمن هذا التسلسل الهرمي  52سمة و 58مؤرش أداء رئييس تغطي مفهومي منط الحياة وقابلية
العيش؛ تم كذلك وضع متسهدفات لكل مؤرش أداء رئييس لتعيني طموحات الربنامج .املجموعة
الكاملة من السامت ومؤرشات األداء الرئيسية املقابلة لها مدرجة يف القسم الثاين.
.1ج ما بعد التعريف  -البعد اإلنساين لجودة الحياة واالعتبارات املناطقية
أوال :البعد اإلنساين
تؤثر جودة الحياة مبفهومها الشامل تأثريا ً كبريا ً عىل جوانب متعددة من املجتمع .ونتيجة لذلك،
فإن مبادرات الربنامج لديها القدرة عىل إحداث تحسينات عميقة وبعيدة املدى يف الحياة اليومية
للمواطنني واملقيمني يف اململكة.
عرفت بأنها من بني أكرث البلدان مالءمة للعيش وفقاً ملجموعة كبرية من
وت ُظهر البلدان التي ُ
املؤرشات املعيارية نتائج إيجابية يف الجوانب الرئيسية للحياة ،حيث يتمتع املواطنون واملقيمون
بحياة أطول وصحة أفضل .يضاف إىل ذلك األمن املجتمعي والذي يدعمه هيكل اجتامعي قوي،
وفرص اقتصادية متنوعة ،وكفاءة أجهزة إنفاذ القانون .وتوفر البلدان األكرث مالءمة للعيش مستويات
عالية من الرخاء ملواطنيها ،مثل أنظمة التعليم الجيدة التي تنتج قوى عاملة عالية املهارة ،وبنية
تحتية قوية متكن من االبتكار ،وخيارات منط الحياة التي ميكن أن تجذب املواهب العاملية لتسهم يف
النمو االقتصادي .ولتحقيق األثر املرجو عىل حياة املواطنني واملقيمني يف اململكة ،ال بد للربنامج ان
يأخذ بعني االعتبار البعد اإلنساين يف جميع املبادرات وتكييفها لتلبية احتياجات ورغبات املجتمع.
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اﻟـﺸـﻜﻞ  :8ﺟـﻮدة اﻟـﺤﻴـﺎة ﻟـﻬـﺎ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻛﺒـﻴـﺮ ﻋــﲆ ﺣﻴـﺎة اﻷﺷـﺨﺎص

اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ  100 /أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺧﺎء

ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ ّ

ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺴﻌﺎدة
ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﻌﺎدة

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺮﺜ ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ

اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟـﺘـﻲ ﻣـﺪﻧـﻬﺎ ﻣـﻦ ﺑـﻴـﻦ أﻓﻀﻞ  10ﻣﺪن ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻣﺪﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻦﻴ أﻓﻀﻞ  100 - 80ﻣﺪن ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ

 79ﺳﻨﺔ

 69ﺳﻨﺔ

 1ﺟﺮﻤﻳﺔ

 13ﺟﺮﻤﻳﺔ

 60أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ

 7آﻻف دوﻻر أﻣﺮﻳﻲﻜ

7

67

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻲ

ثانيا :االعتبارات املناطقية
إن تحقيق مستويات الطموح املحددة ميثل أهمية بالغة من أجل توفري جودة حياة عالية للمواطنني
واملقيمني يف اململكة .ويف ضوء االختالفات الواسعة يف تعريف مصطلح جودة الحياة وما
يعنيه لكل فرد ،فإن النظر إىل االعتبارات املناطقية يعد أمرا ً أساسياً من أجل التحسني يف كافة أرجاء
اململكة.
ويف سبيل تحقيق هذه الغاية ،سوف يؤخذ بعني االعتبار السامت االجتامعية الثقافية واملناطقية
املحددة للمملكة عند السعي لتحقيق تلك الطموحات.
ينظر الربنامج إىل االعتبارات املناطقية من ناحيتني:
التقييم الكمي :سيضمن الربنامج ترجمة أهدافه املحددة عىل مستوى املناطق لضامن تغطية جميع
السكان يف جميع املناطق .بالرغم من أن األهداف عىل مستوى اململكة (مثل عدد دور السينام يف
اململكة) قد تم تحديدها ،إال أن هذه األهداف ترتجم بعد ذلك إىل هدف محدد لكل منطقة لضامن
توزيع التأثري عىل جميع السكان .فعىل سبيل املثال ،عىل الرغم من أنه سيكون هناك  114متحفاً يف
اململكة ،فسيتم تشييد  34منها يف املنطقة الرشقية (آخذين بعني االعتبار السكان األجانب املقيمني
حالياً يف املنطقة) ،و 33يف مكة املكرمة (آخذين بعني االعتبار األهمية التاريخية والدينية للمنطقة).
ويستند ذلك للتقييم الكمي للطلب القائم يف كل منطقة مع األخذ بعني االعتبار حصة الدخل املتاح
الذي ينفق عىل أنشطة منط الحياة.
التقييم النوعي :عند تنفيذ املبادرات ،سيتأكد الربنامج من أن السامت املحلية قد أخذت بعني االعتبار
عند تصميم الطرح املعروض .عىل سبيل املثال ،عند تصميم العروض الثقافية قد تتطلب كل منطقة
طرحاً مختلفاً.
ولذلك ،فإن التقييم الدقيق للمناطق ميثل مؤرشا ً لتخصيص املشاريع بشكل دقيق.
تجدر اإلشارة إىل أن خمسة عوامل رئيسية أخذت باالعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الرضورية
يف مناطق اململكة الثالثة عرش .وهذه العوامل هي:
 .1عدد السكان.
 .2متوسط دخل األرسة.
 .3الجغرافيا واملناخ.
 .4تفضيالت السكان.
 .5البنية التحتية الرئيسية املطلوبة.
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اﻟﺸﻜﻞ  :9اﻟﺮﻳﺎض :اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ذات اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻤﻴﺰ
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ذات أﻤﻧﺎط ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﴏة
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ذات
ﺗﺮاث ﻣﻤﻴﺰ وﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎض
 5,86ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

 8ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
•اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
•اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة
•ﻧﻮادي ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
•ﻣﺘﻨﺰه وادي ﺣﻨﻴﻔﺔ
•ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﺪﻳﺮاب

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
14,073

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

591
)(3%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

18,740
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

90

90

60+

68

50–59

45

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﱪاﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

23
0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

45

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

68

ﻋﺎم 2016

40–49
30–39
20–29

57%

10–19

43%

0–9
1,300,000

0

1,300,000

وكمثال يوضح املنهجية املتبعة لحساب العرض املستهدف يف أي من املدن ،تجدون أدناه تفصيالً
ملنهجية حساب عدد املالعب الرياضية يف مدينة الرياض:
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اﻟـﺸـﻜﻞ 10
اﻟﻌﺮض اﻷوﱄ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺣﻮاﱄ  10000ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﺎن

اﳌﻘﺎرﻧﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋـﺪد اﻟـﻤـﺮاﻓـﻖ وأﺣـﺠـﺎﻣــﻬﺎ
ﻓـﻲ  14ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ

41

ﻛﺒﺮﻴة

0.8

20

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ
 8.3ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺆﴍ اﻟﺪﺧﻞ

114

99

ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ

105

128

60

60

100%

79%

اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﻋﺪداﳌﻼﻋﺐاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  1000ﻣﻘﻌﺪ /ﻣﻠﻌﺐ

ﺑﺎرﻳﺲ

5

 8ﻣﻠﻴﻮن

ﻋـﺪد اﻟـﺴـﻜﺎن واﳌﻼﻤﺋﺔ
ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﺮاﻓﻖ
ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣﺮﻓﻖ
ﻋﲆ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﴏ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ

ﻋﻨﺎﴏ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻄﻘﺲ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺪﻳﻨﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ)اﳌﻌﺎﻳﺮة(

ﻣﺆﴍ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﺮاﻓﻖ

ﻴﺔ
ﻴﺤ
ﺿ
ﺗﻮ

ﺣﺠﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﻋﺪداﳌﻼﻋﺐاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻣـﻠﻴـﻮن ﻧـﺴﻤـﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ 1000ﻣﻘﻌﺪ
/ﻣﻠﻌﺐرﻳﺎﴈ

اﻟﻌﺪد اﳌﺴﺘﻬﺪف ﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺪﻳﻨﺔ
=
 :ﻋﺪد اﳌﺮاﻓﻖ \ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن A
 :ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن B
:اﳌﺆﴍ ذي اﻟﺼﻠﺔC
6=%100*8*0.8

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺎﻤﻟﻴﺔ= اﻟﻌﺪد اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ
× أﻋﺪاد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ × ﺗﻜﻠﻔﺔ اـﻠﻤـﻘـﻌﺪ

يتبع ذلك ملخصاً للعروض املختلفة يف مدينة الرياض ،وعىل نفس النحو متت دراسة العروض لجميع
املناطق الثالثة عرش (ملزيد من التفصيل ،يرجى االطالع عىل امللحق ( 8أ)) :
اﻟﺸﻜﻞ  :11اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺮض – 2030
اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺮض – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

1

4

1

7

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 2ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 5ﺻﻐﺮﻴة

30

)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

1

26

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

66
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

اﳌﺘﺎﺣﻒ

56

96
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

195
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

3

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

14
اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

9

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

45
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

36

9
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

64
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
 .3ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ
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ولتفعيل املنهجية املتبعة فقد تعني عىل الربنامج إدراجها يف خطة تنفيذ املبادرات ،مثل املبادرة
الرئيسية للهيئة العامة للرتفيه والتي تتمثل يف بناء اسرتاتيجية تطوير وتنفيذ الخيارات الرتفيهية
والبنية التحتية يف قطاع الرتفيه حيث تم أخذ خمسة عوامل يف االعتبار عند تصميم العروض ،وكذلك
مبادرة الهيئة العامة للثقافة يف تطوير البنية التحتية الثقافية الالزمة حيث تم تعديل الدراسات
املعيارية العاملية لتتامىش مع حاجة السكان يف كل منطقة.
وستؤخذ نفس العوامل يف االعتبار عند تصميم اسرتاتيجية الرتويح يف اململكة وتقديم العروض من
املطاعم وأماكن التسوق.
كام يتضح أثر ذلك جلياً يف مبادرة التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر حيث أن الدراسة الخاصة بكل
منطقة يف اململكة ساهمت بشكل كبري يف تسويق الفرص االستثامرية للمستثمرين األجانب مام
سيعجل من عقد االتفاقات املطلوبة وتعزيز قطاعات جودة الحياة.
من الجدير بالذكر أن مستهدفات البنية التحتية وضعت تبعاً للدراسات العاملية وهي مطابقة لحاجات
السكان وأن مبادرات الربنامج ستغطي جزء من تلك املستهدفات وسيسهم القطاع الخاص يف تغطية
الجزء اآلخر.
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.1د أثر التعريف عىل نطاق الربنامج
يشمل التعريف الواسع لجودة الحياة أنشطة متنوعة مام يخلق عددا ً كبريا ً من أوجه الرتابط واألهداف
املشرتكة بني العديد من الجهات.

اﻟـﺸـﻜـﻞ  :12ﻧـﻄـﺎق اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ واﻟـﺘـﺪاﺧﻞ ﻣـﻊ ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺗـﺤﻘـﻴـﻖ اﻟـﺮؤﻳـﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟــــﻨـــﻘــــﻞ

اﻹﺳــــــﻜـــــــﺎن،
اﻟــﺘــﺼـــﻤـــﻴــﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟـــﻔــــﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة 2020
)دون ﺗﺪاﺧﻞ(

اﻟـﺘـﺪاﺧﻞ ﻣـﻊ
ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟـﺘـﺎﻤﻋـﻴـﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟـــﺘــﺮاث
،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن

اﻟﱰﻓﻴﻪ

اﻟﱰوﻳﺢ

اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ
ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻃﻌﻤﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﳌﻨﺰﱄ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻏﺮﻴ
اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺤﴬي

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
واﳌﺸﱰك

ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

واﳌﴩوﺑﺎت

اﻻﺳﺘﺠﺎﻤم
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

اﻟﱰاث

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺼﺤﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل
اﳌﺮاﻓﻖ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻹﺳﻜﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﳌﺴﺎواة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ2020
ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻳﻘﻊ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ اﻹﺳﻜﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻤﻳﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ إﱃ ﻧﻮﻋﻦﻴ ﺣﺴﺐ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﲇ ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﺗﺪاﺧﻞ ﻗﻮي

ﺗﺪاﺧﻞ ﺿﻌﻴﻒ
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ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺒﺎدرات اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺆﴍات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﺘﻌﺮﺜ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرات
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻋﲆ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ،وﻳﻘﺘﴫ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ ﻣﺆﴍات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺸﻜﻞ  :14ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ) :(1اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻗﻮي
ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

اﻷﺛﺮ

ﻣـﺒـﺎدرات ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ
وزارة اﻹﺳـــﻜــﺎن
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻌﺎت
ﺳــﻜـﻨـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻣـﺒـﺎدرات ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ
اﻟــﺘﺤﻮل اﻟـﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺘﻮﻓﺮﻴ اﳌﺴﺎﺣﺎت
اﻟـــــﺨــــــﻀــــــﺮاء

ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻳﺘﻮاﺻﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﰲ اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدرة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺆﴍات اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟﱰﻓﻴﻪ ﺑﺘﻌﺮﺜ اﳌﺒﺎدرة اﻷﺧﺮﻴة

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﺟﻮدة

اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرة وﻳﻘﱰح اﻟﺤﻠﻮل
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﻣـﺸـﺘـﺮﻛﺔ

ﻳﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020اﻟﺪﻋﻢ

وﻣﺒﺎدرات ﻣﺨﻄﻂ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدرة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺆﴍات
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ ﺑﺘﻌﺮﺜ اﳌﺒﺎدرة اﻷﺧﺮﻴة

اﻟﻼزم ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻊ اﳌﺒﺎدرة وﻳﻜﻮن
ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ

اﻟﺸﻜﻞ  :15ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ) :(2اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

اﻷﺛﺮ

ﻣـــــﺒــــﺎدرات وزارة
اﻟـﺸـﺆون اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ
واﻟـﻘـﺮوﻳـﺔ ﻟـﺘـﻘـﻠﻴﻞ
ﻋـﺪد اﻟـﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺮاﻛﺐ ﻓـﻲ
اﻟـﺰﺣـﻤـﺔ اـﻠﻤـﺮورﻳﺔ

ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ أي ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻋﲆ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺆﴍات
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ( ﺑﺘﻌﺮﺜ ﺗﻠﻚ
اﳌﺒﺎدرات

ﻣـﺒـﺎدرات ﺑـﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺸـﺨﺼـﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟـﺮﻓﻊ
اﻟـﻌـﻼﻣﺎت اﳌﺤﺼﻠﺔ
ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﱄ
ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻟــﻄـﻠـﺒـﺔ

ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ أي ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻋﲆ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺤﺼﻠﺔ وﻟﻜﻦ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺆﴍات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ(
ﺑﺘﻌﺮﺜ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرات

ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﻳﺘﻮاﺻﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرة وﻳﻘﱰح اﻟﺤﻠﻮل

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺟــﺰﺋــﻴـــﺔ

ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻼزم ﻟـﺘـﺴـﻮﻳﺔ وﺿـﻊ اﻟـﻤـﺒـﺎدرة ،ﺑـﻞ
ﻫﻲ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﳌـﻌﻨـﻲ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬاﳌﺒﺎدرة
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ونتيجة للتعريف الواسع لجودة الحياة هناك أهداف مشرتكة بني هذا الربنامج وغريه من برامج تحقيق
الرؤية وكذلك بني الجهات الحكومية .وعىل وجه التحديد:
• 17بعدا ً ( 14ضمن قابلية العيش و 3ضمن منط الحياة).
• 7أبعاد (ضمن منط الحياة) ليس فيها أي أهداف مشرتكة مع برامج أخرى لتحقيق الرؤية .
•يوجد بعد واحد (ضمن قابلية العيش) خارج نطاق الربنامج.
إن التداخل األكرب للربنامج يقع ضمن برنامج التحول الوطني  .2020كام أن هناك تداخالت مع برنامجي
اإلسكان وتعزيز الشخصية الوطنية .ومن بني برامج تحقيق الرؤية املتداخلة مل يحصل عىل املوافقة
االسرتاتيجية وقت تسليم خطة التنفيذ سوى برنامج اإلسكان.
ولتوضيح هيكل امللكية (واملسؤولية) وراء كل بعد ،أجرينا تحليالت عىل مستوى السامت ومؤرشات
األداء الرئيسية ،وخالل هذه التحليالت تم تحديد مالك كل سمة عىل محورين :أحقية الجهة القامئة
بالتنفيذ وتخصص برنامج تحقيق الرؤية.
يتطلب املحور األول فهامً للتوزيع ”الطبيعي” للسامت يف مقابل وضع اختصاصات الجهة الحالية
بعني االعتبار ،كمثال عىل ذلك ت ُوضع سمة ”النطاق الواسع مللكية املنازل” بشكل طبيعي تحت وزارة
اإلسكان.
ومن ناحية أخرى ،وبالنظر إىل أحقية برنامج تحقيق الرؤية ،أُخذت أهداف برامج تحقيق الرؤية األخرى
بعني االعتبار .فعىل سبيل املثال ،تم اقرتاح أن توضع سمة ”توفر املساحات الخرضاء” التابعة لوزارة
الشؤون البلدية والقروية تحت برنامج التحول الوطني  2020نظرا ً ألن وزارة الشؤون البلدية والقروية
لديها العديد من املبادرات املتعلقة بالتخطيط والتحسني الحرضي التي ميكنها أن توفر متكيناً أوسع
للمبادرة.
استنادا ً إىل ما ورد أعاله ،ميكن تصنيف السامت ومؤرشات األداء الرئيسية ذات الصلة ضمن نطاق جودة
الحياة إىل اربع مجموعات:
•السامت التي ميلكها برنامج جودة الحياة  :2020وهي السامت التي ميلكها الربنامج والجهات
التنفيذية بشكل كامل – وهي  21سمة.
•السامت التي متلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى :وهي السامت التي متلكها الجهات التنفيذية
تحت مظلة برامج تحقيق الرؤية األخرى – وعددها  27سمة.
أي من الجهات التنفيذية أو
•سامت غري محددة امللكية :وهي السامت التي ال متلكها بشكل كامل ّ
برامج تحقيق الرؤية – وعددها  3سامت.
•خارج نطاق الربنامج :وهي السامت التي متلك سلطة التحكم بها مؤسسات ذات مستوى حكومي
أعىل من مستويات الربنامج – وعددها سمة واحدة.
بالنسبة للمجموعات أعاله ،ميكن لربنامج جودة الحياة  2020االختيار من بني ثالثة أنواع مختلفة من
النطاقات لتوضيح الدور املتوقع لربنامج جودة الحياة  ،2020ال سيام عالقته مع برامج تحقيق الرؤية
حدد هذا الدور من خالل ثالثة إجراءات رئيسية هي:
األخرى .و ُ
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1 .1رسم الطموحات.
2 .2التنفيذ وفق الطموحات املحددة .
3 .3مراقبة األداء وفق الطموحات املحددة .
والنطاقات الرئيسية الثالثة هي:
1.1امللكية الكاملة :يقوم برنامج جودة الحياة  2020باإلجراءات الثالثة (رسم الطموحات وتنفيذها
ومراقبة أدائها) يف جميع الفئات واألبعاد ،مبا يف ذلك األبعاد التابعة لربامج أخرى (مثل برنامج
اإلسكان) .وسيرتتب عىل ذلك أن تنتقل ملكية بعض األبعاد الخاصة بربامج أخرى إىل برنامج جودة
الحياة .2020
2.2ملكية متداخلة :يقوم برنامج جودة الحياة  2020بوضع الطموحات ويراقب األداء يف كافة الفئات
واألبعاد ،ولكنه ال ينفذ سوى األبعاد التي ميلكها .ويف هذا النموذج تبقى للربامج األخرى
مسؤولية تحديد وتنفيذ خطة العمل وطلب امليزانية يف األبعاد اململوكة لها.
3.3ملكية مختارة :يقوم برنامج جودة الحياة  2020باإلجراءات الثالثة لألبعاد التي تتبع له بشكل مبارش
فقط ،وال يتدخل الربنامج يف أي بعد آخر تابع لربامج أخرى.

اﻟـﺸـﻜﻞ  :16ﻧـﻤـﺎذج ﻣـﻠـﻜﻴـﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗـﺤﻘـﻴـﻖ اﻟـﺮؤﻳﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
رﺳﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة

ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ
ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
2020

 +اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ رﺳﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
ﰲ ﻛﻞ اﻟﱪاﻣﺞ
 ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔاﻷﺧﺮى
 -ﺟﻬﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ

ﻣﺆﴍات اﻷداءاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻻ ﻤﻳﻠﻜﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻻ ﻤﻳﻠﻜﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

 +اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻄﺎق
ﻣﺤﺪد
 +اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ ﻃﻤﻮﺣﺎت
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى

 +ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
 اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﺧﻄﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺘﺤﻜﻢاﻟﻀﻌﻴﻒ

ﻤﻧﻮذج ﻣﻌﺘﻤﺪ
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اآلثار املرتتبة عىل خطة التنفيذ وعىل الخطوات القادمة:
1 .1بالنسبة لألبعاد غري التابعة لربنامج جودة الحياة  ،2020فإن االلتزامات ال تزال مبدئية وال ميكن التأكيد
عليها سوى بعد اعتامد برامج تحقيق الرؤية األخرى ذات العالقة ،ولكن تجدر اإلشارة إىل أن برنامج
جودة الحياة  2020قام باملواءمة مع الجهات يف برامج تحقيق الرؤية األخرى بخصوص هذه
االلتزامات.
2 .2الخطوات املقبلة لربنامج جودة الحياة  :2020التعاون مع الجهة املعنية بالتنفيذ بشأن خطة التنفيذ.
إن النموذج املقرتح لحوكمة الربنامج هو منوذج امللكية املتداخلة (إعداد املصفوفة ،)matrix setup
حيث تكون برامج تحقيق الرؤية األخرى هي املسؤولة عن كل السامت املندرجة ضمن أبعاد جودة
الحياة الخاضعة لنطاقها .يتطلب هذا النموذج تعاوناً كبريا ً بني الربنامج وبقية برامج تحقيق الرؤية من
خالل مواءمة الطموحات وتوفري املدخالت التي تدمج وجهة نظر جودة الحياة يف تنفيذ برامجها.
ء عىل ما تقدم ،وبأخذ ما تم تحديده من سامت ومؤرشات أداء رئيسية بعني االعتبار ستتوزع
وبنا ً
مسؤولية هذه املؤرشات كام ييل:
1.1ما ميلكه الربنامج :يتحمل الربنامج كامل املسؤولية عن رسم الطموحات وتنفيذها ومراقبة أدائها.
2.2ما متلكه برامج تحقيق الرؤية األخرى :يرسم برنامج جودة الحياة  2020الطموحات واملستهدفات
التي تتوافق مع رؤيته عن جودة الحياة ،يف مثل هذه الحاالت ،مبجرد حصول الربنامج املعني عىل
املوافقة ،كام حدث مع برنامج اإلسكان ،سيتم اعتامد التطلعات واملستهدفات النهائية .ومع ذلك،
ففي حال كانت الربامج املسؤولة ال تزال يف مرحلة التخطيط فإن برنامج جودة الحياة  2020سيعمل
مع هذه الربامج لتطوير مبادرات قادرة عىل تحقيق األهداف املتفق عليها .وبعد أن يتم اعتامد
املستهدفات واملبادرات املتعلقة بها من اللجنة االسرتاتيجية ،سيح ّدث برنامج جودة الحياة 2020
نطاقه وطموحاته وفق ذلك ويراقب تقدم تنفيذ تلك املبادرات واملستهدفات .وقد شارك برنامج
جودة الحياة  2020جميع الطموحات مع كافة الجهات املعنية.
م ّلكاً كجهات تنفيذية ضمن برامج تحقيق الرؤية
3.3ملكية غري محددة :اقرتح برنامج جودة الحياة ُ 2020
األخرى ووضع لها طموحات ومستهدفات أولية .وينبغي عىل اللجنة االسرتاتيجية مراجعة هيكل
امللكية املقرتح وتفويض املسؤوليات للجهات وبرامج تحقيق الرؤية املعنية بالتنفيذ حسب
الرضورة .إذا متت املوافقة عىل التوزيع املقرتح ،سيعمل برنامج جودة الحياة  2020مع الجهات
املعنية عىل تطوير املبادرات للتنفيذ وفق الطموحات واملستهدفات املعتمدة .ونتيجة لذلك،
فهذه الفئة مؤقتة ،ومتى متت املوافقة عىل املالك املقرتحني فستنتقل السامت ومؤرشات
األداء الرئيسية املرتبطة إىل فئة ”ما متلكه برامج تحقيق الرؤية األخرى“.
4.4خارج صالحيات الربنامج :مع أن السامت التي تقع خارج صالحيات الربنامج لها تأثري واضح عىل جودة
الحياة ،إال أنه من املعروف أن هناك اعتبارات حكومية وجغرافية سياسية أعىل من الربنامج حيث
أنها تشكل تطور هذه السامت .إضافة إىل ذلك ،تقع صالحيات التحكم يف مثل هذه الخصائص خارج
هيكل الربنامج ،لذلك سريكز برنامج جودة الحياة  2020عىل املجاالت املحتملة للتحسني وفق
املعايري العاملية ويكتب التقارير عن تطورها لكنه لن يضع لها طموحات أو مستهدفات.
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اﻟـﺸـﻜﻞ  :17دور ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020ﺣـﺴـﺐ اﻟـﻔـﺌـﺔ واﻟـﺨﺎﺻـﻴـﺔ
ﺗﺤﺖ ﻧﻄﺎق ﻫﻴﺌﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى

ﺛﻐﺮة ﻣﻠﻜﻴﺔ

رﺳﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وﺗﻮﻛﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

رﺳﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﺗﻮﻛﻴﻠﻬﺎ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﺗُﺮﺗﺐ ﺣﺴﺐ
اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺴﺘﻘﺒﲇ ﻟﻬﺎ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت وإدراج اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﺟﻤﻊ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺒﺎدرات )ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ
ﻛﻞ
ﻹدراﺟﻬﺎ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ّ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ(

ﻃﻠﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
وإدارﺗﻬﺎ

ﻃﻠﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﳌﺮﺗﺒﻂ

ﻻ وﺟﻮد ﳌﻬﻤﺔ )ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ(

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات

اﻹﴍاف ﻋﲆ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ
اﳌﻮارد

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺮؤى وﻓﺮص
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

رﺳﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت

اﻟــﺘـــﻨـﻔــﻴــﺬ

ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻫﻴﺌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗُﺤﺪد اﻟﺨﻄﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ء ﻋﲆ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارة
ﺑﻨﺎ ً
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﻟﻀﺎﻤن إﻧﺠﺎز اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
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.1د 1.األثر املرتتب عىل خطة التنفيذ
بالنظر إىل هذا النطاق فإن وثيقة خطة التنفيذ تشتمل عىل ما ييل:
•الطموحات واملستهدفات املتعلقة بكافة السامت يف جودة الحياة .وتلزم اإلشارة هنا إىل أن
الطموحات املتعلقة بالسامت التي متلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى والسامت التي مل تحدد
ملكيتها هي أولية وتتطلب االعتامد من اللجنة االسرتاتيجية ليتم التحقق منها.
•محفظة متكاملة ومفصلة للمبادرات والجوانب املتعلقة بامليزانية واألثر االقتصادي للمبادرات
املرتبطة بسامت الربنامج فقط.
•محفظة مبادرات أولية لتحقيق الطموحات األولية للسامت املتداخلة مع برامج تحقيق الرؤية
األخرى والسامت غري محددة امللكية.
•بالنسبة للسامت التي تقع خارج صالحيات الربنامج ،سيتم إدراج قياس أداء للبلدان األفضل يف جودة
الحياة كام سيتم إدراج خط أساس للمملكة.

اﻟـﺸـﻜﻞ  :18اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺣـﺴـﺐ ﺧـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ
أﻗﺴﺎم ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وأﺛﺮ
ﲇ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜ ّ
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﳌﻤﻜّﻨﺎت )اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ(
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اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ

ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﱄ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

اﻹﻃﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ووﺻﻒ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻤﻧﻮذج اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﻘﱰح ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

اﳌﺒﺎدرات

ﻣﺒﺎدرات ﻣﺤﻮرﻳﺔ

ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى

ﺛﻐﺮة ﻣﻠﻜﻴﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎدرات

ﻣﺒﺎدرات أوﻟﻴﺔ
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﺒﺎدرات
وﻃﻠﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺤﻮرﻳﺔ

ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ

.1د 2.تحقيق األهداف االسرتاتيجية يف رؤية 2030
نظرا ً لطبيعة الربنامج الشاملة ،يسهم برنامج جودة الحياة  2020يف مجموعة واسعة من األهداف
والطموحات املحددة يف رؤية :2030
 23هدفاً من املستوى الثالث لرؤية  2030متعلقة بربنامج جودة الحياة.
ومن بني هذه األهداف الثالثة والعرشين من املستوى الثالث يوجد أربعة أهداف ترتبط حرصياً مبفهوم
منط الحياة:
2.2.1-تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع.

2.2.2-تحقيق التميز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً.

 2.5.1تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان.2.5.2-تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة.

هنالك أيضاً  19هدفاً متعلقاً بأبعاد قابلية العيش والتي تتداخل مع برامج أخرى لتحقيق الرؤية:
 .1تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية.
 1.1.1تعزيز القيم اإلسالمية (الوسطية والتسامح ،اإلتقان واالنضباط ،العدالة والشفافية ،العزمية
واملثابرة).
 1.3.1غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتامء الوطني.
 1.3.2املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني والتعريف به.
1.3.3العناية باللغة العربية .
 .2متكني حياة عامرة وصحية.
2.1.3تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية (نظام الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية).
2.3.1االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية (املرافق ،وسائل النقل العامة ،إلخ.)...
 2.3.2تحسني املشهد الحرضي يف املدن السعودية.
 2.6.3تعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة العمل الجاد بني أطفالنا.
 .3تنمية وتنويع االقتصاد .
 2.1.3تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
3.1.7إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن االقتصادية.
3.3.6تطوير قطاع السياحة.
 3.3.7رفع نسبة املحتوى املحيل يف القطاعات غري النفطية.
 .4زيادة معدالت التوظيف.
 4.3.2زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد.
 4.4.1تحسني الظروف املعيشية للوافدين.
 4.4.2تحسني ظروف العمل للوافدين.
 4.4.3استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية.
 .6متكني املسؤولية االجتامعية.
 6.1.2تشجيع العمل التطوعي.
 6.3.1دعم منو القطاع غري الربحي.
 6.3.2متكني املنظامت غري الربحية من تحقيق أثر أعمق (الحصول عىل التمويل واملواهب واملعرفة،
وما إىل ذلك).
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كام ترتبط أبعاد الربنامج بأهداف املستوى الثالث عىل النحو التايل:
البعد

هدف رؤية 2030

الرياضات االحرتافية

 2.2.2تحقيق التميز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً.

الرياضات غري االحرتافية

 2.2.1تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع.

الرتاث

 1.3.2املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني واملحافظة عليه.

الثقافة والفنون

 2.5.2تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة.

الرتفيه
خدمات األطعمة واملرشوبات

 2.5.1تنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان.

االستجامم
القطاع الثالث

 6.3.1دعم منو القطاع غري الربحي.

التفاعل االجتامعي

 6.1.2تشجيع العمل التطوعي.

النقل والبنية التحتية
وسائل النقل العام/املشرتك

 2.3.1االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية.

الخدمات املستدامة
إمكانية االتصال
اإلسكان
التصميم الحرضي
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 3.3.2تنمية االقتصاد الرقمي.
 2.6.2إتاحة فرص متلك السكن املالئم لألرس السعودية.

جودة البيئة

 2.4.1الحد من التلوث مبختلف أنواعه (مثل التلوث الهوايئ ،والصويت ،واملايئ ،والرتايب).

الرعاية الطبية

 2.1.1تسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية.

مستويات الصحة

 2.1.3تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية.

الفرص التعليمية

 4.1.1بناء مسرية تعليمية متكاملة.

فرص التوظيف

4.2.1تحسني جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.
 4.2.2زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل.
 4.2.3متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل.

الجرمية

 2.3.3تعزيز حصانة املجتمع تجاه املخدرات.

الخدمات الحكومية

 5.2.2تحسني أداء الجهات الحكومية.
 5.2.4تطوير الحكومة اإللكرتونية.

التسامح واملساواة

 1.1تعزيز القيم اإلسالمية.

تطلعات برنامج جودة الحياة
2020
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 2تطلعات الربنامج
.2أ مقدمة حول تطلعات ومقاييس ومستهدفات الربنامج
يتمثّل الطموح األسمى لربنامج جودة الحياة  2020يف إدراج ثالث مدن سعودية عىل األقل ضمن
قامئة أفضل  100مدينة للعيش يف العامل مع حلول عام  .2030ويف حني يشري الطموح العام إىل
ثالث مدن يف اململكة ،فإن الربنامج يسعى يف الواقع إىل تحسني منط حياة املواطنني واملقيمني
يف كل أرجاء البالد .ويتطلب بلوغ هذا الطموح معالجة مجموعة واسعة من العنارص ترتاوح ما بني
تطوير البنية التحتية لألنشطة الرتفيهية والرياضية والثقافية وإحراز مع ّدل مرتفع ملتوسط العمر
املتوقع.
وتنبثق تطلعات الربنامج عن منهجية شاملة تتد ّرج فيها فئات وأبعاد مختلفة لجودة الحياة باتباع آلية
التحليل التنازيل وصوالً إىل مؤرشات األداء الرئيسية والسامت واملستهدفات ذات الصلة .ومتثل
السامت النتيجة املرجوة بالنسبة لألبعاد (مثل توفري خيارات نقل كافية) .وسيحدد الربنامج بالنسبة لكل
سمة أفضل مؤرش أسايس لألداء بغية قياسها ،واملستهدفات املبتغاة باالستناد إىل مقارنة مرجعية
ونة من  65مؤرش أداء رئييس ومستهدف
لقياس األداء .وقد وضع هذا النهج التنازيل مجموعة مك ّ
عىل نطاق الفئات العرش التي تشكل مجتمعة الغايات املوحدة للربنامج.
متثّل مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات ذات الصلة مستوى التقدم املطلوب إحرازه لتحقيق
جودة الحياة املرجوة يف اململكة .وكام هو موضح يف القسم املتعلق بالنطاق ،فإن دور الربنامج
يف بلوغ هذه املستهدفات وتنفيذها إمنا يتوقف عىل الجهات املسؤولة عن تبني املؤرشات
ومستوى السيطرة التي ميكن للربنامج أن ميارسها .وعىل هذا النحو ،مييز هذا القسم بوضوح
بني التطلعات واملستهدفات التي ميلكها الربنامج بالكامل عىل شكل التزامات مبارشة ،والتطلعات
واملستهدفات التي ال ميتلكها الربنامج ولكنها رضورية لتلبية طموحات الربنامج العامة.
يهدف هذا الفصل إىل صياغة تطلعات برنامج جودة الحياة  2020يف مستويني اثنني :يتمثّل أولهام
يف توفري نظرة عامة ونوعية ملستويات التطلع (القسم .2ب) ،أما ثانيهام فيتمثّل يف تفصيل هذه
التطلعات من خالل مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات ذات الصلة (القسم .2ج).
وخالل الفصل تم ضامن أن تطلعات ومؤرشات األداء الرئيسية شاملة ،أي أنها تغطي جميع أبعاد جودة
الحياة ،ويف الوقت ذاته هناك توضيح ملا ميلكه الربنامج وما ال ميلكه ويقع يف نطاق برامج تحقيق
الرؤية األخرى.
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.2ب تطلعات برنامج جودة الحياة 2020
إن الطموح األسايس لربنامج جودة الحياة  2020هو جعل اململكة أفضل وجهة للعيش .وسيتحقق هذا
الطموح من خالل الرتكيز عىل ضامن معيشة كرمية للمواطنني واملقيمني وتطوير منط حياتهم.

اﻟﺸﻜﻞ  :19أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ﺿﺎﻤن ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻛﺮﻤﻳﺔﺧﻠﻖ ﻇﺮوف ﻋﻴﺶ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎة ﻛﺮﻤﻳﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة-ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﻴﺎرات أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﻟﻴﻌﻴﺸﻮا ﺣﻴﺎة رﻏﺪة وواﻋﺪة

اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎس

إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻓﻀﻞ
وﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ

يتطلع الربنامج إىل جعل اململكة أفضل وجهة للعيش وإىل توفري حياة مرضية للمواطنني واملقيمني،
مدركاً األثر غري املبارش لهذه الجهود يف جذب السياح وتطوير قطاع السياحة يف اململكة .ال شك أن
إتاحة املزيد من الخيارات الرتفيهية والرتويحية يف اململكة ،والتي تعترب جزءا ً من تطوير منط الحياة،
سيزيد من اإلنفاق الداخيل للمواطنني واملقيمني وسيعزز صورة اململكة دولياً ويجعل منها وجهة
جاذبة للزيارة.
وميكن تفصيل هذا الهدف األسمى إىل تطلعات يف الفئات العرش املدرجة تحت مفهومي منط الحياة
وقابلية العيش .يتطلب تحديد تطلعات هذه الفئات تحديد مؤرشات األداء الـ  ،65وقد جرى تحديد هذه
املستهدفات من خالل تحديد املقاييس املالمئة مع وضع خط األساس يف اململكة بعني االعتبار .وقد
تم اختيار أربعة أمناط من املقاييس املالمئة:
ء عالياً يف أوجه قابلية العيش كافة وتشري إىل أعىل مستوى
•البلدان األفضل عيشاً التي تظهر أدا ً
من التطلعات.
•البلدان التي تحتل ترتيباً أعىل نسبياً من اململكة ومتثل الحد األدىن من التطلعات.
•معايري إقليمية من نفس املنطقة ولها بيئة اجتامعية وثقافية وجيوسياسية مامثلة لبيئة اململكة.
•خطوط األساس العاملية التي تجسد أفضل املامرسات حسب مراكز البحث املعروفة.
وضعت تطلعات مناسبة ملؤرشات األداء الرئيسية الـ  ،65ولكن لتسهيل صياغة تطلعات الربنامج
لقد ُ
جرى انتقاء مجموعة فرعية مكونة من حوايل  30مؤرش أداء رئييس .ومتثل مؤرشات األداء الرئيسية
هذه دالئل تعكس إما:
1 .1األداء املوحد للفئة ككل ،مثل مؤرش متوسط العمر املتوقع يف فئة الرعاية الصحية.
2 .2قضية مهمة للمملكة ،كمؤرش معدل الوفيات يف حوادث السري.
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3 .3أحد تطلعات رؤية  2030العامة ،كمؤرش عدد املتطوعني لتحقيق التفاعل االجتامعي.
ويبني الشكل التايل تطلعات أبرز مؤرشات األداء الرئيسية ،والتي توفر نظرة شاملة للتطلعات عىل
مستوى الربنامج .لقد فصلنا بوضوح يف هذا القسم بني الطموحات التي ميلكها الربنامج مبارشة وتلك
التي متلكها برامج أخرى.

اﻟﺸﻜﻞ  :20ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
إدراج ﺛﻼث ﻣﺪن ﻋﲆ ﻗﺎﻤﺋﺔ أﻓﻀﻞ  100ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﺸﺎً ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ
ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟــــﻨـــﻘــــﻞ

اﻹﺳــــــﻜـــــــﺎن،
اﻟــﺘــﺼـــﻤـــﻴــﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟـــﻔــــﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟـﺘـﺎﻤﻋـﻴـﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
ﻟﻴﺼﻞ إﱃ
ﺳﻮﻳﺔ أﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻴﺸﺎً

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮﻳﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺗﻜﺎﻓﺊ
ﻧﻈﺮﻴﺗﻬﺎ ﰲ
اﻟﺨﻤﺲ
اﻷﻋﲆ
ﻟﻠﺒﻠﺪان
اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻴﺸﺎً

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﻳﻜﺎﻓﺊ ذاك
اﳌﺤﻘﻖ ﰲ
أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻴﺸﺎً

ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ
أﺳﻮة ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻴﺸﺎً

زﻳﺎدة ﻋﺮوض
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء إﱃ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻴﺸﺎً

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ
اﻷﺷﺨﺎص
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﻦﻴ
واﳌﻘﻴﻤﻦﻴ(
اﳌﺎﻤرﺳﻦﻴ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
إﺳﺒﻮﻋﻲ

اﻟـــﺘـــﺮاث
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

ﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ
ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻠﻚ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
اﳌﺤﻘﻘﺔ ﰲ
أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻴﺸﺎً

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺟﺮاء
ﺣﻮادث
اﳌﺮور ﻟﻴﺼﻞ
إﱃ ﺳﻮﻳﺔ
أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻴﺸﺎً

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺧﴬاء ﺗﻜﺎﻓﺊ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻰﻧ
اﳌﻘﱰح ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻔﴚ ﻣﺮض
اﻟﺴﻜﺮي
ﻤﺗﺸﻴﺎً ﻣﻊ
اﳌﻌﺪل
اﳌﺤﻘﻖ ﰲ
أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻴﺸﺎً

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة
ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺮأة
ﻟﺘﻐﺪو اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
ﻤﺗﺸﻴﺎً ﻣﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ
أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﺒﺎﴍة ﰲ
ﻋﻴﺸﺎً
اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻋﲆ
ﻻﺋﺤﺔ أﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻴﺸﺎً

أن ﺗﺼﺒﺢ
اﳌﻤﻠﻜﺔ
راﺋﺪة ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ1
ﰲ اﻷﻟﻌﺎب
اﻷوﳌﺒﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ
ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺗﻠﻚ
اﳌﺤﻘﻘﺔ ﰲ
أﻓﻀﻞ ﻋﴩ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ

ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻋﺮوض
ﺗﺮﻓﻴﻪ ﺗﻮاﻛﺐ
ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﰲ أﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻴﺸﺎً

ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻄﻮر
اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺿﻌﻒ
اﳌﻌﺪل
اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﺤﺼﺔ اﻟﻔﺮد
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ
اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻋﺎدات
اﻟﻨﺎس ﰲ
اﳌﴚ
ﻟﱰﺗﻘﻲ إﱃ
ﺳﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺎدات ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻴﺸﺎً

ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻋﺪد
ﻛﺎف ﻣﻦ
ﴎة ﰲ
اﻷ ّ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻟﻼرﺗﻘﺎء إﱃ
ﻣﺴﺘﻮى
أﻓﻀﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
ء
اﻟﺼﺎﻋﺪة أدا ً

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ
اﻟﻘﺮاءة
ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺪوﱄ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻲﻜ ﺗﺼﺒﺢ
اﳌﻤﻠﻜﺔ
راﺋﺪة ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺮوض اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻟﺘﻀﺎﻫﻲ
اﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻴﺸﺎ

ﺟﻌﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺮﻛﺰا ً إﻗﻠﻴﺎﻤً
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺟﻌﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺮﻛﺰا ً ﻋﺎﳌﻴﺎً
ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﻓﻴﻪ
راﺋﺪة

اﻟﱰوﻳﺢ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻲﻛ
ﻋﲆ اﻷﻃﻤﻌﺔ اﳌﺘﻄﻮﻋﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ
واﳌﴩوﺑﺎت

أن ﺗﺼﺒﺢ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﻴﺎﻤ
ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع
اﳌﺄﻛﻮﻻت
واﳌﴩوﺑﺎت
ﻣﻊ ﺿﺎﻤن
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض
راﺋﺪة وﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻮدة

زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﳌﻨﻈﺎﻤت
ﻏﺮﻴ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻴﺼﻞ إﱃ
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ
ﻣﺒﺎﴍة ﰲ
اﳌﺮﺗﺒﺔ 3ﻋﲆ
ﻗﺎﻤﺋﺔ أﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻴﺸﺎً

إﺣﺮاز ﻧﻔﺲ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﺎدة
اﻹﻗﻠﻴﻢ ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﱰوﻳﺢ
ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة
2
اﳌﺴﺎﺣﺔ
اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻮق وإﺗﺎﺣﺔ
أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة
ﻋﴩﻳﻦ ﻣﺮة
ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻋﻞ
ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ
وأﻧﺪﻳﺔ اﻟﺤﻲ

 .1اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2024و .2 .2032اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﻷﻣﺘﺎر اﳌﺮﺑﻌﺔ .3 .وﻫﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺪﻧﻬﺎ اﳌﺮاﺗﺐ ﻣﻦ  80إﱃ  100ﻋﲆ ﻻﺋﺤﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻴﺸﺎً ﺣﺴﺐ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ "إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ".
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 .2ب  1التطلعات التي ميلكها الربنامج
ميلك الربنامج  12تطلعاً يرتبط بنمط الحياة
الفئة

تطلعات منط الحياة

الرياضة

زيادة املشاركة يف األنشطة الرياضية من خالل تحفيز املجتمع السعودي عىل مامرسة التامرين الرياضية بشكل
أسبوعي.
أن تصبح اململكة رائدة يف املنطقة من حيث املشاركة يف األلعاب األوملبية الصيفية.
رفع مستوى عروض البنية التحتية املتاحة لألنشطة الرياضية لتضاهي أفضل البلدان عيشاً.

الرتاث والثقافة والفنون

مواكبة مستويات التفاعل الدولية يف األنشطة الثقافية والفنية.
رفع مستوى األنشطة الثقافية والفنية يف مدن اململكة لتوازي أفضل عرش مراكز للثقافة يف العامل.
جعل اململكة مركزا ً إقليامً للثقافة والفنون من خالل تطوير البنى التحتية.

الرتفيه

تحقيق مستويات من التفاعل املجتمعي يف األنشطة الرتفيهية تواكب تلك املستويات املحققة يف أفضل
البلدان عيشاً.
توفري عروض ترفيه تواكب تلك املتاحة يف أفضل البلدان عيشاً.
جعل اململكة مركزا ً عاملياً للرتفيه من خالل تطوير أماكن ترفيه رائدة.

الرتويح

الحفاظ عىل نسبة اإلنفاق االستهاليك عىل األطعمة واملرشوبات.
أن تصبح اململكة نقطة مرجعية عاملية فيام يخص قطاع املأكوالت واملرشوبات مع ضامن تقديم عروض رائدة
وعالية الجودة.
إحراز املستوى األعىل إقليمياُ يف مجال الرتويح من خالل زيادة املساحة املتاحة للتسوق وإتاحة أفضل العالمات
التجارية.

.2ب  .2تطلعات ال ميلكها الربنامج
لتحقيق الهدف العام املتمثل يف تحسني جودة الحياة ،هناك العديد من التطلعات التي تتعلق
معظمها بقابلية العيش ،والتي سيتم تحقيقها ،ولكنها ليست مملوكة من قبل برنامج جودة الحياة
.2020
هنالك  17طموحاً مملوكة من قبل برامج أخرى (عىل سبيل املثال خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث
املرورية) أو تقع خارج نطاق أي برنامج تحقيق رؤية (مثل املساواة).
الفئة
البنية التحتية والنقل

تطلعات قابلية العيش
تعزيز استخدام النقل العام ليصل إىل مستوى الدول الخمس األفضل عيشاً.
خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث املرورية ليصل إىل مستوى الدول الخمس األفضل عيشاً.
مواكبة تطور الربط مع شبكة اإلنرتنت ليحقق ضعف املعدل العاملي لحصة الفرد الواحد من األجهزة املوصولة
عىل اإلنرتنت.

اإلسكان والتصميم الحرضي
والبيئة

تحقيق مستوى ملكية سكنية تكافئ نظريتها من الدول الخمس األفضل عيشاً.
تحقيق نسبة مساحات خرضاء تكافئ الحد األدىن املقرتح من قبل منظمة الصحة العاملية.
تحسني عادات الناس يف امليش لرتتقي إىل مستوى تلك العادات يف الدول الخمس األفضل عيشاً.

الرعاية الصحية

تحقيق متوسط عمر متوقع يكافئ ما هو موجود يف الدول الخمس األفضل عيشاً.
الحد من تفيش مرض السكري ليتامىش مع املعدالت املوجودة يف الدول الخمس األفضل عيشاً.

الفرص االقتصادية
والتعليمية

رسة يف املستشفيات لالرتقاء إىل مستوى الدول الخمس األفضل عيشاً.
توفري عدد كاف من األ ّ

تقليص نسبة البطالة أسوة بالدول الخمس األفضل عيشاً.

تشجيع املرأة عىل العمل متاشياً مع الدول األفضل عيشاً.
تحقيق نتائج مرتفعة يف القراءة يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ليك تصبح اململكة ضمن الدول الخمس
األفضل عيشاً.
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الفئة
األمن والبيئة االجتامعية

تطلعات قابلية العيش
زيادة عروض الحكومة اإللكرتونية لالرتقاء إىل الدول الثالث األفضل عيشاً.
تحقيق مستويات عالية من املساواة بني الجنسني لتتقدم اململكة عىل الدول التي تعلوها مبارشة يف املرتبة
عىل قامئة الدول األفضل عيشاً.

املشاركة االجتامعية

توسيع قاعدة العمل التطوعي بشكل كبري
زيادة عدد املنظامت غري الحكومية يف اململكة ليصل إىل معدل الدول التي تعلوها مبارشة يف املرتبة عىل
قامئة الدول األفضل عيشاً (املدن التي يقع تصنيفها ضمن  80إىل  100يف مؤرش قابلية العيش)
تحقيق زيادة مبا يعادل العرشين ضعف يف التفاعل مع املجتمع وأندية الحي

وتقدم األقسام التالية تعريفاً واضحاً لدور الربنامج يف تحقيق املستهدفات املرتبطة بالتطلعات
املذكورة أعاله.
.2ج مؤرشات ومستهدفات الربنامج
يتطلب بلوغ التطلعات املوضوعة لربنامج جودة الحياة  2020االلتزام بتحقيق مستهدفات محددة فيام
يخص مؤرشات األداء ال  65األساسية كافة.
وقد استخدم الربنامج معايري معينة لتحديد مؤرشات األداء الرئيسية للربنامج .وتتفق مؤرشات األداء
الرئيسية املختارة مع معيار واحد عىل األقل من املعايري التالية :مؤرش األداء الرئييس املوجود ،خط
األساس و/أو معايري عاملية کافیة الستخدامها لتحديد املستهدفات.
وقد استبعدت هذه العملية العديد من مؤرشات األداء الرئيسية التي ال ميكن استخدامها كمؤرشات
أداء رئيسية للربنامج ولكن ينبغي النظر فيها أثناء التنفيذ لتعزيز نتائج الربنامج .هناك نوعان من
مؤرشات األداء التي سيتم النظر فيها عىل وجه الخصوص:
1.1مؤرش الرضا ومؤرش الرتويح :وقد تم التوصل لفكرة تطوير هذه املؤرشات املبتكرة كجزء من
الربنامج لسد الثغرات يف املؤرشات الحالية .وسيتم تطوير تلك املؤرشات ،مع خط األساس
واملعيار العاملي لها ،كجزء من الربنامج.
2.2مؤرشات األداء الرئيسية الخاصة باملبادرة :تم النظر يف مؤرشات األداء الرئيسية التفصيلية ،مثل
الرضا عن معدالت العرض أو االستخدام ،أثناء العملية ولكن مل يتم تضمينها كمؤرشات أداء رئيسية
للربنامج لعدة أسباب ترجع معظمها إىل عدم وجود معايري عاملية أو بسبب خصوصية تعريفها
(بعض التعريفات مثل الرضا يكون خاص جدا ً بنوع املبادرة) .مل يتم تجاهل هذا النوع من املقاييس،
وسيتم اعتباره ضمن املبادرات كمقاييس تشغيلية خاصة بتصميم املبادرة.
خالل إعداد املؤرشين ،سيعتمد برنامج جودة الحياة  2020عىل املؤرشات العاملية القامئة واملعروفة
كمؤرشات مؤقتة .ويعد تقرير السعادة العاملي املؤرش األكرث بروزا ً .وسيحدد هذا املؤرش مدى تطور
اململكة يف مختلف نواحي جودة الحياة مقارنة بـ  154دولة حول العامل.
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تغطي األبعاد الكمية والنوعية للربنامج  65مؤرشا ً:
•تضع مؤرشات األداء الرئيسية الكمية معظم مؤرشات الربنامج عىل رأس أولوياتها لتطوير القطاعات
املعنية بنمط الحياة ،وهي زيادة عروض الخدمات .وبالتايل ،فإن عدد املواقع وإنتاج السلع والخدمات
يف املجاالت التي يغطيها الربنامج ستكون املعايري األكرث متثيالً لتحسني القطاع.
• ستسهم مؤرشات األداء الرئيسية النوعية ،بطريقة غري مبارشة ،يف قياس مجاالت اهتامم
السعوديني ومدى رضاهم عن األنشطة االجتامعية التي تم إعدادها مثل املشاركة الفعالة لألفراد،
ومعدل إنفاق األرس عىل الرتفيه .وسوف يتم استكامل تلك املؤرشات الكربى باستطالعات عىل
مستوى كل مبادرة ،والتي ستقيس بدورها مدى رضا الناس .عىل سبيل املثال ،كجزء من مبادرة 8.2.1
(والتي تهدف إىل بناء اسرتاتيجية تطوير وتنفيذ الخيارات الرتفيهية والبنية التحتية يف قطاع الرتفيه)،
سيتم إجراء استطالع رضا السكان بشكل منتظم من أجل ضامن االرتقاء بجودة البنية التحتية والخدمات
ملستوى املعايري.
ﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﻫﺪاف ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺸﻜﻞ  :21ﺗ ّ
ﻓﺌﺎت ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻋﺪد ﻣﺆﴍات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
2020

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻄﺎق

27

ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻄﺎق

28

ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻄﺎق

1

اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺆﻛﺪة

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻄﺎق

3

اﻟﺤﺎﻟﺔ  /ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻘﻖ
ذات اﻟﺘﺰام ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت 2020
ذات ﺗﻄﻠّﻌﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ 2030
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت 2020
ﺗﻄﻠّﻌﺎت ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ 2030
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﺟﺮاءات
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻻﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ذات اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻄﻠّﻌﺎت أوﻟﻴﺔ
ﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ
ﺳﺘﺘ ّ
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ
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اﻟﺸﻜﻞ  :22ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
ﺟــﻮدة اﻟــﺤــﻴــﺎة
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟــــﻨـــﻘــــﻞ

ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤﻳﺔ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

0

اﻹﺳــــــﻜـــــــﺎن،
اﻟــﺘــﺼـــﻤـــﻴــﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

1

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

0

ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟـــﻔــــﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

0

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟـﺘـﺎﻤﻋـﻴـﺔ

3

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

4

5

اﻟـــﺘـــﺮاث
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

6

اﻟﱰوﻳﺢ

6

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

1

اﳌﺠﻤﻮع
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ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

7

3

5

5

2

0

0

4

0

2
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اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ
ﻏﺮﻴ ﻣﺆﻛﺪة

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

 .1ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﲆ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﴍ أداء رﺋﻴﴘ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﲆ  100ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻛﺮﺜ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ(
ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

تم تقسيم املستهدفات ملؤرشات األداء املختلفة إىل قسمني:
قسم .2ج- 1.التزامات  2020الخاصة بالربنامج :يعرض هذا القسم التزامات  2020ملؤرشات األداء التي
ميلكها الربنامج
قسم .2ج- 2.يعرض هذا القسم التزامات  2020ملؤرشات األداء التي ال ميلكها الربنامج .ونظرا ً ألن
الربنامج ال ميلك تلك املؤرشات ،لذا ال يوجد التزام مبارش
.2ج 1.التزامات  2020الخاصة بالربنامج:
يتضمن الجدول التايل جميع مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات التي ميلكها الربنامج ويتضمن
الجدول التزامات الربنامج لعام ،2020
ويندرج ضمن منط الحياة  27هدفاً يف جميع الفئات الخمس ومؤرش أداء رئييس شامل .ميكن تصنيف
جميع مؤرشات األداء الرئيسية املتعلقة بنمط الحياة إىل ثالثة أنواع:
•املؤرشات ذات الصلة بالعروض املتاحة (مثل عدد األماكن)
•املؤرشات ذات الصلة باملشاركة (مثل اإلنفاق عىل الرتفيه أو عدد األشخاص النشطني)
•املؤرشات ذات الصلة بالجودة (مثل عدد املطاعم التي ميلكها طهاة نجمة ميشالن)
تجدر اإلشارة إىل أن فئات الرياضة والثقافة والفنون والرتفيه والرتويح لديها مؤرشات أداء ضمن جميع
األنواع الثالثة
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ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺑﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﺮﻴ واﻟﻄﻮﻳﻞ
أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﻠﻮل 2020
ﻣﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻮن

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

+ 140
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

+ 27
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

+ 16
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺗﻌﺮﻳﻒ +
1
اﻟﻨﻄﺎق

160

20

37

10

143

127

1

اﳌﺘﺎﺣﻒ

اﳌﻜﺘﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ

+ 11
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

+ 13
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

+ 45
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺗﻌﺮﻳﻒ+ 3
اﻟﻨﻄﺎق

106

95

97

84

45

0

13

ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ

اﳌﺴﺎرح

دار اﻷوﺑﺮا

ﺗﻌﺮﻳﻒ +
6
اﻟﻨﻄﺎق

+ 44
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

+ 16
اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺗﻌﺮﻳﻒ +
1
اﻟﻨﻄﺎق

13

7

ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﺮﻴي

2020
ﺑﺤﻠﻮلاﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻋﺮضاﻟﻬﺪف

اﻟﻌﺮضاﻟﺤﺎﱄ

54

10

73

57

1

0

10

0

ﻣﻼﺣﻈﺔ:

ء ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎﱄ واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﳌﺴﺎر اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻨﺎ ً
ﺗﻮﻗﻌﺎت دور اﻷوﺑﺮا واﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ واﻹﺳﻜﺎن ﰲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻼﻋﺐ
ﺗﺼﻨﻒ اﳌﺘﺎﺣﻒ ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻋﲆ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﱰاث اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى
ﻻ 27

ﻳﺮﺗﻜﺰ دور اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﲆ ﻤﺗﻜﻦﻴ ﺳﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﱪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻳﻠﺘﺰم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﻧﺠﺎزﻫﺎ
اﻟـﻔـﺠـﻮة

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﻤﻜﻦ

ﺳﻴﺘﻢ ﻤﺗﻜﻦﻴ ﺑﻨﺎء اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﻮﺟﻬﺎت ﻋﱪ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات:
اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﲇ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
دﻋﻢ اﻟﴩاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم )إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر(
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﻋﻮي واﻹﻋﻼﻣﻲ

اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﻨﻔﺬ
ﻛﺎﻤ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪة ﻣﺨﺮﺟﺎت.
اﻣﺜﻠﺔ:
 16ﻣﴪح 140 ،ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻮن،
 13ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ 1 ،دار أوﺑﺮا
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بعد تحديد الفجوات املتعلقة بكافة أنواع البنية التحتية ،وبناء عىل املنهجية التنازلية التي اتبعها
الربنامج يف تحديد التطلعات وااللتزامات حسب الدراسات املعيارية العاملية ،اقرتح الربنامج توزيع تلك
املخرجات عىل املناطق وفقاً لعدد من االعتبارات املناطقية ،مثل عدد السكان ،ومتوسط دخل األرسة،
واملناخ ،وتفضيالت السكان .وسيقوم الربنامج باملواءمة مع الجهات التنفيذية فيام يخص ذلك .كام تعد
رغبة القطاع الخاص باالستثامر يف املناطق املعينة عامل مهم جدا ً يف اعتامد مشاريع البنية التحتية.
فبالنسبة لدور األوبرا عىل سبيل املثل ،يخطط الربنامج إلنشاء دارين لألوبرا.األوىل يف الرياض كجزء
من مرشوع املجمع املليك للفنون واألخرى كجزء من جزيرة الفنون والثقافة يف جدة .أما فيام يخص
املكتبات العامة ،فإن الهيئة العامة للثقافة بصدد دراسة توسيع شبكة املكتبات العامة وتطويرها بدالً
من إنشاء املزيد من املكتبات لذلك يُفضَّ ل تأجيل توزيع املكتبات الجديدة مناطقياً.
أما النسبة لأللعاب اإللكرتونية ،فإن البعد الجغرايف ليس عامالً محددا ً إلمكانية الوصول واالستفادة
منها ،حيث ميكن املشاركة يف أنشطتها عن بعد.
أما فيام يخص املعارض الفنية ،فإن تحديد احتياجات كل منطقة سيتم وفق دراسة شاملة من قبل
الهيئة العامة للثقافة تشمل التفاعل مع املبدعني والفنانني املحليني.
يتم تفصيل االلتزامات والتوزيع املناطقي لها كام هو موضح يف الشكل التايل:
اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﳌﺒﺎدرات

إﻃﻼق ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

30 6

 0اﻟﺮﻳﺎض

32 6

 0ﺟﺪة

19 4

اﻷﻫﺪاف

ﻣﺪﻳﻨﺔ

28 6

دﻣﺎم

93

 45دار ﺳﻴﻨﺎﻤ )ﺳﻴﺘﻢ ﻤﺗﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻄﺎع(
 3.6ﻣﻠﻴﻮن زﻳﺎرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﻤ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﺗﺒﻮك

18 4

ﺑﺮﻳﺪة

92

ﺣﺎﺋﻞ

62
18 4

أﺑﻬﺎ

52
62
12 2

اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 .1اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء
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ﻋﺮﻋﺮ
ﺳﻜﺎﻛﺎ
ﺟﻴﺰان

42
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﻧﺠﺮان

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻌﺮض ﻟﻜﻞ دار ﺳﻴﻨﺎﻤ
 10ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻜﱪى ،
 8ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ
و 5ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺼﻐﺮﻴة
 20أﻳﻴﻘﻮﻧﻴﺔ ) 4ﰲ اﻟﺮﻳﺎض و  2ﰲ ﺟﺪة(

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﳌﺒﺎدرات

7 1

2

 5اﻟﺮﻳﺎض

5 1

رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

2

 3ﺟﺪة

1
1

اﻷﻫﺪاف

3

 2دﻣﺎم

1

 3ﻣﺪن ﻣﻼﻫﻲ ﻛﺒﺮﻴة )ﺳﻴﺘﻢ ﻤﺗﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻄﺎع(
ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ زﻳﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﱰﻓﻴﻪ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻼﻫﻴﺪ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ

أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺒﺮﻴة
ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ

أﻣﺎﻛﻦ ﺻﻐﺮﻴة
ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ

 1ﻣﺪﻳﻨﺔ

1

 1ﺗﺒﻮك

1

 1ﺑﺮﻳﺪة

1

 1ﺣﺎﺋﻞ

1

 1ﻧﺠﺮان

1

 1أﺑﻬﺎ

1

 1ﻋﺮﻋﺮ

1

 1ﺳﻜﺎﻛﺎ

1

 1ﺟﻴﺰان

1

 1اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺼﻐﺮﻴة
اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ
 .1 .1ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﴪﻳﻌﺔ واﻟﻄﺮق واﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﳌﺒﺎدرات

رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

66 5

11

 55اﻟﺮﻳﺎض

6 35 3

 29ﺟﺪة

6 15 1

 22دﻣﺎم

4 26 2

اﻷﻫﺪاف

 9ﻣﺪﻳﻨﺔ

 3 4 7 1ﺗﺒﻮك

16ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻓﻴﻪ ﻋﺎﺋﲇ)ﺳﻴﺘﻢ ﻤﺗﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻄﺎع(
ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ زﻳﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﲇ

12 1

 2 10ﺑﺮﻳﺪة

 4 2 6 1ﺣﺎﺋﻞ
 4 4ﻧﺠﺮان

17 1

 2 15أﺑﻬﺎ

12

ﻋﺮﻋﺮ

 3 3ﺳﻜﺎﻛﺎ

12 1
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

 12ﺟﻴﺰان
 4 4اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
 .1اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﺪل اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاءد

37

اﳌﺴﺎرح
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﳌﺒﺎدرات

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ )ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎرح
واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻜﺘﺒﺎت( ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء
اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

24 3

8

 16اﻟﺮﻳﺎض

28 7

21

 7ﺟﺪة

7
21 3

 2 5ﻣﺪﻳﻨﺔ
 16دﻣﺎم

5

 2 2ﺗﺒﻮك

اﻷﻫﺪاف

 1 3 4 2ﺑﺮﻳﺪة

16ﻣﴪح )ﻣﺒﺎﻲﻧ ﻋﺎﻣﺔ(

 2 2ﺣﺎﺋﻞ
 1 1 2ﻧﺠﺮان
 5أﺑﻬﺎ

5

 1 1ﻋﺮﻋﺮ
 1 1ﺳﻜﺎﻛﺎ

31
5

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

 3ﺟﻴﺰان
 5اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 .1اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻼﻋﺐ

اﳌﺒﺎدرات

إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

31 12

 3 28اﻟﺮﻳﺎض

32 12

27

 5ﺟﺪة

9

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

 6ﻣﺪﻳﻨﺔ
 2 23دﻣﺎم

25 9

اﻷﻫﺪاف

 3 3 1ﺗﺒﻮك

 44اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻼﻋﺐ )ﻣﺒﺎﻲﻧ ﻋﺎﻣﺔ(

 3 3ﺑﺮﻳﺪة

41
4
17 4

 4ﺣﺎﺋﻞ
 4ﻧﺠﺮان
 17أﺑﻬﺎ

31

 3ﻋﺮﻋﺮ

 3 3ﺳﻜﺎﻛﺎ
 11ﺟﻴﺰان

11 3
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 .1اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء

38

41

 4اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﳌﺒﺎدرات

56 2

اﳌﺘﺎﺣﻒ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

26
48 4

اﻷﻫﺪاف

 30اﻟﺮﻳﺎض

33

42 4

 11ﻣﺘﺤﻒ )ﻣﺒﺎﻲﻧ ﻋﺎﻣﺔ(

 15ﺟﺪة

2 11

 9ﻣﺪﻳﻨﺔ

34

 8دﻣﺎم
 4 2 6ﺗﺒﻮك

 4 3 7ﺑﺮﻳﺪة
 11ﺣﺎﺋﻞ

11

 2 2ﻧﺠﺮان

5 12

 7أﺑﻬﺎ

1 1

ﻋﺮﻋﺮ

2 2

ﺳﻜﺎﻛﺎ

 8ﺟﻴﺰان

81

 2 1 3اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء

ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ

اﳌﺒﺎدرات

91

رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

10 1

8

 1اﻟﺮﻳﺎض

9

 1ﺟﺪة

9

 1 8ﻣﺪﻳﻨﺔ

4

61

اﻷﻫﺪاف

3

 6ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ زﻳﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﻮن
زاﺋﺮ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﲇ

 2دﻣﺎم

5

2

 1ﺗﺒﻮك

4

 1ﺑﺮﻳﺪة
 2ﺣﺎﺋﻞ

2
1
2

 1ﻧﺠﺮان
 11أﺑﻬﺎ
 1ﻋﺮﻋﺮ
ﺳﻜﺎﻛﺎ
 6ﺟﻴﺰان

61
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

1

 1اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 .1اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء

39

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻠﻮل 2020

اﳌﺒﺎدرات

رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ
1
2 1

اﻷﻫﺪاف

 0اﻟﺮﻳﺎض
 0ﺟﺪة

1

 0ﻣﺪﻳﻨﺔ

1

 0دﻣﺎم
ﺗﺒﻮك

1ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ )ﺳﻴﺘﻢ ﻤﺗﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻄﺎع(
ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ زﻳﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﱰﻓﻴﻪ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ

ﺑﺮﻳﺪة
ﺣﺎﺋﻞ
ﻧﺠﺮان
أﺑﻬﺎ
ﻋﺮﻋﺮ
ﺳﻜﺎﻛﺎ
ﺟﻴﺰان
اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﻮﺟﻮدة
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

 .1اﳌﺼﺪر :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ  ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﴩﻛﺎت  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﱪاء

40

1

 0اﻟﺒﺎﺣﺔ

الهدف
االسرتاتيجي

السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس
للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

مؤرش شامل

مؤرش شامل

 2.2.1تعزيز
مامرسة األنشطة
الرياضية يف
املجتمع
 2.5.2تنمية
املساهمة
السعودية يف
الفنون والثقافة
 2.5.1تنويع فرص
الرتفيه لتلبية
احتياجات السكان

جودة الحياة
يف اململكة

عدد املدن
السعودية ضمن
أعىل  100مدينة
أكرث مالءمة
للعيش

0

1

تحقيق
املستهدفات
بالرشاكة مع
برنامج التحول
الوطني 2020

الرياضة
 2.2.1تعزيز
مامرسة األنشطة
الرياضية يف
املجتمع

البنية التحتية
الشمولية

عدد أماكن
مامرسة الرياضة
املفعلة

 2.2.1تعزيز
نسبة مساهمة
مامرسة األنشطة االهتامم العام
القطاع الريايض
الرياضية يف
وانتشار املشاركة
يف الناتج املحيل
املجتمع

3,364

0.1%

4,991

0.3%

يتبناه الربنامج

يتبناه الربنامج

الرياضات االحرتافية

الرياضة

 2.2.2تحقيق
التميز يف عدة
رياضات إقليمياً
وعاملياً

اإلنجاز الدويل

 2.2.1تعزيز
مامرسة األنشطة
الرياضية يف
املجتمع

املشاركة العامة
واسعة النطاق

عدد الرياضيني
املشاركني يف
دورة األلعاب
األوملبية
(باستثناء الفرص
املحققة من دون
منافسة)

7

7

يتبناه الربنامج

الرياضات غري االحرتافية

نسبة األشخاص
املامرسني
لألنشطة الرياضية
والبدنية بشكل
إسبوعي

13%

18%

يتبناه الربنامج

41

الهدف
االسرتاتيجي

السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس
للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

الثقافة والفنون

الرتاث والثقافة
والفنون

42

 2.5.2تنمية
املساهمة
السعودية يف
الفنون والثقافة

البنية التحتية
الثقافية
الشمولية

عدد البنى التحتية
الثقافية

158

405

يتبناه الربنامج

الطيف الكامل
لألنشطة الثقافية

عدد األنشطة
الثقافية
املعروضة

278

5167

يتبناه الربنامج

املهتمون من
العامة بالعروض
الفنية

نسبة إنفاق
املستهلك عىل
العروض الثقافية

0.110%

0.120%

يتبناه الربنامج

النظام البيئي
الداعم للفنون

عدد املشاركات
يف الفعاليات
الدولية الكربى

0

5

يتبناه الربنامج

إنتاج املحتوى
املحيل املنافس

عدد الكتب
املنشورة
الجديدة

23,000

25,000

يتبناه الربنامج

إنتاج املحتوى
املحيل املنافس

عدد األفالم
السعودية
املنتجة

0

13

يتبناه الربنامج

الهدف
االسرتاتيجي

السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس
للمعيشة

النطاق الواسع
لالهتامم العام

إنفاق األرس عىل
إجاميل الرتفيه

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

الرتفيه
 2.5.1تنويع فرص
الرتفيه لتلبية
احتياجات السكان

1.70%

2.20%

يتبناه الربنامج

الرتفيه خارج البيت
البنية التحتية
الشمولية

عدد أماكن الرتفيه

154

260

يتبناه الربنامج

الطيف الكامل
لعروض الخدمة

عدد العناوين
الفريدة للفعاليات
الرتفيهية

216

358

يتبناه الربنامج

الرتفيه داخل البيت

الرتفيه
عروض املحتوى
الشاملة

عدد وسائل
اإلعالم املتاحة
(مثل الراديو
والتلفاز والصحف)

181

عروض املحتوى
الشاملة

نسبة أفضل
العناوين التي
يتم إتاحتها (مثل
الكتب واأللعاب
اإللكرتونية) خالل 3
أشهر من نرشها
عاملياً

غري متوفر

409

غري متوفر

يتبناه الربنامج

يتبناه الربنامج

خدمات األطعمة واملرشوبات

الرتويح

عروض األطعمة
واملرشوبات
العاملية

عدد محالت
األطعمة
واملرشوبات

28,410

عروض األطعمة
واملرشوبات
العاملية

عدد املطاعم
الراقية (املطاعم
التي تم منحها
نجمة من ميشالن)

1

املشاركة
البارزة يف
عروض األطعمة
واملرشوبات

نسبة إنفاق
املستهلك عىل
عروض األطعمة
واملرشوبات

5.57%

30,859

3

5.57%

يتبناه الربنامج

يتبناه الربنامج

يتبناه الربنامج

الرتويح
عروض الرتويح
الحديثة

مساحة املوالت
باملرت املربع
للفرد

0.15

0.189

يتبناه الربنامج

عروض الرتويح
الحديثة

عدد املشاريع
األيقونية

0

1

يتبناه الربنامج

غري متوفر

غري متوفر

يتبناه الربنامج

انتشار املشاركة
نسبة متثيل
العامة يف عروض العالمات التجارية
العاملية
الرتويح

املشاركة االجتامعية
املشاركة
االجتامعية

األعامل التطوعية

عدد مجموعات
الهواة

0

450

يتبناه الربنامج

مؤرش األداء مذكور يف رؤية 2030
		
مؤرشات األداء التي سيتم رصدها يف النصف الثاين من عام 2019
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يقدم هذا القسم نظرة شاملة عىل مؤرشات األداء الرئيسية االسرتاتيجية التي ترصد التقدم يف جودة
الحياة يف الربنامج .ومع ذلك ،فإن بعض مؤرشات األداء الرئيسية سوف يتم رصدها من قبل املركز
الوطني لقياس أداء األجهزة العامة عندما يتم تعيني االسرتاتيجيات ذات الصلة (أي للرتويح والرتفيه
داخل املنزل) .وسيتم رصدها يف النصف الثاين من عام  2019فصاعدا .مؤرشات األداء الرئيسية ذات
الصلة:
•الرتويح
· عدد محالت األطعمة واملرشوبات
· نسبة إنفاق املستهلك عىل عروض األطعمة واملرشوبات
· عدد املطاعم الراقية (املطاعم التي تم منحها نجمة من ميشالن)
· مساحة املوالت باملرت املربع للفرد
· عدد املشاريع األيقونية
· نسبة متثيل العالمات التجارية العاملية
•الرتفيه داخل املنزل
· نسبة أفضل العناوين التي يتم إتاحتها (مثل الكتب واأللعاب اإللكرتونية) خالل  3أشهر من نرشها عاملياً
· عدد وسائل اإلعالم املتاحة (مثل الراديو والتلفاز والصحف)
يتم تصنيف العروض املتعلقة بنمط الحياة ضمن أربعة أنواع:
•البنية التحتية – هي مواقع ملموسة سيتم تجديدها أو بناؤها لتمكني تقديم الخدمات (أي دور
السينام ،واملدن الرتفيهية ،واملرافق الرياضية ،واملتاحف ،واملسارح ،واملطاعم وغريها)
• الفعالية – استضافة فعاليات ملرة واحدة (كاملهرجانات والحفالت الغنائية)
•النشاط – إقامة أنشطة اعتيادية يف املواقع امللموسة (أي سيقدم كل مرسح عددا ً من
املرسحيات ،التمثيليات ،العروض كل عام)
•املحتوى – العناوين/املواد الرتفيهية املتاحة (أي األلعاب اللوحية ،والكتب ،واألفالم وغريها)
يتم تحديد مستهدفات الفعاليات لفئات الرتفيه والرتاث والثقافة عىل حد سواء ،إذ يعد التمييز الواضح
أمرا رضوريا إلدراك الفرق بني أهداف كل فئة بشكل أفضل.
•متثل الفعاليات الرتفيهية املبارشة مجموعة من العناوين املختلفة التي ستقام يف جميع أنحاء
اململكة خالل السنة (أي إذا تم إقامة حفل أوركسرتا الكونسريتجيبو امللكية أكرث من مرة يف
العديد من املناطق ،ستحتسب كفعالية مبارشة واحدة فقط)
•متثل الفعاليات الثقافية والرتاثية والدينية العديد من املهرجانات/املؤمترات التي ستقام يف
اململكة خالل السنة (عىل سبيل املثال الجنادرية ،وعيدي الفطر واألضحى ،واليوم الوطني
وغريها)
باإلضافة إىل ذلك ،ميلك الربنامج  4مؤرشات أداء رئيسية متعلقة بقابلية العيش
الهدف
االسرتاتيجي
اإلسكان
والتصميم
الحرضي والبيئة
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السمة ذات
الصلة

مؤرش األداء
الرئييس
للمعيشة

توفري
اإلسكان

الحصة السكنية
(آالف املنازل)
نسبة إىل عدد
السكان

خط األساس

املستهدف
2020

فئة مؤرش األداء الرئييس

اإلسكان
0.99

0.99

وزارة اإلسكان ضمن برنامج
اإلسكان

الهدف
االسرتاتيجي

السمة ذات
الصلة

مؤرش األداء
الرئييس
للمعيشة

مجتمع خال
من جرائم
القتل

معدل حاالت
القتل املتعمد
عن كل 100,000
نسمة

1.5

معدالت
متدنية
من جرائم
العنف

مستوى جرائم
العنف

1

تحقيق
إدراك
واسع
النطاق
لألمان

التصور الشامل
ملستوى األمن

خط األساس

املستهدف
2020

فئة مؤرش األداء الرئييس

الجرائم

األمن واالستقرار

3

1.3

1

2

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تتضمن أقسام امللحق ( 8ب) تفاصيل إضافية حول جميع مؤرشات األداء الرئيسية .ويتضمن امللحق
عىل وجه الخصوص التفاصيل التالية:
•تعريف مؤرشات األداء الرئيسية
• املعايري العاملية ،املستهدفات واملسارات
• تعريف مفصل للفئات الفرعية ضمن األبعاد الرئيسية (مثل الرتفيه والثقافة)
.2ج .2.التزامات  2020ملؤرشات األداء األخرى
يستعرض هذا القسم تفاصيل بقية مؤرشات األداء األخرى والتي ال ميلكها الربنامج ولكنها مهمة جدا ً
لضامن التنفيذ الشامل لتطلعات جودة الحياة.
مؤرشات األداء الرئيسية ال  31الواردة أدناه تم ترميزها باأللوان وفقا للملكية استنادا ً إىل الفئات الثالث
املحددة يف بداية القسم .2ج
•األصفر :اململوكة من قبل برامج تحقيق الرؤية األخرى .وقد تم تحديد املستهدفات من قبل برنامج
جودة الحياة  2020ومواءمتها مع برامج تحقيق الرؤية املعنية .وتبقى مسؤولية التنفيذ مع
برامج تحقيق الرؤية املعنية ولكن سيقوم برنامج جودة الحياة  2020برصد األداء لضامن تحقيق
املستهدفات .وقد تم هذا التوافق من خالل عدة اجتامعات مع الجهات املعنية.
•األحمر :املالكون غري مؤكدين .األهداف املرتبطة مبؤرشات األداء الرئيسية هذه ليست مملوكة ألي
جهة .سيتم تأكيد املستهدفات حني يتم تعيني مالك لها.
•الرمادي :خارج عن سيطرة الربنامج .مؤرشات األداء الرئيسية تتجاوز مسؤولية أي برنامج تحقيق
رؤية .وقد وضعت املستهدفات عىل أساس معايري أكرث البلدان مالءمة للعيش .سيقوم برنامج
جودة الحياة  2020برصد األداء ملتابعة األثر عىل جودة الحياة بشكل عام.
•
هناك  25مؤرش أداء رئييس ضمن قابلية العيش ال ميلكها الربنامج:
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السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

الرعاية الطبية
توفري الرعاية الطبية
للجميع

رسة يف
عدد األ ّ
املستشفيات لكل
 1,000مواطن

2.2

2.3

تتبناه وزارة الصحة
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

توفري رعاية طبية
بأسعار معقولة

اإلنفاق الصحي من
املرصوفات النرثية

14.3

11.0

تتبناه وزارة الصحة
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

مستويات الصحة

الرعاية الصحية

76

تتبناه وزارة الصحة
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020
تتبناه وزارة الصحة
ضمن برنامج التحول
الوطني2020
تتبناه وزارة الصحة
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

طول العمر الصحي

متوسط العمر
املتوقع (بالسنوات)

74.3

غياب ظروف التغذية
الصحية

معدل البدانة

28.7%

28.7%

غياب ظروف التغذية
الصحية

تفيش مرض
السكري

13.4%

13.4%

انتشار امللكية
السكنية عىل نطاق
واسع

نسبة املالكني
ملنازلهم من
السكان

توفري املساحات
الخرضاء

اإلسكان
49.8%

60%

تتبناه وزارة اإلسكان
ضمن برنامج اإلسكان
لتحقيق الرؤية

التصميم الحرضي

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

حصة الفرد من
املساحة الخرضاء
مقدرة باألمتار
املربعة

0.9

1.46

تتبناه وزارة الشؤون
البلدية والقروية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

إمكانية امليش

عدد الخطوات التي
يخطوها كل شخص
يومياً

3,807

4,040

تتبناه :وزارة الشؤون
البلدية القروية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

الهواء النقي

انبعاثات غاز ثاين
أكسيد الكربون
الناجمة عن احرتاق
الوقود مقدرة
باألطنان لكل مليون
دوالر أمرييك
من إجاميل الناتج
املحيل للعام 2014

جودة البيئة

46

106

93

وزارة الطاقة
والصناعة والرثوة
املعدنية

السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

فرص التعلم
طلبة عىل درجة
عالية من الكفاءة

املحصلة
العالمات
ّ
يف الربنامج الدويل
لتقييم الطلبة

460

460

تتبناه وزارة التعليم
ضمن برنامج تعزيز
الشخصية الوطنية

مؤسسات معرتف
بها عاملياً

عدد الجامعات
املحلية املصنفة
عاملياً

3

3

تتبناه وزارة التعليم
ضمن برنامج تعزيز
الشخصية الوطنية

فرص التوظيف
الفرص االقتصادية
والتعليمية

مقدرة البلد عىل
جذب املواهب

ترتيب مؤرش
التنافسية العاملية

39

37

تتبناه وزارة العمل
والتنمية االجتامعية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

زيادة نسبة العاملني
من السكان

معدّل البطالة

13%

9%

تتبناه وزارة العمل
والتنمية االجتامعية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

توفري فرص توظيف
متكافئة

معدّل توظيف اإلناث

21%

28%

تتبناه وزارة العمل
والتنمية االجتامعية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020
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السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

النقل والبنية التحتية
تتبناه الهيئة العامة
للطريان ضمن
عدد الرحالت الدولية
إتاحة الوصول
جدة ،84 :الرياض ،56 :جدة ،84 :الرياض،56 :
املبارشة (تبعاً
اسرتاتيجية النقل
املريح إىل الوجهات
الدمام33 :
الدمام33 :
الوطنية التابعة
للمدينة أو التواتر)
العاملية
لوزارة النقل
تقليل االختناقات
املرورية

عدد الساعات التي
يقضيها الراكب
عالقاً يف الزحمة
املرورية يف السنة
الواحدة

جدة ،29 :الرياض:
 ،39الدمام12 :

طرقات خالية من
الحوادث

عدد الوفيات جراء
الحوادث املرورية
عن كل 100,000
نسمة

28

جدة ،29 :الرياض:
 ،39الدمام12 :

23

تتبناه وزارة الشؤون
البلدية والريفية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020
تتبناه وزارة الصحة
ضمن برنامج التحول
الوطني
2020

وسائل النقل العامة واملشرتكة

البنية التحتية والنقل

استخدام وسائل
النقل العامة من
قبل الجميع

حصة الفرد الواحد
من الرحالت السنوية
يف وسائل النقل
العامة

0

مبيعات السيارات
الكهربائية

نسبة السيارات التي
تعمل بالكهرباء

0%

توفري الطاقة
املستدامة

نسبة الطاقة
املتجددة إىل
إجاميل الطاقة
املستخدمة

0%

التخلص من النفايات
بكفاءة

نسبة النفايات
املعاد تدويرها من
إجاميل النفايات
املنتجة

12.5%

15

وزارة النقل/الهيئة
العامة للنقل

1.5%

يتبناه املركز
السعودي لكفاءة
الطاقة ضمن برنامج
 NIDLPلتحقيق
الرؤية

الخدمات املستدامة

4%

40%

تتبناه وزارة الطاقة
والصناعة والرثوة
املعدنية ضمن
برنامج الوطني
للتنمية الصناعية
والتخطيط والتنفيذ
تتبناه وزارة الشؤون
البلدية والقروية
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

إمكانية االتصال

48

مجتمع موصول
بالشبكة

عدد األجهزة
املوصولة باإلنرتنت
لكل فرد واحد

3.6

6

وزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات

توفري أحدث التقنيات

مؤرش جاهزية
الشبكة (تصنيف)

33

25

جهة التبني
املقرتحة :وزارة
االتصاالت وتقنية
املعلومات ضمن
برنامج التحول
الوطني2020

السمة ذات الصلة

مؤرش األداء
الرئييس للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

الخدمات الحكومية

األمن والبيئة
االجتامعية

توفري حكومة
إلكرتونية فعالة

مؤرش مسح
الحكومات
اإللكرتونية

44

24

تتبناه وزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

مكافحة الفساد

مؤرش قياس الفساد
للعام ( 2016تصنيف)

62

40

تتبناه وزارة االقتصاد
والتخطيط ضمن
برنامج التحول
الوطني 2020

تحقيق مساواة تامة
بني الجنسني

مؤرش انعدام
املساواة بني
الجنسني

التسامح واملساواة
50

45

37

باإلضافة إىل ذلك ،هناك  6مؤرشات أداء رئيسية ضمن منط الحياة متلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى.
وعىل وجه التحديد ،هي تلك املؤرشات املتعلقة بالرتاث ،اململوكة من قبل الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني يف برنامج التحول الوطني  ، 2020وتلك املتعلقة بالتطوع ،والتي متلكها وزارة العمل
والتنمية االجتامعية يف برنامج التحول الوطني  2020أيضاً:

السمة ذات الصلة

مؤرش األداء الرئييس للمعيشة

خط األساس

املستهدف 2020

فئة مؤرش األداء
الرئييس

الرتاث

الرتاث والثقافة والفنون

البنية التحتية الرتاثية
الشمولية

عدد البنى التحتية الرتاثية

246

450

تتبناه الهيئة العامة
للسياحة والرتاث
الوطني ،ضمن برنامج
التحول الوطني 2020

عروض الخدمات
الرتاثية الشاملة

عدد الفعاليات الرتاثية املستضافة

23

40

تتبناه الهيئة العامة
للسياحة والرتاث
الوطني ،ضمن برنامج
التحول الوطني 2020

االهتامم العام
بالثقافة الوطنية

عدد مواقع الرتاث العاملي املعرتف
بها يف اليونسكو

4

7

تتبناه الهيئة العامة
للسياحة والرتاث
الوطني ،ضمن برنامج
التحول الوطني 2020

االهتامم العام
بالثقافة الوطنية

عدد عنارص الرتاث الثقايف غري
املادية حسب اليونسكو

4

6

تتبناه الهيئة العامة
للسياحة والرتاث
الوطني ،ضمن برنامج
التحول الوطني 2020

القطاع الثالث
املشاركة االجتامعية

األعامل التطوعية

عدد املتطوعني يف السعودية

 23ألف

 300ألف

تتبناه وزارة العمل
والتنمية االجتامعية،
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020

عدد املنظامت غري
الحكومية

عدد املنظامت غري الحكومية لكل
 1000ساكن

0.01

0.05

تتبناه وزارة العمل
والتنمية االجتامعية،
ضمن برنامج التحول
الوطني 2020
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.2د منهجية وضع املستهدفات
التطلعات والسامت ومؤرشات األداء الرئيسية
جرى تحديد التطلعات ملؤرشات األداء الرئيسية املنتقاة مقابل كل سمة بغية بلوغ التطلع األسمى
للمملكة بتضمني ثالث مدن سعودية عىل األقل يف قامئة املدن املئة األفضل عيشاً .وقبل تطوير
السامت املطلوبة قمنا أوالً بتحديد مجموعة من األبعاد األساسية لكل فئة .ومن حيث املبدأ ،فإن
األبعاد تتدرج إىل مستوى إضايف أكرث عمقاً وهو مستوى العنارص املكونة للفئات املختلفة .فعىل
سبيل املثال ،تندرج ضمن فئة ”البنية التحتية والنقل“ أبعادا ً متعددة ،من بينها بعد ”البنية التحتية
للنقل“.
عقب تعريف جودة الحياة ،خلص الربنامج إىل الئحة من  10فئات و 25بعدا ً .جرى وضع األبعاد باالعتامد
مبي يف القسم .1ب) ،األمر الذي أدى إىل تحديد
عىل دراسات ومقارنات معيارية مكثّفة (كام هو
ّ
العنارص الفرعية ملؤرشات جودة الحياة األكرث مالءمة .وقد كان الهدف من تحديد الئحة السامت ،تجزئة
األبعاد املوضوعة إىل بنود محددة وقابلة للتنفيذ ميكن قياسها بسهولة وربطها مبؤرشات األداء
الرئيسية .وبالعودة إىل املثال السابق ،نجد أن السمة املالمئة لبعد ”البنية التحتية والنقل“ ميكن
أن تكون «طرقات خالية من الحوادث» .وقد جرى االختيار النهايئ ملؤرشات األداء الرئيسية (املرتبطة
بسامتها ذات الصلة) باالعتامد عىل لوائح تصنيف ونرشات سنوية صادرة عن قواعد بيانات مرموقة،
وغريها من الربامج املشابهة ،بحيث يكون الهدف النهايئ قياس األداء العام يف كل فئة .ولذلك فقد
جرى متثيل كل فئة عرب مؤرش أداء رئييس وتطلعات ومستهدفات ذات صلة.

اﻟﺸﻜﻞ  :23اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﲆ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  – 2020اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﺜﺎﻻً
ﺟــﻮدة اﻟــﺤــﻴــﺎة

1

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ

2

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

10

اﻟﻔﺌﺎت

25

أﺑﻌﺎد

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺮﻳﺢ إﱃ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻃﺮﻗﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﳌﺮورﻳﺔ

52

اﻟﺴﺎﻤت

ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﴍة )ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﺘﻮاﺗﺮ(

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺟﺮاء ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻋﻦ
ﻛﻞ  100,000ﻧﺴﻤﺔ

ﰲ اﻟﺰﺣﻤﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺮاﻛﺐ ﻋﺎﻟﻘﺎ

58

ﻣﺆﴍات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺟﺪة 95 :اﻟﺮﻳﺎض 60 :اﻟﺪﻣﺎم 37

6

ﺟﺪة  :29اﻟﺮﻳﺎض  29اﻟﺪﻣﺎم12 :

58

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت 2020

ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم/اﳌﺸﱰك

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل

منهجية قياس األداء وتحديد املستهدفات
بعد تحديد أهم مؤرشات األداء الرئيسية وأكرثها مالءمة ،جرى وضع مستهدفات واضحة اعتامدا ً عىل
نهج قياس لألداء مؤلف من ثالث طبقات .فلقد حدد هذا النهج أوالً مجموعات من املقاييس والنقاط
املرجعية عىل مراحل ثالث :البلدان األفضل عيشاً يف العامل ،والبلدان التي تعلو اململكة مبارشة يف
املرتبة عىل قامئة أفضل البلدان عيشاً ،والنقاط املرجعية اإلقليمية .وفيام ييل مجموعة البلدان
املرجعية:
•البلدان األفضل عيشاً التي تحتل دامئاً أفضل املراتب عىل مؤرش قابلية العيش الصادر عن وحدة
املعلومات التابعة ملؤسسة ( )Economistعىل مستوى البلدان واملدن عىل حد سواء :أسرتاليا،
كندا ،أملانيا ،الرنويج ،سويرسا.
•والبلدان التي تعلو اململكة مبارشة ،والتي تحتل املراتب بني  80و 100عىل مؤرش قابلية العيش
الصادر عن وحدة املعلومات التابعة ملؤسسة (  : )Economistالربازيل ،الصني ،رومانيا ،جنوب
أفريقيا.
•النقاط املرجعية اإلقليمية التي تتمتع بظروف اجتامعية سياسية وثقافية مامثلة وتواجه التحديات
الجيوسياسية ذاتها.
•يف حال عدم االعتبار باملقارنات املعيارية ،تم استخدام األدلة املعرتف بها دوليا لتحديد األهداف
ملؤرشات أداء رئيسية معينة.
ميكن رشح النهج املتبع عىل مثال فئة ”النقل والبنية التحتية“ التي أُدرجت ضمنها سمة ”طرقات خالية
من الحوادث“ .ففي هذه الحالة يكون مؤرش األداء الرئييس املرتبط بهذه السمة ”عدد الوفيات جراء
حوادث املرور لكل  100,000نسمة“ (باالعتامد عىل مصادر متعددة مبا فيها منظمة الصحة العاملية،
والرابطة األمريكية للمتقاعدين وغريهام) .ويرتاوح هذا املعدل املرجعي يف البلدان األفضل عيشاً بني
 3.3و 6حاالت وفاة جراء حوادث املرور لكل  100,000نسمة .وانطالقاً من خط األساس الراهن للمملكة
العربية السعودية البالغ  27.4حالة وفاة جراء حوادث املرور لكل  100,000نسمة ،فإن التطلع للعام
 2030هو أن ينخفض ذلك الرقم إىل  6حاالت وفاة متاشياً مع املعدل الراهن يف أفضل البلدان عيشاً
يف العامل.
ولتحديد مستهدفات العام  2020أُخذ يف الحسبان عامالن أساسيان :النمو الخطي املطلوب لتحقيق
تطلّع عام  2030واملدة الزمنية الالزمة لذلك .ولضامن أن تكون املستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق،
جرت مواءمة التطلعات (قدر املستطاع) مع الجهات املسؤولة .ففي حالة ”عدد الوفيات جراء حوادث
املرور“ تستغرق العوامل األساسية التي سيتم تفعيلها ،كتحسني البنية التحتية وتغيري عادات القيادة،
مدة زمنية طويلة ،ولذلك جرى تحديد املستهدفات للعام  2020لتصل إىل  23حالة مبعدل أقل من
نسبة النمو الخطي املطلوبة لتحقيق تطلعات عام  ،2030وذلك متاشياً مع النهج الذي سارت عليه
البلدان األخرى التي حققت انخفاضاً ملموساً يف عدد الوفيات جراء حوادث املرور (مثل إسبانيا).
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.2هـ مقاييس االقتصاد الكيل
حدد فريق الربنامج ،بالتعاون مع جهات داعمة مختلفة ،مساهمة الربنامج يف تعزيز مقاييس االقتصاد
الكيل للمملكة .ويعود هذا األثر إىل مبادرات برنامج جودة الحياة  2020وما تطلبه من ميزانيات .ويلخص
الجدول التايل األثر السنوي والرتاكمي للربنامج.

مقاييس
االقتصاد الكيل

املقياس

الوحدة

خط األساس

2018

2019

2020

الناتج املحيل اإلجاميل

مليار ر .س

47

76

81

85

• استثامر

مليار ر .س

4

21

19

21

• تنمية

مليار ر .س

0

9

11

10

• استهالك

مليار ر .س

43

47

50
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إجاميل استحداث الفرص يف القطاع
الخاص

 #آالف

290

310

327

346

املساهمة يف املحتوى املحيل

%

56%

59%

64%

67%

إيرادات غري نفطية

مليون ر .س

0

1272

1653

1983

استثامر غري حكومي

مليار ر .س

2

8

8

8

ميزان املدفوعات*

مليار ر .س

-

-6.234

-7.032

-7.720

معدل االستهالك

%

1.184%

0.526%

1.694%

2.051%

معدل التضخم

%

-0.114%

5.754%

1.981%

2.085%

مليار ر .س

0

15

16

17

امليزانية العامة
* استطاع الربنامج حساب ميزان املدفوعات

يتطلب إنشاء جزيرة للفنون والثقافة يف جدة وبناء مجمع الفنون املليك ميزانية تتخطى عام 2021
و 2022إلكامل البنية التحتية التي ستبدأ يف .2018
وضعت منهجية الناتج املحيل اإلجاميل واستحداث فرص العمل يف القطاع الخاص إثر مناقشات
لقد ُ
مع ممثلني من وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة املالية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل
والجهات الداعمة.
يقدم تقييم الناتج املحيل اإلجاميل واستحداث فرص العمل عىل مستوى القطاعات نظرة شاملة عىل
األثر املبارش وغري املبارش واملستحدث .وتجمع املنهجية األثر الناتج عن ثالثة أساسات:
•االستثامر (العام والخاص) يف تشييد البنية التحتية :االستثامرات املخطط لها لتشييد البنية التحتية
ومتكني عروض منط الحياة .ويشمل هذا استثامرات عامة (مثل ،تجديد املالعب الرياضية أو بناء
مكتبات أو مرافق يف املدارس والجامعات) واستثامرات خاصة (مثل بناء مدن مالهي ودور سينام
وصاالت ألعاب رياضية).
•اإلنفاق الحكومي عىل تطوير القطاع :اإلنفاق عىل ترويج عروض منط الحياة التي وضعت مؤخرا ً
وتسويقها (مثل ،حمالت التوعية بأهمية الرياضة واملسابقات الفنية) باإلضافة إىل تنفيذ العمليات
(فصول الرتبية البدنية وصيانة املتاحف مثالً).
•االستهالك النهايئ يف قطاع منط الحياة :القيمة املتكررة الناتجة عن استفادة األرس من العروض
الجديدة (مثل ،إيرادات مدن املالهي ورشاء املعدات الرياضية).
طُبقت املضاعفات عىل كل أساس لتحديد أثرها املحتمل عىل الناتج املحيل اإلجاميل واستحداث فرص
العمل .واستُ ِ
مدت هذه املضاعفات من جداول املدخالت واملخرجات التي تراعي مسبقاً نفاذية االقتصاد
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(أي االسترياد والتصدير) .ومبا أن هذه القطاعات حديثة العهد يف اململكة ،فقد استخدم مزيج
من املضاعفات املستمدة من املقارنة مع بلدان أخرى ذات قطاعات رياضة وترفيه وفنون وثقافة
واستجامم متطورة (تركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية مثالً).
بالنسبة للعديد من املقاييس ،هناك قفزة كبرية بني عامي  2020و .2030ويرجع السبب يف ذلك إىل
الطبيعة الخاصة بهذا الربنامج ،إذ سيستثمر الربنامج يف تحفيز قطاعات جديدة أو غري مطورة .وسوف
ينمو االستهالك يف هذا القطاع عىل وجه التحديد برسعة مع توسع القطاع بالتوازي مع النمو الذي
يحدث بني عامي  2020و 2030استنادا ً إىل جميع االستثامرات التي متت بني عامي .2018-2020
وإذا أخذنا الناتج املحيل اإلجاميل كمثال  -فإن الوضع الراهن لقطاعات برنامج جودة الحياة  2020من
حيث الناتج املحيل اإلجاميل يبلغ  2.5٪تقريباً من الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي لعام .2016
واستنادا ً إىل مبادرات الربنامج ،فإننا نتوقع أن تنمو هذه القطاعات بنحو  20٪سنوياً حتى عام 2020
ثم  10٪سنوياً حتى عام  .2030ونود التنويه عن أن تحقيق هذا النمو أمر ممكن ألن القطاع صغري جدا ً
ويعمل يف ظل قيود كثرية (مثل عدم وجود تراخيص لدور السينام) .ومبجرد إزالة هذه القيود وتنفيذ
مبادرات الربنامج ،فمن املتوقع حدوث منو رسيع.
بالنسبة للوظائف ،فقد عمل الربنامج عن كثب مع الجهة املختصة وقام بإعداد تقديرات لتوفري
الوظائف املبارشة يف القطاع الخاص لكل مبادرة من مبادرات الربنامج .وإجامالً ،تسهم  38مبادرة يف
الربنامج بشكل مبارش يف توفري الوظائف ،وهو ما ميثل األعداد الواردة يف جدول مقايس االقتصاد
الكيل أعاله .وباإلضافة إىل هذه الوظائف الناجمة مبارشة عن األنشطة يف مبادرات بعينها ،هناك أثر
أوسع للمبادرات عىل قطاعات منط الحياة وعىل االقتصاد ميكن أن تؤدي إىل توفري وظائف إضافية
تفوق األرقام املذكورة ،لكن يصعب تقديرها بدقة.
وقد تم حساب املحتوى املحيل للربنامج بناء عىل الناتج املحيل اإلجاميل بعد أخذ الترسبات من
االقتصاد بعني االعتبار .وكانت الترسبات الثالثة الرئيسية التي أخذت بعني االعتبار هي املستوردات
وحواالت املقيمني واألرباح املعادة إىل الوطن .أوالً ،البد من استرياد مواد ومعدات البناء بغية تنفيذ
عروض منط الحياة .ثانياً ،تنبع التحويالت من عمل املقيمني العاملني يف تطوير القطاع وتشغيله.
ثالثاً ،ستعيد املؤسسات األجنبية التي ستستثمر يف منط الحياة حصة من أرباحها إىل بلدها .ولزيادة
املحتوى املحيل ،سيسعى الربنامج إىل زيادة حصة املواد واملعدات املحلية بهدف تخفيض
املستوردات وزيادة مساهمة املوظفني السعوديني واملؤسسات السعودية العاملة يف القطاع.
لقد قُ ّدرت اإليرادات غري النفطية لكل املبادرات عىل مستوى الربنامج .يف املجموع ،تشكل اإليرادات
غري النفطية يف عام  2018من الربنامج أقل من  1٪من اإليرادات املتوقعة يف عام  .2018وبحلول عام
 ،2030ستنمو اإليرادات غري النفطية الناتجة عن الربنامج مبعدل عرشة أضعاف ،ومن الجدير بالذكر ،أن
العائدات من هذا القطاع ستكون أكرب بكثري بعد األخذ بعني االعتبار عائدات صندوق االستثامرات العامة
الناتجة عن رشكة الرتفيه وغريها من املشاريع املتعلقة بالرتفيه .ومل يتم احتساب هذه العائدات هنا
لتجنب االزدواجية يف الحساب مع برنامج صندوق االستثامرات العامة.
وقُ ّدر االستثامر غري الحكومي من مساهمة القطاع الخاص يف البنية التحتية .ومن أهم أولويات
الربنامج إرشاك القطاع الخاص .وعموماً ،وكام هو موضح سابقاً يف هذه الوثيقة ،سنقوم باالعتامد
عىل  4أساسات لضامن أقىص قدر من مشاركة القطاع الخاص )1( :تحسني مشاركة القطاع العام يف
املجاالت املالمئة التي ال توجد فيها عوائد مجزية للقطاع الخاص )2( ،توفري حوافز مالية لتعويض
الفجوات يف الربحية بالنسبة للقطاعات )3( ،توفري جميع العوامل الرضورية (غري املالية) لخفض مخاطر
االستثامر،و( )4إدارة مشاركة القطاع الخاص بفعالية ،ويتمثل ذلك يف التعاون مع الهيئة العامة
لالستثامر ،والتي حددت بالفعل أكرث من  200مستثمر عىل الصعيد الدويل.
أما بالنسبة مليزان املدفوعات فيتألف من ثالثة عنارص:
الحساب الجاري -يقيس امليزان التجاري للبلد باإلضافة إىل صايف الدخل واملدفوعات املبارشة
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حساب رأس املال -يقيس التغيريات يف امللكية املحلية لألصول األجنبية وامللكية األجنبية لألصول املحلية
الحساب املايل -يقيس املعامالت املالية التي ال تؤثر عىل دخل البلد أو إنتاجه أو مدخراته

نظرا لطبيعة الربنامج ،نعتقد أنه لن يؤثر إال عىل الحساب الجاري يف اململكة ،وتحديدا ً امليزان التجاري.
وميثل العنرص األخري الفرق بني صادرات البلد ووارداته.
سوف يعتمد الربنامج غالباً عىل واردات السلع والخدمات لتحقيق املستهدفات الطموحة ،ويف
الوقت نفسه ،لن يتم توليد الصادرات مبارشة ألن تركيز الربنامج يف الوقت الحايل عىل تطوير القدرات
الداخلية والبنى التحتية وتقديم العروض املرتبطة بجودة الحياة ،وعىل هذا األساس افرتض الربنامج
تجاهل قيمة الصادرات.
أما بالنسبة للواردات :فقد قام الربنامج بتطوير منوذج لحساب حصة املنتجات والخدمات األجنبية يف
النفقات الرأساملية ونفقات التنمية/االستهالك (التشغيلية) ،ثم يتم رضب حصة املنتجات والخدمات
األجنبية يف مقدار االستثامر والتنمية/االستهالك للحصول عىل قيمة الواردات النهائية.
سيسهم الربنامج يف ميزان املدفوعات السعودي عىل النحو التايل:
مليار ريال سعودي

خط األساس

2018

2019

2020

مساهمة الربنامج يف ميزان املدفوعات

0

-6.23

-7.03

-7.72

متثل هذه األرقام قيمة ميزان املدفوعات التي توصل إليها الربنامج ،وتم حسابها عىل أنها صايف
الفرق بني صادرات وواردات الربنامج.
عالوة عىل ذلك ،سيحدث الربنامج ،يف حال نجاحه يف تحقيق طموحاته عىل صعيد قابلية العيش
ومنط الحياة ،أثرا ً واسع النطاق عىل االقتصاد ككل .وسيأيت هذا األثر من مصادر متعددة يف شكل
استثامرات إضافية محلية وأجنبية خاصة ،واحتفاظ أكرب باملقيمني ،وعدد أكرب من الزوار وإنفاق أكرث لكل
زيارة .ومن غري املمكن تقدير هذا األثر الواسع بدقة ،غري أننا درسنا االرتباط بني جودة الحياة والناتج
املحيل اإلجاميل عاملياً ،وذلك لتقديم نوع من التصور عن مقدار هذا األثر.
لقد جرى تقديره من خالل تقييم أثر تحسني ترتيب اململكة عىل مؤرش املعيشة .وأظهر تحليل الرتاجع
أن االرتقاء مرتبة واحدة عىل سلم الرتتيب يرتبط بزيادة  1,780ريال سعودي يف نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل .ولذلك ،فإن نجاح اململكة يف إيصال مدينة واحدة إىل قامئة أفضل  100مدينة
بحلول عام  ،2020وثالث مدن بحلول عام  ،2030يعني وصول األثر عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف
 2020إىل  400مليار ريال سعودي .ويعود الفضل يف هذا ،حال تحققه ،إىل الجهود املبذولة عىل
صعيد قابلية العيش ومنط الحياة ،مبا يشمل الجهود املبذولة عىل صعيد برامج أخرى لتحقيق الرؤية.
ومع مطلع العام املقبل ،سيتعاون الربنامج مع وزارة املالية والبنك الدويل لتقييم أثر برنامج جودة
الحياة  2020عىل االقتصاد الكيل بتفصيل أكرب ،وذلك باستخدام منوذج توازن عام.
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اﻟﺸﻜﻞ  :24رواﻓﻊ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020ﰲ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ ﻣﻦ ﺧﻼل  3أﺳﺎﺳﺎت
اﻷﺳﺎس

1

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

2

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع

3

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ
ﰲ ﻗﻄﺎع ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮﻴ

اﺳﺘﺜﺎﻤرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦﻴ ﻋﺮوض ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﺳﺘﺜﺎﻤرات ﻋﺎﻣﺔ
ﺟﺰﺋﻴﺎ ً وﺧﺎﺻﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺻﻨﺎدﻳﻖ

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻏﺮﻴ
ﻣﺴﺘﺪام )ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎء ﳌﺮة واﺣﺪة(

ﻤﺗﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

إﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻌﺮوض ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة
اﳌﻄﻮرة ﺣﺪﻳﺜﺎ ً وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ

إﻧﻔﺎق ﻋﺎم
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺻﻨﺎدﻳﻖ

ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻮن أﻛﱪ ﰲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ )ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺧﻠﻖ

ﻤﺗﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة (اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ
واﳌﺤﺘﻮى(

اﻟﺴﻮق(

اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺧﺎص
ﻤﺑﺠﻤﻠﻪ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج

ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮﻴ إﺿﺎﰲ ﰲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺎس ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻌﺰﻳﺰا ً ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻷوﻟﻴﺔ

ﺻﻨﺎدﻳﻖ
إﱃ
ﻤﺗﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

واﻟﱰوﻳﺞ اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ

منهجية حساب املساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل
اﻟـﺸـﻜـﻞ  :25ﻣـﻨﻬـﺠﻴﺔ ﺣـﺴـﺎب اﻹﺳـﻬـﺎم ﻓـﻲ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﻨﺎﺗـﺞ اﻟـﻤـﺤﻠـﻲ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ ﻣﻦ ﺧﻼل  3أﺳﺎﺳﺎت
اﻷﺳﺎس

1

اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﺳﺘﺜﺎﻤر ﻋﺎم

)ﺟﻬﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ(

االستثامر يف
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺧﺎص

2

وﺻﻒ اﻷﺛﺮ

75%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻋﲆ اﻟﺒﻨﺎء

20%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ

5%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻋﲆ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اإلنفاق الحكومي ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع

100%

3

ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ

االستهالك النهايئ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﻹﻧــــﻔـــــﺎق
اﻟــﺴـــﻨــﻮي
ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع

ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ

ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﰲ
إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ

ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص

 1ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻬﻼكv

منهجية حساب استحداث فرص العمل
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اﻟـﺸـﻜـﻞ 26
ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺒﺎﴍة وداﻤﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻹﺳﺘﻬﻼك
اﻷﺳﺎس

1

اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﺳﺘﺜﺎﻤر ﻋﺎم

)ﺟﻬﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ(

االستثامر يف

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺧﺎص

2

ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ

75%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻋﲆ اﻟﺒﻨﺎء

20%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ

5%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻨﻮي ﻋﲆ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺧﻠﻖ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﴍة
وداﻤﺋﺔ1

اإلنفاق الحكومي ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع
اﻹﻧــــﻔـــــﺎق

100%

3

ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ
ﻣﺤﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ُ

ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﻣﺆﻗﺘﺔ أﺛﻨﺎء
ﻓﱰة
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ1

اﻟــﺴـــﻨــﻮي
ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع

ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻣﺒﺎﴍ
ﻋـﺎﻣـﻞ ﺿــﺮب ﻣــُﺤـﺪَث
ﻋﺎﻣﻞ ﴐب ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ

Iﺧﻠﻖ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ داﻤﺋﺔ
ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍة
ﻣﺤﺪَ ﺛﺔ1
و ُ

االستهالك النهايئ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

 1ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص؛ ﺳﻌﻮدﻳﺔ وﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

منهجية حساب األثر الشامل عىل املساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل
اﻟﺸﻜﻞ  :27وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة أﺛﺮ ﻛﲇ ﻋﲆ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﳌﻌﻴﺸﺔ
ﻣﺆﴍ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2016
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

1

ﻣﻴﻠﺒﻮرن

اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
ﺳﻴﺨﻠﻖ اﻟﺼﻌﻮد درﺟﺔ واﺣﺪة ﻋﲆ
ﺳﻠﻢ اﳌﺆﴍ زﻳﺎدة ﰲ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ ﺗﻘﺪر
ﺑـ 1,780رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺣﻮاﱄ 400

يتمثل التطلع األساس يف االعرتاف بثالث مدن سعودية
ﺑﻦﻴ أﻓﻀﻞ  100ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﺸﺎً ﰲ

اﻟﻌﺎﻢﻟ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻌﻮدﻫﺎ:

34

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

 7درﺟﺎت ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2020
 18درﺟﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2030

100
107

 .1ﻳﻔﱰض أن ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎﱄ ﻳﺒﻠﻎ  32ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
اﳌﺼﺪر :وﺣﺪة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت

56

اﻟﺮﻳﺎض

111

ﺟﺪة

118
140

اﻟﺨُﱪ

اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻋﲆ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎم 1 2020

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺣﻮاﱄ 1,025

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻋﲆ إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎم 1 2030

تطلعات امللكة العربية السعودية:
يتمثل التطلع األسايس يف االعتداف بثالث مدن سعودية بني أفضل مدينة عيشاً يف العامل  ،وذلك من
خالل صعودها :
  7درجات بحلول العام 2020 18 -درجة بحلول العام 2030

اﻟﺸﻜﻞ  :28رﻓﻊ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﺑﺪرﺟﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻣﺆﴍ اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺳﻴﺨﻠﻖ  1,780رﻳﺎﻻً ﺳﻌﻮدﻳﺎً ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ
ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار  1ﻟـ  1361ﺑﻠﺪا ﻣﻌﺎﻣﻞ  1,780رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ($ 475ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻌﻮد ﺑﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻣﺆﴍ اﳌﻌﻴﺸﺔ
GDP per Capital $
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 4 .1ﺑﻠﺪان ﻣﺤﺬوﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ
اﳌﺼﺪر :وﺣﺪة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت
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الوضع الحايل
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 3الوضع الحايل
مر مفهوما قابلية العيش ومنط الحياة مبراحل مختلفة من التطور يف اململكة .فعىل صعيد قابلية
العيش ،أسهمت الجهود واالستثامرات التي قامت بها الدولة مؤخرا ً يف تحقيق اململكة بعض التقدم،
خاصة يف مجاالت الرعاية الصحية واالقتصاد والتعليم ،يف حني ال يزال منط الحياة يف حاجة إىل مزيد
من التحسني ،خاصة فيام يتعلق بتوفر البنية التحتية ”األساسية“ وتطوير ما هو معروض من الخدمات
املتعلقة بنمط الحياة.
وقد اعتمد تحديد املعطيات األساسية عىل املنهجية التالية لتقييم فئات جودة الحياة العرش:
 التقييم الحايل :تقييم األداء الحايل للمملكة يف كل جانب من الجوانب األساسية ،مبا يف ذلكالتحديات
 املقارنة املعيارية :مقارنة الوضع الراهن يف اململكة بنظريه يف دول أخرى حسب املقاييسالعاملية
 املبادرات الحالية :تحديد املبادرات التي تعمل حالياً عىل معالجة التحديات الراهنة.3أ قابلية العيش-التحديات الرئيسية والجهود الحالية
تتألف قابلية العيش من مجموعة من الفئات الرضورية املطلوبة ليك ينعم املواطنون واملقيمون
بحياة تحقق لهم الرضا ،وهي :البنية التحتية والنقل ،واألمن والبيئة االجتامعية ،والرعاية الصحية،
والفرص االقتصادية والتعليمية ،واإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة .ولكل منها أهمية بالغة يف
تعزيز الجوانب الصحية والثقافية واالجتامعية يف حياة الفرد .وقد كان لجهود االستثامر واسعة
النطاق أثر يف تحقيق بعض التقدم يف األعوام القليلة املاضية ،وال سيام يف مجايل الرعاية الصحية
والفرص االقتصادية والتعليمية ،إال أن جوانب الفئات األخرى ،ال سيام التصميم الحرضي والبنية التحتية
الحرضية ،ال تزال بحاجة إىل مزيد من العناية .ومن الجدير بالذكر أن اململكة متتلك اإلمكانات لتلحق
بركب أقرانها يف كافة هذه الجوانب ،وتقدم مستوى من قابلية العيش يكون مصدر فخر ملواطنيها
واملقيمني عىل أرضها.
.3أ 1.البنية التحتية والنقل
التقييم الحايل
يعتمد األداء السلس اليومي يف حياة املواطنني عىل وجود أصول متنوعة للبنى التحتية ،مبا يف
ذلك معالجة النفايات واملياه والطاقة واملواصالت العامة وغريها من األصول الحرضية األساسية .وتعد
خدمات اإلنرتنت والبنية التحتية الحرضية من أهم عوامل التواصل يف أي مدينة ،وهي ذات أثر مبارش
يف تحسني معايري قابلية العيش.
كام أن هناك مجال لتحسني ترتيب اململكة فيام يتعلق باملؤرشات الخاصة باألجهزة املرتبطة بالشبكة
للفرد ،وقد أقدم القطاع الخاص عىل اتخاذ خطوات مهمة يف هذا الشأن ،حيث قامت رشكتي زين
السعودية ونوكيا عام  2017بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تطوير الجيل الجديد من اإلنرتنت (الجيل
الخامس) باإلضافة إىل عدد من تطبيقات اإلنرتنت ،وذلك من أجل دعم الجهود الرامية إىل رفع معدل
استخدام اإلنرتنت من  75%إىل .85%
أما فيام يخص تحسني البنية التحتية الحرضية ،فإن اململكة تواجه تحديني أساسيني :أولهام ارتفاع
معدل استخدام السيارات الخاصة ،ويعود ذلك إىل محدودية خيارات النقل العام املوثوقة واملتاحة
للجميع  ،ثانيهام جودة الطرقات.
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املقارنة املعيارية
تقع اململكة يف مرتبة متأخرة يف املقاييس املتعلقة بالوفيات الناجمة عن حوادث السري واستخدام
الطرقات العامة ،فمعدل وفيات حوادث السري يف اململكة هو ضمن أسوأ  25دولة يف العامل (27,4
وفاة 100,000/فرد) .وعىل صعيد االزدحام املروري ،فإن سكان الرياض ،عىل سبيل املثال ،ميضون
 16%من وقت القيادة يف تلك االزدحامات ،وتبلغ هذه النسبة  10%يف شيكاغو ،و 9%يف جوهانسربغ.
ال عجب أن يكون معدل استهالك الوقود يف السعودية يف وسائل النقل من بني األعىل يف العامل
( 1,42طن من النفط للفرد) ،وهو ضعف استهالك الفرد تقريباً يف فرنسا ( )0,75أو السويد (.)0,87
اﻟﺸﻜﻞ  :29اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ
اﳌﻌﻴﺎر

اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺣﻮادث
اﻟﺴﺮﻴ ﻟﻜﻞ
 100أﻟﻒ
ﻧﺴﻤﺔ

اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
27.4

23.4 25.1

36.2

اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد

18.8

23

6

2.9

3.6

0

6

0

0

 ×2اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ
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15

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ،ﻏﺎرﺗﺮﻨ ،آي أﺗﺶ أس ﻣﺎرﻛﻴﺖ

40

29

 × 1,5اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﰲ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻔﺮد

8.7

3.3 3.8 4.3 5.4 6

177

113

246

110

ﻧﻄﺎق أﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت

ﻫﺪف 2020

ﺗﻄﻠﻊ 2030

املبادرات الحالية
لقد تم إطالق اسرتاتيجية وطنية للنقل من أجل تعزيز سالمة الطرقات والحد من مشكلة االزدحام.
ويتمثل العنرص األكرث أهمية يف هذه االسرتاتيجية يف إنشاء خدمة املرتو ونظام النقل بالحافالت
يف الرياض وجدة واملدينة ومكة والدمام .ومن املتوقع أن يبدأ العمل بخط مرتو الرياض بحلول العام
2019م .كام يجري إنشاء مراكز ملراقبة أداء الجهات املعنية بإدارة املرور .والهدف من ذلك هو
خفض معدل وفيات حوادث السري من  27,4/100,000فرد ليصل إىل  6عىل األكرث لكل  100,000فرد.
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 .3أ 2.األمن والبيئة االجتامعية
التقييم الحايل
تعترب معدالت الجرمية باململكة األدىن عىل مستوى املنطقة .فالرياض ،عىل سبيل املثال ،تعد من
أكرث املدن أمناً يف العامل وفقاً للتصنيف العاملي للمدن األكرث أمناً (املرتبة  .)43كام تعد اململكة
من بني أكرث دول الرشق األوسط استقرارا ً عىل املستوى السيايس واالمن والبيئة االجتامعية  ،وذلك
بفضل مستوى التالحم بني الشعب والقيادة .أما يف جانب الخدمات الحكومية اإللكرتونية ،فإن اململكة
قد حققت تقدماً كبريا ً يف الجوانب األساسية الثالثة :التوفر والنضوج واالستغالل األمثل .فعىل سبيل
املثال ،تقدم البوابة الوطنية أكرث من  2500خدمة إلكرتونية ،إىل جانب التعامالت اإللكرتونية الحكومية
املتنقلة ،والتي تضم أكرث من  130تطبيقاً لسبعني مؤسسة حكومية .وفيام يخص التسامح ومتكني
املرأة ،متثل السياسات الجديدة يف اململكة خطوات واعدة نحو تحقيق املشاركة الكاملة للمرأة يف
املجتمع (وذلك مثل الحق يف قيادة السيارة).
املقارنة املعيارية
يهدف برنامج جودة الحياة  2020الستخدام املعلومات وتقنيات االتصال من أجل تقديم الخدمات العامة
والتي تتجىل يف األداء الجيد املتحقق يف مؤرش استبيان تطور الحكومة اإللكرتونية .أما فيام يتعلق
باملساواة بني الجنسني ،فام تزال اململكة متأخرة عن الدول املشابهة من حيث ظروف قابلية العيش.
اﻟﺸﻜﻞ  :30اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

اﳌﻌﻴﺎر

63 75 76

ﻣﺆﴍ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

193

ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﺆﴍ ﻋﺪم
اﳌﺴﺎواة
ﺑﻦﻴ
اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ

159

51

44

24

28

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﴍ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺆﴍ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،ﻣﺆﴍ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻤﻧﺎﻲﺋ

ﻧﻄﺎق أﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت

14 15 18

2-28

24

1-24

45

2

24

1

5

18

6 9

1

1

37

ﻫﺪف 2020

ﺗﻄﻠﻊ 2030

املبادرات الحالية
أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات خدمات الحكومة اإللكرتونية يف اململكة ،وتعد مبادرة
”يرس“ أحد أهم املبادرات التي أطلقتها الوزارة ،وهو برنامج يعمل عىل إنشاء وتطوير وإدارة معظم
الخدمات واملنتجات الخاصة بالحكومة اإللكرتونية .وهنالك مبادرات أخرى من وزارة الداخلية تسعى
لتطوير نظام للهوية الرقمية للمواطنني واملقيمني .كام صدرت مؤخرا ً أوامر ملكية متثل مبادرات
جدية لتحسني املساواة بني الجنسني يف اململكة (متنحها الحق بالتصويت ،وقيادة السيارة ،وغريها)،
كام ساعدت بعض الجهات األخرى ،مثل الهيئة العامة للرياضة ،عىل إزالة بعض العوائق التي متنع
املرأة من املشاركة يف األنشطة الرياضية أو حضورها.
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.3أ 3.الرعاية الصحية
التقييم الحايل
عىل مدار الخمسة وعرشين عاماً املاضية ،حققت اململكة تقدماً كبريا ً يف نتائج الرعاية الصحية.
ح أساسية )1 :تقليل نسبة األمراض املتعلقة بنمط
يسعى برنامج جودة الحياة  2020إىل تطوير أربع نوا ٍ
الحياة ،مثل السمنة ،وذلك من خالل التشجيع عىل مامرسة الرياضة؛  )2تسهيل الحصول عىل الرعاية
الصحية؛  )3التثقيف وزيادة الوعي حول الرعاية األولية والرعاية املنزلية )4 ،تحسني وتطوير القوى
العاملة يف قطاع الرعاية الصحية.
املقارنة املعيارية
وفقاً لإلحصاءات ،يتسم أداء اململكة يف مجال الرعاية الصحية بالتباين .فمن جهة متوسط العمر ،تقع
اململكة يف نطاق أفضل الدول ( 76سنة) ،ولكنها متأخرة عن املعدل األفضل عاملياً ( 80سنة) .من
جهة أخرى ،فإن ”متوسط العمر الصحي“،الذي يقيس عدد السنوات املتوقع للحياة بصحة كاملة ،أقل
بحوايل  8سنوات عن املعدل يف الدول العرشة األوىل (منظمة الصحة العاملية .)2016 ،ويرتبط بذلك
معدل انتشار مرض السكري ،حيث يرتفع املعدل بشكل كبري يف اململكة ( )17,9%مقارنة مبعظم الدول
األفضل معيشة (املعدل بني  3-8%تقريباً) .ويف جوانب أخرى ،يبلغ معدل وفيات الرضع أعىل بحوايل
 70%من املعدل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،كام تقل نسبة األطباء املتوفرين لكل
مواطن بحوايل  30%مقارنة باملعدل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اﻟﺸﻜﻞ  :31اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
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اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،أوﻛﺴﻔﺎم ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
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املبادرات الحالية
هناك تركيز كبري عىل تطوير الرعاية الصحية األساسية عرب بناء منشآت جديدة وتدريب األطباء .أما عىل
صعيد املستشفيات ،فقد بدأت اململكة يف تطبيق برنامج تحول وطني إلدارة األداء يف هذا املجال
(أداء الصحة) وذلك من أجل تطوير  70مستشفى من أكرب املستشفيات يف اململكة والتي يرتادها
حوايل  80%من املرىض .إضافة إىل ذلك ،سيشهد مطلع العام القادم إنشاء ثالث مجموعات من
املستشفيات أو ”مؤسسات رعاية مسؤولة“ يف الرياض والدمام ،بحيث تكون مسؤولة عن الصحة
العامة للسكان بدل االكتفاء بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحاالت الحرجة.
.3أ 4.الفرص االقتصادية والتعليمية
التقييم الحايل
لقد شكلت السنوات القليلة املاضية تحدياً للسعوديني الباحثني عن فرص التعليم والعمل .ولعل أهم
املؤرشات عىل ذلك هو عدم انخفاض معدل البطالة يف اململكة ،حيث أن نسبة ( 12,8%الهيئة العامة
لإلحصاء) ظلت ثابتة من عام 2017م.
هناك فارق ملحوظ يف معدالت البطالة بني النساء والرجال ،إذ تصل إىل  33,1%بني النساء و % 7.4بني
الرجال (الهيئة العامة لإلحصاء2017 ،م) .ومن أهم األسباب املتعلقة بهذا التحدي هو ضعف النمو
االقتصادي .ففي القطاعات التي تأثرت بشكل كبري ،مثل قطاعي اإلنشاءات وتجارة التجزئة عىل وجه
التحديد ،تراجعت معدالت التوظيف خالل العام املايض ،مام نجم عنه ترسيحات للعاملة الوافدة
وخلق بيئة صعبة لتوظيف السعوديني .وقد ترتب عىل هذا قلق العديد من السعوديني بشأن أمنهم
الوظيفي.
املقارنة املعيارية
ال تشارك اململكة حالياً يف نظام الربنامج الدويل لتقييم الطالب ،ومع ذلك فإن مخرجات التعليم قريبة
من الدول التي يقل إنفاقها عن اململكة بحوايل  25%-75%عىل طالب الصف الثالث الثانوي (قاعدة
البيانات يف البنك الدويل ،إحصاءات التعليم ،الربنامج الدويل لتقييم الطالب) .كام تعد نسبة إمتام
التعليم الجامعي متدنية ،حيث يبلغ معدل الترسب الجامعي  ،45%يف حني يبلغ هذا املعدل يف دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( 30%الخطة االقتصادية التاسعة ،منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية).
أما عىل صعيد التوظيف ،فان معدالت البطالة الحالية تزيد بحوايل  5%عن الحد األعىل وفق املعايري
املعتمدة.
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اﻟﺸﻜﻞ  :32اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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املبادرات الحالية
من بني مبادرات التحول العرشين التي تخطط لها وزارة الرتبية والتعليم ،هناك ثالث مبادرات مرتبطة
بشكل مبارش بتحسني جودة الحياة .فهناك مسارات املعلم الجديدة ،من بينها تطوير متطلبات الرتخيص
وأنظمة التطوير املهني ،والتي تهدف إىل ضامن رفع مستوى الجودة لتصل إىل املعايري العاملية.
كام توجد زيادة يف مشاركة القطاع الخاص ،وال سيام عىل مستوى الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات
املوظفة لتعديل املناهج بحيث تتناسب مع االحتياجات يف مؤسسات التعليم التقني واملهني،
إذ يجري العمل عىل تطوير منهج جديد ،يركز عىل تخصيص وقت أكرب للمهارات العملية/التطبيقية
(العلوم ،التقنية ،الهندسة ،الرياضيات) والكفاءات العامة (التوجيه الوظيفي).
من الجدير بالذكر أن هناك جهود ت ُبذل لتحسني الفرص االقتصادية يف اململكة .ومن املرتقب أن يكون
لربامج تحقيق الرؤية األخرى أثر كبري عىل الفرص االقتصادية واملقاربة يف األجور بني الجنسني،
والسيام برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ،وبرنامج ريادة الرشكات الوطنية ،وبرنامج
الرشاكات االسرتاتيجية ،وبرنامج التحول الوطني ،وهي برامج تركز جميعها عىل تحسني االقتصاد .كام تم
اإلعالن مؤخرا ً عن برنامج التوازن املايل والذي سيعمل عىل ضخ  100مليار ريال سعودي يف االقتصاد
املحيل يف السنوات املقبلة .وتهدف هذه الجهود إجامالً إىل إطالق اإلمكانات االقتصادية يف
القطاعات األساسية يف االقتصاد ،كالتعدين والخدمات اللوجستية والتصنيع وغريها .كام يتضمن برنامج
جودة الحياة  2020املزيد من الجهود التي ستسهم يف هذا الجانب عرب دعم األنشطة يف قطاعات
الرياضة والثقافة والرتفيه.
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.3أ 5.اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة
التقييم الحايل
تحتل اململكة مرتبة متأخرة فيام يخص الوصول إىل البيئة الطبيعية ،والسكن امليرس ،والتصميم
الحرضي ،وجودة البيئة ،وجميعها جوانب مهمة لحياة املواطنني .فعىل سبيل املثال ،يف مقياس
مستقل يتعلق بتوفر األماكن املالمئة للميش ( ،)Walk scoreفإن الدرجة التي حصلت عليها الرياض
هي نصف الدرجة التي حصلت عليها مدن نيويورك وسنغافورة ولندن .أما تلوث الهواء يف الرياض
فهو  15ضعف املعدالت املحددة يف منظمة الصحة العاملية.

املقارنة املعيارية
إن أحد أهم الجوانب التي تعد اململكة متأخرة فيها هو عدد الخطوات التي ميشيها الفرد يومياً ،إذ
أتت اململكة متأخرة عن أفضل املامرسات بأكرث من  1000خطوة يف اليوم ( .)3,800أما عىل مستوى
نصيب الفرد من املساحات الخرضاء ،فإن الرياض متثل العرش وفق معايري منظمة الصحة العاملية .أما
عىل مستوى ملكية املساكن ،فإن اململكة تقع ضمن نطاق أفضل املامرسات ،حيث ميلك  50%من
السكان مساكن خاصة ،وال بد رغم ذلك من السعي لتكون اململكة بني أول  5%من أفضل البلدان عيشاً
يف العامل.
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املبادرات الحالية
طرحت الحكومة مؤخرا ً عددا ً من املبادرات لضامن زيادة وصول املواطنني للمساحات الطبيعية
والحصول عىل سكن ميرس واستنشاق هواء نقي .فعىل سبيل املثال ،قامت الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض عام 2016م بافتتاح  10حدائق جديدة يف الرياض ،عىل مساحة  150,000م .2كام تعمل
وزارة اإلسكان حالياً عىل تطوير مخططات إلنشاء وحدات سكنية معقولة التكلفة تتضمن  46مرشوعاً من
أجل توفري  13,793وحدة سكنية (وقد تم االنتهاء حتى اآلن من  9من هذه املخططات) .كام أطلقت وزارة
البيئة واملياه والزراعة مؤخرا ً مبادرة لرتكيب وحدات لقياس جودة الهواء يف  7,000مدخنة صناعية
يف أغسطس 2017م ،مام يسمح باملراقبة املستمرة لالنبعاثات الغازية امللوثة.

.3ب منط الحياة -التحديات الرئيسية والجهود الحالية
ال تزال بعض العنارص املكونة لنمط الحياة يف مراحلها األوىل  -عىل الرغم من أهميتها يف تحسني
جودة الحياة  -وال سيام ما يتعلق بتوفر البنية التحتية ”األساسية“ وتنمية عروض خدمات منط الحياة.
ونتيجة لهذا ،تظل املشاركة الحالية يف األنشطة املتعلقة بنمط الحياة محدودة.

.3ب 1.الرياضة
التقييم الحايل
ميكن تطوير قطاع الرياضة يف أربعة جوانب رئيسية .أوالً :ميارس  13%من السعوديني األنشطة البدنية
مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع ،باملقارنة مع  72%يف اململكة املتحدة ،ويرجح أن يكون هذا نتيجة
ملحدودية املرافق عالية الجودة ،وللوعي املحدود بأهمية املامرسة املنتظمة للرياضة ،وعوائق
اجتامعية وتنظيمية .ثانياً :يهتم  2%من املواطنني بالتطوع للمشاركة يف الرياضة ،باملقارنة مع 15%
يف إنجلرتا ،وهو ما يعرب عن محدودية املشاركة يف املجتمع الريايض (الهيئة الرياضية اإلنجليزية،
2017م) .ثالثاً :مل يشارك سوى  12رياضياً باسم اململكة يف دورة األلعاب األوملبية األخرية ،وكانت
بصورة رئيسية يف رياضات الفروسية ،نتيجة ألن إعداد الالعبني القادرين عىل املنافسة يف املحافل
الرياضية اإلقليمية والدولية ال يرتقي ملستوى الطموحات .وأخريا ً ،فإن االقتصاد الريايض عرب سلسلة
القيمة ،بدءا ً من الصناعات الخفيفة يف مجال املالبس وملحقاتها ووصوالً إىل الصناعات الثقيلة الخاصة
بالتجهيزات واملرافق ،ال يزال يف مراحله األوىل.
عىل الرغم من ذلك ،فإن مثة ما يبرش بالتطور عىل صعيد النمو االقتصادي والوظيفي يف القطاع،
وكذلك القدرة عىل االرتقاء مبستويات الرياضيني السعوديني يف الساحة الدولية ،باإلضافة إىل عدد
من التغريات الجوهرية كإقرار األنظمة التي تسمح بحضور العوائل يف املالعب الرياضية.
املقارنة املعيارية
يبلغ عدد الرياضيني األوملبيني يف اململكة  0.38لكل مليون مواطن ،وتتطلع اململكة للوصول إىل
نسبة  2.81ريايض أوملبي لكل مليون مواطن بحلول عام 2030م ،متاشياً مع الدول ذات األداء املرتفع
يف البطوالت األوملبية .وتبلغ نسبة أماكن مامرسة الرياضة للمحرتفني وللجنسني  4.3لكل مليون
مواطن ،وعىل الرغم من أنها تتجاوز معظم نظراءها اإلقليميني ،فإنها ال تزال أقل من الدول األعىل
أداء يف هذا الجانب .وتبلغ نسبة أماكن مامرسة الرياضة لغري املحرتفني  42مكاناً لكل مليون مواطن،
مقارنة بأملانيا ،حيث تبلغ هذه النسبة  466مكاناً لكل مليون مواطن.
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اﻟﺸﻜﻞ  :34اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

اﳌﻌﻴﺎر
0.38 0.22 0.17

ﻋﺪد
اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻦﻴ
اﳌﺌﻮﻳﺔ
اﻷوﳌﺒﻴﻦﻴ
ﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﻜﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ
ﻣﻮاﻃﻦ
ﻟﻠﻤﻨﺎزل

0

ﻋﺪد أﻣﺎﻛﻦ
ﻣﺎﻤرﺳﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻋﺪد
ﻟﻠﻤﺤﱰﻓﻦﻴ
اﻟﺨﻄﻮات
وﻟﻠﺠﻨﺴﻦﻴ
ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻟﻠﻔﺮد
ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﻜﻞ
)ﺑﺎﻵﻻف(
ﻣﻮاﻃﻦ

0

ﻋﺪد أﻣﺎﻛﻦ
اﳌﺮﺑﻊ
اﳌﱰ
ﻣﺎﻤرﺳﺔ
ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻐﺮﻴ
اﳌﺴﺎﺣﺎت
اﳌﺤﱰﻓﻦﻴ
ﻟﻜﻞ
اﻟﺨﴬاء
ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﻜﻞ
ﻓﺮد
ﻣﻮاﻃﻦ

0

0.7

1.83 1.77 1.71

1

12.23 3.43 3.27

1.19

1

4.8 4.1 3.7 3.4

2.81

8.0

6.9

13.00

18.9

30

11.1

308

42

114

26.2

388

100

258
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املبادرات الحالية
لقد تم وضع اسرتاتيجية الرياضة املجتمعية التي تقودها الهيئة العامة للرياضة بغرض رفع نسبة
املامرسة الرياضية املنتظمة لدى جميع الفئات املجتمعية من املواطنني واملقيمني إىل 40%
بحلول  .2020تتضمن خطة الرياضة املجتمعية توفري األماكن املالمئة للمامرسة الرياضية وجذب
ومتكني رشكاء التنفيذ يف املجال الريايض لتقديم الربامج والفعاليات املتنوعة باإلضافة إىل إطالق
الحمالت التوعيوية لزيادة الوعي ورفع نسبة املشاركة .فتعمل الهيئة العامة للرياضة عىل تحفيز
األشخاص باإلضافة إىل إطالق الحمالت التوعوية لزيادة الوعي ورفع نسبة املشاركة .فتعمل الهيئة
العامة للرياضة عىل تحفيز األشخاص عرب األلعاب غري املنظمة التي تقوم بها املجموعات الرياضية
وأندية الهواة واالتحادات الرياضية وكذلك تفعيل دور املؤسسات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم
وتنشيط املدن من خالل توفري املرافق التابعة لها وتنظيم الربامج املشرتكة بالتعاون مع وزارة
الشؤون البلدية والقروية وبناء العالقات مع القطاع الخاص بهدف جعل املامرسة الرياضية جزء من
حياة األفراد.
من أجل ضامن تجهيز نخبة الرياضيني السعوديني للمنافسة يف أوملبياد طوكيو  2020وباريس ،2024
تطور الهيئة العامة للرياضة برامج لتدريب الرياضيني ودعمهم ،وتعمل عىل بناء مراكز تدريب عالية
األداء ،وتوفري البنى التحتية ونظم الحوكمة لالتحادات.
كام سيتم متكني القطاع الريايض من خالل اقتصاد مرن وفعال بقيادة القطاع الخاص ،حيث سيتم
تسهيل إجراءات إصدار الرتاخيص للمالعب والصاالت الرياضية املتنوعة .كام سيساعد التحول الرقمي
للهيئة العامة للرياضة عىل إتاحة الخدمات الرياضية لألفراد ورواد األعامل .وسيتم كذلك تطوير
الصناعات املرتبطة بالرياضة (مثل األحذية الرياضية ،وتجهيز الصاالت واملالعب الرياضية) وأيضاً زيادة
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قنوات التوزيع من أجل تسهيل وصول الجميع إىل التجهيزات الرياضية.
لقد أحرزت اململكة تقدماً يف تعزيز التنوع وإرشاك املرأة يف األلعاب الرياضية (املبادرة  ،)6.3.11حيث
عقدت أول مباراة
سمح للنساء مؤخرا ً بدخول املالعب ملشاهدة مباريات كرة القدم مع أرسهن .كام ُ
ُ
نسائية يف يناير  2018يف ملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية يف جدة .وستكون بقية مالعب كرة
القدم جاهزة الستقبال املشجعات يف بداية املوسم املقبل.
مثال عىل األثر املتكامل لجودة الحياة :نظرة عامة عىل ”رحلة الحياة الرياضية“ ألي مواطن
سوف تكون جودة الحياة مصدرا ً لتحقيق التكامل بني املبادرات التي تتبناها مختلف الوزارات والجهات
ليك تحقق مستوى متقدماً من قابلية العيش ومنط الحياة.
يشكل القطاع الريايض مثاالً واضحاً عىل كيفية مشاركة الجهات املختلفة يف تحقيق التأثري املرجو
عرب نقاط زمنية متعددة خالل رحلة الحياة الرياضية ألي مواطن.
ستعمل الهيئة العامة للرياضة عىل بناء األسس لتمكني املامرسة الرياضية املجتمعية من خالل
تحقيق مبادراتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة .بحيث تشارك وزارة التعليم وبرامج تحقيق
الرؤية يف تعريف األطفال بالرياضة وغرس حب مامرسة الرياضة منذ سن مبكرة عن طريق الحطط
الرياضية والحمالت التوعوية .وسيتم تعزيز املامرسة املنتظمة للرياضة عن طريق تنمية أندية
الهواة الرياضية وتوفريالصاالت الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة والقطاع الخاص .باإلضافة إىل
إتاحة املزيد من األماكن العامة املهيئة للميش يف مجتلف املدن من قبل وزارة الشؤون البلدية
والقروية وتشكيل قوانني حامية األفراد التي تصدرها وزارة الداخلية لضامن املامرسة اآلمنة وتطوير
القطاع الريايض بشكل عام لتنمية االقتصاد تحت قيادة الهيئة العامة للرياضة.
اﻟﺸﻜﻞ  :35ﻣﺴﺮﻴة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
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رد اﻟﺠﻤﻴﻞ  -اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ ﺣﻤﻼت ﻤﻧﻮذﺟﻴﺔ
)ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة(

اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻮاﻫﺐ
اﳌﺘﻤﻴﺰة  -اﻻﺗﺤﺎدات
ورﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ )اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ،
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺘﻔﻮق ﰲ
اﳌﺎﻤرﺳﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت –
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
)وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(

ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
)اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﻣﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻷﻗﺪام )وزارة
اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ(

اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻌﻴﺶ
ﰲ ﺣﻴﺎة أﻛﺮﺜ ﻧﺸﺎﻃﺎً
ﻣﻊ اﻷﴎة – ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺸﻂ )اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ(

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
ﻣﻨﺬ ﻋﻤﺮ ﺻﻐﺮﻴ -
ﻣﺒﺎدرة إدﺧﺎل اﻟﺤﺼﺺ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت )وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷوﳌﺒﻴﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت –
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻦﻴ
اﻟﻨﺨﺒﺔ )اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ(

زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪة
واﻟﱰاﺑﻂ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ -
اﻟﺴﺎﻤح ﻟﻠﻨﺴﺎء
واﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺪﺧﻮل
اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
 2020ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(

ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻣﺎﻤرﺳﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر  -ﻗﻮاﻧﻦﻴ
ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻷﻓﺮاد )ﺑﺮاﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ووزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
واﻷدوات  -ﻣﺒﺎدرة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﴈ
)اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ(

ﺧﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺧﺎرج
اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻨﻮادي  -ﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ
أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻬﻮاة (ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
داﻋﻢ(

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة
ﺟﻴﺪة  -ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﰲ اﳌﺪار ) وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(

 .3ب2.الرتاث والثقافة والفنون
التقييم الحايل
ال تزال تنمية األنشطة املرتبطة بالرتاث والثقافة يف مراحلها األوىل .فقد تأثرت الثقافة والفنون
ألسباب اجتامعية ولعوامل مرتبطة بالبنية التحتية .ويف الوقت الحايل ،ال يوجد سوى عدد قليل من
املدن التي متتلك عروضاً ثقافية ،ورغم ذلك تتسم األنشطة التي تقدمها مبحدوديتها سواء من
ناحية الجودة أو النطاق (أي من ناحية العدد اإلجاميل للبنى التحتية للثقافة والفنون ،والعدد اإلجاميل
لألنشطة الثقافية والفنية) .تعاين الثقافة والفنون أيضاً من ضعف صورتها لدى العامة ،والذي ينعكس
بانخفاض الوعي والنقص الواضح يف عدد الفنانني السعوديني.
املقارنة املعيارية
تتضح محدودية األنشطة الثقافية والفنية عند مقارنتها مع املقاييس املعيارية عاملياً .فهنالك ثالثة
متاحف فقط لكل مليون مواطن .وتقدم اململكة  190فعالية ثقافية مقارن ً
ة بأكرث من  400يف لندن
فقط .كام أن متوسط اإلنفاق األرسي عىل الثقافة والفنون أقل مقارنة بالدول املتقدمة.

اﻟﺸﻜﻞ  :36اﻟﱰاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

اﳌﻌﻴﺎر

4.9

اﻟﺒﻨﻰ
ﻋﺪد
اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳌﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﻜﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ
ﻟﻠﻤﻨﺎزل

9.1

ﻋﺪد
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﱰاﺛﻴﺔ
ﻋﺪد
اﳌﺴﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﺨﻄﻮات
ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﻜﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻟﻠﻔﺮد
)ﺑﺎﻵﻻف(

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﺮﺑﻊ
اﳌﱰ
اﳌﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦاﻷﴎ
ﻟﻨﻔﻘﺎت
اﳌﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻌﺮوض
ﻋﲆ
ﻟﻜﻞ
اﻟﺨﴬاء
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﺮد

40

8.6

46.8

160

0.12%

ﻣﺆﴍ اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﱰاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

57

1,439 2,993

0.11%

82

99

104

123

3,438

2,878

3,665

3,910

1425

0.248%

0.302% 0.276%

0.348% 0.328% 0.319%

0.353% 0.348%

0.462%

0.213%
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املبادرات الحالية
يعترب دور الرتاث والثقافة والفنون مكوناً هاماً لبيئة تتسم بالتنوع عىل املستويني االقتصادي
واالجتامعي ،وذلك انسجاماً مع رؤية  .2030بناء عىل ذلك ،بدأت العديد من الجهات يف العمل عىل
صياغة مبادرات تهدف إىل توفري املزيد من األنشطة الثقافية والفنية للمواطنني .عىل سبيل املثال،
تم تأسيس هيئة حكومية جديدة لتكون مسؤولة عن جميع األنشطة الثقافية يف عام 2016م .باإلضافة
إىل تركيز هيئات أخرى ،مثل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني ،عىل دعم الجانب التاريخي
للمعروضات الثقافية داخل اململكة ،عن طريق رعاية الفعاليات الثقافية حول البالد والرتويج ملواقع
الرتاث الوطني.

 .3ب 3.الرتفيه
التقييم الحايل
ال تعكس فرص الرتفيه املتاحة يف الوقت الحايل التطلعات املتزايدة للمواطنني واملقيمني داخل
اململكة .ونظرا ً للفجوة الهيكلية يف الخدمات الرتفيهية املتوفرة والبنية التحتية يف اململكة ،فإن
عددا ً كبريا ً من السعوديني يبحثون عن خيارات الرتفيه يف الخارج ،وتحديدا ً يف دول الجوار مثل البحرين
واإلمارات .وتنعكس الفجوات الرئيسية يف القطاع الرتفيهي للسعودية يف غياب بنية تحتية شاملة
(عىل سبيل املثال :عدد أماكن الرتفيه) ،ونقص الخدمات الرتفيهية املتطورة واملتنوعة (أي عدد
الفعاليات) وانخفاض اإلقبال عىل األنشطة الرتفيهية (أي نسبة إنفاق األرس عىل الرتفيه).
املقارنة املعيارية
ال يزال قطاع الرتفيه متأخرا ً كثريا ً عن املقاييس املعيارية العاملية ،فهناك ،عىل سبيل املثال ،سبع
فعاليات فقط لكل مليون مواطن .باإلضافة إىل أن السعودية ال متتلك سوى خمسة أماكن مخصصة
للرتفيه لكل مليون مواطن ،أي نصف ما هو متوفر يف اململكة املتحدة .كام أن حجم إنفاق األرس عىل
الرتفيه يعد منخفضاً ،إذ تخصص األرس  1.7%فقط من دخلها عىل الرتفيه ،مقارن ً
ة بـ  5%يف فرنسا.
اﻟﺸﻜﻞ  :37اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﳌﻌﻴﺎر
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اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
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اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

0

ﻋﺪد
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
اﻟﻔﺮﻳﺪة
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﻪ
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ
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ﻹﻧﻔﺎق
اﻷﴎ ﻋﲆ
اﻟﱰﻓﻴﻪ
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ﺗﻄﻠﻊ 2030

املبادرات الحالية
من أجل تحقيق األهداف التي تطمح إليها ومواجهة التحديات الرئيسية ،بدأت الحكومة خالل العامني
املاضيني يف اتخاذ سلسلة من الخطوات األولية لزيادة خيارات الرتفيه املتاحة للمواطنني واملقيمني
وتنويعها .أحد أهم هذه املبادرات هي تأسيس الهيئة العامة للرتفيه وتنمية اسرتاتيجية القطاع
الرتفيهي .ونتيجة لهذا ،تم التوصل مؤخرا ً إىل اتفاقية بني رشكة  SixFlagsوصندوق االستثامرات لبناء
مرافق ترفيهية يف أنحاء اململكة ،مبا يف ذلك مدينة ترفيهية بتكلفة نصف مليار دوالر .وقد وضعت
الهيئة العامة للرتفيه أيضاً مجموعة من املبادرات خالل العام املايض تتضمن فعاليات عاملية متنوعة.
كام تعمل الهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع حالياً عىل صياغة األنظمة وتجهيز البنية التحتية
الالزمة الفتتاح دور السينام.
ويف ذات السياق تم تنظيم العديد من الحفالت املوسيقية يف اململكة .ومتت استضافة فعاليات
دولية من الدرجة األوىل جذبت اهتامم األرس السعودية .فعىل سبيل املثال ،دعت الهيئة العامة
للرتفيه «فرقة بلو مان» لتقديم عروضها يف جدة والرياض يف سبتمرب  .2017كام تم تنظيم العديد
من املهرجانات يف الرياض واملدن األخرى يف اململكة يف العامني  2017و .2018متت إقامة أول
حفلة موسيقية يف تاريخ البالد يف الرياض يف ديسمرب  ،2017وتم بيع التذاكر يف غضون أيام قليلة
ملشاهدة املطربة اللبنانية هبة طوجي.
وكان أهم ما تحقق بالفعل يف هذا املجال هو إعادة فتح دور السينام ،كجزء من املبادرة  .7.2.5ففي
 11ديسمرب  ،2017أعلن وزير الثقافة واإلعالم السعودي أن دور السينام العامة س ُيسمح بها بحلول
العام  .2018وبذلك تم إعادة إطالق السينام يف يناير .2018
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 .3ب 4 .الرتويح
التقييم الحايل
تتنوع خيارات األطعمة واملرشوبات (خدمات الضيافة) املقدمة تنوعاً ملحوظاً ،وقد شهدت منوا ً خالل
األعوام املاضية ،وال سيام يف املطاعم ذات التصنيف املنخفض أو املتوسط .أما عىل مستوى
املطاعم الراقية ،فال يوجد سوى عدد قليل جدا ً من املطاعم العاملية املرموقة يف السعودية (أي
عدد املطاعم التي ميلكها طهاة معروفون عاملياً) .عىل سبيل املثال ،تضم قامئة موقع ()Trip Advisor
ألفضل عرشة مطاعم يف جدة غالباً مطاعم الوجبات الرسيعة واملطاعم الشعبية .ورغم تنوع خيارات
الرتويح يف اململكة ،إال أن أكرب مراكز التسوق يف جدة والرياض ما تزال أصغر وتوفر خيارات أقل مقارنة
باملراكز التجارية األخرى يف املنطقة (بالنظر إىل عدد األمتار املربعة املخصصة لقطاع التجزئة للفرد).
يعترب التسوق وتناول الطعام أشهر األنشطة لدى املواطنني واملقيمني .وهذا بسبب نقص الخدمات
املقدمة وخيارات الرتويح ،وليس انعكاساً واقعياً لنطاق األنشطة التي يفضلها املواطنون واملقيمون.
املقارنة املعيارية
هناك محدودية يف خيارات املطاعم الراقية مقارنة بالوجهات العاملية األخرى إذا ال تتوفر مطاعم
لطهاة معروفني عاملياً ،يف حني يوجد يف باريس مثال  15مطعامً من هذه الفئة .كام أن حجم قطاع
األطعمة واملرشوبات محدود بشكل كبري ولكن يصنف اإلنفاق االستهاليك الحايل عىل قطاع خدمات
الرتويح يف نفس مستوى املعايري الرائدة ( 5.57%من اإلنفاق االستهاليك) ،ويسعى الربنامج لإلبقاء
عىل هذا املستوى من اإلنفاق مع زيادة خيارات الرتويح وتنويعها.
اﻟﺸﻜﻞ  :38اﻟﱰوﻳﺢ
اﳌﻌﻴﺎر

ﻋﺪد
اﳌﻄﺎﻋﻢ
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ﻓﺮد
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املبادرات الحالية
ال يوجد يف الوقت الحايل أية مبادرات خاصة بزيادة عدد أنشطة الرتويح وجودتها .سوف يقدم برنامج
جودة الحياة  2020دعامً لوضع املبادرات لتطوير هذا القطاع.

 .3ب 5 .املشاركة االجتامعية
التقييم الحايل
تُقدم اململكة يف الوقت الحايل فرصاً تطوعية ،إذ يشارك اآلالف من املتطوعني يف دعم الحجاج
واملعتمرين أثناء أداء املناسك .إال أن مشاركة السعوديني تعد محدودة يف األنشطة التطوعية األخرى
(أي دعم األرس الفقرية وغري ذلك).
املقارنة املعيارية
يوجد  0.01مؤسسة غري حكومية فقط لكل  1000فرد ،مقارن ً
ة بالدول املتقدمة يف هذا املجال مثل
أسرتاليا ( 24.8مؤسسة لكل  1000فرد) ،حتى عند املقارنة بالدول املشابهة.
اﻟﺸﻜﻞ  :39اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

اﳌﻌﻴﺎر
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املبادرات الحالية
بدأ تنفيذ عدد من املبادرات الرئيسية خالل األعوام القليلة املاضية ،والتي تنظمها بشكل رئييس وزارة
العمل والتنمية االجتامعية .فقد وضعت الوزارة خططاً لنرش  300ألف متطوع بحلول عام 2020م يف
القطاع غري الربحي .وتعمل الوزارة أيضاً عىل توحيد األنظمة والتعليامت املرتبطة بالتطوع .وسوف
تعمل الوزارة كذلك عىل وضع ”مبادرة هارون لتطوع املحرتفني“ الذي يضم املتطوعني املحرتفني
والخرباء من الجهات املتخصصة لتنفيذ مرشوعات تهدف إىل تلبية االحتياجات املحددة للتطوع.
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 4اسرتاتيجية الربنامج
.4أالركائز االسرتاتيجية
تقوم اسرتاتيجية برنامج جودة الحياة  ،2020التي متثّل اآللية الشاملة للوصول إىل أهداف الربنامج،
مخصصة لوضع معايري ذات مستوى عاملي لقابلية العيش،
عىل تسعة مرتكزات اسرتاتيجية؛ ثالثة منها
ّ
مة مطلوبة لدعم كال
وثالثة
ّ
ممكِّنات عا ّ
مخصصة لتقديم خيارات لنمط حياة مفعم بالحيوية ،وثالثة ُ
الجانبني.
ونات لها عالقة بالبنية التحتية ،والخدمات والتفاعل
يتض ّ
من كل من ”قابلية العيش“ ومنط الحياة“ مك ّ
االجتامعي.

تستند اسرتاتيجية الربنامج إىل  9مرتكزات
اﻟﺸﻜﻞ  :40ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺗﺄﻣﻦﻴ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة رﻓﻴﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﰲ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ

2

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺗﺄﻣﻦﻴ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

3

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
ﺗﻮﻓﺮﻴ إﻃﺎر اﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
ﻤﻳﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ واﳌﻘﻴﻤﻦﻴ

4

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﺳﻬﻠﺔ اﳌﻨﺎل ﺗﺨﺪم
ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

5

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﻴﺎرات
ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺧﻴﺎرات ذات ﺟﻮدة
ﻮﻋﺔ ﻟﻨﻤﻂ
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻨ ّ
اﻟﺤﻴﺎة

6

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
ﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ وﻓ ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ّ

7

وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت )ﻣﺜﻞ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(

8

ﻣﺔ(
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻣﺜﻞ ﻤﻧﺎذج اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،واﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎ ّ

9

ﻌﺎل
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔ ّ

ميكن رشح املرتكزات التسعة السرتاتيجية الربنامج مبزيد من التفصيل عىل النحو التايل:
ثالثة مرتكزات عمودية تدعم قابلية العيش:
 .1تطوير املدن -تطوير بنى تحتية قوية يف املدن السعودية لتعزيز قابلية العيش
 .2تأمني الخدمات -تأمني خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم املعيشية
 .3تعزيز التفاعل االجتامعي -توفري إطار اجتامعي ميكّن تفاعل املواطنني واملقيمني
ثالثة مرتكزات عمودية تدعم منط الحياة:
 .1تطوير املرافق -تطوير بنية تحتية شاملة تخدم منط الحياة
 .2توفري الخيارات -توفري خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة
خاصة بنمط الحياة
 .3تحفيز الناس عىل التفاعل وضامن مشاركتهم من خالل إقامة أنشطة وفعاليات
ّ
واملجتمع كافة
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مكّنة:
ثالثة مرتكزات أفقية ُ
م َ
 .1وضع األنظمة والترشيعات– تحديد اإلطار التنظيمي املطلوب لتمكني جودة الحياة يف كافة الفئات
 .2وضع مناذج للتمويل – بناء آليات للتمويل تشمل مناذج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،
مة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص
والحوافز املق ّدمة للقطاع الخاص ،واالستثامرات العا ّ
عال – التواصل مع جميع أصحاب املصلحة (املواطنني ،القطاع الخاص ،إلخ) لعرض التقدم
 .3التواصل الف ّ
الذي أحرزه الربنامج يف كل الجوانب.
تغطّي املرتكزات العمودية الستة ،الثالثة املتعلقة بقابلية العيش والثالثة املتعلقة بنمط الحياة،
الفئات العرش املح ّددة لتحقيق أهداف جودة الحياة.
ن االسرتاتيجية تحظى بدعم من االسرتاتيجيات عىل مستوى قطاعات الرتفيه،
إضافة إىل ذلك ،فإ ّ
والثقافة ،والرياضة.
تغطّي املرتكزات العمودية الستة الفئات العرش لقابلية العيش ومنط الحياة

اﻟﺸﻜﻞ  :41اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت
ﺗﺄﻣﻦﻴ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة رﻓﻴﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﺄﻣﻦﻴ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

تطوير املدن

تعزيز التفاعل االجتامعي

تأمني الخدمات

توفري الخيارات

تطوير املرافق

تحفيز املشاركة

1

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

6

2

اﻹﺳﻜﺎن ،واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﴬي ،واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

7

3

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

8

4

اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﱰوﻳﺢ

9

5

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔاﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

10

وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت )ﻣﺜﻞ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(
ﻣﺔ(
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻣﺜﻞ ﻤﻧﺎذج اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،واﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎ ّ

ﻌﺎل
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔ ّ
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.4أ 1.تطوير املدن السعودية لتعزيز قابلية العيش
تحتل املدن التي تركّز عىل مواطنيها – أي املدن التي توفر أرصفة وشوارع آمنة للمشاة ،ووسائل نقل
ّ
الخاصة
عام موثوقة ،وأحياء مميزة ميكن امليش فيها بأمان وراحة – أعىل املراتب عىل املؤرشات
ّ
جع الناس عىل الخروج إىل
بقابلية العيش .فهذا التصميم الحرضي يرتك آثارا ً إيجابية عىل السكّان ،ويش ّ
مم يساعدهم عىل تب ّني منط حياة نشط .وسوف
الهواء الطلق ملامرسة مختلف األنشطة والفعاليات،
ّ
الخاصة بنمط الحياة مثل دور السينام واملالعب.
يغطّي القسم .4أ 4.بعض األماكن
ّ
ميكن تحسني التصميم الحرضي بالطرق التالية:
· سيسعى الربنامج إلنشاء حدائق ومساحات خرضاء لتتمتّع بها األرس والعائالت ولتقام فيها األنشطة
والفعاليات الخارجية؛ وسيتم تخطيط املباين الجديدة لتكون ضمن مجمعات تسمح بالوصول إىل
املرافق كمراكز التنمية املجتمعية .وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية عىل تطوير هذه
املبادرات وقيادتها بهدف زيادة الطابع اإلنساين ملدن اململكة.
ميسة ذات جودة
· سيتم تطبيق مبادئ إرشادية واضحة للتخطيط الحرضي لضامن توفّر مساكن
ّ
عالية توضع ضمن مناطق عمرانية مالمئة ،وخرضاء ،ونظيفة بيئياً؛ وسيسهم هذا األمر بني جملة من
األمور األخرى ،يف زيادة عدد الخطوات التي يقطعها الفرد يومياً إىل أكرث من  4000خطوة ،وضامن
استيفاء الحد األدىن الذي تويص به منظمة الصحة العاملية والبالغ  9أمتار مربعة من املساحات
الخرضاء لكل شخص قاطن يف املدينة.
·سيتم تطوير نظام قوي للنقل العام ،بهدف توفري بديل آمن ومريح ورسيع وصديق للبيئة يقلّل من
الزمن املستغرق يف االنتقال بني املنزل والعمل أو املدرسة ويشجع عىل التنقل دون استخدام
السيّارة .وتسعى وزارة النقل إىل تعزيز هذا الجانب من خالل تطوير مرتو الرياض ومنظومة النقل
بالحافالت .وتشمل التأثريات املتوقعة تزايد النسبة السنوية الستعامل وسائط النقل العام من صفر
مم هو سائد يف األسواق الناشئة.
إىل  115رحلة للشخص الواحد يف العام ،أي أعىل
ّ
· خالل مراحل بناء خطوط النقل العام ،ستسهم األنشطة التجارية التي ستقام عىل طول هذه الخطوط
وق واملطاعم ،إضافة إىل زيادة
الحيوية لقطاع النقل يف ضامن إمكانية الوصول إىل مراكز التس ّ
عال ،وزيادة اإلحساس باألمان.
تفاعل املجتمع ،وتب ّني منط حياة ف ّ
· سوف يضمن تعزيز الخدمات البلدية الصيانة الشاملة للمدن واستدامتها ،مبا يف ذلك تحسني عملية
جمع النفايات ومخلفات البناء ،وتحسني كفاءة إمدادات الكهرباء واملاء ،وتحسني إدارة الفتات الطرق.
ن هذا الجانب ،إضافة إىل اإلصالحات املتعلقة باإلسكان ،ليسا مدرجني ضمن برنامج جودة الحياة 2020
إ ّ
ول الوطني وبرنامج تحقيق الرؤية
مبا أنّهام يخضعان لتغطية برامج موازية أخرى مثل برنامج التح ّ
الخاص بقطاع اإلسكان.
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.4أ 2.تأمني خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم املعيشية
يحسن ترتيب املدن عىل مؤرشات قابلية العيش
إضافة إىل التصميم الحرضي والبنية التحتية ،فإن ما
ّ
هو توفّر ”الخدمات“ الجيدة وإتاحتها للمواطنني واملقيمني ،وتلبية احتياجاتهم األساسية .وقد أصبح
هناك إقرار عاملي متزايد بهذه الخدمات بوصفها حقوقاً أساسية .وبعضها تشمل فرص الحصول عىل
السكن ،والتعليم ،والعمل ،وكسب العيش ،واملحافظة عىل الصحة ،والتمتّع ببيئة آمنة .ويف املدن
التي تتص ّدر الرتتيب العاملي ،تتوفر هذه الفرص وميكن الحصول عليها بسهولة وبأسعار معقولة .كام
أنّها متوفّرة بالكم الصحيح وبالجودة املناسبة لجميع الفئات السكانية التي تحتاج إليها.
مبي أعاله ،حصلت املدن السعودية عىل مراتب منخفضة يف املؤرشات العاملية ،حيث إن
كام هو
ّ
الرتتيب الحايل للمدن السعودية يقع يف املراتب بعد املئة عىل مؤرش (إيكونوميست إنتيليجينس
يونيت ( .)EIUويعود هذا األمر جزئياً إىل النقص يف توفّر الخدمات وإمكانية الحصول عليها وجودتها.
ول الوطني )2020والجهات (وزارة الشؤون
ولتغيري هذا الوضع ،ستعمل مختلف الربامج (مثل برنامج التح ّ
البلدية والقروية ،ووزارة التعليم ،ووزارة الصحة) عىل توفري خدمات ذات مستويات عاملية ملواطني
السعودية واملقيمني فيها؛ كام يعمل برنامج جودة الحياة  2020عىل تنسيق مبادراته معها ،وسوف
يعمل عىل رصد التق ّدم املحرز:
.1إن وجود خدمات تعليمية عالية الجودة للجميع مبا يف ذلك ذوي اإلعاقة سوف يهيئ شباب
وق يف سوق العمل .وسوف تستعني هذه الخدمات التعليمية مبناهج دراسية تحتوي
اململكة للتف ّ
عىل مواضيع جديدة مثل الرياضة والفنون والثقافة ،وسيتم تدريسها وفق أحدث املناهج التدريسية
والرتبوية.
 .2إن وجود خدمات اقتصادية واجتامعية جديدة – مثل خدمات املنصة الواحدة ،والبوابات الوطنية
الرقمية للحكومة اإللكرتونية ،وإمكانية الحصول عىل الرهون العقارية املدعومة من الحكومة –
واد األعامل والرشكات ،إضافة إىل تبسيط الشؤون اإلدارية اليومية
سوف تسهم يف تلبية احتياجات ر ّ
للمواطنني واملقيمني يف اململكة.
ميسة ،وتدابري وقائية شاملة ورعاية رفيعة
عالة وبتكلفة
 .3سوف توفّر األجهزة الطبية رعاية ف ّ
ّ
ن واحدا ً من
الجودة لكبار السن لضامن توفري رعاية صحية ذات مستوى رفيع إلطالة أعامرهم؛ حيث إ ّ
املخرجات املستهدفة هو زيادة متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من  76إىل  80عاماً.
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.4أ 3 .توفري إطار ميكن من تعزيز التفاعل االجتامعي للمواطنني واملقيمني
رب ”منط الحياة الج ّيد“ الحصيلة اإلجاملية ملجموعة من الخيارات اإليجابية التي يتّخذها الناس،
يُعت ُ
ويعتمد إىل ح ّد كبري عىل عادات وسلوكيات راسخة .وليك نتمكّن من إرساء منط حياة ومعايري معيشة
ذات مستوى عاملي رفيع ،فإن الربنامج سيشجع املواطنني واملقيمني عىل أن يختاروا عيش حياة
أكرث صحة ونشاطاً طوال الوقت ،وليس فقط عندما يشاركون يف األنشطة الرتفيهية ،والثقافية،
والرتويحية ،والرياضية الرسمية .ويشمل هذا األمر حثّ املواطنني واملقيمني عىل استعامل وسائل
الخاصة بالرعاية الصحية األولية،
النقل العام أو امليش عوضاً عن قيادة السيارة ،والقيام بالزيارات
ّ
وااللتحاق بالدراسات العليا أو استكاملها ،وإبداء سلوك متسامح تجاه اآلخرين.
ن املواطنني مييلون أكرث إىل تغيري تفاعلهم االجتامعي يف حال تضافرت أربعة
لقد أظهرت األبحاث أ ّ
ونات وحصلت يف الوقت ذاته )1( :إذا كان هناك مثل أعىل أو منوذج يُحتذى به )2( ،االقتناع )3( ،إذا
مك ّ
كانوا ميتلكون املهارات والقدرات التي تسمح لهم بتطبيق التغيري ،و( )4وجود األنظمة.
يحرص الربنامج عىل تعزيز إطار اجتامعي يسهم يف إرساء عادات صحية بني صفوف مواطنيها
واملقيمني فيها وميكن أن يساعد يف تحقيق التغيري يف املجاالت التالية:
وج لها.
.1االستفادة من فكرة املثل األعىل الفعال الذي
يجسد السلوكيات املرغوبة وير ّ
ّ
 .2تعزيز الفهم والقناعة لدى املواطنني واملقيمني لتحفيز املزيد من الرغبة الطوعية لديهم .وميكن
عالة واملناهج الدراسية وورش العمل.
تحقيق ذلك من خالل حمالت التوعية الف ّ
.3االستفادة من التقنية ألمتته اإلجراءات وآليات التذكري ،كام كان الحال يف نيو أورليانز حيث كانت ت ُرسل
الرسائل النصية التذكريية إىل السكان املحليني لزيادة فحوصات الرعاية الصحية األولية ،ونجحت نيو
أورليانز يف زيادة معدالت االلتحاق بنسبة  .2%وفرص النجاح كبرية نظرا ً النتشار االتصاالت وشبكات
التواصل االجتامعي عىل نطاق واسع يف اململكة 65% :من السكان ميتلكون هواتف ذكية ،يف حني
من املنتظر أن ترتفع نسبة مستخدمي شبكة فيسبوك عىل وسائل التواصل االجتامعي من  87%إىل
 95%يف .2021
تشمل العوامل األخرى إدراج أنظمة جديدة لحثّ الناس عىل امليش والتفاعل االجتامعي وتب ّني خيارات
حة ونشاطاً.
أكرث ص ّ

79

 .4أ 4 .توفري بنية تحتية شاملة وسهلة املنال للسكّان لتخدم متطلّبات منط حياتهم
يطمح برنامج جودة الحياة  2020إىل تطوير بنية تحتية لنمط الحياة قادرة عىل املنافسة مع أفضل
وة ،عىل سبيل املثال ،مضاعفة عدد
النامذج املشابهة عىل مستوى العامل .وتشمل األهداف املرج ّ
منشآت البنية التحتية الرتفيهية والثقافية .ولكن يف املرحلة الحالية ،ال يزال تطوير البنية التحتية لنمط
الحياة يف اململكة بالنسبة للمواطنني يف مراحله األوىل .األمر الذي يدفع املواطنني إىل البحث
عن فرص الرتفيه والرتويح خارج البالد .كام توجد فرصة لتحسني املرافق من حيث الكم والنوع والتغطية
عىل مستوى مناطق اململكة.
ولتسهيل إمكانية حصول املواطنني عىل خيارات مختلفة لنمط الحياة ،تهدف اسرتاتيجية الربنامج إىل
تحديث البنية التحتية الحالية وتطوير بنى جديدة .وفيام ييل بعض أمثلة البنية التحتية لنمط الحياة
والتي سيكون لها األولوية ألنها تلبي بعض متطلبات املواطنني:
 .1احتضان املنافسات الرياضية الخارجية والفعاليات املوسيقية ،أو غري ذلك من األنشطة املختلفة.
رب املالعب بطبيعتها قوة موجهة للتامسك االجتامعي حيث أنّها تجمع يف مكان واحد عددا ً كبريا ً
وتُعت ُ
من أطياف املجتمع املختلفة اجتامعياً وثقافياً.
ماً وتحظى بأهمية كبرية فيام يتعلق بنمط الحياة ،وهي تدير اإلرث
 .2تؤ ّ
دي املتاحف دورا ً ثقافياً ها ّ
مرأى من جمهور واسع.
الثقايف للمملكة وتعرضه عىل
ً
.3ت ُعترب املرافق الرتفيهية والرياضية ،كاملالعب والصاالت الرياضية ودور السينام ،أماكن عامة يجتمع
فيها الناس بأعداد كبرية لحضور املناسبات .ونظرا ً لتوافد حشود كبرية من الناس إليها ،فمن
املخصصة إلنزال الركاب،
الرضوري أن يكون الوصول إليها سهالً من مواقف السيارات ،واألماكن
ّ
ومواقف وسائل النقل العام ،ومم ّرات املشاة واملركبات يف املناطق املحيطة.
.4املحميات الطبيعية ذات األهمية االسرتاتيجية للحياة الربية والغطاء النبايت والحيواين أو املعامل
ذات األهمية الجيولوجية أو الخاصة ،والتي تجري املحافظة عليها وإدارتها.
املخصصة
وعة مثل األلعاب وغري ذلك من األحداث
ّ
.5الحدائق الرتفيهية التي تضم معامل جذابة من ّ
لألغراض الرتفيهية.
يسعى برنامج جودة الحياة  2020إىل أن تكون مرافق البنية التحتية متوفّرة يف كافة أرجاء اململكة
وليس يف املدن الكربى فحسب ،وأن يكون باإلمكان الوصول إليها بسهولة عرب وسائل النقل العام،
وأن تكون مهيأة الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة .وتتطلب عملية تطوير البنية التحتية نفقات رأساملية
عالية ،والتي تحتاج بدورها إىل وضع سلّم أولويات واضح للمشاريع بناء عىل النتائج األساسية للمرشوع
(مثل األثر االجتامعي ،والعوامل االقتصادية ،واملدة الزمنية لإلنجاز).
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 .4أ 5.توفري الخيارات
وعــة مــن الخيــارات الشــبيهة مبــا
يطمــح برنامــج جــودة الحيــاة  2020إىل توفــر مجموعــة غن ّيــة ومتن ّ
هــو متــاح يف معظــم الــدول املتقدمــة ،ولهــذا وضعــت أهداف ـاً طموحــة للغايــة ،مثــل اســتضافة أكــر
مــن  800فعاليــة مبــارشة و 200مســابقة رياضيــة .ولتحقيــق ذلــك يركــز الربنامــج عــى إعطــاء األولويــة
للمجــاالت الثالثــة التاليــة:

اﻟﺸﻜﻞ  :42ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺧﻴﺎرات ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ﻮﻋﺔ وذات ﺟﻮدة رﻓﻴﻌﺔ ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻨ ّ
.1دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ

.2ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ

.3ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﰲ ﻣﺠﺎل ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﴩاﻛﺎت

دعم املواهب املطلوبة لبناء قاعدة للخيارات املق ّدمة
الخاصة بأمناط الحياة (مثل
يسعى برنامج جودة الحياة  2020إىل تشجيع تطوير قاعدة املواهب
ّ
الفنانني ،والرياضيني ،إلخ) التي سوف تطلق كافة أنواع األنشطة والفعال ّيات املرتبطة بنمط الحياة،
وتحافظ عىل استمرارها .وباإلمكان إطالق هذه العملية من خالل االستثامر يف املواهب الحالية يف
رب قادرة عىل إنجاز أعامل ذات جودة عالية .إضافة إىل ذلك ،يهدف الربنامج إىل
اململكة والتي تُعت ُ
البحث عن مواهب جديدة يف املجاالت املختلفة .ويهدف الربنامج عىل وجه التحديد إىل دعم أصحاب
املتخصصة.
املواهب من خالل تطوير برامج مستهدفة ،وتقديم الدعم املايل ،وتوفري املرافق
ّ
توسيع نطاق خيارات منط الحياة املق ّدمة لتتجاوز الجمهور التقليدي
تتمثّل الخطوة األوىل نحو زيادة نطاق الخيارات املق ّدمة يف تحديد احتياجات الجمهور ،بحيث ال
توجه فقط للعائالت وإمنا تأخذ يف االعتبار فئات املجتمع األخرى (مثل الشباب العازبني ،واملراهقني،
إلخ) .فعىل سبيل املثال ،توجه معظم خيارات الرتفيه املتوفّرة حالياً يف املراكز التجارية (املوالت)
مة يف بلد تقل أعامر غالبية سكّانه عن  30عاماً .وستشتمل األنشطة
حرصياً لألطفال .وهذه خطوة مه ّ
والفعاليات والخدمات املق ّدمة عىل خيارات واسعة من حيث األسعار لضامن وصولها إىل جميع فئات
املجتمع.
توفري خيارات ذات جودة رفيعة بالتعاون مع أبرز املؤسسات العاملية
إضافة إىل ما سبق ،يسعى برنامج جودة الحياة  2020إىل الرشاكة مع املؤسسات الدولية من أجل
توفري املزيد من الخيارات املتاحة ،وضامن توافقها مع املعايري الدولية .ففي الوقت الحارض ،تحتاج
رشكات الرتفيه املحلية إىل املزيد من الخربة واملعرفة لتقديم عروض وخدمات ذات جودة رفيعة.
ولس ّد هذه الفجوة يف مجال القدرات ،يحتاج الربنامج اىل الدخول يف رشكات مع املؤسسات العاملية
املرموقة .
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.4أ 6.تحفيز املشاركة
يهدف برنامج جودة الحياة  2020إىل تشجيع املواطنني عىل زيادة مشاركتهم يف األنشطة
رب األهداف املوضوعة لنمط الحياة طموحة للغاية وهي
والفعاليات املرتبطة بنمط الحياة .وتُعت ُ
تشمل بعض األهداف البارزة مثل مضاعفة إنفاق األرس عىل الفنون والثقافة .وليك تتمكّن اململكة
من الوصول إىل معايري عاملية لنمط الحياة ،سيقوم الربنامج بتشجيع املواطنني واملقيمني عىل
وعاً .ويشمل هذا األمر ضمناً تجاوز
املشاركة يف املزيد من خيارات منط الحياة األنشط واألكرث تن ّ
الخيارات التقليدية املتمثلة يف مراكز التسوق واملطاعم ،والشاليهات وزيارة املتاحف ،وحضور
املعارض الفنية ،وزيارة املحميات الطبيعية وغريها.
•زيادة الوعي باألنشطة والفعاليات الخاصة بنمط الحياة :سيبذل الربنامج جهودا ً يف تعريف
الجمهور باملجموعة املتنوعة من األنشطة والفعاليات الخاصة بنمط الحياة،
•االستفادة من فكرة املثل األعىل :سيشجع الربنامج املواطنني عىل حضور املناسبات الثقافية أو
الرياضية من خالل حضور بعض املسؤلني والشخصيات املعروفة لها .وسيساعد هذا األمر عىل
زيادة التقبل االجتامعي ملختلف األنشطة والفعاليات.
•الرتويج لفكرة تطوير مجتمعات تتب ّنى أنشطة منط حياة معينة :إحدى الطرق املستخدمة لزيادة
الخاصة بنمط الحياة هي الرتويج لفكرة تطوير املجتمعات
مشاركة الناس يف األنشطة والفعاليات
ّ
ن هذه املجتمعات سوف تع ّزز حالة التفاعل والتبادل بني الناس .وتشمل قامئة األدوات التي
أل ّ
تساعد يف التفاعل املجتمعي هذا املناسبات الخاصة بالتعارف ،والعروض الحية ،وورش العمل ،إلخ.
•تحفيز مشاركة السعوديني يف سن مبكرة :ينبغي تعزيز الرغبة يف املشاركة يف األنشطة
والفعاليات منذ الطفولة .فعىل سبيل املثال ،يحفّز التشجيع عىل مامرسة األنشطة الرياضية أو
الفنية يف املدرسة األمناط السلوكية األكرث فاعلية للطالب.

82

.4أ 7.وضع األنظمة والترشيعات
مم يؤث ّر عىل جودة الحياة بشكل عام.
تشكّل البيئة التنظيمية تح ّدياً رئيسياً يف العديد من املجاالت،
ّ
وعموماً ،هناك قضيتان أساسيتان )1( :العوائق التنظيمية؛ ( )2الضعف يف الحوافز التنظيمية .ونتيجة
م القطاع
لهاتني املسألتني ،فإ ّ
ن عامة الناس سيرت ّ
ددون يف التفاعل مع الخيارات الجديدة،و س ُيح ِج ُ
الخاص عن االستثامر .وبالتايل ميثل تحديث اإلطار التنظيمي خطوة جوهرية أوىل نحو تحقيق األهداف
املرجوة.
هناك خمس فئات من األنظمة التي تحتاج إىل تعديل من أجل السامح باملشاركة يف نطاق واسع من
ونات منط الحياة:
مك ّ
•قوانني حامية األفراد عند مامرسة األنشطة املختلفة؛ هي قوانني رضورية لفتح جميع األماكن
يف أنحاء اململكة أمام جميع من يريدون املشاركة من الجنسني يف األنشطة والفعاليات الفنية،
ن هذه األنشطة مقبولة ومناسبة.
والثقافية ،والرتفيهية ،والرياضية ،وغريها ،والتأكيد عىل أ ّ

•
ن
•منح تراخيص للرشكات واألعامل املرتبطة بنمط الحياة خطوة مطلوبة إلرسال إشارة إىل السوق بأ ّ

ن ذلك سيسمح للجامعات
االستثامر يف الصاالت الفنية والحدائق الرتفيهية هو ”استثامر ج ّيد“ .كام أ ّ
بتأمني مسارات مهنية جديدة للمساعدة يف بناء كامل املنظومة املحيطة بهذه األنشطة
والفعاليات.

•
•السامح باستعامل املرافق الحكومية لتمكني القطاع الخاص من استئجار املساحات الحالية

وتفعيلها ،مع احتامل تحقيق إيرادات رسيعة للدولة والتقليل يف الوقت ذاته من الحاجة إىل ضخ
املزيد من النفقات الرأساملية .وسيسهم ذلك يف ازدهار النوادي والعروض واملعارض والخدمات
املساندة.

•
•تحديث ضوابط التطوير الحرضي من أجل التشجيع عىل عمليات البناء التي تركّز عىل خدمة الناس،

عىل أن تشمل هذه العملية مبادئ إرشادية بخصوص الح ّد األدىن املسموح به للمساحات الخرضاء
يف مناطق التطوير .كام أن تحديث ضوابط البناء سيدعم حركة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
األمر الذي يسمح لجميع الفئات السكّانية بأن تكون نشطة.

•
•عمليات ترخيص شفافة وبسيطة لتسهيل دخول الرشكات التي تقدم الخدمات املرتبطة بنمط الحياة

وتقديم خدمات جديدة ،مثل الصاالت الرياضية واملطاعم ،والصاالت الفنية ،واملسارح ،وغريها.
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 .4أ 8.وضــع منــوذج مســتدام للتمويــل (مثــل منــاذج الرشاكــة بــن القطاعــن العــام
مــة)
والخــاص ،والحوافــز املق ّدمــة للقطــاع الخــاص ،واالســتثامرات العا ّ
تطمح رؤية اململكة  2030إىل الوصول باالقتصاد إىل مرحلة التقليل من االعتامد عىل القطاع العام
واإليرادات النفطية ،وإىل حالة من النمو والتنمية املستدامني .وقد أثبتت الصناعات اإلبداعية بأنّها من
املح ّركات والروافد األساسية للنمو االقتصادي يف أنحاء العامل .فعىل سبيل املثال ،يق ّدر إسهام
الثقافة والفنون يف االقتصاد األمرييك بنحو  700مليار دوالر .ويف اململكة املتحدة ،يضيف دوري
الدرجة املمتازة ونوادي كرة القدم أكرث من  3مليارات دوالر إىل االقتصاد .ومث ّة فرص عديدة الزدهار
هذه القطاعات يف اململكة ،وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من مناذج التمويل بهدف تحفيز
القطاع الخاص عىل االستثامر ،سواء يف النفقات الرأساملية أو النفقات التشغيلية.
ويتمثل الهدف الرئييس للربنامج يف تقليل نفقات القطاع العام إىل أقىص حد ممكن وزيادة مشاركة
القطاع الخاص يف وضع االسرتاتيجية .وقد اعتمد برنامج جودة الحياة  2020عىل أربع أساسيات لتحقيق
هذه األهداف:
•تحسني مشاركة القطاع العام يف املجاالت الحيوية -ضامن أن تقترص مشاركة القطاع العام عىل
املجاالت التي تحتاج إىل نفقات رأساملية عالية ويكون العائد عىل االستثامر فيها ضعيفاً ،وبذلك
يكون دور القطاع العام محفزا ً لنمو القطاع وعليه فانه يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبالً.
•
•توفري جميع العوامل الرضورية (غري املالیة) للحد من مخاطر االستثامر -التأكد من إزالة جميع

الحواجز غیر املالیة التي تحد من مشارکة القطاع الخاص .وتشمل هذه الحواجز املخاطر التنظيمية،
واألطر القانونية ،وما إىل ذلك.

•
•توفري حوافز مالية لتعويض الفجوات الربحية يف القطاعات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
•
•اإلدارة الفعالة ملشاركة القطاع الخاص -ضامن اإلدارة االستباقية لفرص املشاركة يف القطاع الخاص

من خالل تحديد وربط املستثمرين وفرص االستثامر بنشاطات جميع القطاعات.

•
•تعترب األساسيات األربعة رضورية لتنفيذ الربنامج واآلثار املرتتبة عىل جميع عنارص خطة التنفيذ ،من

محفظة املبادرات إىل قسم الحوكمة.

تحسني مشاركة القطاع العام يف املجاالت الحيوية:
حدد الربنامج ،كجزء من اسرتاتيجيته ،منوذج التمويل األمثل (عىل سبيل املثال دور القطاع الخاص مقابل
القطاع العام) يف التطورات الرئيسية يف جميع القطاعات .وتعتمد آليات التمويل األمثل عىل عاملني
هام( :أ) حجم االستثامر ،و(ب) العائد املتوقع عىل االستثامر .وباختصار ،فإن املشاريع ذات العوائد
املرتفعة وانخفاض حجم االستثامر (مثل دور السينام) هي التي يتوقع أن يؤدي القطاع الخاص دورا ً
رائدا ً فيها .ومن ناحية أخرى ،يتوقع أن يقود متويل القطاع العام مشاريع تجارية ذات استثامرات كبرية
وعائدات مالية منخفضة.
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النامذج التمويلية لقطاعات

اﻟﺸﻜﻞ  :43اﻟﻨﺎﻤذج اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮﻴة

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤراتاﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة

اﻟﴩاﻛﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﳌﺤﲇ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

2ب

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

1

اﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

3ب

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

2أ

اﻟﴩاﻛﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

3أ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

لقــد صنــف الربنامــج جميــع القطاعــات الفرعيــة لتحديــد املزيــج الصحيح بــن االســتثامرات الخاصــة والعامة.
وقــد اســتخدم هــذا التصنيــف لتحديــد امليزانيــات املختلفــة للربنامــج وكذلــك االســتثامرات املتوقعــة
للقطــاع الخــاص .وســيتم تضمــن هــذا التوزيــع يف املبــادرات املختلفــة ضمــن محفظــة الربنامــج.
ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﴍﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ  +اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺒﺎرزة

ﻣﺘﺎﺣﻒ

ﻣﻀﺎﻤر اﻟﺴﻴﺎرات

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻼﻫﻲ

ﻣﻠﻌﺐ

ﻣﻨﺘﺰه أﻟﻌﺎب ﻣﺎﺋﻴﺔ

ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻔﻼت

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻮق

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮان

دار ﻋﺮض اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

ﻣﻀﺎﻤر ﺟﻮﻟﻒ

أﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺎﻲﺋ

ﻣﴪح

ﻣﻘﺎﻫﻲ

اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺑﺪاع

ﻣﻌﺎرض ﻓﻨﻮن

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﲇ

ﺣﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﳌﻄﺎﻋﻢ

ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻔﻼت

ﺻﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

يف حالــة املشــاريع التــي يشــكل فيهــا القطــاع العــام أكــر مصــدر للتمويــل ســيكفل الربنامــج مشــاركة
القطــاع الخــاص فيهــا (عــى ســبيل املثــال ،ميكــن للقطــاع الخــاص أن يكــون مشــغالً ملــروع ممــول مــن
القطــاع العــام).
اﻟﺸﻜﻞ  :45واﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﺘﻰ؟

ﻣﺎذا؟

ﻛﻴﻒ؟
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خيار التمويل ( :)1استثامرات القطاع الخاص
يسعى برنامج جودة الحياة  2020إىل تشجيع استثامرات القطاع الخاص ،وتحديدا ً االستثامرات الصغرية
واملتوسطة التي من املتوقع أن تحقق عوائد مرتفعة منذ البداية .وسترتكّز هذه االستثامرات ،عىل
األغلب ،يف القطاعات التي يوجد فيها طلب حا ٍ
ل دون الحاجة إىل مشاريع بنية تحتية إضافية كبرية.
واد األعامل قادرين عىل تطبيق النامذج التجارية
ويف أنشطة مثل دور السينام واملطاعم سيكون ر ّ
التقليدية بنجاح كام رأينا عىل املستوى الدويل.
ولة حكومياً لدعم قطاع منط الحياة بهدف تشجيع
وسيدعم برنامج جودة الحياة  2020إنشاء حاضنات مم ّ
مة للثقافة،
ر ّ
مة للرتفيه ،والهيئة العا ّ
واد األعامل ودعمهم .ويف الوقت الحارض ،متتلك الهيئة العا ّ
رسعات ومراكز ابتكار لتنشيط املحتوى املحيل.
ووزارة التعليم ،خططاً لبناء وإنشاء م ّ
خيار التمويل ( :)2الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
بالنسبة للمشاريع األكرب حجامً ذات العوائد املتوسطة أو غري املؤكّدة ،تُعترب الرشاكات بني القطاعني
العام والخاص عىل األغلب اآللية األفضل للحدد من املخاطر بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص مع
تقليل املوارد املستثمرة من الجهات الحكومية يف الوقت نفسه إىل الح ّد األدىن .وت ُستخدم هذه
اآللية عىل نطاق واسع يف أنحاء العامل إلنشاء املشاريع الثقافية والرياضية ،إضافة إىل استخدامها
يف فئات أوسع من فئات قابلية العيش مثل الرعاية الصحية وأنظمة الطاقة واملياه .ويف هذه الحالة،
فإن منطني عىل األقل من املشاريع ميكن أن يندرجا ضمن هذه الفئة؛ أولهام املشاريع املط ّبقة عىل
هل االستثامر من خالل مجموعة من األدوات التي تشمل
مستوى املدينة حيث ميكن للبلدية أن تس ّ
إتاحة األرايض وتوفري الخدمات أو تقديم التمويل الفعيل .كام ميكن االستعانة بهذا الخيار يف حاالت
ما النمط الثاين فيشمل املشاريع األكرب حجامً
املالعب ،واملسارح ،وغري ذلك من مباين البنية التحتية .أ ّ
مة مثل أموال صندوق االستثامرات العامة
التي تتطلب متويالً مشرتكاً .وميكن استخدام األموال العا ّ
للمشاركة يف التمويل إىل جانب كبار املستثمرين املحليني والدوليني.
خيار التمويل ( :)3التمويل الوطني والبلدي (األمانات)
الخاصة بنمط الحياة وقابلية العيش يستدعي توفري متويل لألنشطة
ن إنشاء ال ُبنى التحتية والربامج
إ ّ
ّ
ذات العوائد القليلة أو التي ال تحقق أي عوائد .فعىل سبيل املثال ،تعترب حصص الفنون أو بعض
الحدائق الصغرية يف األحياء عامالً مهامً لتحقيق النتائج املنشودة .وحتى بعض االستثامرات األكرب
ول بهذه الطريقة.
حجامً مثل صاالت العرض الجديدة املخصصة للفنون والثقافة ميكن أن مت ّ
توفري حوافز مالية لتعويض الفجوات يف الربحية يف القطاعات
برصف النظر عن تحديد آلية املصادر الرئيسية لالسرتاتيجية ،سوف يستفيد الربنامج من الحوافز املالية
لتعويض الثغرات املحتملة يف الربحية أو تذليل العقبات االستثامرية .ومن هذا املنطلق ،أنشأ الربنامج
ثالثة صناديق مختلفة للقطاعات الرياضية والرتفيهية والثقافية بقيمة  3مليار ريال سعودي تقريباً.
وستتم إدارة ھذه األموال من قبل الربنامج ،وسيتم استخدامها كاستثامرات أولية يف القطاعات
الناشئة ،وتغطية الربحية يف مناطق معینة أو عروض محددة.
وقد اشتمل الربنامج عىل ثالث مبادرات.
توفري جميع العنارص الرضورية (غري املالية) للحد من مخاطر االستثامر
سيقوم برنامج جودة الحياة  2020بتوفري اآليت:
 تعزيز املشاركة ،التي تسعى إىل تسهيل تنمية القطاع من خالل الرتويج والتسويق. -وضع اللوائح ،سيتم وضع إطار تنظيمي مالئم للقطاع.
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يتــم تضمــن  45مبــادرة يف محفظــة لتغطيــة التنظيــم ومفاهيــم املشــاركة (انظــر القســم .5أ  -محفظة
املبادرات)
اإلدارة الفاعلة ملشاركة القطاع الخاص:
عىل الرغم مام تقدم ،ال يشارك القطاع الخاص يف فئات معينة بشكل تلقايئ وغالباً ما يحتاج إىل
التيسري والتحفيز .ويف جميع الفئات التي يتوقع أن يستثمر فيها القطاع الخاص ،يلزم وضع آليات
لضامن إعالم الجهات املعنية يف القطاع الخاص بفرص االستثامر األساسية وإقناعهم بها.
تتمثل الخطوة األوىل لتحقيق ذلك يف إعداد دراسات جدوى عىل مستوى املناطق تسلط الضوء
عىل أكرب الفرص االستثامرية املوزعة حسب املوقع الجغرايف والفئة .وستكون هذه الدراسات مبثابة
أساس للتواصل مع املستثمرين وإبراز الفرص االستثامرية لهم وإقناعهم بها.
ويهدف برنامج جودة الحياة  2020إىل التعامل مع املستثمرين من خالل آليتني منفصلتني )1( :سيكون
لكل جهة (مثل الهيئة العامة للرتفيه والهيئة العامة للثقافة) مبادرات تركز عىل تحديد املستثمرين
املحتملني من خالل إعداد املواد التسويقية والفعاليات واالجتامعات الشخصية )2( .يقوم الربنامج
مبساعدة الهيئة العامة لالستثامر بأنشطة مامثلة ملا تقوم به الجهات التي تتبع نهجاً أكرث شمولية
بهدف تلبية احتياجات التمويل الخاصة لجميع الفئات (عىل سبيل املثال ،من خالل إرشاك صناديق
االستثامر) .وستوفر هذه املبادرات مجتمعة إمكانية التواصل مع الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
وإقناعها بجدوى فرص االستثامر وربحيتها.
سوف يحول برنامج جودة الحياة  2020الفرص االستثامرية إىل واقع من خالل إنشاء لجنة
لالستثامر،يتمثل دورها يف اإلرشاف عىل تطوير وتنفيذ جميع الفرص االستثامرية .ومن املقرر أن
تتشكل اللجنة من مزيج يضم ممثيل «الحضور الدائم» ،من مكتب الربنامج والهيئة العامة لالستثامر.
ويتم فقط دعوة الجهات املمثلة األخرى (عىل سبيل املثال ،الهيئة العامة للثقافة ،والهيئة العامة
للرتفيه ،والهيئة العامة للرياضة ،والهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع ،وغريها) ،عندما يكون
جدول أعامل االجتامعات متعلقاً بدورها داخل اللجنة.
سیتم تحفيز النهج املتبع لتحقيق االستثامرات من خالل مسارين رئيسيني« :التنشيط القطاعي»
و«ھیکلة فرص االستثامر».
ستقوم لجنة االستثامر ،من خالل «التنشيط القطاعي» ،بأنشطة ترويج االستثامر وأنشطة توفري الفرص
االستثامرية املحتملة (مثل مقرتحات القيمة للقطاعات ،وتحديد املستثمرين وتحديد أولوياتهم،
والعروض الرتويجية املتنقلة ،وعقد اجتامعات مبارشة مع املستثمرين ،وغريها).
سوف تتضمن عملية «هيكلة فرص االستثامر» أربعة أنشطة رئيسية ،هي :تحديد االستثامرات املتعلقة
بجودة الحياة يف جميع أنحاء اململكة؛ التقييم ،إعداد الحزم والباقات االستثامرية؛ إعداد التحليالت
التفصيلية واختبار الفرص املتاحة يف األسواق .ومن املقرر أن تتبع هيكلة الفرص االستثامرية خمسة
مبادئ توجيهية رئيسية ،هي :تقليل اإلنفاق الحكومي ،وتعظيم جاذبية الفرص االستثامرية للقطاع
الخاص ،وتعظيم األثر االجتامعي واالقتصادي ،وإعطاء األولوية لالستثامرات املتقدمة ،وتعظيم
املنافسة يف القطاع الخاص بغية ضامن متيز الجودة وتحقيق االستدامة.
سوف يعمل الربنامج والهيئة العامة لالستثامر عىل تحقيق التعاون مع الجهات الفاعلة املعنية وذلك
بغرض تنفيذ االستثامرات مبا يتسق مع أهداف الربنامج إىل جانب تحقيق أقىص قدر من الفوائد لصالح
الدولة.
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.4ب االعتبارات االسرتاتيجية
تب ّنى برنامج جودة الحياة  2020ستة مبادئ توجيهية لدعم االسرتاتيجية الشاملة للربنامج.
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املوضوع

التوصيف

القرار املتّخذ وتبعاته

املقاربة الشمولية لجودة الحياة

منط الحياة ليس قادرا ً عىل تحديد
الجودة اإلجاملية للحياة لوحده إذا مل
تكن هناك بنية تحتية وخدمات أساسية
متاحة للمواطنني واملقيمني.

محفظة مبادرات برنامج جودة الحياة  2020التي تغطّي كالً من
قابلية العيش ومنط الحياة إىل درجات متفاوتة:
رصد ودعم املبادرات ذات الصلة والتي تنفذها الربامج األخرى
لتحقيق الرؤية و/أو الجهات األخرى
امتالك أي مبادرة أخرى ترتبط بأي بعد من أبعاد قابلية العيش أو
منط الحياة وال تغطيها الربامج األخرى لتحقيق الرؤية و/أو الجهات
األخرى – مع إرشاك املزيد من الجهات ذات الصلة يف الربنامج
(مثل وزارة اإلسكان ،ووزارة التعليم)

مشاركة القطاع الخاص

ونات األساسية لجودة
مكن توفري املك ّ
الحياة (مثل البنية التحتية ،أو الخدمات،
أو الخيارات املقدّمة) إما من قبل
الدولة – غالباً عندما تكون ربحيتها
رب جزءا ً من دور
منخفضة أو عندما ت ُعت ُ
الحكومة – أو من قبل القطاع الخاص –
غالباً ما تكون هناك حاجة إىل ابتكارات
جوهرية وتكون مربحة.

من املتوقع أن يتم توفري الجزء األكرب من األموال املنفقة عىل
البنية التحتية من القطاع الخاص ،مع وجود عدد من املبادرات التي
ممها الجهات املختلفة لتسهيل االستثامر الخاص.
تص ّ
سرتكز خطط اإلنفاق الحكومي عىل البنية التحتية واملجاالت ذات
الربحية املنخفضة (مثل املكتبات) ،وعىل تجديد وتفعيل األصول
الحالية (مثل املالعب الحالية) ،وعىل عدد من االستثامرات البارزة
(مثل دار األوبرا  ،ومراكز تدريب النخبة).
سرتكز خطط اإلنفاق الحكومي التشغييل عىل إفساح املجال أمام
االقتصاد اإلبداعي (مثل متويل الربامج املدرسية الجديدة ،وتوفري
املنح ،وإنشاء برامج االحتضان).

وع االجتامعي السكّاين
التن ّ
والجغرايف

الخاصة بقابلية العيش
تت ّنوع التطلعات
ّ
ومنط الحياة بحسب املواطنني
واملقيمني وأماكن السكن
الحل املوحد ملوامئة جميع رشائح
املجتمع

تج ّنب تب ّني مقاربة تقوم عىل توفري حل واحد يناسب الجميع
والرتكيز عىل توفري مجموعة من الخيارات
وع السكّاين من خالل ضامن تحسني املبادرات
الرتكيز عىل التن ّ
املطبّقة لجودة الحياة اليومية ملختلف الفئات العمرية،
واملستويات االقتصادية ،والجنسيات ،ولكال الجنسني.

املستقبل كنقطة انطالق

سيعمل برنامج جودة الحياة 2020
والجهات التنفيذية املعنية عىل
تغي متد ّرج اعتبارا ً من اليوم،
تحقيق
ّ
ولكن سيعملون أيضاً عىل تحديد هدف
يقوم عىل إعادة تعريف منط الحياة
يف اململكة بالكامل والبناء لتلبية
هذه االحتياجات

تستند األهداف ومؤرشات األداء الرئيسية إىل املامرسات الدولية
املثىل وتطلعات البالد ،وهي ليست مبنية عىل الوضع الحايل
واملسار السابق يف اململكة فقط.

تطلعات بال عوائق

ولية لربنامج جودة
تتطلّب الطبيعة التح ّ
الحياة  2020تطلعات طموحة يف
جميع املجاالت التي ستؤخذ عىل أنها
متكاملة

تب ّني مقاربة غري مقيّدة يف تحديد املبادرات ،بحيث ال يوجد أي
موضوع يُستبعد من الحسبان إذا كان يؤثر مبارشة عىل جودة
الحياة.

االفتخار بالوطن

الشعور باالفتخار بالوطن هو مح ّرك
أسايس جدا ً لتحقيق تفاعل السكّان،
يف مجتمعاتهم ومدنهم وبلدهم.

الرتكيز عىل تعزيز الشعور باالفتخار بالوطن من خالل تطوير
الخاصة بنمط
وعة ومثرية من األنشطة والفعاليات
ّ
مجموعة من ّ
الحياة والتي تجعل املواطنني واملقيمني يشعرون بالسعادة
والفخر لكونهم يعيشون يف اململكة.

.4ج االعتامدات والتعارضات مع مبادرات برامج تحقيق الرؤية األخرى
تتخــذ العديــد مــن املبــادرات يف إطــار رؤيــة عــام  2030تدابــر لجعــل اململكــة مكانـاً يوفــر جــودة حيــاة
رفيعــة املســتوى للمواطنــن واملقيمــن .وقــد أجريــت عمليــة شــاملة لتحديــد خصائــص جــودة الحيــاة
التــي تعتمــد عــى األهــداف االســراتيجية لربامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى أو تتعــارض معهــا .ميكــن حــل
هــذه االعتــادات أو التعارضــات مــع مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة األخرى من خالل توســيع مســتهدفات
الطمــوح ،وتوســيع النطــاق ،وضــان التنســيق الوثيــق (مبــا يف ذلــك آليــات الرصــد) بــن برنامــج جــودة
الحيــاة  2020ومبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة املعنــي.
الربامج املعن ّية
برنامج التحول الوطني 2020

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج اإلسكان
برنامج التوازن املايل

برنامج الخصخصة

برنامج الرشاكة االسرتاتيجية

صندوق االستثامرات العامة

االعتامدات أو التعارضات

القرار االسرتاتيجي
ینبغي أن يتامىش نطاق بعض مبادرات الربنامج
وطموحاته مع اسرتاتيجية برنامج جودة الحياة
2020
وللقيام بذلك ،يلزم التنسيق الوثيق من خالل
عقد اجتامعات شهرية/ربع سنوية بني الربنامج
وبرنامج التحول الوطني بشأن املبادرات التي
تتعلق بجودة حياة املواطنني
وفيام ييل بعض األمثلة التي ينبغي أن تتطابق
فيها طموحات مبادرات برنامج التحول الوطني
ونطاقه مع تلك الخاصة بجودة الحياة يف برامج
تحقيق الرؤية:
يشمل التصميم الحرضي الرتكيز عىل إمكانية
امليش من ضمن مبادرات أخرى تعزز قابلية
العيش
يشمل االقتصاد الرقمي بناء املدن الذكية
وضامن توافر أحدث تقنيات االتصال لجميع
املواطنني واملقيمني
ويف مجال الرعاية الصحية ،ينبغي أن يشمل
النطاق تطوير املستشفيات يف اململكة

متتلك جهات برنامج التحول الوطني عدة مبادرات
تحسن جودة الحياة
متعلقة بالخصائص التي
ّ
وتشمل التداخالت مع مبادرات تحقيق الرؤية ما
ييل:
تعزيز قابلية العيش يف املدن من خالل تحسني
التصميم الحرضي والحد من التلوث وإعادة تأهيل
املناظر الطبيعية
تحسني جودة الخدمات العامة املقدمة يف
املدن السعودية (املرافق ،النقل العام،
الحكومة اإللكرتونية ،إلخ)
تعزيز السالمة املرورية لجعل الطرق يف
اململكة أكرث أماناً
تطوير االقتصاد الرقمي لتوفري فرص جديدة
للمواطنني واملقيمني للمشاركة يف التجارة
تحسني الوصول والقيمة التي يوفرها نظام
الرعاية الصحية ،وضامن تعزيز الوقاية من
التهديدات الصحية ،وتحسني فعالية نظام الرعاية
االجتامعية
اتخاذ تدابري لضامن تكافؤ الفرص يف سوق
العمل
وضع آليات للرصد لضامن بقاء القيم الوطنية
إطالق مبادرات لتحسني إمكانية الحصول عىل
سليمة مع زيادة تنوع قنوات الرتفيه وزيادة
التعليم وتحسني جودته يف اململكة
توافرها
إرساء القيم الوطنية وتعزيز الشعور باالنتامء
التطوعي بني السكان
الوطني والخُلق
ّ
رعاية قيم اإلنصاف والشفافية واالعتدال
والتسامح
مستوى كبريا ً من دخول
سيستهدف الطموح
تحسني قابلية العيش يف اململكة من خالل
ً
تحسني الرتابط املحيل واإلقليمي والدويل
السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل
تفعيل االستدامة طويلة األجل للمملكة
بالوقود البديل
باالستثامر يف املصادر املتجددة
توطني الصناعات الواعدة
يشمل النطاق توفري السكن املناسب للجميع
ضامن توافر املنازل وجودتها ومعقولية
أسعارها.
متكني ملكية منازل مناسبة بني األرس السعودية
وضع آلية رصد لتتبع األثر املحتمل عىل زيادة
تحفيز االستثامر الخاص يف قطاعات قابلية
الرضائب يف مستويات االستهالك يف قطاع
العيش ومنط الحياة
الحد من الرضائب عىل استهالك سلع منط الحياة
الرتفيه
لتشجيع املزيد من املشاركة
ضامن وضع إطار واضح للرشاكة بني القطاعني الرصد الدقيق لضامن االلتزام برشوط الرشاكة بني
العام والخاص لصالح مؤسسات القطاع الخاص القطاعني العام والخاص أثناء دورة االستثامر يف
القطاع الخاص
التي تستثمر يف مشاريع منط الحياة
ضامن تحديد أطر واضحة لجذب املستثمرين رضورة املتابعة املستمرة لضامن االلتزام برشوط
عقد الرشاكات االسرتاتيجية مع املستثمرين
األجانب وعقد رشاكات معهم يف مشاريع منط
األجانب خالل دورة حياة االستثامر
الحياة
مشاريع ضخمة تتمحور حول منط الحياة

متثيل الربامج يف مجلس اللجان التأسيسية
بصندوق االستثامرات العامة املتعلقة بالفرص
يف مجال االستثامرات
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لضــان املواءمــة مــع برامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى ،فض ـاً عــن جهــات التنفيــذ األخــرى ،اتخــذ برنامــج
جــودة الحيــاة  2020إجــراءات ملموســة لتطويــر مزيــد مــن عمليــات الربــط األوليــة .تواصــل الربنامــج مــع
كل جهــة ،تشــارك كليــاً أو جزئيــاً يف برنامــج جــودة الحيــاة  ،2020وحقــق مواءمــة عــى مســتوى كل
األبعــاد الرئيســية للربنامــج .ميكــن تقســيم األطــراف املعنيــة يف هــذه العمليــة إىل ثــاث مجموعــات
رئيســية :جهــات ذات عالقــة بقابليــة العيــش ،وجهــات ذات عالقــة بنمــط الحيــاة ،وجهــات داعمــة.
م التوافق بني الربنامج والجهات املعنية عىل املواضيع التالية:
ت ّ
•مقاييس الربنامج
•مستهدفات مؤرشات األداء الرئيسية
•متابعة املبادرة و/أو املسؤولية عنها
•ميزانيات املبادرة
•املواءمة عىل مستوى الجهة أو مستوى الربنامج
يقــدم الجــدول التــايل وصف ـاً تفصيلي ـاً للمواءمــة بــن برنامــج جــودة الحيــاة  2020والجهــات املختلفــة
املعنيــة.
الجهة

تعليقات عىل االتفاق
قابلية العيش
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وزارة التعليم

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي النتيجة يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة،
وعدد الجامعات املحلية املصنفة عاملياً)

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

 التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي تنافسية املواهب عاملياً ،معدّل البطالة،معدّل بطالة املرأة)
 -مواءمة مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات مع طموحات رؤية 2030

وزارة اإلسكان

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي نسبة متلّك السكن واملنازل الحالية ،الحصة
السكنية (آالف املنازل) نسبة إىل عدد السكان (يرجى املالحظة أن هذا املؤرش مملوك من قبل برنامج جودة الحياة
))2020

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي حصة الفرد بالكيلومرت املربع من املساحات
الخرضاء ،عدد الخطوات التي يخطوها كل شخص يومياً ،عدد الساعات التي يقضيها الراكب عالقاً يف االزدحام
املروري يف السنة الواحدة ،نسبة النفايات املعاد تدويرها من إجاميل النفايات املنتجة)

وزارة النقل

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020

وزارة الطاقة والصناعة
والرثوة املعدنية

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي نسبة الطاقة املتجددة إىل إجاميل الطاقة
املستخدمة)

املركز السعودي لكفاءة
الطاقة (برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية)

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي نسبة انتشار السيارات الكهربائية)

الهيئة العامة للطريان
املدين

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي الرحالت الجوية الدولية املبارشة ،إما حسب
املدينة أو حسب التكرار)

وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات ضمن برنامج
التحول

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي مؤرش جاهزية الشبكة ،مؤرش مسح الحكومات
اإللكرتونية)

وزارة االقتصاد والتخطيط

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي مؤرش الفساد)

وزارة الصحة

 التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة ( 2020أي متوسط العمر املتوقع ،معدّل البدانة ،انتشاررسة املستشفيات لكل  1,000شخص ،اإلنفاق الصحي من املرصوفات النرثية ،عدد الوفيات جراء الحوادث
السكّري ،أ ّ
املرورية عن كل 100,000نسمة)  -املوافقة عىل دعم ومتابعة  37مبادرة

وزارة الداخلية

 االتفاق عىل برنامج تحقيق رؤية جودة الحياة ليتوىل مسؤولية  3مؤرشات أداء رئيسية و 7مبادرات تتعلقبالجرمية
 -التوافق عىل النتائج وامليزانيات املتوقعة للمبادرة

منط الحياة
الهيئة العامة للرياضة
الهيئة العامة للثقافة
الهيئة العامة للرتفيه
الهيئة العامة لإلعالم
املريئ واملسموع

 -التوافق عىل تويل برنامج تحقيق رؤية جودة الحياة مسؤولية مؤرشات األداء الرئيسية واملبادرات وامليزانيات

وزارة الثقافة واإلعالم
وزارة التعليم
الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني

التوافق عىل مؤرشات األداء الرئيسية واالتفاق عىل الدعم يف متابعة تنفيذ املبادرات التي ال ميلكها الربنامج

وزارة اإلسكان

 االتفاق عىل امتالك مبادرة إسكان واحدة ضمن برنامج جودة الحياة 2020-التوافق عىل النتائج وامليزانيات املتوقعة للمبادرة

الهيئة العامة لالستثامر

 التوافق عىل الخطوات التالية الخاصة بكل جهة (الهيئة العامة للرياضة ،الهيئة العامة للثقافة ،وزارة الثقافةم إعطاؤها األولوية لالستثامر األجنبي
واإلعالم ،الهيئة العامة للرتفيه) -التوافق عىل املبادرات التي سيت ّ
املحتمل-التوافق عىل اسرتاتيجية التواصل مع املستثمرين األجانب،
الجهات الداعمة

الجهة املختصة

التوافق عىل إجاميل أعداد الوظائف املبارشة املولدة من الربنامج

العائدات غري النفطية

التوافق عىل إجاميل العائدات املولدة غري النفطية من الربنامج

وحدة املحتوى املحيل

التوافق عىل أثر الربنامج عىل املساهمة يف املحتوى املحيل

وزارة االقتصاد والتخطيط

التوافق عىل أرقام التوازن للمدفوعات ،االستهالك والتضخم
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.4د حوكمة الربنامج
رب حوكمة برنامج جودة الحياة  2020عنرصا ً أساسياً لضامن النجاح نظرا ً لتعقيد الربنامج من حيث
ت ُعت ُ
النطاق ،واحتياجات التنسيق مع غريه من برامج تحقيق الرؤية ،وطبيعة محفظة املبادرات.
وكجزء من الحوكمة ،ع ّرف الربنامج العنارص األربعة التالية:
 واجب الربنامج يف ضامن تحقيقه ألهدافه. الجهات املعنيّة بالربنامج. العمليات األساسية املطلوبة إلدارة الربنامج ودور كل جهة من الجهات املعنية. اإلجراءات التنظيمية للربنامج..4د 1.واجب الربنامج
ونات:
 .1ميكن تقسيم مهمة مكتب برنامج جودة الحياة  2020إىل ثالثة مك ّ
•تحديد تطلعات الربنامج وطموحاته:
•تحديد املقاييس املطلوبة لقياس جودة الحياة يف جميع الفئات واألبعاد.
•تحديد مستوى الطموح حتى  2020و 2030مقارنة باملقاييس املح ّددة.
•تحقيق املواءمة بني مستوى الطموح والجهات املسؤولة ،وتحديد الفجوات املوجودة يف الطموح.
 .2تحقيق اإلنجازات مقارنة بالطموحات
•تحديد اسرتاتيجية تحقيق الطموحات.
•إجراء مراجعة لخطة تحقيق الطموحات مع الجهات املسؤولة والتأثري يف هذه الخطّة والتث ّبت من
صالحيتها.
•التخطيط للتنفيذ والتنسيق املتواصلني من قبل مختلف الجهات.
•تقديم الدعم من قبل الخرباء لعمليتي التخطيط والتنفيذ وتخصيص املوارد املطلوبة.
 .3تتبّع جهود التنفيذ ورصد التق ّدم املحرز يف املحصالت
•مراجعة التق ّدم املحرز يف املبادرات ،وتحديد املخاطر املحتملة ،واإلشارة إىل الفجوات يف تنفيذ
املبادرات واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.
•رصد املخرجات من خالل قياس األداء باملقارنة مع مقاييس الربنامج ،وتحديد الفجوات املوجودة
يف إنجاز املحصالت واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.
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ن املهمة املذكورة أعاله تنطبق بصورة مختلفة عىل األبعاد الخاصة بالربنامج ،واألبعاد الخاصة
لك ّ
ن تحديد الطموحات ورصد األداء ينطبقان عىل كلتا املجموعتني
بالربامج األخرى لتحقيق الرؤية .ورغم أ ّ
ن مستوى التنفيذ مختلف .ففي حالة األبعاد الخاصة
من األبعاد (مع وجود فوارق محدودة) ،إال أ ّ
عاالً يف التأثري عىل التنفيذ (ضبط
بربنامج جودة الحياة بالكامل ،فإن الربنامج سوف يؤ ّ
دي دورا ً ف ّ
امليزانية ،واملوافقة عىل املبادرات ،وتخصيص املوارد ،وغريها) .ولكن يف األبعاد األخرى (الخاصة
بالربامج األخرى لتحقيق الرؤية) ،سيقترص دور الربنامج عىل التأثري يف تصميم خطط تنفيذها ،وفهم
التق ّدم املحرز يف تحديد املخاطر املحتملة أو القضايا التي تؤث ّر عىل التنفيذ بصورة شاملة ،وتقديم
اإلرشادات والخربات ملختلف الجهات وضامن التنسيق بينها.
يف إطار هذه املهمة الخاصة بالربنامج ،يتوقع الربنامج حصول تفاعل كبري مع الربامج األخرى لتحقيق
الرؤية يف مرحلتني مختلفتني .املرحلة األوىل خالل وضع الخطّة التنفيذية من خالل دفع طموحات
الربامج األخرى لتحقيق الرؤية عرب إدراج منظور جودة الحياة فيها .وقد يكون ذلك من خالل الدفع
باتجاه تبني مقاييس معيّنة (مل تؤخذ من قبل) أو الدفع باتجاه تحقيق أهداف معيّنة لدعم تنفيذ
األهداف اإلجاملية للربنامج (إيصال  3مدن سعودية إىل قامئة أهم  100مدينة عاملية عىل مؤرش
(إيكونيميست إنتيليجينس يونيت ( .))EIUوكذلك خالل مرحلة وضع الخطّة التنفيذية من خالل التأثري يف
ونات الرئيسية لجودة
تصميم هذه الخطة ،أي ضامن أن تكون محفظة املبادرات شاملة ،وتغطّي املك ّ
الحياة ،وتحقق املطلوب وفق األهداف املوضوعة.
املرحلة الثانية خالل التنفيذ ،سوف يح ّدد الربنامج شكل عملية تخطيط تنفيذ املبادرات التي تندرج ضمن
مختلف برامج تحقيق الرؤية وذلك عرب التفاعل املتواصل .وسوف يسعى الربنامج إىل ضامن تحقيق
الطموحات املح ّددة يف الخطط التنفيذية عىل نح ٍ
و فعال.
سوف يدعم الربنامج وضع الخطّة التنفيذية وتخطيط عملية التنفيذ يف الربامج األخرى لتحقيق الرؤية
من خالل مقاربة ثالثية األبعاد:
•عرب توفري الخربات يف مختلف املواضيع ذات العالقة بجودة الحياة.
•عرب ضامن التنسيق بني املبادرات املختلفة للربامج املتعددة لتج ّنب ازدواجية الجهود وضامن
حدة.
املواءمة بهدف الوصول إىل نتيجة مو ّ
•عرب تقديم اآلراء التقوميية سواء تلك الناتجة عن تحليل التوجهات العاملية يف مجال جودة الحياة،
أو الناتجة عن رصد محصالت املبادرات الرامية إىل تحسني جودة الحياة.
ولتوفــر الدعــم املذكــور أعــاه ،ينبغــي عــى الربنامــج توفــر الكثــر مــن املــوارد الشــاملة .وســوف
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ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺑﺪاع

ﺣﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﳌﻄﺎﻋﻢ

ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻔﻼت

ﺻﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

إرشاك خــراء مختصــن يف جميــع املواضيــع املدرجــة ضمــن نطــاق جــودة الحيــاة .إضافــة إىل
يجــري
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ـن الربنامــج موظفــن متف ّرغــن للتنســيق مــع الجهــات األساســية املســؤولة عــن تطبيق
ذلــك ،ســوف يعـ ّ
مبــادرات جــودة الحيــاة إضافــة إىل بعــض الفــرق يف مناطــق معيّنــة لــإرشاف عــى املبــادرات ورصدهــا
بشــكل دائــم يف مختلــف املناطــق.
تــرح األقســام التاليــة بالتفصيــل إطــار الحوكمــة الــذي ســيوضع لضــان تحقيــق الربنامــج ألهدافــه
بحســب املهمــة املوكولــة إليــه.
اﻟﺸﻜﻞ  :45واﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﺘﻰ؟

ﻣﺎذا؟

ﻛﻴﻒ؟

ﻋﲆ ﻣﺮﺣﻠﺘﻦﻴ...

…ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﺳﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ…

ﻌﺎل
…وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻤﻧﻮذج ﻓﺮص ﻓ ّ

• ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
• أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ء
• ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﻔﺮص ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺒﺎدرات ﺑﻨﺎ ً
ﻋﲆ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم

• ﻓﺮص اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﱪاﻣﺞ ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺗﻜﺮار اﻟﺠﻬﻮد وﺿﺎﻤن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون.
• ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﻣﻌ ّﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﺣﺴﺐ دور ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه

ﻗﻮي ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺮؤى
• ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ّ
واﳌﺮﺋﻴﺎت
• ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﻳﻖ داﻋﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻳﻘﺪم
ﻣﺪﺧﻼت ﻣﺒﺎﴍة ﻟﻠﻔﺮق اﻻﺧﺮى

.4د 2.خارطة الجهات املعن ّية
ن تحقيق التطلعات الشاملة للربنامج يستدعي إرشاك مجموعة واسعة من الجهات املعنية .وميكن
إ ّ
تقسيم الجهات املعنية بتطوير الربنامج واعتامده وتنفيذه إىل أربع مجموعات رئيسية :اإلرشاف
االسرتاتيجي ،وبرنامج جودة الحياة والجهات املرتبطة به ،والربامج األخرى لتحقيق الرؤية ،والجهات
الداعمة.
 .1اإلرشاف االســراتيجي :تشــمل هــذه املجموعــة اللجــان والهيــاكل الداعمــة املســؤولة عــن اإلرشاف
عــى جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة .ويتمثّــل دورهــا األســايس فيــا يخــص الربنامــج يف مراجعــة نطــاق
التطلعــات ومســتوياتها واملوافقــة عليهــا ورصــد التق ـ ّدم املحــرز يف الربنامــج مقارنــة مــع األهــداف
فــق عليهــا .وضمــن هــذه املجموعــة ،هنــاك فئتــان أساســيتان مــن الجهــات املعنيــة:
املت ّ
•اللجنة االسرتاتيجية
•مكتب اإلدارة االسرتاتيجية
 .2هيكلة برنامج جودة الحياة  :2020هي املح ّرك األسايس لتصميم برنامج جودة الحياة  2020وتنفيذه،
وتشمل املجموعة الربنامج نفسه إضافة إىل الجهات التي تتألف منها لجنة الربنامج .وميكن تقسيم
هذه املجموعة إىل مجموعتني:
•مكتب الربنامج
•الجهات املسؤولة عن تنفيذ الربنامج
مة للرتفيه
•الهيئة العا ّ
مة للثقافة
•الهيئة العا ّ
مة للرياضة
•الهيئة العا ّ
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•برنامج داعم
•الهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع
•وزارة االقتصاد والتخطيط
•وزارة التجارة واالستثامر
•وزارة الشؤون البلدية والقروية
•وزارة البيئة واملياه والزراعة
•وزارة التعليم
•وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
•وزارة اإلسكان
•وزارة الصحة
•وزارة الداخلية
 .3الربامج والجهات األخرى املعنية بتحقيق الرؤية :ليك يتمكّن برنامج جودة الحياة  2020من إنجاز
الواجب الكبري امللقى عىل عاتقه ،ينبغي عليه تحديد طموحات تؤث ّر عىل عدد من الربامج األخرى
املعنية بتحقيق الرؤية والجهات املرتبطة بها ،وتنسيق تنفيذ املبادرات ذات الصلة ،ورصد التق ّدم
الذي تحرزه ،ومخرجاتها .ونتيجة لذلك ،فإن هناك مجموعتان رئيسيتان من الجهات املعنية والتي
مة للجهات املعنية:
تنضوي يف إطار الخارطة العا ّ
املكاتب األخرى لربامج تحقيق الرؤية:
ول الوطني 2020
•برنامج التح ّ
•برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
•برنامج تحقيق الرؤية الخاص باإلسكان
من املمكن تحديد برامج أخرى ذات صلة بتحقيق الرؤية عندما توضع اللمسات النهائية عىل عملية
املوافقة عىل برامج تحقيق الرؤية.
الوزارات والجهات األخرى التي متتلك تطلعات ولديها واجبات تسهم يف دعم برنامج جودة الحياة
 2020حرصياً عرب الربامج األخرى لتحقيق الرؤية مثل:
 -1وزارة العمل والتنمية االجتامعية
 -2وزارة النقل
 -3وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية
الجهات الداعمة :هي الجهات التي تدعم تطوير الشق االقتصادي لربامج تحقيق الرؤية ،والتي تضع
التوقعات الخاصة باألثر االقتصادي الكيل ،وترصد التق ّدم املحرز باملقارنة مع التطلعات .وتضم القامئة:
•املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة (أداء)
•الوكالة يف وزارة العمل والتنمية االجتامعية املختصة بشؤون توظيف السعوديني يف القطاع الخاص
•وحدة اإليرادات غري النفطية
•وزارة املالية
•وزارة االقتصاد والتخطيط
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خارطة الجهات املعن ّية
اﻟﺸﻜﻞ  :46ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴّﺔ
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

-1اﻹﴍاف
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

-3اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﻏﺮﻴ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

• ﺗﴩف ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ 2030

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة

• ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﴍاف وﺿﺎﻤن اﻟﺠﻮدة

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ
واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة:
ﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ 2020
• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤ ّ

• اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

-2اﻟﻬﻴﻜﻞاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞﺟﻮدةاﻟﺤﻴﺎة2020
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

• ﻳﴩف ﻋﲆ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

ﺟﻬﺎت 2020

• أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020اﻟﺬﻳﻦ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻐﺮﻴ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ

اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺘﻠﻚ ﺗﻄﻠﻌﺎت
وﻟﺪﻳﻬﺎ واﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﰲ دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة  2020ﺣﴫﻳﺎً ﻋﱪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ:
• وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
• وزارة اﻟﻨﻘﻞ
• وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﺜوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

-4اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ:
• اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎس أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ
• وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻦﻴ
• اﻹﻳﺮادات ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
• وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
• وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
2020

ﻳﺪﻋﻤﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت:

ﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﻣﺔ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎ ّ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎ ّ

ﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ داﻋﻢ ووزارة
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎ ّ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ،وزارة
اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ،وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه

واﻟﺰراﻋﺔ ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وزارة اﻹﺳﻜﺎن ،وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،وزارة

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 1ﻤﻳﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

.4د 3.العمليات الرئيسية
ح ّدد الربنامج  5عمليات كلية رئيسية سوف تشكّل الغالبية العظمى من األنشطة والفعاليات خالل
السنوات املقبلة.
تشمل العمليات الخمس الكلية للربنامج ما ييل:
عملية تحديد الطموحات :وهي العملية الرامية إىل رسم طموحات الربنامج للفرتة املعنية (مثالً وضع
التزامات حتى .)2020
عمليتا التنفيذ:
حدة الكل ّية للربنامج
•عملية تخطيط التنفيذ :وهي عملية تهدف إىل وضع الخطّة التنفيذية املو ّ
وتحديثها عىل الدوام.
•عملية التنفيذ :وهي عملية تطبيق املهام الواردة يف الخطة التنفيذية.
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عمليتا رصد األداء:
•عملية تتبّع التنفيذ :وهي عملية تهدف إىل اإلرشاف عىل تنفيذ الخطة التنفيذية الكلية وتحديد
املالحظات والفجوات ،واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.
•عملية رصد األداء :وهي عملية تهدف إىل قياس محصالت الربنامج مقارنة باملقاييس واألهداف
املوضوعة مسبقاً.
•خالل مرحلة مراجعة التقدم املحرز ورصد املخرجات ،ال تقترص مسؤولية الربنامج عىل قياس
املخرجات من ناحية العدد املراد الوصول إليه فحسب ،ولكن األهم من ذلك هو ضامن جودة تلك
املخرجات ومطابقتها للمقاييس العاملية.
•سيقوم مكتب الربنامج بعملية القياس عن طريق آليتني رئيسيتني:
•اآللية األوىل ستكون يف مرحلة التخطيط وتصميم املبادرة حيث سيقوم الربنامج باالستعانة بورش
العمل اإلبداعية لتبادل األفكار واالستفادة من املشاريع الجيدة يف أفضل املدن عاملياً لتطوير
املبادرات.
•تركز ورش العمل اإلبداعية عىل مخرج محدد وإقليم معني يتم اختياره ،ويف هذه الورش يجتمع
قادة الفكر والخرباء واالستشاريني يف مختلف املجاالت بدعم من صناع القرار .سيكون هناك فريق
مخصص لتنظيم ورش العمل والتخطيط لها بشكل مستمر.
•أما اآللية الثانية فتتضمن رفع تقارير ربع سنوية إىل اللجنة االسرتاتيجية ملراجعة مخرجات الربنامج
االسرتاتيجية والتقدم عىل مستوى جميع املبادرات ،مع التأكيد عىل أن الربنامج سريفع املخرجات
عىل مرحلتني :األوىل مرحلة تصميم املخرج ،والثانية بعد تنفيذ املبادرة .سيتكون منوذج التقرير
من قامئة من املعايري املعتمدة من اللجنة االسرتاتيجية يف املرحلة األوىل للتحقق من جودة
املخرجات .باإلضافة إىل ذلك سيتم تقييم واعتامد الفرص املرشحة من قبل اللجنة االسرتاتيجية
ِ
يستوف
حتى وإن وافقت املعايري .من الجدير بالذكر أن الربنامج ال يعترب أي مخرج مكتمالً ما مل
معايري الجودة املحددة.

ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺿﺎﻤن ﺟﻮدة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﻦﻴ

ﺿﺎﻤن ﺟﻮدة ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎً

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎً

ﻋﻘﺪ ورش إﺑﺪاﻋﻴﺔ )(Creative Labs
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ أي ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﻘﺪﻣﺎً ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ ))Creative Labs
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ﻣﻘﺪﻣﺎً
)(Creative Labs
ﻋﻘﺪ ورش إﺑﺪاﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻏﺮﻴ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ أي
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ

ﻋﻘﺪ ورش إﺑﺪاﻋﻴﺔ )(Creative Labs

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ أي ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﻮاﻓﻘﺔ

ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة

ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎً

ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﻘﺪﻣﺎً ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ ))Creative Labs

ﻣﻘﺪﻣﺎً ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ ))Creative Labs

ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ ...Creative Labs
ورش ﻋﻤﻞ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺆﻃﺮة ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة واﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت
ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﻤﺑﺎ ﻳﺘﺎﻤﳽ ﻣﻊ أﺣﺪث
وﺗﺤﻘﻖ ﻗﻔﺰة
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
...Creative
Labs
اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻘﺪ
ﺳﻴﺘﻢ

...ﻤﺑﺸﺎرﻛﺔ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر...
• ﺧﱪاء ﻋﺎﳌﻴﻦﻴ وﻗﺎدة أﻓﻜﺎر ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻠﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً

• إﺳﺘﺸﺎرﻳﻦﻴ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻴ ورش اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺟﻬﺎت
...ﻤﺑﺸﺎرﻛﺔﻣﻦ
• ﻣﺴﺆوﻟﻦﻴ
اﻟﺤﻀﻮر...
ﻓﺌﺎت ﻣﻦ
ﺛﻼث

ووﻃﻨﻴﺔ

• ﺧﱪاء ﻋﺎﳌﻴﻦﻴ وﻗﺎدة أﻓﻜﺎر ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻠﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً

...ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﲆ

ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﻜﺲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

...ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﻜﺲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

ورش ﻋﻤﻞ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺆﻃﺮة ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة واﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت
ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﻤﺑﺎ ﻳﺘﺎﻤﳽ ﻣﻊ أﺣﺪث
• إﺳﺘﺸﺎرﻳﻦﻴ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻴ ورش اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻬﺎت
ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻦﻴ
•
ﻗﻔﺰة
ﻣﺮﺣﻠﺔوﺗﺤﻘﻖ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺠﺎز واﻷﺛﺮ اﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎً
اﻣﺘﺪاد
ﻋﲆ
ووﻃﻨﻴﺔ

ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺠﺎز واﻷﺛﺮ اﱃ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎً

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
ﺳﻴﻘﻮم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ
اﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﲆ:
اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
• أﻓﻀﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
واﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﳌﺎﻤرﺳﺎت
• ﻣﺪﺧﻼت ﺧﱪاء ﻣﺤﻠﻴﻦﻴ ودوﻟﻴﻦﻴ

ﺳﻴﻘﻮم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
ﻟﻠﻘﻴﺎس
اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺗﻜﻮن
ﺳﻮف
ﻗﺎﺑﻠﺔﻓﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻟﻜﻞ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻋﲆ :اﳌﺨﺮج ﻣﻦ
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
وﻣﺼﻤﻤﺔ
اﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﻨﺎء
ﻣﺴﺎرح،
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
أﻓﻀﻞ )ﻋﲆ
•اﻟﺒﺎدرة
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
اﳌﺎﻤرﺳﺎت
ﻣﺘﺎﺣﻒ...اﻟﺦ(
ﺳﻴﻨﺎﻤ،
• ﻣﺪﺧﻼت ﺧﱪاء ﻣﺤﻠﻴﻦﻴ ودوﻟﻴﻦﻴ

ﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس
وﻣﺼﻤﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﺒﺎدرة )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﺴﺎرح،
ﺳﻴﻨﺎﻤ ،ﻣﺘﺎﺣﻒ...اﻟﺦ(
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اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺳﺘﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ أوﻻ ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﰲ
ﻟﻠﺠﻨﺔإﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
اﳌﻮاءﻣﺔ ،ﺳﺘﺘﻢ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﻊ

ﻤﻧﻮذج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻤ ﺳﻴﺘﻢ اﴍاك ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺤﲇ واﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺳﺘﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ أوﻻ ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﳌﻮاءﻣﺔ ،ﺳﺘﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ ﰲ
ﻤﻧﻮذج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻤ ﺳﻴﺘﻢ اﴍاك ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺤﲇ واﻟﻮﻃﻨﻲ

رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ اﻧﺠﺎزات اﳌﺒﺎدرات ﰲ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻢﻟ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﳌﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎً

رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ أي ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺆﴍات اﻷداء
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ
اﳌﺒﺎدرات ﰲ
ﺿﻤﻦاﻧﺠﺎزات
ﺗﻀﻤﻦﻴ
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
اﻟﺤﻴﺎة 2020
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺟﻮدة
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ
واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻢﻟ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ

ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﳌﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎً

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻦﻴ أي ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻏﺮﻴ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﴍات اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

اﻟﺸﻜﻞ  :47ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت

2017

2018

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻄﻠﻌﺎت
 2020و2030

ﺿﺎﻤن اﳌﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺎم 2020

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻄﻠﻌﺎت
 2025و2030

اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

2019

2020

ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷداء اﻟﺮﺑﻌﻲ ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺘ ّﺒﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺎم 2025

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺘﺘﺒﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﺻﺪ اﻷداء
رﺻﺪ اﻷداء

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻐﺮض اﳌﺮاﻗﺒﺔ
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الخاصة بالعملية رفيعة املستوى وكذلك التعريف بأدوار كل جهة معنية
فيام ييل تعريف بالخارطة
ّ
ومسؤولياتها:
عملية تحديد الطموحات وتطوير الخطة التنفيذية
اﻟﺸﻜﻞ  :48ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻨﺸﺎط

وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت

اﳌﻮاﻓﻘﺔ
10

اﻟﻠﺠﻨﺔ

15

اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ�

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
9

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة

اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
1

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
ﰲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ/ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف
ﺷﺎﻣﻠﺔ

2

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وأﺧﺬ
ﻣﻠﻜﻴﺔ أي ﺛﻐﺮة ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى

4

ﺗﻌﻴﻦﻴ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ،
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ووﺿﻊ
ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى

3

ﺟﻬﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎت
اﻟﺠﻬﺎت/ﺑﺮاﻣﺞﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﺮؤﻳﺔ
اﻷﺧﺮى وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻐﺮﻴ
ﻣﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎت
اﻟﺠﻬﺎت/ﺑﺮاﻣﺞﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﺮؤﻳﺔ
اﻷﺧﺮى وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎص
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺗﺤﻀﺮﻴﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ وﻃﻠﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

11
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﱪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻷﺧﺮى

16

12

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة  2020اﻟﺨﺎص
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻓﻖ آراء
اﻟﻠﺠﻨﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻣﻜﺘﺒﻬﺎ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

وﺿﻊ ﻣﺒﺎدراتﺟﺪﻳﺪة
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
6
وﺿﻊ ﻣﺒﺎدراتﺟﺪﻳﺪة
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ

3

ﻣﻼﻤﺋﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎت
اﻟﺠﻬﺎت/ﺑﺮاﻣﺞﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﺮؤﻳﺔ
اﻷﺧﺮى وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات

5

8

اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

6

3

اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

14

17

13
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
أﺧﺮى ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﺮؤﻳﺔوﺗﺤﻀﺮﻴﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔوﻃﻠﺐاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
6

وﺿﻊ ﻣﺒﺎدراتﺟﺪﻳﺪة
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
7

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ
واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت
ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ

تم األخذ بعني االعتبار طموحات برامج تحقيق الرؤية األخرى التي حصلت بالفعل عىل موافقة اللجنة
االسرتاتيجية (عىل سبيل املثال برنامج اإلسكان) عند وضع املستهدفات لربنامج جودة الحياة .2020
ويف حالة برامج تحقيق الرؤية التي مل يتم االنتهاء منها بعد ،فمن الرضوري النظر يف آليات التصعيد
يف حالة عدم االتساق يف الطموح.
إذا قدم أي من برامج تحقيق الرؤية خطة تنفيذ تعتمد مستويات أقل من الطموحات املعتمدة يف
خطة تنفيذ برنامج جودة الحياة  ،2020فإن برنامج جودة الحياة  2020سيقيم حجم عدم االتساق،
واألساس املنطقي لالختالف وأثره عىل مستهدفات برنامج جودة الحياة  2020بشكل عام .وسيرشع
بعد ذلك يف التنسيق مع مكتب اإلدارة االسرتاتيجية واللجنة االسرتاتيجية ومع برنامج تحقيق الرؤية
املعني وإعداد خطة عمل ملعالجة هذه املسألة .وتوفر اللجنة االسرتاتيجية توجيهات إضافية بشأن
تحديد مستوى الطموح ،حتى يتمكن كل من برنامج جودة الحياة  2020وبرنامج تحقيق الرؤية املعني
من تعديل الطموح وأي مبادرات مطلوبة حسب ما يلزم.
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التنفيذ ،متابعة التنفيذ ورصد األداء
اﻟﺸﻜﻞ  :49اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﻮاﻓﻘﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ب
ﻧﺘﺎﺋﺞ رﺻﺪ اﻷداء
1

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة 2020

وﺿﻊ اﻟﺮؤى وﺟﻤﻌﻬﺎ

ﺟﻬﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

أ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

4

2
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﱪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى

6

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﻓﻖ
اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات
5

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﻮﺿﻊاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻣﻔﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدراتواﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات وﻃﻠﺐ
اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻠﺎﻤ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﴬورة

ﺗﺤﺪﻳﺪاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارداﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
6

3

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﻮﺿﻊاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻣﻔﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدراتواﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

5

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﻮﺿﻊاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻣﻔﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدراتواﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻐﺮﻴ
ﻣﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ

7
ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارد ﰲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارداﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

3

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارد ﰲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارداﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

3

7

إﴍاك اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات
ﻣﻊ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﱪاء
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻦﻴ.

8

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات وﻃﻠﺐ
اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻠﺎﻤ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﴬورة

3

3

3

ﺗﺤﺪﻳﺪاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارداﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﻌﻤﻞﻣﻊﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة2020ﻣﻦﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﳌﺒﺎدراتوﻃﻠﺐ
اﻟﺪﻋﻢﻛﻠﺎﻤاﻗﺘﻀﺖاﻟﴬورة

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

تتبّع التنفيذ ورصد األداء
اﻟﺸﻜﻞ  :50ﺗﺘﺒّﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ورﺻﺪ اﻷداء

اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻨﺸﺎط

رﺻﺪ اﻷداء

ﺗﺘﺒّﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺮاﺟﻊاﻟﻠﺠﻨﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺪم وﺗﻘﱰح ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻋﲆ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إذا اﻗﺘﻀﺖ
اﻟﴬورة

ب
اﻟﺴﺮﻴ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

أ
اﻟﺴﺮﻴ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

10

9
ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺘﻘﺪم رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
3

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرة
ﻋﲆ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة 2020

ﺟﻬﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
2020
اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

4
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أداء
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻛﻞ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﻬﺎ

2

1
ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﺷﻬﺮﻳﺎً
إﱃ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة

5

7

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرة
ﻋﲆ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

8

رﺻﺪ اﳌﺮاﺣﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬاﳌﺒﺎدرة
2

1
رﺻﺪ اﳌﺮاﺣﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬاﳌﺒﺎدرة

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻐﺮﻴ
ﻣﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة 2020
6

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أداء
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ

اﻟﺴﺮﻴ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى

قبل بدء عمليات التنفيذ وتتبع التنفيذ وعمليات رصد األداء ،سيق ّيم برنامج جودة الحياة  2020مستوى
عالقة العمل املطلوبة مع برامج تحقيق الرؤية املختلفة بناء عىل :الطموحات واملستهدفات
املشرتكة ،ومستوى الرتابط واملبادرات املشرتكة .وسيرشع الربنامج بعد ذلك يف تحديد آليات
الحوكمة املخصصة وآليات املواءمة مع هذه الربامج من أجل ضامن التنسيق الفعال واملتابعة وتجنب
التعارض.
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.4د 5.عملية التصعيد:
تتم عملية التصعيد غالباً خالل االجتامع األسبوعي بني مكتب الربنامج والجهات التنفيذية ،والذي يتضمن
مناقشة سري العمل وأبرز العقبات واملشاكل .قد تكون العديد من هذه املشاكل بسيطة وميكن حلها
داخل الفريق ولكن قد تشكل بعض هذه املشاكل خطرا ً عىل سري املبادرات ولذلك سيتم تحديد عملية
التصعيد يف مثل هذه الحاالت.
عىل سبيل املثال إذا كان مالك املبادرة غري قار عىل إنجاز معلم معني من معامل املبادرة فإنه
ينظر يف أساس املشكلة ويقرتح مكتب الربنامج الحلول أو قد يقدم الدعم الالزم لتفادي التأثري عىل
مؤرشات األداء .ولكن قد يتطلب األمر تصعيد املشكلة إىل املسؤول األعىل يف الهيكل التنظيمي
للنظر يف املوضوع.
ومن األمثلة األخرى عىل املشاكل التي قد تستلزم التصعيد ما ييل:
•التعارض بني أكرث من جهة تنفيذية يف مسؤولية تنفيذ املبادرات أو اعتامد جهة تنفيذية عىل أخرى
•اإلجراءات الترشيعية الالزمة لتنفيذ املبادرات مثل الحاجة إىل إصدار قرار مليك بخصوص اختصاصات
الجهات
•أوامر الرصف والتعاقد ونظام املنافسات وكل ما يتعلق باإلدارة املالية للمبادرات
•معايري أهلية املبادرة الستحقاق الرصف واإلجراءات الالزمة لذلك مع فريق العمل الدائم
•موضح أدناه معايري وآلية التصعيد للمشاكل بشكل عام عىل أن يتم التصعيد للمستوى التايل بعد
ميض أسبوع من طرح املشكلة.
اﻟﺸﻜﻞ 51
 7أﻳﺎم

1

رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ/
اﳌﺴﺆول ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻳﻨﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻳﻘﱰح
ﺣﻼ ﻋﲆ ﻓﺮق اﻹﻧﺠﺎز ﰲ
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

2

 7أﻳﺎم

3

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ورﺋﻴﺴﻬﺎ

ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
وﺗﻘﱰح ﺣﻼ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ
اﳌﻨﻔﺬة ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﲆ ﺣﻠﺰ ﻳﻠﺠﺄ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

 7أﻳﺎم

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻋﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻤﺑﺪﺧﻼت اﻟﻘﻀﻴﺔ

4

وﻓﻘﺎ ﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺠﻠﺲ

5

ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺗﺤﺎل اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

إذا اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
إﱃ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ 52
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺪن
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺠﻨﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ

82

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﻴﺎرات

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

20

17

4

5

3

22

اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

2

3

-

6

9

8

اﻟﱰاث و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

6

20

5

2

6

4

اﻟﱰﻓﻴﻪ

اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

1

17

6

1

1

1

اﻟﱰوﻳﺢ

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

-

11

-

1

6

7

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻞ
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 -5املبادرات والجدول الزمني
ت ُرجمت تطلعات الربنامج والتزاماته االسرتاتيجية إىل مجموعة من املبادرات تتناول جودة الحياة .تشكل
هذه املبادرات قاعدة يتم من خاللها تحقيق تطلعات رؤية اململكة .2030
تم استعراض املبادرات الحالية ذات الصلة بالتزامات الربنامج وربطها بالركائز االسرتاتيجية.
تم تصميم املبادرات وفقاً لدراسة تحليلية ملتطلبات الربنامج ،واستعراض أفضل املامرسات العاملية،
ووفقاً ملا يناسب اململكة أكرث من غريها .ترد أدناه تفاصيل هذه املبادرات.

.5أ محفظة املبادرات
يهدف هذا القسم إىل تقديم ملحة عامة عن محفظة املبادرات لتحقيق أهداف عام .2020
وتبعا ملا ورد ذكره يف الفصول السابقة من الفرق بني أنواع امللكية ،مييز هذا القسم بني نوعني من
املبادرات.
املبادرات التي تغطي مؤرشات األداء الرئيسية وميتلكها الربنامج.
املبادرات التي تغطي مؤرشات األداء الرئيسية وال ميتلكها الربنامج.
بالنسبة للمبادرات التي تغطي مؤرشات األداء الرئيسية وميتلكها الربنامج ،يقدم هذا القسم وصفاً
تفصيلياً لكل مبادرة ،والجهة املالكة ،ومؤرش األداء الرئييس ،واألثر وامليزانية ،وما إذا كانت املبادرة
قابلة للتخصيص .باإلضافة إىل ذلك ،تم تحديد بعض هذه املبادرات عىل أنها محورية أو تحقق مكاسب
رسيعة:
املبادرات املحورية هي عبارة عن تلك املبادرات التي متلك أقوى اإلمكانات للتأثري االقتصادي أو
االجتامعي (يرجى مراجعة قسم املبادرات املحورية  6للحصول عىل مزيد من التفاصيل)
مبادرات املكاسب الرسيعة عبارة عن مبادرات ذات متطلبات ميزانية منخفضة وأثر متوقع تحقيقه يف
فرتة زمنية قصرية (عادة من  6إىل  12شهرا ً)
من ناحية أخرى ،بالنسبة ملؤرشات األداء الرئيسية التي ال ميتلكها الربنامج ،تم اختيار مجموعة من
املبادرات بهدف عرض خطط الجهات املختلفة لتحقيق أهدافها املتفق عليها .يتم تنظيم هذه
القامئة من املبادرات بحسب البعد املحدد ،ومؤرش األداء الرئييس ،ويتم ربطها بالجهة املالكة
والركيزة االسرتاتيجية .ومن اآلن فصاعدا ً ،سوف تقدم الجهات املقابلة التفاصيل الالزمة ضمن خطط و/
أو اسرتاتيجية تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية املعني.
وقد تم ربط هذه املبادرات بالفئات العرش لقابلية العيش ومنط الحياة (أو متييزها عىل أنها شاملة)
فضالً عن العنارص االسرتاتيجية التسعة ( 6ركائز عمودية و 3أفقية) .وقد تم ربط املبادرات التي تؤثر
عىل أكرث من عنرص اسرتاتيجي واحد بالعنرص املتوقع أن يتأثر أكرث من غريه.
يف لحظة التقديم ،كان لدى الربنامج محفظة بها ما يقرب من  220مبادرة منها حوايل  119يف إطار
قابلية العيش ،و 101يف إطار منط الحياة ،ويقدم الشكل التايل ملحة عامة عن عدد املبادرات حسب
الركيزة والفئة.
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ﻳﻨﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻳﻘﱰح
ﺣﻼ ﻋﲆ ﻓﺮق اﻹﻧﺠﺎز ﰲ
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ

ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
وﺗﻘﱰح ﺣﻼ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ

52ﺗﻘﺮﻳﺮ
وﻋﻤﻞ
اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ
ﻤﺑﺪﺧﻼت اﻟﻘﻀﻴﺔ

اﳌﻨﻔﺬة ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﲆ ﺣﻠﺰ ﻳﻠﺠﺄ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

إذا اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
إﱃ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺪن
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻞ

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
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اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻷﻣﻦ
واﻟﻨﻘﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

6

20

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
17

20
2

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

1

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

-

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﻴﺎرات

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

-
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8
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6
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ

5
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
6

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ
1

4
-

5
1

3
6

22
7

-

2

11

20
17

6

11

-

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﱰاث و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

112

5

82

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﻴﺎرات
1

3

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
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ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
1
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وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

6

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

3
2
واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺤﴬي
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺪن
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى
وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺠﻨﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
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3
5
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى 4
17
اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ
ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

20

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
1

112

ﺗﺤﺎل اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون

10
5

4

6

82

اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﱰوﻳﺢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﱰاث و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

6

9

8

2

6

4

اﻟﱰﻓﻴﻪ

1

1

1

اﻟﱰوﻳﺢ

1

6

7

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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101مبادرة من  220تتعلق مبؤرشات األداء اململوكة10بشكل مبارش من برنامج جودة الحياة  .2020ويقدم
اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ
حسبﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ
أﻋﲆ
عامة عنﺗﻮﻓﺮﻴ
101
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
الشكل التايلاﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺟﻮدة 5
والفئة.
الركيزة
املبادرات
هذه
عدد
ملحة
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

7

اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺪن
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻞ

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞاﻟﺸﻜﻞ 53

-

-

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
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-
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-

-

-

اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

-

-

-

اﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

-
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-
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6
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اﻟﱰاث و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

7

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
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-
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اﳌﻤﻠﻜﺔ
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ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
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-
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اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻞ
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اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺤﴬي
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
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اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ
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5
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6
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.5ب البنية التحتية والنقل
كام هو مبني يف القسمني  1و ،2تظل مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة البنية التحتية
والنقل ،عىل الرغم من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة ،مملوكة لربامج تحقيق الرؤية
جمعت من مختلف
األخرى (برنامج التحول الوطني  2020بنسبة كبرية) .وستدرج املبادرات التالية ،التي ُ
الكيانات ،يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة ،ولكنها أُدرجت يف خطة
التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة
الحياة .وقامئة املبادرات منظمة حسب البعد ضمن الفئة (مثل االتصال) وحسب مؤرش األداء الرئييس
(مثل مؤرش جاهزية الشبكة) .باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل
تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

اﻟﺸﻜﻞ  :54اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
•  1--1-1اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻨﴩ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻓﺎﺋﻖ
اﻟﴪﻋﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻄﻴﻒ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت
•  1--1-2ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻞ
•  1--1-3ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺪن
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﰲ ال 5اﳌﺪن اﻟﻜﱪى
•  1--1-4ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﺨﻄﺮة وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﴬﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﺑﻌﻨﺎﴏ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
•  1--1-5ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻊ وﺗﻮﺛﻴﻖ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
•  1--1-6ﺑﻨﺎء اﳌﻄﺎرات وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻤﻧﻮ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
•  1--1-7ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺤﻮادث
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻴﻬﺎ
•  1--1-8ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹدارة
اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت
•  1--1-9ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
•  1--1-10ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ إدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

•  1--1-11ﺿﺎﻤن اﻣﺘﺜﺎل اﳌﻘﺎوﻟﻦﻴ
واﳌﻮردﻳﻦ ﳌﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ
ﻣﻮاد رﺻﻒ اﻟﻄﺮق وإﺷﺎرات
اﳌﺮور
•  1--1-12إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﴬﻳﺔ
•  1--1-13إﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻄﺮق
•  1--1-14اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟﻄﺮق
•  1--1-15ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻀﺎﻤن إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺮور داﺧﻞ اﳌﺪن وﻋﲆ
اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
•  1--1-16ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﳌﻮاﻗﻒ
ﰲ اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
•  1--1-17إﻋﺪاد أدوات وﻣﻮاد
ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

•  1--1-18رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
•  1--1-19رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق
اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﰲ اﳌﺪن ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
•  1--1-20ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻂ اﻟﻨﻘﻞ وآﻟﻴﺎﺗﻪ
ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﴬي
•  1--1-21اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻨﴩ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻓﺎﺋﻖ
اﻟﴪﻋﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻄﻴﻒ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﱰددي
•  1--1-22دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و
اﻹﺟﺮاءات و أدوات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻزﻣﺔ

•  1-2-1ﺗﴪﻳﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺳﻌﺎف
ﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻄﻮارئ
•  1--2-2ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﴪﻳﻌﺔ
•  1--2-3ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹدارة
اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت
•  1--2-4ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
•  1--2-5ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  1--2-6ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام
اﳌﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻟﺴﻌﻮدي
•  1--2-7ﺗﺪﺷﻦﻴ ﻣﺒﺎدرة ﻻﺳﺘﺨﺪام
اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
•  1--2-8ﺿﺎﻤن ﺗﻮاﻓﻖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻊ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ
•  1--2-9ﺿﺎﻤن ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺼﺎﻲﺑ اﻟﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ

•  1--2-10اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ وﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟﻄﺮق
•  1--2-11ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﺎ
ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم
•  1--2-12ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺟﻮدة واﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻷﻃﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
•  1--2-13إﻃﻼق أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
ذﻛﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
•  1--2-14ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻄﻴﻒ اﻟﱰددي وﺗﺴﻬﻴﻞ
آﻟﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
•  1--2-15رﻓﻊ ودﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ
•  1--2-16ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ
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•  1--2-17ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻋﲆ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق
•  1--2-18ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ
ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت
•  1--2-19دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات وأدوات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻼزﻣﺔ

•  1-3-1إدراج ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﺮورﻳﺔ
•  2-3-1إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﻬﺪف إﱃ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ
واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻛﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﺪﻓﻊ دﻓﻊ
ﻣﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻗﺪ ً
•  3-3-1ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻘﺎﻋﺪ أﻃﻔﺎل
ﰲ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد
•  4-3-1ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺮﺧﻴﺺ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﻦﻴ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ
ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة

•  1--4-1إﻋﺪاد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ
•  1--4-2ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻛﺮﺜ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم

2

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

1

•  1--5-1ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :55اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن

4

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت

3

4

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

البعد

مؤرش األداء الرئييس
الركيزة
لربنامج تحقيق الرؤية
االسرتاتيجية
املعني باملبادرة

اسم املبادرة

الجهة الرئيسية

تطوير املدن

• التعجيل بنرش البنية التحتية للنطاق العريض فائق
الرسعة وتوفري الطيف للشبكات

• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

توفري الخدمات

• تطوير شبكة وطنية للمدن الذكية يف اململكة
تحفيز عملية توسيع نطاق خدمات االتصاالت من خالل
توفري الطيف الرتددي وتسهيل آلية إصدار التصاريح

• وزارة الشؤون البلدية
والقروية
• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

وضع مناذج
متويل مستدامة

• تشجيع االستثامر يف توسيع نطاق االتصاالت
وخدمات النطاق العريض ليشمل املناطق النائية

• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

• التعجيل بنرش البنية التحتية للنطاق العريض فائق
الرسعة وتوفري الطيف لشبكات الطيف الرتددي

• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

تعزيز التفاعل
االجتامعي

• إطالق برنامج شامل يهدف إىل نرش الوعي
واملعرفة الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية عىل
مستوى عال لدفع عملية التحول الرقمي قدماً

• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

توفري الخدمات

• تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بقطاع تكنولوجيا
• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات واالتصاالت ومواكبة التطورات الرسيعة
املعلومات
• تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة واملفتوحة • وزارة االتصاالت وتقنية
تنفيذ أطر الحوكمة الفعالة واملعايري املشرتكة
املعلومات
للحكومة اإللكرتونية وتوفري ما يلزم لتحسني تجربة
• وزارة االتصاالت وتقنية
املستخدم
املعلومات
• تحسني جودة واستدامة خدمات اإلنرتنت وتهيئة
• وزارة االتصاالت وتقنية
بيئة مواتية لقطاع االتصاالت من خالل تحديث الرتاخيص املعلومات
واألطر النظامية
• وزارة االتصاالت وتقنية
• إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشرتكة للتعامالت
املعلومات
الحكومية
• وزارة االتصاالت وتقنية
• تحفيز التوسع يف خدمات االتصاالت من خالل توفري املعلومات
طيف ترددي وتسهيل آلية إصدار التصاريح
• وزارة االتصاالت وتقنية
• تعزيز األمن الرقمي يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات
املعلومات واالتصاالت

إمكانية
االتصال

األجهزة املتصلة
باإلنرتنت لكل فرد

إمكانية
االتصال

مؤرش جاهزية الشبكة تطوير املدن

• وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات

وضع مناذج
متويل مستدامة

• تشجيع االستثامر يف توسيع نطاق االتصاالت
وخدمات النطاق العريض ليشمل املناطق النائية

وسائل النقل
العامة/
املشرتكة

الرحالت السنوية لكل
فرد يف املواصالت
العامة

تطوير املدن

• تصميم برنامج متكامل للسياسات لتطوير نظام النقل • وزارة الشؤون البلدية والقروية
• تطوير منظومة إلدارة النقل يف املناطق الحرضية • وزارة الشؤون البلدية والقروية
• وزارة الشؤون البلدية والقروية
من خالل اتباع أفضل املامرسات
• تعزيز خطط النقل وآلياته يف التخطيط الحرضي

وسائل النقل
العامة/
املشرتكة

مبيعات السيارات
الكهربائية كنسبة
مئوية من املجموع

توفري الخدمات

• تدشني مبادرة الستخدام املركبات الكهربائية

• وزارة الطاقة والصناعة والرثوة
املعدنية

الخدمات
املستدامة

النسبة املئوية
للنفايات املعاد
تدويرها من إجاميل
النفايات املنتجة

تطوير املدن

• تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية

• وزارة الشؤون البلدية
والقروية

تطوير املدن

• بناء املطارات وتوسيع نطاقها لتلبية توقعات منو
الحركة الجوية

• الهيئة العامة للطريان املدين

توفري الخدمات

• تطوير كفاءة استخدام املجال الجوي السعودي

• الهيئة العامة للطريان املدين

تطوير املدن

• تطبيق مفاهيم املدن الذكية يف املدن الخمس
الكربى
• تطوير وتحديث مواصفات قياسية لتمديد شبكات
البنية التحتية
• تنظيم وإدارة املواقف يف املدن الرئيسية
• رفع كفاءة شبكة الطرق القامئة يف املدن من
خالل تطبيق أفضل املعايري التصميمية والتنفيذية
• إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحرضية

• وزارة الشؤون البلدية والقروية
• وزارة الشؤون البلدية والقروية
• وزارة الشؤون البلدية والقروية
• وزارة الشؤون البلدية والقروية
• وزارة الشؤون البلدية والقروية

توفري الخدمات

• تطوير منظومة إلدارة النقل يف املناطق الحرضية
من خالل اتباع أفضل املامرسات
• التوسع يف استخدام النظم الذكية لرصد الحركة
املرورية وتنبيه مستخدمي الطرق

• وزارة الشؤون البلدية
والقروية
وزارة الصحة

النقل والبنية الرحالت الدولية
املبارشة
التحتية

النقل والبنية عدد الساعات التي
يقضيها املسافر يف
التحتية
املواصالت يف العام
الواحد
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البعد

مؤرش األداء الرئييس
الركيزة
لربنامج تحقيق الرؤية
االسرتاتيجية
املعني باملبادرة

النقل والبنية معدل الوفيات
الناجمة عن حوادث
التحتية
الطرق لكل 100.000
نسمة

108

اسم املبادرة

الجهة الرئيسية

تعزيز التفاعل
االجتامعي

• إدراج مفاهيم السالمة املرورية يف املناهج
التعليمية وتوجيه املؤسسات التعليمية بتطوير
التخصصات املطلوبة
يف منظومة السالمة املرورية
• توفري مقاعد أطفال يف املركبات للمواليد الجدد
• تدريب وترخيص ومراقبة السائقني لتحسني سلوك
القيادة

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

تطوير املدن

• وزارة الصحة
• تقييم ومعالجة املواقع الخطرة وتجهيز الطرق
الحرضية القامئة بعنارص السالمة املرورية املطلوبة • وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• بناء القدرات املؤسسية لجمع وتوثيق وتحليل
• وزارة الصحة
بيانات منظومة السالمة املرورية
• وزارة الصحة
• تطوير آلية لرصد الحوادث واالستجابة إليها
• وزارة الصحة
• ضامن امتثال املقاولني واملوردين ملواصفات
• وزارة الصحة
ومعايري مواد رصف الطرق وإشارات املرور
• وزارة الصحة
• إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحرضية
• إنشاء وتشغيل األمانة العامة للجنة الوزارية لسالمة • وزارة الشؤون البلدية والقروية
الطرق
• وزارة الصحة
• التوسع يف استخدام النظم الذكية لرصد الحركة •
• وزارة الصحة
املرورية وتنبيه مستخدمي الطرق
• تحسني تقنيات املراقبة والتحكم لضامن إدارة فعالة
لحركة املرور داخل املدن وعىل الطرق الخارجية
• إعداد أدوات ومواد لتدريس مفاهيم السالمة
املرورية للطالب والطالبات
• رفع مستوى السالمة املرورية يف الطرق
الخارجية من خالل تحسني البنية التحتية
• دعم القدرات األمنية لتوسيع تطبيق قوانني
السالمة املرورية ووضع السياسات واإلجراءات
وأدوات التنفيذ الالزمة

تقديم الخدمات

• ترسيع استجابة اإلسعاف ملكاملات الطوارئ
• ضامن توافق املركبة مع مواصفات ومعايري
السالمة املرورية
• ضامن نظام متكامل يف رعاية اإلصابات وإعادة
تأهيل مصايب الحوادث املرورية والرعاية طويلة
األجل
• دعم الخدمات الطبية اإلسعافية
تنمية مهارات مقدمي الخدمات اإلسعافية
• تصميم برنامج السالمة عىل الطرق للحد من
الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الشؤون البلدية
والقروية

إعداد األنظمة
واللوائح

• تطوير األنظمة واللوائح املرورية لجعل العقوبات
أكرث فاعلية يف االلتزام بالنظام

• وزارة الصحة

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
•  1--1-10ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ إدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

.5ج

ﻣﺼﺎﻲﺑ اﻟﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ

اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة

وﺿﻊ
ﰲ اﻻﻟﺘﺰام
أﻛﺮﺜ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
الرئيسيةاﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ ﻟﺠﻌﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ
• 1--4-2
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎمفئة اإلسكان والتصميم
ضمن
تندرج
التي
األداء
مؤرشات
اﻟﻠﻮاﺋﺢيف 2القسمني  1و ،2تظل
مبني
كام هو
مملوكة لربامج
الحياة،
لجودة
النهائية
األهداف
املساهمة
الرغم من
ﻤﺗﻮﻳﻞعىل
والبيئة،
الحرضي
ﻣﺴﺘﺪام
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻴﺸﻤﻞ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﺼﺎﻻت
يفاﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ
 1--5-1ﺗﺸﺠﻴﻊ
•
1
األخرى (اإلسكان وبرنامج التحول الوطني 2020بنسبة كبرية) .وستدرج املبادرات التالية،
تحقيق الرؤية
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
جمعت من مختلف الجهات ،يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة ،ولكنها
التي ُ
أُ
إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد
اﳌﺒﺎدراتالتنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية
خطة
درجت يف
xx
أهداف جودة الحياة .وقامئة املبادرات منظمة حسب البعد ضمن الفئة (مثل التصميم الحرضي) وحسب
مؤرش األداء الرئييس (مثل عدد األمتار املربعة للمساحة الخرضاء للفرد الواحد) .باإلضافة إىل ذلك،
يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.
•  1--4-1إﻋﺪاد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ

اﻟﺸﻜﻞ  :55اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﴬي واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ

4

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت

•  2--1-1إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺳﻜﺎن ﺗﻌﺎوﻲﻧ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
•  2-1-2ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﻤﺮاﻲﻧ وﺑﻴﺌﻲ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺤﴬي ﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﰲ  17ﻣﺪﻳﻨﺔ
•  2--1-3اﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ إﺳﻜﺎن ﺗﻌﺎوﻲﻧ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
•  2--1-4ﻋﻘﺪ ﴍاﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﻄﻮري اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ)أراﴈ
وزارة اﻹﺳﻜﺎن(

3

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

•  2--2-1وزارة اﻹﺳﻜﺎن ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﺮوض اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻦﻴ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻦﻴ
•  2-2-2إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺪر
•  2--2-3ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﺎﻤﻧﺎت اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

•  2--5-1ﻋﻘﺪ ﴍاﮐﺎت ﻣﻊ ﻣﻄﻮري اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﯽ اﻷراﴈ اﻟﺤﮑﻮﻣﻴﺔ )أراﴈ وزارة اﻹﺳﻜﺎن(
•  2--5-2ﺑﻨﺎء ﴍاﻛﻪ ﻣﻊ ﻣﻄﻮري اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )أراﴈ وزارة اﻷﺳﻜﺎن(

1

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
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إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

البعد
اإلسكان

مؤرش األداء الرئييس
لربنامج تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

الركيزة
االسرتاتيجية

نسبة املالكني ملنازلهم تطوير املدن
من السكان

اإلسكان

الحصة السكنية (آالف
املنازل) نسبة إىل عدد
السكان

اسم املبادرة

الجهة الرئيسية

• إنشاء برنامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفة وزارة اإلسكان

توفري الخدمات

• التعاون بني وزارة اإلسكان ووزارة املالية لتسهيل قروض
اإلسكان للموظفني الحكوميني
تقديم ضامنات الرهن العقاري

وزارة اإلسكان
وزارة اإلسكان

وضع مناذج
متويل مستدامة

• عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض
الحكومية (أرايض وزارة اإلسكان)

وزارة اإلسكان

تطوير املدن

• إنشاء برنامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفة وزارة اإلسكان
وزارة اإلسكان
عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض
الحكومية (أرايض وزارة اإلسكان)

وضع مناذج
متويل مستدامة

• عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عل األرايض
الحكومية (أرايض وزارة اإلسكان)

وزارة اإلسكان

جودة البيئة

انبعاثات غاز ثاين أكسيد
الكربون الناجمة عن
احرتاق الوقود مقدرة
باألطنان لكل مليون
دوالر أمرييك من
إجاميل الناتج املحيل
لعام 2014

توفري الخدمات

• إنشاء وحدة مركزية ملراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من
املصدر

وزارة البيئة واملياه
والزراعة

التصميم
الحرضي

حصة الفرد من املساحة
الخرضاء مقدرة باألمتار
املربعة

تطوير املدن

• تنفيذ مشاريع تأهيل عمراين وبيئي لتحسني املشهد
الحرضي ملناطق الصناعات الخفيفة يف  17مدينة

وزارة الشؤون البلدية
والقروية
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.5د الرعاية الصحية
كام هو مبني يف القسمني  1و ،2تظل مؤرشات األداء الرئيسية ضمن فئة الرعاية الصحية ،عىل الرغم
من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة ،مملوكة لربامج تحقيق الرؤية األخرى (برنامج
جمعت من مختلف الجهات ،يف
التحول الوطني  2020بنسبة كبرية) .وستدرج املبادرات التالية ،التي ُ
محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة ،ولكنها أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه
ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة الحياة .وقامئة
املبادرات منظمة حسب البعد ضمن الفئة (مثل مستويات الصحة) وحسب مؤرش األداء الرئييس (مثل
معدل البدانة) .باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات
مقابل الركائز االسرتاتيجية.
اﻟﺸﻜﻞ  :56اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن
•  3--1-1ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺮﴇ اﻟﺘﺄﻣﻦﻴ اﻟﺼﺤﻲ ﰲ
ﻣﺮاﻓﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
•  3--1-2ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
•  3-1-3ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة
واﻟﻄﻮارئ ﻟﻀﺎﻤن ﴎﻋﺔ وﺟﻮدة ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
•  3--1-4ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﺮاﻛﺰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
•  3--1-5اﻧﺸﺎء وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻴﺎدات ﺗﻐﺬﻳﺔ
•  3--1-6رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﻳﺔ
ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻦﻴ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
•  3--1-7رﻓﻊ ودﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ

•  3--1-8إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ( ﻟﺒﻨﺎء
أﺟﻨﺤﺔ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻢ واﻟﻌﻴﺎدات
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮﴇ اﻟﻨﻔﺴﻴﻦﻴ واﻟﺘﻮﺳﻊ
ﰲ اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮاﻓﻖ
•  3--1-9ﺗﻬﻴﺌﺔ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة و ﺳﻼﻣﺔ
اﳌﺮﴇ)(CBAHI
•  3--1-10اﻧﺸﺎء و ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻴﺎدات ﺗﻐﺬﻳﺔ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة و
اﻟﻄﻮارئ ﻟﻀﺎﻤن ﴎﻋﺔ وﺟﻮدة ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
• اﻧﺸﺎء و ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻴﺎدات ﺗﻐﺬﻳﺔ

1

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
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ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
•  3--2-1ﺗﴪﻳﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺳﻌﺎف
ﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻄﻮارئ
•  3--2-2اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮازن ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ  -ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ
•  3-2-3ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺤﻮادث
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻴﻬﺎ
•  3--2-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
•  3--2-5ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم
•  3--2-6ﺿﺎﻤن ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺻﺎﺑﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺼﺎﻲﺑ
اﻟﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟﻞ
•  3--2-7اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
•  3--2-8اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة )اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺪﻳﺪة واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء ﻟﻠﻤﺮﴇ
اﻟﻨﻔﺴﻴﻦﻴ(
•  3--2-9ﻣﻮاءﻣﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
•  3--2-10ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﺎﻤن اﻟﺼﺤﻲ وﴍاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

•  3--2-11ﺗﺤﺴﻦﻴ أداء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ
•  3--2-12ﺗﻬﻴﺌﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﴇ
)(CBAHI
•  3--2-13ﻣﺒﺎدرات اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸورام
•  3--2-14ﻣﺒﺎدرات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
•  3--2-15ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ -اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
•  3--2-16ﻣﺒﺎدرات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ  -ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ
•  3--2-17اﻟﺘﺤﻮل اﳌﺆﺳﴘ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﴢ
وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
•  3--2-18ﻤﻧﻮذج اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
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•  3--2-19اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ
•  3--2-20اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﺸﻞ
اﻟﻌﻀﻮي
•  3--2-21اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ
•  3--2-22ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ﰲ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻣﺒﺎدرات ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
•  3--2-23ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻘﺎﻋﺪ أﻃﻔﺎل ﰲ
اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد
•  3--2-24ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ
•  3--2-25ﻣﺒﺎدرة رﺷﺎﻗﺔ
•  3--2-26إﺻﻼح وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
•  3--2-27اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﻌﺎﻓﻴﺔ
•  3--2-28ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﱪع
ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺎت اﳌﺮﻛﺰة
ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﺘﱪﻋﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء
•  3--2-29ﴎﻋﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺳﻌﺎف
ﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻄﻮارئ

6

•  3--3-1ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
•  3--3-2اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺘﱪع ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء
•  3-3-3ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﱪع
ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺎت اﳌﺮﻛﺰة
ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﺘﱪﻋﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء
•  3--3-4ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺮﺗﻜﺰة
ﻋﲆ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
•  3--3-5اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﱰﻏﻴﺐ ﺑﺒﻌﺾ
اﳌﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ
•  3--3-6ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺮﺧﻴﺺ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺴﺎﺋﻘﻦﻴ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدة

•  3--4-1إﻋﺪاد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :57اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
ﻟﺠﻨﺔ
الركيزة
اسم املبادرة
تحقيق
البعد
االسرتاتيجية
الرؤية
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺗﻐﻴﺮﻴ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
17
املعني 1
باملبادرة
•  4--2-12ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
•  4--2-1ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
•  4--1-1ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ
مستويات الصحة

110

تفيش
مرض
السكري

•  4--2-2ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ وإﺻﺪار دﻟﻴﻞ

•  4--2-13ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
•  4--2-14ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻬﺎرات
•  4--2-15دﻋﻢ وﺗﻴﺴﺮﻴ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء
•  4--2-16ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
•  4--2-17ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺋﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل املستشفى
•
املدن
تطوير
•  4--2-3ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﳌﻨﺎﻫﺞ
وتفعيل ﰲ
ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
عيادات تغذية
إنشاء
•  4--2-4ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ•
ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة
 4--2-5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻟﻼﻋﺘﺎﻤد ﻋﲆ اﻟﺴﻮق

الجهة
الرئيسية

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

•  4--3-1ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
•  4--3-2ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺟﺬب اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮد
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--3-3ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪوام اﻟﺠﺰﻲﺋ
•  4--3-4زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ
•  4--3-5ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺟﺬب
اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--3-6ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺨﺮاط اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺬﻛﻴﺔ
وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى

•
الخدمات • مواءمة اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي وخطة التنفيذ مع منظمة
تقديماﳌﺤﲇ
•  4--2-6ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت وﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒالعاملية
الصحة
•  4--2-7ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺠﺬب
اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--2-8ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
•  4--2-9ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
•  4--2-10ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻤﺘﺪة )اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ(
ﻟﺠﺬب اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--2-11ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء
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• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

البعد

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
الركيزة
تحقيق
االسرتاتيجية
الرؤية
املعني
باملبادرة

مستويات الصحة

متوسط
العمر
املتوقع
(بالسنوات)

مستويات الصحة

معدل
البدانة

الرعاية الطبية

عدد أرسة

اسم املبادرة

الجهة
الرئيسية

تعزيز التفاعل
االجتامعي

• برامج التوعية التفاعلية
• الحملة الوطنية التوعوية بربامج التربع باألعضاء
• برنامج تنشيط برامج التربع باألعضاء يف العنايات املركزة باملستشفيات
املتربعة باألعضاء
• تعزيز الرعاية املركزة عىل املريض من خالل املساءلة والشفافية
• اسرتاتيجية املشاركة املجتمعية يف بعض املهن الصحية
• تدريب وترخيص ومراقبة السائقني لتحسني سلوك القيادة

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

تطوير املدن

• تطوير أقسام العناية املركزة والطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك
الخدمات
• تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية ملطابقة املعايري الوطنية
للجودة وسالمة املرىض ()CBAHI
• رفع مستوى السالمة املرورية يف الطرق الخارجية من خالل تحسني البنية
التحتية
• رفع ودعم الخدمات الطبية اإلسعافية

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

تقديم الخدمات

برامج الوقاية يف مجال الصحة العامة -مبادرات لتطبيق اسرتاتيجية الرعاية
• الصحية باململكة
• رسعة استجابة اإلسعاف ملكاملات الطوارئ
• تطوير آلية لرصد الحوادث واالستجابة لها
• تطوير خدمات نقل الدم
• ضامن نظام متكامل يف رعاية اإلصابات وإعادة تأهيل مصايب الحوادث
املرورية والرعاية طويلة األجل
• التوسع يف تغطية الخدمات التخصصية
• تحسني أداء املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة بوزارة الصحة
• تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية ملطابقة املعايري الوطنية
للجودة وسالمة املرىض ()CBAHI
• مبادرات املركز الوطني لألورام
• مبادرات تطبيق اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة
• مبادرات تطبيق اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة (الخطة الوطنية
لإلحالة الصحية)
• مبادرات تطبيق اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة (تطوير الجودة
والسالمة يف القطاعات الصحية)
• التحول املؤسيس ملستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث
• منوذج رعاية صحية حديث
• املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها
• السجل الوطني للفشل العضوي
• االستعداد للطوارئ الصحية
• برنامج تنشيط برامج التربع باألعضاء يف العنايات املركزة باملستشفيات
املتربعة باألعضاء
• توفري مقاعد أطفال يف املركبات للمواليد الجدد
• الرفع من مهارات مقدمي الخدمات اإلسعافية
• إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

إعداد األنظمة
واللوائح

• إعداد األنظمة واللوائح املرورية

• وزارة الصحة

تطوير املدن

• إنشاء وتفعيل عيادات تغذية

• وزارة الصحة

تقديم الخدمات

• تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل املستشفى
• مواءمة اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي وخطة التنفيذ مع منظمة
الصحة العاملية
• مبادرة رشاقة

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

تطوير املدن

• تطوير أقسام العناية املركزة والطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك الخدمات • وزارة الصحة

تقديم الخدمات

• التوزيع املتوازن للخدمات واملرافق الصحية -مبادرات تنفيذ اسرتاتيجية
الرعاية الصحية يف اململكة

• وزارة الصحة

111

البعد

الرعاية الطبية

112

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
الركيزة
تحقيق
االسرتاتيجية
الرؤية
املعني
باملبادرة
اإلنفاق
الصحي من
املرصوفات
النرثية

اسم املبادرة

الجهة
الرئيسية

تطوير املدن

• تحصيل تكلفة الخدمات املقدمة ملرىض التأمني الصحي يف مرافق وزارة
الصحة
• تهيئة مراكز لتقديم الرعاية النفسية األولية
• إنشاء وتفعيل عيادات تغذية
• إنشاء مرافق صحية يف جميع القطاعات (الحكومية والخاصة) لبناء أجنحة
متخصصة يف مجال العالج بالتنويم املغناطييس والعيادات الستقبال
املرىض النفسيني والتوسع يف إنشاء مراكز النمو واالضطرابات السلوكية
يف هذه املرافق

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

تقديم الخدمات

• التوزيع املتوازن للخدمات واملرافق الصحية -مبادرات تنفيذ اسرتاتيجية
الرعاية الصحية يف اململكة
• التوسع يف خدمات الرعاية الصحية املمتدة (التأهيل الطبي والرعاية
املديدة والرعاية الصحية املنزلية ومراكز إيواء للمرىض النفسيني)
• برنامج الضامن الصحي ورشاء الخدمات الصحية

• وزارة الصحة
• وزارة الصحة
• وزارة الصحة

• اﻧﺸﺎء و ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻴﺎدات ﺗﻐﺬﻳﺔ

•  3--1-7رﻓﻊ ودﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ

اﻷﺟﻞ
•  3--2-7اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
•  3--2-8اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة )اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺪﻳﺪة واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء ﻟﻠﻤﺮﴇ
اﻟﻨﻔﺴﻴﻦﻴ(
•  3--2-9ﻣﻮاءﻣﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
•  3--2-10ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﺎﻤن اﻟﺼﺤﻲ وﴍاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

.5هـ الفرص التعليمية واالقتصادية

•  3--2-16ﻣﺒﺎدرات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ  -ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ
•  3--2-17اﻟﺘﺤﻮل اﳌﺆﺳﴘ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﴢ
وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث
•  3--2-18ﻤﻧﻮذج اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
•  3--2-27اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﻌﺎﻓﻴﺔ
•  3--2-28ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﱪع
ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺎت اﳌﺮﻛﺰة
ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﺘﱪﻋﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء
•  3--2-29ﴎﻋﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺳﻌﺎف
ﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻄﻮارئ

كام هو مبني يف القسمني  1و ،2تظل مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة الفرص التعليمية
واالقتصادية ،عىل الرغم من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة ،مملوكة لربامج تحقيق
اﳌﺮورﻳﺔالجهات ،يف محفظة املبادرات
مختلف
إﻋﺪاد من
معت
وستدرج املبادرات التالية ،التي
الرؤية
وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
ج 3--4-1
ُ•
األخرى 1
ُ
الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة ،ولكنها أدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة الحياة .وقامئة املبادرات منظمة حسب
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
الفئة (مثل فرص التوظيف) وحسب مؤرش األداء الرئييس (مثل معدل البطالة) .باإلضافة إىل
البعد ضمن
ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.
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إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :57اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
ﺗﻐﻴﺮﻴ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

1

•  4--1-1ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
•  4--2-1ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
•  4--2-2ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ وإﺻﺪار دﻟﻴﻞ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
•  4--2-3ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﳌﻨﺎﻫﺞ
•  4--2-4ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ
ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة
•  4--2-5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻟﻼﻋﺘﺎﻤد ﻋﲆ اﻟﺴﻮق
اﳌﺤﲇ
•  4--2-6ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
•  4--2-7ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺠﺬب
اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--2-8ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
•  4--2-9ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
•  4--2-10ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻤﺘﺪة )اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ(
ﻟﺠﺬب اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--2-11ﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء
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•  4--2-12ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
•  4--2-13ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
•  4--2-14ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻬﺎرات
•  4--2-15دﻋﻢ وﺗﻴﺴﺮﻴ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء
•  4--2-16ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
•  4--2-17ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺋﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

6

•  4--3-1ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
•  4--3-2ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺟﺬب اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮد
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--3-3ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪوام اﻟﺠﺰﻲﺋ
•  4--3-4زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ
•  4--3-5ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺟﺬب
اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
•  4--3-6ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺨﺮاط اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺬﻛﻴﺔ
وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى

•

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

1

•  4--4-1وﺿﻊ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدﻣﺎج اﳌﺮأة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

البعد

مؤرش األداء الرئييس
لربنامج تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

الركيزة االسرتاتيجية اسم املبادرة

الجهة الرئيسية

الفرص
التعليمية

عدد الجامعات املحلية
املصنفة عاملياً

توفري الخدمات

• برنامج دعم األبحاث والتطوير يف الجامعات

وزارة التعليم

الفرص
التعليمية

العالمات املحصلة يف
الربنامج الدويل لتقييم
الطلبة

توفري الخدمات

• مركز تطوير اللغة العربية
• وضع معايري املناهج
• مركز تعليم اللغة اإلنجليزية
• مصفوفة املهارات

وزارة التعليم
وزارة التعليم
وزارة التعليم
وزارة التعليم

فرص
التوظيف

معدل توظيف اإلناث

تعزيز التفاعل
االجتامعي

• زيادة الوعي بأهمية مشاركة املرأة يف سوق العمل وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

توفري الخدمات

• متكني النساء
• توفري خدمات رعاية الطفل للنساء العامالت
• دعم وتيسري وسائل النقل للنساء

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

وضع األنظمة
واللوائح

• زيادة الوعي بأهمية مشاركة املرأة يف سوق
العمل

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
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الفرص
التعليمية

ترتيب مؤرش التنافسية
العاملية

فرص
التوظيف

معدل البطالة

تعزيز التفاعل
االجتامعي

• تعزيز التصنيف الدويل للمملكة يف جذب املواهب
املوجودة عىل الصعيد العاملي
• تعزيز انخراط الوافدين يف ثقافة اململكة وإذكاء
وعي املواطنني بقبول الثقافات األخرى

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

تطوير املدن

• توفري بنية سكنية مناسبة للوافدين

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

توفري الخدمات

• تطوير الخدمات املخصصة للوافدين وإصدار دليل
للخدمات
• منصة إلكرتونية للربنامج السعودي لجذب املواهب
املوجودة عىل الصعيد العاملي
• تفعيل برنامج اإلقامة املمتدة (البطاقة الذهبية)
لجذب املواهب املوجودة عىل الصعيد العاملي
• توفري بنية تعليمية تشمل أطفال الوافدين

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

تعزيز التفاعل
االجتامعي

• تشجيع العمل عن بعد
• تشجيع العمل بالدوام الجزيئ

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

توفري الخدمات

• تصميم مشاريع إنتاجية ألولئك الذين يرغبون يف
مامرسة املهن الحرة
• تطوير اليات االستقدام لالعتامد عىل السوق املحيل
• تطوير آليات وقنوات التوظيف
• توفري الحوافز الالزمة لدخول سوق العمل
• تقديم األنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق
العمل

وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية
وزارة العمل والتنمية
االجتامعية

.5األمن والبيئة االجتامعية
كام هو مبني يف القسمني  1و ،2تقع مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة األمن والبيئة
االجتامعية ضمن نوعني :تلك املتعلقة بالجرمية وهي مملوكة من قبل وزارة الداخلية يف حني أن
البقية متتلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى .وبالنسبة ملؤرشات األداء الرئيسية اململوكة لربامج تحقيق
جمعت من مختلف الجهات ،يف محفظة املبادرات
الرؤية األخرى ،فستدرج املبادرات التالية ،التي ُ
ُ
الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة ،ولكنها أدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل
تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة الحياة .وقامئة املبادرات منظمة حسب
البعد ضمن الفئة (مثل الجرمية) وحسب مؤرش األداء الرئييس (مثل معدل جرائم القتل) .باإلضافة إىل
ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية
اﻟﺸﻜﻞ  :58اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
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•  5--2-1ﻣﴩوع إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
•  5--2-2ﻣﴩوع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﺟﺮاءات )دراﺳﺔ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  100ﺧﺪﻣﺔ وإﺟﺮاء ﰲ
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد(
•  5--2-3إدارة ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
•  5--2-4إﻃﻼق اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
•  - 5-2-5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩط
•  5--2-6ﻣﺒﺎدرة )ﻣﻌﺎ( ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺰﻻء اﻟﺴﺠﻮن
•  5--2-7ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ
•  5--2-8ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
•  5--2-9ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﻣﻨﻴﺔ
•  5--2-10ﻣﺒﺎدرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮﺣﺪة 911
•  5--2-11ﻣﺒﺎدرة رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرات رﺟﺎل اﻻﻣﻦ

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
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إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

الركيزة
االسرتاتيجية

اﻟﺸﻜﻞ  :59اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اسم املبادرة

مؤرش األداء الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية املعني
باملبادرة

الجهة
النوع
البعد
الرئيسية
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
الخدمات

توفري الخدمات • مرشوع إعادة التدوير الوظيفي

مؤرش قياس الفساد لعام
2016

وزارة

االقتصاد
الحكومية
الفساد
والتدقيق
• إدارة نظام الرقابة
اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن
ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ
ومكافحةﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

• مرشوع الخدمات واإلجراءات (دراسة أكرث من 100
األجهزة 3الحكومية املعرضة
ﺗﻘﺪﻳﻢيف
خدمة وإجراءات
اﻟﻌﺮوض
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ
4
للفساد)

•  6--1-1اﳌﺪن اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ

•  6--2-1ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ

والتخطيط

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

•  6--3-1إﻋﺪاد ﺣﺼﺺ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

•  6--3-7ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ "رﻳﺎﺿﺘﻲ
وﻏﺬاﻲﺋ" ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم
•  6--3-8ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ رﻳﺎﴈ وﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪة
•  6--3-9اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺸﻄﻮن ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ
ﻤﺗﻜﻴﻨﻲ
•  6--3-10ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮادي ﻣﺸﺠﻌﻲ
اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ودﻋﻤﻬﺎ
•  6--3-11ﺗﻌﺰﻳﺰ إدﻣﺎج اﳌﺮأة ﰲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ داﺧﻞ
اﻟﻘﻄﺎع
•  6--3-12إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ

ﻟﻠﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﻏﺮة
الخدمات
ومفتوحة
شاملة
حكومية
منصات
تطوير وتفعيل
الخدمات •
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
 6--3-2ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻓﺼﻮل
)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﴈ(
توفرياﳌﺪن
ﰲ
•
ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ ﰲ اﳌﺪارس )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(
•  6--2-2وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
•  6--1-2إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮاﻓﻖ
الحكومية
املشرتكة
واملعايري
الفعالة
الحوكمة
أطر
تنفيذ
•
•  6--3-3ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻓﺼﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻤﻳﻬﺎ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻼﻤﺋﺔ
ﰲ اﳌﺪارس )ﺗﺪرﻳﺐ
ومتكني تحسني ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ درﺟﺔ
للحكومة •  6--2-3ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻷﻓﺮاد اﻷﴎة
تجربة
اإللكرتونية
اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ(
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
•  6--1-3ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
•  6-3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﰲ
املستخدم ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت
وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
•  6--1-4ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﳌﻼﻤﺋﺔ
 6--3-5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
•
للمعامالت
مشرتكة
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ • إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية
ﻟﻠﻄﻼب ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ
الحكومية
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
•  6--3-6ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ
التكامل
• إطالق سحابة الحكومة ورفع مستوى
واﻟﺒﻨﺎت )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳌﺪارس ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ
واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ
الحكومي
اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ(

الجرمية

وزارة
االتصاالت
وتقنية
املعلومات

وزارة
الداخلية
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•  6--3-13ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وزﻳﺎدة

•  6--3-19ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻟﻌﺎب ﺷﺒﻪ
اﻷوﳌﺒﻴﺔ
•  6--3-20ﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪول
اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
•  6--3-21إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "رﻳﺎﺿﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ"
ﰲ اﳌﺪارس
•  6--3-22ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ
مؤرش مسح الحكومات
•  6--3-14اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺮﻳﺎﴈ
اإللكرتونية
•  6--3-15إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﻲ
اﻟﻨﺨﺒﺔ
•  6--3-16إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻳﺎﺿﺎت
اﻟﻨﺨﺒﺔ )اﻻﺗﺤﺎدات( وﺗﻌﻴﻦﻴ اﳌﺪرﺑﻦﻴ
واﻟﻔﻨﻴﻦﻴ واﳌﺪرﺑﻦﻴ اﻟﻌﺎﳌﻴﻦﻴ
•  6--3-17ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﺸﺄن
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺨﺒﺔ
•  6--3-18ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ذات
أسبقية

معدل حاالت القتل املتعمد
لكل  100 000نسمة

توفري الخدمات • تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية
التحتية
•  6--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ • 1
تطوير التجهيزات األمنية
• تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشطة
•  6--5-1وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟـ"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ" )ﺻﻨﺪوق ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺨﺼﺼﺔ(
ﻣﺴﺘﺪامإلعادة 1تأهيل وتدريب نزالء السجون
ﻤﺗﻮﻳﻞمبادرة
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج •
• مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
مكافحة الجرمية
• مبادرة رفع مستوى قدرات رجال األمن
 xxإﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد
اﳌﺒﺎدراتمبادرة مركز العمليات املوحدة 911
•

115

الركيزة
االسرتاتيجية

البعد

اسم املبادرة

الجرمية

الجهة
الرئيسية

النوع

وزارة
الداخلية

ذات
أسبقية

توفري الخدمات

• تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية
التحتية
• تطوير التجهيزات األمنية
• تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشطة
السجون  :58اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
• مبادرة إلعادة تأهيل وتدريب نزالء اﻟﺸﻜﻞ
• مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف مكافحة
الجرمية
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
أﻋﲆ
ﺗﻮﻓﺮﻴ
رجال األمن
قدرات
• مبادرة رفع مستوى
• مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

توفري الخدمات

اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ
ورﺋﻴﺴﻬﺎ
• تطوير مراكز ﻟﺠﻨﺔ
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺪن وزارة
البنيةﳌﺴﺘﻮى الجرمية
وبناء
النموذجية
الرشطة

الداخلية

التحتية
ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﺪن
ﺗﻄﻮﻳﺮ
11
التجهيزات األمنية
تطوير
•
الرشطة
مراكز
يف
والربامج
األنظمة
تطوير
•
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 5--2-1ﻣﴩوع
•
•  5--2-2ﻣﴩوع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﺟﺮاءات )دراﺳﺔ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  100ﺧﺪﻣﺔ وإﺟﺮاء ﰲ
السجون
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد(
• مبادرة إلعادة تأهيل وتدريب نزالءاﻟﻮﻛﺎﻻت
•  5--2-3إدارة ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
يف
اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
القرار إﻃﻼق
• مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ • 5--2-4
•  - 5-2-5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩط
مكافحة الجرمية
•  5--2-6ﻣﺒﺎدرة )ﻣﻌﺎ( ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺰﻻء اﻟﺴﺠﻮن
•  5--2-7ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ
األمن
• مبادرة رفع مستوى قدرات
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
رجال5--2-8
•
•  5--2-9ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﻣﻨﻴﺔ
• مبادرة مركز العمليات املوحدة •911
 5--2-10ﻣﺒﺎدرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮﺣﺪة 911

مؤرش األداء الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية املعني
باملبادرة
مستوى جرائم العنف

ذات
أسبقية

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

•  5--2-11ﻣﺒﺎدرة رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرات رﺟﺎل اﻻﻣﻦ

الرياضة
 .5ز وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﻣﺴﺘﺪامالقسمني  1و ،2ميتلك برنامج جودة الحياة  2020مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج
ﻤﺗﻮﻳﻞيف
مبني
كام هو
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج
ضمن فئة الرياضةبشكل كامل .ويتضمن الجدول التايل قامئة باملبادرات ضمن الرياضة مع وصف موجز
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
والجهة املسؤولة .باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط
مقابل الركائز االسرتاتيجية.
للمبادرات اﳌﺒﺎدرات
 xxإﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد
اﻟﺸﻜﻞ  :59اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

4

•  6--1-1اﳌﺪن اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﻏﺮة
ﰲ اﳌﺪن
•  6--1-2إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮاﻓﻖ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻼﻤﺋﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻷﻓﺮاد اﻷﴎة
•  6--1-3ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
•  6--1-4ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

xx
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إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

•  6--2-1ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﴈ(
•  6--2-2وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪﻤﻳﻬﺎ
•  6--2-3ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ درﺟﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت

1

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

3

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
•  6--3-1إﻋﺪاد ﺣﺼﺺ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
•  6--3-2ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻓﺼﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ ﰲ اﳌﺪارس )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(
•  6--3-3ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻓﺼﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ ﰲ اﳌﺪارس )ﺗﺪرﻳﺐ
اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ(
•  6-3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
•  6--3-5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﳌﻼﻤﺋﺔ
ﻟﻠﻄﻼب ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
•  6--3-6ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ
اﳌﺪارس ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ واﻟﺒﻨﺎت )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ
اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ(

•  6--3-7ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ "رﻳﺎﺿﺘﻲ
وﻏﺬاﻲﺋ" ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم
•  6--3-8ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ رﻳﺎﴈ وﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪة
•  6--3-9اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺸﻄﻮن ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ
ﻤﺗﻜﻴﻨﻲ
•  6--3-10ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮادي ﻣﺸﺠﻌﻲ
اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ودﻋﻤﻬﺎ
•  6--3-11ﺗﻌﺰﻳﺰ إدﻣﺎج اﳌﺮأة ﰲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ داﺧﻞ
اﻟﻘﻄﺎع
•  6--3-12إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
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•  6--3-13ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وزﻳﺎدة
ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ
•  6--3-14اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺮﻳﺎﴈ
•  6--3-15إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﻲ
اﻟﻨﺨﺒﺔ
•  6--3-16إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻳﺎﺿﺎت
اﻟﻨﺨﺒﺔ )اﻻﺗﺤﺎدات( وﺗﻌﻴﻦﻴ اﳌﺪرﺑﻦﻴ
واﻟﻔﻨﻴﻦﻴ واﳌﺪرﺑﻦﻴ اﻟﻌﺎﳌﻴﻦﻴ
•  6--3-17ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﺸﺄن
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺨﺒﺔ
•  6--3-18ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

•  6--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

1

•  6--5-1وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟـ"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ" )ﺻﻨﺪوق ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺨﺼﺼﺔ(

•  6--3-19ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻟﻌﺎب ﺷﺒﻪ
اﻷوﳌﺒﻴﺔ
•  6--3-20ﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪول
اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
•  6--3-21إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "رﻳﺎﺿﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ"
ﰲ اﳌﺪارس
•  6--3-22ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

األثر

فرصة
التخصيص

تطوير املرافق  6-1-1األماكن استغالل املنشآت واملرافق
• تفعيل  30,000مدرسة نعم
القامئة لتفعيل الربامج
النشطة
وجامعة من خالل الربامج
الرياضية وتعزيز فرص مشاركة الرياضية واملسابقات
املواطنني واملقيمني فيها
• تفعيل أكرث من  500ناد
حول اململكة من خالل:
مجتمعي يف مختلف
• فتح منشآت الهيئة العامة
أنحاء اململكة مع وزارة
التعليم
للرياضة لتقديم برامج
الرياضة املجتمعية
• تنفيذ أكرث من 300
• تفعيل وتأهيل األماكن
حدث سنوياً لتنشيط
العامة للتحفيز عىل
املامرسة املستمرة-
املامرسة الرياضية بالتعاون
يتم تنظيم األحداث
مع وزارة الشؤون البلدية
يف أكرث من  100مرفق
للهيئة العامة للرياضة
والقروية
• تشغيل املنشآت الرياضية
• مرافق متاحة للسكان
التابعة للمؤسسات
عىل مدار  24ساعة
التعليمية لتقديم الربامج
ملامرسة الرياضة
الرياضية للطالب يف
املدارس والجامعات
• تفعيل أماكن العمل من
خالل تقديم الربامج الرياضية
يف الرشكات لرفع نسبة
املامرسة الرياضية
لدى املوظفني يف
القطاعني العام والخاص
• التعاون مع القطاع الخاص
لالستفادة من املنشآت
الخاصة مبا يعزز املامرسة
الرياضية املنتظمة
• تصميم وتنفيذ أول يوم
ريايض وطني عىل صعيد
اململكة
تطوير املرافق  6-1-2تهيئة
املنشآت
لحضور
العائالت/
النساء
للفعاليات

إعادة تصميم وتجديد
•  23منشأة رياضية
املرافق الرياضية الرئيسية
ميكن الوصول إليها
يف اململكة لتمكني العائالت /للعائالت/النساء خالل
النساء من الوصول إىل أي
املناسبات
نوع من الفعاليات الرياضية.
زيادة عدد الحضور
تتمثل مستهدفات عام 2020
يف إعادة تصميم  23مرفقاً
رياضياً.

ال

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

مبادرة الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
محورية للرياضة
لألنشطة
الرياضية

مكاسب
رسيعة

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية
• عدد مرافق
مامرسة
الرياضة
املفعلة
• نسبة
مساهمة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
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الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

تطوير املرافق  6-1-3تطوير
وتفعيل
املنشآت
الرياضية

وصف املبادرة

تحسني املرافق الرياضية
الحالية لتلبي معايري أفضل
املامرسات وتنشيط وتطوير
املرافق الرياضية.
• تدقيق وتقييم وتصنيف
جميع املنشآت الرياضية يف
اململكة
• وضع اسرتاتيجيات تجارية
واستثامرية لزيادة مصادر
دخلها (مثل مشاركة القطاع
الخاص)
• وضع مناذج تشغيلية
للمنشآت الرياضية بهدف
االستفادة منها عىل النحو
األمثل

األثر

• زيادة معدل استخدام
األماكن من  ٪8إىل ٪55
بحلول عام 2020
• متكني املجتمع من
استخدام منشآت الهيئة
العامة للرياضة
• منشآت الهيئة
العامة للرياضة جاهزة
الستضافة الفعاليات
الرياضية املجتمعية
واالحرتافية
• زيادة إيرادات الهيئة
العامة للرياضة من خالل
اسرتاتيجيات التسويق
واالستثامر
• تفعيل هذه املبادرات
هو مفتاح لتمكني
العديد من مبادرات
جودة الحياة

تطوير املرافق  6-1-4تحسني تعزيز تجربة الجمهور خالل
• توفري أماكن الرياضة
تجربة
الفعاليات الرياضية لزيادة
للعديد من خيارات
الحضور
شعبية الرياضة بشكل عام،
الرتفيه خالل املناسبات
للمباريات
وزيادة الحضور يف الفعاليات واألحداث الرياضية
والفعاليات
الرياضية ،ويف نهاية املطاف • تحسني تجربة الحضور
الرياضية
تشجيع املشاركة الشعبية.
• زيادة عدد الحضور
• إعداد خيارات ترفيهية
وتنفيذها لجميع فئات
الجمهور يف األماكن ،عىل
سبيل املثال مناطق مخصصة
للمشجعني ،عربات الطعام
املتنقلة
تقديم العروض
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 6-2-1تشجيع تشجيع مشاركة القطاع الخاص • تطوير اقتصاد ريايض
القطاع
يف بناء االقتصاد الريايض .من نابض بالحياة عىل
الخاص عىل املتوقع أن تتجاوز مساهمة
مستوى عاملي يف
املساهمة القطاع الخاص  1مليار ريال
اململكة
يف تنمية
سعودي.
• تحسني مستويات
القطاع
• احتضان الرشكات الناشئة
مامرسة الرياضة
بتمويل مبديئ
الريايض
• تحسني الصحة العامة
• تثقيف رواد األعامل عن
للسكان
طريق برامج التدريب
• زيادة االستثامر الخاص
• ترخيص الصاالت الرياضية
يف قطاع الرياضة
اململوكة للقطاع الخاص،
زيادة عدد رواد األعامل
وضامن تحقيق معايري تفتيش واملنشآت الصغرية يف
متسقة مع الصاالت الرياضية
قطاع الرياضة
• تطوير املحتوى
املحيل (فرص توطني
العمليات وسالسل
التوريد)
• توطني الصناعات
وعمليات البحث
والتطوير (صنع يف
السعودية)
• تأسيس االقتصاد
الريايض كمساهم جديد
يف التوظيف السعودي
• سوف ينجم ذلك
عن وضع اسرتاتيجية
لالقتصاد الريايض
عن طريق تنفيذ
عدد من املبادرات
والربامج املحددة يف
االسرتاتيجية

فرصة
التخصيص
نعم

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

مبادرات الهيئة العامة • عدد مرافق
مامرسة
للرياضة
ذات
الرياضة
أسبقية
املفعلة
• نسبة
مساهمة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل
• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

ال

مكاسب
رسيعة

الهيئة العامة • نسبة
مساهمة
للرياضة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل

نعم

-

الهيئة العامة • عدد مرافق
مامرسة
للرياضة
الرياضة
املفعلة
• نسبة
مساهمة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

األثر

• زيادة معدل السكان
النشيطني يف اململكة
كنتيجة لزيادة املدربني
• سكان أصحاء
• انخفاض نسبة السمنة
عند األطفال
• زيادة إرشاك اإلناث
يف األنشطة الرياضية
(الرتكيز عىل املدربات)

تقديم العروض

 6-2-2تطوير إعداد االسرتاتيجية الوطنية
للتدريب الوطني ( بالتعاون
وتنفيذ
مع اتحادات سعودية مختارة
اسرتاتيجية
واتحادات دولية ومع القطاع
التدريب
الخاص) من خالل تحديد
الوطني
األولويات الرئيسية لتأهيل
املدربني وأيضاً متكني إعطاء
شهادات ملدريب الصاالت
الرياضية واملدربني الرياضيني
سيقوم معهد إعداد القادة
بوضع املعايري واألطر
التنظيمية للمدربني الرياضيني
ومدريب اللياقة البدنية
مع الرتكيز عىل زيادة عدد
املدربني ورفع مستوى
تأهيلهم

تقديم العروض

6-2-3إعداد • تقديم برنامج البكالوريوس • إعداد وتنفيذ برنامج
يف الرتبية الرياضية بكلية
وتنفيذ
أكادميي مينح درجة
الرتبية واآلداب للفتيات يف
برنامج
البكالوريوس يف الرتبية
بكالوريوس جامعة تبوك باإلضافة إىل أربع البدنية يف جامعة تبوك
يف الرتبية جامعات رئيسية .يتيح برنامج
باإلضافة إىل  4جامعات
البدنية للبنات البكالوريوس للفتيات تحسني كربى.
مفهوم الجودة كام لو كُن من • تأهيل خريجات يف
خريجات كليات الرتبية البدنية ،مجال الرتبية البدنية لسد
كام يسمح لهن بالعمل يف
حاجة املنطقة واململكة
مراكز اللياقة البدنية ،وتقديم • تـأهيل خريجات للعمل
اإلرشادات الرياضية والتنافس يف مراكز اللياقة
يف مختلف األلعاب الرياضية .البدنية
يتمثل الهدف بحلول عام
• تأهيل متسابقات
 2020يف تسجيل  180طالبة ،للمنافسة يف مختلف
الرياضات إقليمياً وعاملياً
مبعدل  60طالبة سنوياً.
• تحديد املناهج الدراسية
واملشكلة األكادميية لربنامج
البكالوريوس يف جامعة تبوك
وأربع جامعات رئيسية أخرى
• إنشاء املرافق وتجهيزها،
عىل سبيل املثال صاالت
رياضية يف الجامعات املعنية

تحفيز املشاركة  6-3-1تعزيز
املشاركة
الرياضية
للطالبات

• تصميم وتنفيذ برامج
• إنشاء وتجهيز 500
وأنشطة الرتبية البدنية لإلناث صالة رياضية يف
يف نظام التعليم العام.
مدارس البنات سنوياً.
سيتم تدريس مناهج تدريبية • تدريب وتأهيل
يف حصص ضمن خطة دراسية املعلامت عىل رأس
من جانب مدرسني متخصصني ،العمل لتدريس مادة
مع االستمرار يف مامرسة
الرتبية البدنية والتدريب
األنشطة البدنية كجزء من
عىل األنشطة البدنية
األنشطة الالصفية خالل اليوم باإلضافة إىل عملهن
الدرايس .يتمثل هدف عام
بشكل مؤقت-حتى 2020يف إدراج  325000فتاة يتم توظيف معلامت
يف الصفوف الرياضية ،و 7500متخصصات.
معلمة مؤهلة ،و 1500مدرسة • تأهيل وتوظيف
مجهزة بصاالت رياضية جيدة
معلامت لتدريس مادة
الصيانة
الرتبية البدنية.
• توفري املباين املناسبة
ملامرسة األنشطة البدنية
واملساحات املجهزة يف
املدارس
• تدريب وتأهيل املعلامت
لتدريب الطالبات عىل هذه
األنشطة

فرصة
التخصيص
نعم

ال

نعم

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية
• عدد
املشاركني
يف دورة
األلعاب
األوملبية
الصيفية

وزارة التعليم

املبادرات وزارة التعليم
املحورية

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية
• عدد مرافق
مامرسة
الرياضة
املفعلة
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الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

تحفيز املشاركة 6-3-2املدرسة • تحسني البيئة املدرسية
النشطة رياضياً ملامرسة األنشطة الرياضية
(البنية التحتية) التنافسية والتخصصية
والرتفيهية للطالب .يتمثل
هدف عام  2020يف إنشاء
 150صالة رياضية ( 50صالة
سنوياً).
• تأهيل وإنشاء املجمعات
الرياضية يف املدارس ،تحت
إرشاف مكاتب الرتبية والتعليم
يف مديريات الرتبية والتعليم
باململكة

120

األثر

• بناء مجمع ريايض لكل
مكتب تعليم.
• إعادة تأهيل املجمعات
الرياضة القامئة.
• زيادة عدد املالعب
العشبية والصاالت
الرياضية يف املدارس.

فرصة
التخصيص
نعم

• التطوير املهني
تحفيز املشاركة 6-3-3تطوير • تدريب معلمي الرتبية
البدنية عىل معارف ومهارات لجميع معلمي
األداء
ومفاهيم جديدة يف الرتبية ومرشيف الرتبية البدنية
املهني
والنشاط الريايض
البدنية وعلوم الرياضة
ملعلمي
املدرسية .والهدف هو زيادة • متكني نسبة من
الرتبية
املعلمني من تدريب
عدد املعلمني املؤهلني
البدنية
لتدريب الرياضيني املتخصصني الرياضات املختلفة.
(تدريب
• توفري دورات تدريبية وبرامج • توفر عدد من
املعلمني)
املعلمني ذوي خربات
تأهيل وبرامج منح دراسية
متقدمة

ال

تحفيز املشاركة 6-3-4النشاط • تطوير النشاط البدين يف
• تنامي مشاركات
الجامعات من خالل توظيف
البدين
منسويب الجامعات يف
موظفني متخصصني إلدارة
للصحة يف
األنشطة البدنية.
الجامعات
األنشطة الصحية البدنية يف • زيادة عدد الكوادر
الجامعات .يشمل هدف عام
املتخصصة يف إدارة
 2020بناء  15مركزا ً للتدريب
األنشطة البدنية يف
الجامعي (مبعدل  5مراكز
الجامعات.
سنوياً) ،وبناء  3مراكز تدريب
• برامج توعوية
خارجية (مبعدل مركز واحد
تعنى بتنمية الوعي
سنوياً) ،و 300مركز تكنولوجي .املجتمعي بأهمية
• إنشاء املرافق الرياضية يف مامرسة النشاط البدين.
الجامعات
• إعداد الدراسات
• تعزيز ثقافة النشاط البدين واألبحاث لرصد وتطوير
بني العاملني بالجامعة
وتقييم النشاط البدين
• وضع مقاييس لتقييم
ومامرساته
النشاط البدين
• إنشاء مركز يضع تركيزه عىل
الدراسات والبحوث ذات الصلة
باملبادرة
• تصميم برامج لألنشطة
البدنية يف الجامعات

نعم

النوع

-

-

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

وزارة التعليم

• عدد مرافق
مامرسة
الرياضة
املفعلة

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

األثر

• توفري بيئة رياضية محفزة
للطالب ذوي االحتياجات
الخاصة ملامرسة تدريبات
جميع األلعاب الرياضية .من
ضمن مستهدفات عام 2020
بناء  10مرافق صديقة لذوي
االحتياجات الخاصة ،وإعداد
 240متخصصاً من الذكور يف
األلعاب الرياضية املالمئة
لذوي االحتياجات الخاصة،
و 180متخصصة من اإلناث يف
األلعاب الرياضية املالمئة
لذوي االحتياجات الخاصة.
تشمل مستهدفات 2020
األخرى مشاركة  9000من
الذكور و 4200من اإلناث.
• توفري املالعب والصاالت
الرياضية واملوظفني الفنيني
واإلداريني املتخصصني يف
األلعاب الرياضية املالمئة
لذوي االحتياجات الخاصة
• تطوير خدمات الدعم ذات
املستوى العاملي التي
تساعد الجامعات عىل جذب
الرياضيني املتميزين من ذوي
اإلعاقة الحركية أو ضعف البرص
أو السمع

• تطوير البنية الرياضية
التحتية من خالل بناء
منشآت رياضية تتناسب
مع رياضات ذوي
االحتياجات الخاصة.
• إنشاء مراكز وإدارات
رياضية لذوي االحتياجات
الخاصة.
• تقديم دورات تدريبية
وورش عمل لتطوير
مهارات العاملني يف
مجال رياضات ذوي
االحتياجات الخاصة.
• وضع ترشيعات ذات
معايري عاملية لتوفري
التسهيالت الالزمة
للمتميزين رياضياً من
ذوي االحتياجات الخاصة

فرصة
التخصيص

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

نعم

-

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

تحفيز املشاركة  6-3-6مبادرة • صياغة برنامج يف املدارس • تنمية الذكاء ،ومد الفرد نعم
الرياضة
يعتمد عىل نظام محدد من
باملهارات اإلدراكية
الذهنية
األلعاب والتامرين التي يكون والحسية الالزمة ملختلف
(البنية
فيها الجهد ذهنياً أكرث منه
األعامر واملستويات
التحتية
بدنياً .تتمثل مستهدفات عام • تعزيز املهارات الحسية
واملناهج
 2020يف بناء  7مرافق.
كالسمع والنظر والتوازن
الدراسية
• إنشاء مراكز متخصصة يف
والتناسق الحريك
وتدريب
الرياضة الذهنية
• معالجة املشاكل
املعلمني)
• تجهيز مدربني معتمدين يف األكادميية يف القراءة
مجال الرياضة الذهنية
والكتابة والرياضيات
• صياغة مناهج تقوم عىل
والذاكرة والرتكيز
نظام بيئي محدد من األلعاب واملتابعة
والتامرين التي يهيئ فيها
• معالجة االضطرابات
الجهد جميع أجزاء الدماغ
السلوكية والحركية لدى
فئة صعوبات التعلم
• الوقاية من الزهامير
• تحسني املهارات
االجتامعية وتقدير الذات
• دعم عجلة التنمية
املستدامة

-

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

تحفيز املشاركة 6-3-5
رياضة ذوي
االحتياجات
الخاصة يف
املؤسسات
التعليمية
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الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

تحفيز املشاركة  6-3-7برنامج
صحتي أوالً

وصف املبادرة

األثر

فرصة
التخصيص

• تنفيذ مجموعة من األنشطة • تجهيز املعاهد بأندية
رياضية متكاملة.
البدنية التفاعلية لزيادة
• عقد رشاكة مجتمعية
الوعي الغذايئ يف 68
مع املؤسسات
مؤسسة علمية متوسطة
والرشكات تعود بالنفع
وثانوية يف اململكة .من
ضمن مستهدفات عام  2022املادي عىل املعهد.
إنشاء  14ملعبا رياضيا (يشمل • تشجيع الطالب عىل
ذلك كرة السلة والكرة الطائرة مامرسة الرياضة بالشكل
وتنس الطاولة وصالة لأللعاب السليم.
• خفض نسبة البدانة بني
الرياضية) و 39ملعبا لكرة
الطالب.
القدم.
• خفض نسب التدخني بني
• إعداد برامج توعية داخل
الطالب.
املؤسسات التي تضم برامج
• توعية الطالب بأهمية
إعالمية
الغذاء السليم لصحة
• إنشاء الربامج الرياضية
البدن.
والرشاكات مع النوادي
• زيادة نسب مشاركة
الرياضية أو الصحية
الطالب يف املسابقات
الرياضية املحلية
والدولية.

تحفيز املشاركة 6-3-8املجمع • بناء مجمع ريايض وترويحي • عدد ( )2ملعب متعدد
األغراض
للبنات بجامعة جدة من أجل
الريايض
• مركز اللياقة البدنية
توفري أنواع مختلفة من
والرتويحي
األنشطة الرياضية والرتويحية • مركز الرتويح املايئ
للفتيات
• مركز التأهيل والعالج
بجامعة جدة لطالبات جامعة جدة والنساء
الطبيعي
يف املنطقة املحيطة .من
•  25%من فتيات
مستهدفات  2020تحقيق
الجامعة ميارسن النشاط
مشاركة  750فتاة يف
البدين والرتويحي
املجمع.
مرة واحدة عىل األقل
• مجمع يضم صاالت رياضية
متعددة األغراض ملختلف أنواع أسبوعيا يف العام األول
األلعاب الرياضية ،ومركز للياقة للتشغيل
•  1000فتاة من خارج
البدنية ،ومركز ألعاب مائية،
الجامعة ميارسن النشاط
ومركز تأهيل وعالج طبيعي
البدين والرتويحي يف
العام األول من بدء
التشغيل

نعم

بناء شبكة من رشكاء التنفيذ
تحفيز املشاركة 6-3-9
• زيادة عدد املجموعات نعم.
مجتمع نشط اللذين من شأنهم تحفيز
الرياضية املجتمعية
األشخاص عىل املامرسة
وعدد األعضاء
الرياضية ورفع نسبة املشاركة واملتطوعني
يف األنشطة الرياضية من
• زيادة يف عدد
خالل:
املشاركني بسبب متكني
• دعم وتطوير املجموعات
جميع القوى العاملة
الرياضية
الرياضية
• دعم االتحادات الرياضية يف
تصميم وتنفيذ برامج الرياضة
املجتمعية الخاصة برياضتهم
• تطوير شبكة من املهنيني
املحرتفني يف القطاع
الريايض وإيجاد الحوافز
والدورات التدريبية املناسبة
لهم
• التشجيع عىل التطوع
الريايض من خالل إطالق
الحمالت وتطوير نظام من
الحوافز والدورات التدريبية
دعم وتأهيل املكاتب الفرعية
للهيئة العامة للرياضة لتقديم
برامج الرياضة املجتمعية
كونها أذرع تنفيذية للهيئة
حول اململكة
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النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

-

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

-

وزارة التعليم

• عدد مرافق
مامرسة
الرياضة
املفعلة

ذات
أسبقية

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

تحفيز املشاركة 6-3-10روابط يهدف الربنامج إىل تعزيز
صورة اململكة باستخدام
مشجعي
الدبلوماسية الرياضية
األندية
وسيكون ذلك من خالل
الرياضية
• زيادة عدد الحجم روابط
السعودية
مشجعي األندية الرياضية
السعودية
* زيادة عدد مشاهدي
الرياضات السعودية يف دول
كمجلس التعاون الخليجي
والبلدان العربية
• متكني نوادي كرة القدم
املحلية من دعم روابط
املشجعني عرب تقديم الدعم
والتمويل الرضوريني
• دعم نوادي كرة القدم
املحلية لبناء عالقات مع
روابط املشجعني يف البلدان
العربية

األثر

• تعزيز صورة اململكة
من خالل الرياضة
• االعرتاف الرسمي
بروابط املشجعني
يف الفرق الوطنية
السعودية
• زيادة عدد البلدان التي
لديها روابط من  4إىل 9
• زيادة عدد روابط
املشجعني يف الخارج
من  9إىل 28
• قنوات إيراد إضافية
من خالل زيادة عدد
املشاهدين يف
املنطقة
• حقوق البث
التلفزيوين
• مبيعات السلع يف
النوادي الرياضية
• حضور املباريات عن
بعد

تحفيز املشاركة  6-3-11متكني • تطوير األنظمة والهياكل
• زيادة عدد العيادات
املرأة
والعمليات من أجل العمل مع الجديدة املشغلة وعدد
للمساهمة األفراد واملنظامت والجهات
اإلناث املخدومات منها
يف منظومة الحكومية الرئيسية وإدماجها (مثالً  10عيادات يف
الرياضة
بغية إزالة العقبات النظامية
)2018
(التنوع
التي متنع النساء من تحقيق • زيادة عدد اإلناث
والشمولية) املشاركة الكاملة يف األلعاب املشاركات يف
الرياضية واألنشطة املرتبطة املسابقات الدولية (مثالً
بها يف اململكة .من ضمن
 5يف )2019
مستهدفات عام  2020إنشاء • زيادة عدد اإلناث
 21عيادة تشغيلية جديدة
املشاركات يف الرياضات
للنساء ،وتحقيق مشاركة 40
الشعبية
امرأة يف األلعاب الرياضية
• زيادة نسبة األحداث
الدولية ،ومشاركة  1.2مليون
الرياضية االحرتافية
امرأة يف األلعاب الرياضية
املتوفرة لإلناث (مثالً
الشعبية.
 15%يف )2018
• إعداد اسرتاتيجية التنوع
واإلدماج
• إعداد عيادات متخصصة يف
صحة املرأة
• ضامن إمكانية وصول املرأة
إىل املالعب الرياضية
• وضع برنامج إلرشاك ودعم
النخبة الرياضية
• إعداد برنامج إلرشاك ودعم
الرياضيني من اإلناث عىل
مستوى القاعدة الشعبية

فرصة
التخصيص

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

ال

-

الهيئة العامة • نسبة
مساهمة
للرياضة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل

نعم

مكاسب
رسيعة

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية
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الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

تحفيز املشاركة  6-3-12إقامة
واستضافة
فعاليات
رياضية
عاملية

وصف املبادرة

• استضافة  10-5فعاليات نعم
• تحويل اململكة إىل مركز
لفعاليات الرياضية يف مجلس رياضية كربى يف
اململكة سنوياً
التعاون الخليجي والرشق
• زيادة عدد مشاهدي
األوسط
• استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية داخل
البطوالت والفعاليات الرياضية اململكة
عاملية املستوى عىل امتداد • تعزيز سمعة اململكة
عاملياً
العام ويف مختلف أنواع
الرياضة وجميع املناطق
• متكني ومتويل ودعم
االتحادات السعودية يف إيجاد
وتنظيم واستضافة فعاليات
ذات صلة رياضاتها
• إضافة الفعاليات املصاحبة
من أجل تحفيز املشاركة يف
األنشطة الرياضية

تحفيز املشاركة 6-3-13زيادة • زيادة شعبية ومشاهدة
الرياضة محلياً وإقليمياً.
شعبية
• تقييم مستويات الرضا
الرياضات
ورفع نسبة الحالية
• وضع اسرتاتيجية تسويقية
املشاهدة
لقطاعات محددة
• توفري دعم محتوى الوسائط
لحمالت ومبادرات الهيئة
العامة للرياضة .سيكون
الرتكيز األويل عىل كرة القدم
بجانب  3إىل  5ألعاب رياضية
مختارة للسنة األوىل ،وسيتم
استعراضها إلضافة املزيد من
األلعاب الرياضية يف السنوات
التالية

تحفيز املشاركة 6-3-14
التحول
الرقمي
للقطاع
الريايض
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األثر

فرصة
التخصيص

• اإلحصاءات لعدد
الجمهور الحايل
واملستهدف
• مؤرش رضا الجمهور
• اسرتاتيجية وخطة
اتصال شاملني للهيئة
العامة للرياضة وارتفاع
نسبة تحقيق املبادرات
• تحسني خطة اإلعالن
للحمالت وتفعيل جميع
املبادرات
• تخطيط وتنفيذ وسائل
اإلعالم الشاملة لجميع
حمالت ومبادرات الهيئة
العامة للرياضة
• زيادة نرش الوعي
بخصوص الهيئة العامة
للرياضة وأهدافها
تقارير ما بعد الحدث
والتحليل لكل حملة
لتحسني وسائل اإلعالم
والوصول بشكل مستمر

إداخال وتفعيل األدوات
• املساهمة يف زيادة
الرقمية واألمتتة إىل املشهد املشاركة املجتمعية
الريايض بحيث يساهم يف
عن طريق تغيري السلوك
تحفيز املشاركة يف الرياضة ،الريايض بتحسني
والذي سيساهم بدوره يف
رحلة العميل ودعمها
تحسني أدائها واقتصادها
باألدوات الرقمية
كونها مبادرة ذات استقاللية ،املناسبة
فإنها ستعترب حجر األساس
• تحسني تجربة
للمنظومة الرياضية الرقمية
املستفيدين عن طريق
عن طريق زيادة اإلمكانيات
ضامن ترابط مكونات
ملختلف األلعاب الرياضية من االقتصاد الريايض من
خالل توفري طرق التواصل
الناحية الرقمية
وقنوات الوصول للمعلومات
• إنشاء بيئة رقمية
الرياضية ،بحيث تتيح
عاملية املستوى
للمستفيدين القدرة لعيش
بحيث توجد بيئة ومنصة
تجربة أكرث قيمة وجاذبية
لتجميع التطبيقات
وتواصالً يف جميع مراحل
واملواقع اإللكرتونية
مامرساتهم الرياضية اليومية .والربط اإللكرتوين
كام تعترب هذه املبادرة معلامً للمنشئات الرياضية
رئيسياً للتطوير يف املستقبل
حيث سيتم التواصل مع كافة
الجهات ذات العالقة بهدف
بناء رحلة عميل ذات قيمة
وتضمن تحقيق األهداف
املرجوة

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

املبادرات الهيئة العامة • نسبة
مساهمة
املحورية للرياضة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل

ال

-

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية
• نسبة
مساهمة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل

نعم

-

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

األثر

فرصة
التخصيص

• زيادة مستوى التأهيل ال
تحفيز املشاركة 6-3-15برنامج • تطوير الرياضيني يف
وعدد املؤهلني من
اململكة من خالل إعدادا
تطوير
الرياضيني عىل املدى
برنامج مهني متكامل للنخبة
ريايض
البعيد
الرياضية .تتمثل مستهدفات
النخبة
عام  2020يف استيعاب  • 1000بيئة األداء املالمئة
وزيادة عدد الرياضيني
ريايض نخبة.
املؤهلني أللعاب/
• تطوير برنامج اكتشاف
للمواهب يشمل جميع الفئات مسابقات إقليمية
العمرية (املدارس والجامعات ودولية
واملامرسني) يف رشاكة مع • (مثل األلعاب اآلسيوية،
مختلف الجهات الحكومية (مثل واأللعاب األوليمبية
الصيفية ،واأللعاب X
وزارة التعليم)
وغريه)
• تطوير الخدمات املطلوبة
• زيادة النامذج
للنخبة الرياضية يف
السعودية ،والفخر
املؤسسات الرياضية
الوطني واإللهام
للمشاركة الجامعية
تحفيز املشاركة  6-3-16إنشاء • إنشاء برنامج تطوير النخبة
اتحادات
الرياضية (االتحادات) من
أجل الكشف عن الرياضيني
رياضية
املوهوبني وتحديدهم فضالً
جديدة
وبناء قدرات عن تحسني مكانة اململكة
يف مجال رياضات النخبة.
رياضات
تهدف هذه املبادرة إىل
النخبة
تحسني القدرات الفنية
واإلدارية لالتحاد عىل إدارة
برامج النخبة وكذلك توسيع
املشهد الحايل لالتحادات
الرياضية لتشمل غريها من
األلعاب الرياضية .من ضمن
مستهدفات عام  2020إنشاء
 3-6اتحادات يف السنة
األوىل.
• إجراء تقييم وتصميم كامل
لالتحادات ،يشمل ذلك إعداد
قامئة مخترصة باالتحادات
• إنشاء االتحادات املحددة
• توظيف املدربني واملواهب
العاملية
• تحديد فرق النخب والفرق
الوطنية التي تحظى بإمكانية
للنجاح
• تقديم برامج تدريب وإعداد
للفرق املحددة
تحفيز املشاركة 6-3-17بناء
مراكز تدريب
النخبة
الرياضية
املتخصصة

بناء مراكز رياضية للتدريب
ملختلف رياضات النخبة.
• إنشاء مراكز تدريب رئيسية
متخصصة وفقاً لألولويات
الرياضية الوطنية
• إنشاء مراكز تدريب رئيسية
تقع يف املدن الكربى مثل
الرياض وجدة
• تطوير مراكز تدريب أصغر
يتم تحديدها وفقاً للتقييم
القائم عىل االحتياجات

• زيادة عدد رياضيي
النخبة يف السعودية
• زيادة عدد املدربني
املحرتفني يف
السعودية (محليني
وعامليني)
• زيادة عدد الرياضيني
املؤهلني أللعاب/
مسابقات إقليمية
ودولية
• زيادة النامذج
السعودية ،والفخر
الوطني واإللهام
للمشاركة الجامعية

نعم

• بناء مراكز تدريب النخبة ال
 غري موجودة حالياً يفاململكة  -لخلق عامل
متكني أسايس لتحقيق
طموحات رياضيي النخبة
• تحسني األداء ،وزيادة
عدد الرياضيني املؤهلني
أللعاب/مسابقات
إقليمية ودولية
• زيادة النامذج
السعودية ،والفخر
الوطني واإللهام
للمشاركة الجامعية

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

-

الهيئة العامة • عدد
املشاركني
للرياضة
يف األلعاب
األوملبية
الصيفية

-

الهيئة العامة • عدد
املشاركني
للرياضة
يف األلعاب
األوملبية
الصيفية
• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية

-

الهيئة العامة • عدد مرافق
مامرسة
للرياضة
الرياضة
املفعلة
• عدد
املشاركني
يف األلعاب
األوملبية
الصيفية
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الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

وصف املبادرة

تحفيز املشاركة 6-3-18تطوير تطوير أكادمييات رياضية
األكادمييات لضامن اكتشاف املواهب عىل
نح ٍ
و متواصل .الهدف هو
الرياضية
إنشاء  4أكادمييات لكرة القدم.
• إعداد برامج استطالع
وتدريبات مرتبطة بألعاب
رياضية محددة يف رشاكة مع
األكادمييات الدولية .سيكون
الرتكيز األويل عىل أكادمييات
كرة القدم

األثر

• دعم وتطوير الكرة
السعودية (رفع تصنيف
الفرق الوطنية واألندية
عىل املدى القريب
وتحقيق املرتبة األوىل
عىل املدى البعيد)
• تحسني األداء
واملشاركة لالعبني
السعوديني

تعزيز األلعاب الباراملبية يف • تحقيق امليداليات
تحفيز املشاركة
يف األلعاب الباراملبية–
6-3-19تطوير اململكة من أجل التأكد من
ضامن مشاركة األشخاص ذوي باريس 2024
الرياضة
االحتياجات الخاصة بشكل كامل • مشاركة الفتيات يف
الباراملبية
طوكيو 2020
يف األنشطة الرياضية يف
(ذوي
• متكني األشخاص ذوي
اململكة .من مستهدفات
االحتياجات
االحتجيات الخاصة يف
 2020تحقيق مشاركة
الخاصة)
قطاع الرياضة ،ودمجهم
 6رياضيني يف األلعاب
للمنافسة
يف املجتمع ،وتحسني
يف الدورات الباراملبية.
• وضع خطة تحول اسرتاتيجية منط حياتهم
الباراملبية
إلعداد األندية واملرافق لتالئم
احتياجات رياضيي النخبة من
ذوي االحتياجات الخاصة،
بهدف التنافس يف األلعاب
الربامجية يف طوكيو وباريس
تحفيز املشاركة 6-3-20
برنامج
رياضتي
مستقبيل

نعم

نعم

مبادرات الهيئة العامة • عدد
املشاركني
للرياضة
ذات
يف األلعاب
أسبقية
األوملبية
الصيفية

-

تطوير برامج رياضية تنافسية • شمولية البطوالت
ومتخصصة لطالب املدارس.
لبعض األلعاب الرياضية
تشمل مستهدفات 2020
األوملبية.
مشاركة الطالب بنسبة 25%
• دورات رياضية تنافسية
يف املناهج الالصفية،
• مهرجانات رياضية
ومشاركة  4%يف املنافسات • برامج تثقيفية توعوية
املحلية واإلقليمية والدولية • ،برامج تدريب تخصصية
وإجاميل  18منحة ،وانخفاض
للطالب املوهوبني يف
بنسبة  3%يف معدالت البدانة .كل رياضة.
• تدشني البطوالت الرياضية،
• مشاركة الطلبة
واملهرجانات الرياضية
املتميزين يف برامج
• تطوير برامج تدريبية
تخصصية يف الدول
متخصصة محلية ودولية
املميزة يف كل رياضة.
للطالب املوهوبني
• توفري عدد من املنح
لرياضيي النخبة.

تحفيز املشاركة  6-3-21تطوير زيادة مشاركة طلبة الجامعات • تنامي مشاركات طالب
األلعاب
يف البطوالت الجامعية يف
الجامعات يف األنشطة
الجامعية
جميع مناطق اململكة .تتمثل الرياضية.
والفردية
مستهدفات عام  2020يف
• تنامي عدد البطوالت
يف
جذب  800مشارك من الذكور ،املقامة يف الجامعات.
الجامعات
و 2000من اإلناث ،وإنشاء  • 30تنامي عدد الكوادر
الحكومية
اتحاد جامعي للذكور ،و30
املتخصصة يف إدارة
واألهلية
اتحاد جامعي لإلناث.
األنشطة الرياضية
• االستعانة مبوظفني إداريني الجامعية.
ومهنيني متخصصني يف
• تنامي وتنوع املناطق
األنشطة الرياضية الجامعية.
املشاركة واملقامة
• وضع لوائح تنظم األنشطة
فيها البطوالت.
الرياضية الجامعية
• ورش عمل ودورات
• إعداد الربامج الرياضية
تدريبية تعنى بالرياضات
الجامعية التي تؤكد عىل
الجامعية.
أهمية املشاركة يف
• توسيع املشاركات يف
املسابقات الرياضية
البطوالت واملؤمترات
اإلقليمية والدولية
الخاصة بالرياضة
الجامعية.
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فرصة
التخصيص

النوع

ال

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

مكاسب
رسيعة

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية
• عدد مرافق
مامرسة
الرياضة
املفعلة

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية
• عدد
املشاركني
يف األلعاب
األوملبية
الصيفية

وزارة التعليم

• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية
• عدد
املشاركني
يف األلعاب
األوملبية
الصيفية

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم
املبادرة

تحفيز املشاركة 6-3-22
العقلية
الوطنية
وحمالت
تعزيز
التفاعل
االجتامعي
والتواصالت
والتدخالت

وصف املبادرة

األثر

فرصة
التخصيص

• زيادة نسبة املامرسني ال
تغيري تصور األشخاص عن
لألنشطة الرياضية (30
النشاط البدين ،حيث توجد
دقيقة أو أكرث أسبوعياً)
مقاومة اجتامعية ثقافية
• خفض نسبة السكان
عميقة الجذور ،عن طريق
غري املهتمني بالنشاط
التواصل وتحفيز قبول
البدين ()67%
فوائده .سوف يؤثر ذلك
• زيادة نسبة الوصول
عىل أمناط سلوك األشخاص
ويخلق سلوكاً جديدا ً ألشخاص للحمالت والرسائل
رياضيني يتمتعون بنشاط بدين التوعوية حول النشاط
البدين
مرتفع .والهدف هو زيادة
• توسيع قاعدة
النسبة املئوية لألشخاص
الذين ميارسون نشاطاً بدنياً
املامرسني لدعم تطوير
ألكرث من  30دقيقة أسبوعياً
رياضيي النخبة
وخفض نسبة األشخاص الذين ال • زيادة املساهمة يف
يهتمون بالنشاط البدين دون االقتصاد الريايض للناتج
املحيل اإلجاميل
النسبة الحالية البالغة .67%
• زيادة التصور اإليجايب
• تنظيم الحمالت والرسائل
للمملكة يف مؤرشات
العامة بشأن فوائد النشاط
التصور الدويل املتأثرة
البدين
بالرياضة
• فهم العقليات الحالية
وقياس خط األساس لتقييم
الوضع الحايل

إعداد األنظمة
واللوائح

6-4-1تطوير
وتنفيذ
اسرتاتيجية
قطاع
الرياضة

إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية
• ستعيد االسرتاتيجية
قطاع الرياضة السعودي
هيكلة القطاع الريايض
لزيادة املشاركة الجامهريية ليصبح أكرث فعالية
وتحسني أداء النخبة
وكفاءة ،مام يجعل
• تطوير املبادرات
جميع الالعبني يف
االسرتاتيجية التي تنسجم مع املنظومة يشاركون يف
األولويات الرياضية الوطنية
قاعدة واتجاه مشرتك
• وضع منوذج مايل مستدام • وضوح مؤرشات
• وضع وتنفيذ خارطة طريق
األداء واألهداف لجميع
اسرتاتيجية
الجهات الرياضية
• وضع منوذج للحوكمة يتناول • ستقود الهيكلة األداء
جميع الكيانات يف املنظومة املطلوب
الرياضية
• عامل متكني أسايس
ألهداف الرياضة الشاملة
يف برنامج جودة الحياة
2020

وضع منوذج
متويل مستدام

6-5-1تطوير
حوكمة
ومنوذج
تشغيل
“الصندوق
الريايض”

• تحديد األهداف الرئيسية
للصندوق واسرتاتيجية
االستثامر
• تأسيس النموذج التشغييل
للصندوق وتحديد منوذج
الحوكمة واألنشطة واملهام
وتصميم الهيكل التنظيمي
• اطالق الوظائف الرئيسية
للصندوق ومتكينها مثل
وظائف االستثامر والتملك
والتمويل واملنح

• إدارة واستثامر الدخل
من الخصخصة بكفاءة
• تعزيز النمو يف
االقتصاد الريايض
• تحفيز ودعم الرشكات
واألندية الناشئة

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس
لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني
باملبادرة

الهيئة العامة • نسبة
املامرسني
للرياضة
لألنشطة
الرياضية

ال

الهيئة العامة • عدد املرافق
الرياضية
للرياضة
املفعلة
• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية
• نسبة
مساهمة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل
• عدد
املشاركني
يف األلعاب
األوملبية
الصيفية

ال

الهيئة العامة • عدد املرافق
الرياضية
للرياضة
املفعلة
• نسبة
املامرسني
لألنشطة
الرياضية
• نسبة
مساهمة
القطاع
الريايض يف
الناتج املحيل
اإلجاميل
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 .5ح الرتاث والثقافة والفنون
تشري خدمات مبادرات الثقافة والرتاث والفنون إىل األنشطة الثقافية التالية :األوبرا واملرسح والرسم
والنحت والتاريخ وإنتاج األفالم والكتب .وستُعرض هذه الخدمات الثقافية هي :دور األوبرا واملسارح
واملتاحف واملعارض الفنية واملكتبات.
وكام هو مبني يف القسمني  1و ،2تقع مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة الرتاث والثقافة
والفنون ضمن نوعني :تلك املتعلقة بالثقافة والفن وهي مملوكة بالكامل للربنامج يف حني أن
املبادرات املتعلقة بالسياحة مملوكة لربنامج التحول الوطني تحت إرشاف الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني.
وبالنسبة ملؤرشات األداء الرئيسية اململوكة لربامج تحقيق الرؤية األخرى ،فستدرج املبادرات التالية،
جمعت من الجهات املسؤولة ،يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة،
التي ُ
ولكنها أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة
لتلبية أهداف جودة الحياة .يوجد جدوالن منفصالن لكل مجموعة من املبادرات .باإلضافة إىل ذلك،
يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.
ويصنف الربنامج هذا التداخل بكونه تداخالً قوياً وذلك العتامد إحدى مبادرات الهيئة العامة للرتفيه
«رسم مخطط للرتفيه خارج املنزل» عىل مبادرات هيئة السياحة التي تختص بتطوير املرافق السياحية
من إنشاء متاحف ومواقع أثرية ،إذ أن إحدى الخيارات الرتفيهية هي الجوالت السياحية.
اﻟﺸﻜﻞ  :60اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ

6

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

•  7--1-1ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
•  7--1-2اﻟﺴﺎﻤح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎرح اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
•  7--1-3ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﻲﻜ
•  7--1-4اﻧﺸﺎء ﺟﺰﻳﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺪة
•  7--1-5إﻧﺸﺎء ﻣﺘﺤﻒ ﺣﺎﺋﻞ اﻻﻓﱰاﴈ
•  7--1-6اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎرح واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﳌﻜﺘﺒﺎت( ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

•  7--2-1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  7--2-4ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤﻲﺋ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
•  7--2-5إﻃﻼق ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  7--2-3ﺑﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
•  7--2-6إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
•  7--2-7إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
•  7--2-8إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن واﻹﺑﺪاع اﻟﺮﻗﻤﻲ
•  7--2-2اﻟﺪﻋﻢ ﻏﺮﻴ اﳌﺎﱄ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
•  7--3-7إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

•  7--3-6ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
•  7--3-8ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج
•  7--3-1ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ ﰲ اﳌﺪارس
•  7--3-2ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺼﺺ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
•  7--3-3ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﰲ اﳌﺪارس
•  7--3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺪارس
•  7--3-9إﻧﺸﺎء ﺣﺎﺿﻨﺎت ﻟﻠﻔﻨﻮن ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  7--3--10ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

•  7--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
•  7--4-2إﻋﺪاد ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة

2

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

9

8

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

•  7--5-1ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ
•  7--5-2إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

2

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :61اﻟﱰﻓﻴﻪ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

2

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

•  8--1-1ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ
•  8--1-2وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ
اﳌﻨﺰﱄ

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
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•  8--2-1رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج
اﳌﻨﺰل
•  8--2-2ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﲆ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﰲ أٍﴎع ﺻﻮرة ﻣﻤﻜﻨﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

•  8--2-5إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ "آي دﻳﻔﻴﻠﻮب"
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
•  8--2-6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

•  8--3-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ
•  8--3-2إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﳌﺤﲇ
•  8--3-3ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

•  7--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
•  7--4-2إﻋﺪاد ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة

2

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

•  8--2-3إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
•  8--2-4اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

6

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

1

•  3--4-1إﻋﺪاد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ

4

•  8--3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻤﻳﻜﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

الركيزة
االسرتاتيجية

األثر

فرص
التخصيص

اسم املبادرة

وصف املبادرة

تطوير
األماكن

7-1-1تطوير
املكتبات
العامة

• زيادة عدد رواد
إعادة تأهيل وتحديث
املكتبات العامة يف
املكتبات العامة البالغ
عددها  84مكتبة متلكها السعودية
وزارة الثقافة واإلعالم
• تحديث منوذج التشغيل
بحلول سنة  2022وتتوىل للمكتبة العامة ليك
إدارتها من أجل زيادة
يتسم بالكفاءة ويتامىش
استخدام املكتبات .من
مع أفضل املامرسات
مستهدفات 2020إعادة الدولية
تأهيل  42مكتبة رائدة
• الوصول إىل البنية
• تجديد وتطوير البنية
التحتية الحديثة لتقنية
التحتية والخدمات
املعلومات (أجهزة
الكمبيوتر ،أقراص ،إلخ)
• توفري تدريب إضايف
وكذلك املحتوى الرقمي
للموظفني
عىل سبيل املثال:
• إعداد تقويم خاص
وتنظيم فعاليات مكتبية قواعد البيانات أو الكتب
• رقمنة املحتوى (الكتب اإللكرتونية غري املتاحة
للجمهور
واملجالت ،إلخ)

ال

تطوير
األماكن

7-1-2السامح
باستخدام
املسارح
الجامعية
إلجراء األنشطة
املجتمعية

تطوير
األماكن

 7-1-3بناء
مجمع الفنون
املليك

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

الهيئة
العامة
للثقافة

عدد عروض البنية
التحتية الثقافية

• تنمية مهارات التمثيل
ترقية قاعات الجامعات
واملسارح القامئة لزيادة املرسحي.
املشاركة العامة وبناء
• تنمية املهارات
املواهب املحلية .سيتم األساسية لإلخراج واإلنتاج
ذلك من خالل تحديث
املرسحي.
البنية التحتية للقاعات
تنمية مهارات التفكري •
الحالية وإطالق األنواع
اإلبداعي من خالل العمل
التالية من الفعاليات تحت الجامعي أثناء التدريب.
إرشاف جامعة امللك عبد • تنمية مهارات إدارة
العزيز:
اإلنتاج املرسحي إلتاحة
• إجراء دورات تدريبية،
فرص عمل أكرب للمتدربني.
عىل سبيل املثال التمثيل
املرسحي ،والحركة
املرسحية ،واألداء
الصويت
• استضافة املهرجانات
واملناسبات الثقافية
الدولية واملحلية

نعم

مكاسب
رسيعة

وزارة
التعليم
(باالقرتان
مع الهيئة
العامة
للثقافة)

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

• تحديد االسرتاتيجية
التشغيلية ملجمع الفنون
• زيادة األنشطة
الثقافية والرتفيهية بني
املواطنني واملقيمني
من مختلف الفئات
العمرية
• زيادة مساهمة
اململكة يف املشهد
الثقايف الدويل
واملحيل

نعم

املبادرات
املحورية

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

تهدف هذه املبادرة
إىل إنشاء مجموعة
مدن يف الرياض تتمحور
حول مبنى مملوك
للحكومة يضم دار األوبرا
و 3قاعات متعددة
األغراض ،والهدف من
ذلك رفع الوعي الفني
والثقايف يف اململكة
وتحديدا ً يف الرياض مام
يؤدي إىل زيادة اإلنفاق
األرسي عىل الثقافة
والفنون .وتستهدف هذه
املبادرة بناء املجمع
بحلول عام  2020وبيع
 450,000تذكرة سنوياً
ملختلف العروض الثقافية
بدءا ً من عام .2021
وسيسهم التنفيذ
الناجح لهذه املبادرة
يف زيادة عدد األنشطة
الثقافية والرتفيهية بني
املواطنني من مختلف
الفئات العمرية ،وزيادة
تواجد اململكة عىل
الساحة الثقافية الدولية
واملحلية.
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الركيزة
االسرتاتيجية
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األثر

اسم املبادرة

وصف املبادرة

تطوير
األماكن

 7-4-1إنشاء
جزيرة للفنون
والثقافة يف
جدة

يتمثل الهدف يف إنشاء • زيادة الوعي بالثقافة
السعودية دولياً من خالل
جزيرة أيقونية للفنون
والثقافة يف جدة تسهم الزوار
يف تعزيز الشهرة
• زيادة التنوع الثقايف
الدولية للمملكة .ولن
والفهم العاملي
يكون هذا البناء هو األول للمواطنني واملقيمني
من نوعه يف اململكة
• موقع مبدع إضايف يف
فحسب بل إن شهرة
اململكة
هذا املعلم ستتجاوز كل • تأثري إيجايب عىل تصور
الحدود وتصل إىل آفاق
اململكة عىل املستوى
دولية .ويشمل نطاق
العاملي
العمل تصميم دار األوبرا
وبناءه ،وكذلك األعامل
التمكينية يف املنطقة
املحيطة به .وسيضم
هذا املجمع العمالق
عدة أجزاء :قاعة األوبرا
(تحتوي عىل حوايل
 2000مقعد) ،قاعة
إلقامة الفعاليات (تحتوي
عىل حوايل  1200مقعد)،
ومرسح (يحتوي عىل
حوايل  600مقعد)،
وقاعة حفالت (تحتوي
عىل حوايل 400مقعد)،
وقاعة متعددة األغراض
(تحتوي عىل حوايل
 2000مقعد) ،وحديقة
نباتية ،ومتحف .وسيقام
املجمع عىل جزيرتني
صناعيتني منفصلتني
يربطهام جرس يكون
مبثابة حديقة نباتية.

تطوير
األماكن

• إطالق وتعزيز مكونات
إنشاء موقع يف حائل
 7-5-1متحف
املتحف االفرتايض
حائل االفرتايض مجهز بأحدث التقنيات
الحديثة .ويهدف ذلك
• دعم مشاركة 10
إىل تعريف السياح
مستفيدين من املتحف
والسعوديني باملواقع
باملشاركة يف مسابقات
األثرية الرئيسية
إقليمية
باملنطقة والتعرف عىل • إقامة أسبوع تعريفي
تاريخ املنطقة وثقافتها .باملواقع األثرية
من ضمن أهداف  2020أن واملناطق السياحية
يبلغ املجموع اإلجاميل يف حائل ،منطقة حائل
للحضور  50000فرد،
كوجهة سياحية
و 200متدرب .يهدف
• أدلة تعليمية بسيطة
املتحف إىل القيام بذلك حول املتحف االفرتايض
من خالل الوسائل التالية:
• أدلة التعليم
• املنافسات
• فعاليات التنشيط
• استضافة املهرجانات
واملناسبات الثقافية
الدولية واملحلية

فرص
التخصيص
نعم

ال

النوع
املبادرات
املحورية

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

وزارة
الثقافة
واإلعالم

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

وزارة
التعليم

عدد عروض البنية
التحتية الثقافية

الركيزة
االسرتاتيجية
تطوير
األماكن

تقديم
العروض

اسم املبادرة

وصف املبادرة

تطوير البنية التحتية
 7-1-6افتتاح
مواقع ثقافية الثقافية عرب جميع
مناطق اململكة مبا
(بحيث تشمل
يتواءم مع املقارنات
املسارح
املرجعية العاملية.
واملعارض
مستهدفات عام 2020
الفنية
هي بناء وتجديد و/
واملكتبات)
يف كافة أرجاء أو استئجار و/أو متكني
تطوير  16مرسحاً ،و4
اململكة
دور سينام ثقافية ،و140
معرضاً فنياً ،و 13مكتبة
عامة ،وقاعة حفالت
موسيقية واحدة وتحديد
الثغرات املحتملة يف
توافر البنية التحتية
الثقافية الحالية وإمكانية
الوصول إليها
• وضع خطط تنمية قصرية
ومتوسطة وطويلة األجل
لتحقيق مستهدفات
2030
• إعداد مخطط بنية تحتية
لجميع القطاعات الفرعية
الثقافية
• متويل العروض لبناء
البنية التحتية الالزمة.
7-2-1استحداث
األنشطة
الثقافية عىل
مستوى
اململكة

األثر
•  :2018عدد  2مسارح 1 ،
سينام ثقافية 2 ،مكتبات
عامة 26 ،معارض فنون
• البنية التحتية الثقافية
التي تسهل استضافة
العروض الثقافية يف
أماكن مناسبة ،وتوفر
إمكانية الوصول إىل
العروض الثقافية
• دعم زيادة مساهمة
اململكة يف الثقافة
والفنون

وضع اسرتاتيجية مفصلة  :2018عدد  8معارض55 ،
عرضاًمختلفاًو110مرسحية
لألنشطة الثقافية
يف جميع مناطق
• متكني املواطنني
اململكة تتوافق مع
واملقيمني من مامرسة
املعايري العاملية ،ميكن أنشطة ثقافية عاملية
مواءمتها مع السياق
املستوى
املحيل وذلك يف سبيل • املساهمة يف اإلنتاج
تعزيز أنشطة منط الحياة املحيل للفنون والثقافة
املتاحة للمواطنني
• زيادة الحضور
واملقيمني .من ضمن
السعودي يف الساحة
مستهدفات  2020تقديم الثقافية اإلقليمية
 16معرضاً و 647مرسحية والدولية
و 6مهرجانات و 109عرضاً
مختلفاً وهذه األنشطة
تتكون من أنشطة محلية
ودولية .تقييم األنشطة
الثقافية املستهدفة
الالزمة لتلبية التطلعات
الثقافية لعام 2030
والوقوف عىل الفجوات
• التنسيق مع مقدمي
الخدمات املحليني لتنفيذ
مجموعة من األنشطة
الثقافية قصرية األجل
يبلغ عددها  778نشاطاً
من ناحية ،وبناء القدرات
املحلية من ناحية أخرى
• تنظيم وتقديم عروض
طويلة األجل مبجرد
تشغيل البنية التحتية
الثقافية

فرص
التخصيص
نعم

نعم

النوع
املبادرات
املحورية

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية
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الركيزة
االسرتاتيجية
تقديم
العروض
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اسم املبادرة

وصف املبادرة

األثر

• االستفادة من دعم
إنشاء حاضنات ومقرات
7-2-2تقديم
وتوفري الخدمات املهنية الخدمات املهنية
الدعم غري
للفنانني واملنظامت
املايل للجهات لألفراد واملنظامت
الثقافية
العاملة يف القطاع
املعنية
الثقايف بغية تحفيز
بالفنون
• ميكن للمواطنني
إنشاء منظومة بيئية
والثقافة يف
واملقيمني حضور أنشطة
القطاع الخاص مستدامة .من بني
ثقافية عاملية املستوى
مستهدفات  2020إنشاء • تعزيز إنتاج املحتوى
 6حاضنات و 6مقرات
املحيل يف الفنون
إقامة ،يعمل كل منها
والثقافة
عىل تخريج  20شخصاً
يف العام
• إنشاء الحاضنات واملقار
التي تقدم الخدمات
القانونية واالستشارية
والتسويقية ،وهذا
من شأنه تعزيز العمل
املشرتك بني كربيات
الكيانات اإلبداعية يف
هذا القطاع
• ضامن توفري برامج
لحامية الفنانني الذين
يعانون من عدم التقدير
االجتامعي
• تحديد أوجه الدعم
غري املايل للمواهب
والكيانات املحلية
وتنفيذها (يشمل ذلك
الشبكات ،وكاالت املواهب
السعودية ،إلخ)

فرص
التخصيص
ال

النوع

الجهة
الرئيسية
الهيئة
العامة
للثقافة

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• عدد األفالم
املحلية املنتجة

الركيزة
االسرتاتيجية

اسم املبادرة

وصف املبادرة

تقديم
العروض

7-2-3بناء
مدينة إعالمية

•  3مراكز إعالمية محلية
إنشاء منظومة بيئية
يف مدن مختلفة ألغراض
متكاملة ومتنوعة
اإلنتاج املحيل يف عام
الخدمات يف وسائل
2018
اإلعالم (الفيديوهات/
األفالم الرقمية والرسوم • مركز إعالمي كبري واحد
املتحركة وألعاب الفيديو لتستفيد منه الرشكات
والتطبيقات ووسائل
العاملية يف عام 2020
التواصل االجتامعي،
•  4000شخص يتفاعلون
والراديو الرقمي ،فضالً
مع مدن اإلعالم يف عام
عن إدماج تقنيات الواقع 2020
االفرتايض والواقع
• زيادة سوق اإلعالم
املعزز والواقع الهجني) والصناعات ذات الصلة
لدعم ومتكني املحتوى • صناعة وسائل اإلعالم
وتهيئة املواهب ،مام
املحلية واألسواق ذات
يؤدي بدوره إىل زيادة
الصلة
العروض يف املجال
• زيادة مساهمة
الفني والثقايف .من
الرشكات الناشئة/
ضمن مستهدفات
املواهب الصغرية
 2020التفاعل بنشاط
والرشكات يف صناعة
مع  4000شخص تقريباً
اإلعالم
يف املدينة اإلعالمية
• وصول املستثمرين
من خالل طرق مختلفة
العامليني إىل منظومة
(املنح ،وتوفري املساحات
وسائل اإلعالم املحلية
املكتبية ،واملشاركة يف
الفعاليات ،وما إىل ذلك)
• تشمل مرافق
لخدمات احتضان
املواهب واملحتوى،
واالستوديوهات،
والتدريب والتعليم،
مجهزة تجهيزا ً كامالً
لجميع محتويات وسائل
اإلعالم املختلفة.
• تنفيذ املرشوع
عىل مرحلتني .سوف
تركز املرحلة األوىل
عىل تطوير املحتوى
واملواهب املحلية من
خالل افتتاح  3مجموعات
إعالمية .ستكون املرحلة
الثانية يف مركز امللك
عبد الله املايل ،وستتيح
منطقة إعالمية كاملة
تستهدف النارشين
الدوليني

األثر

فرص
التخصيص
نعم

النوع
مكاسب
رسيعة

الجهة
الرئيسية
الهيئة
العامة
لإلعالم
املريئ
واملسموع

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية
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تقديم
العروض

7-2-4تعزيز
قطاع األفالم
املحيل

• تطوير البنية التحتية
دعم تطوير صناعة
السينام لتنمية مستويات السينامئية
اإلنتاج املحيل لتتناسب
• خلق فرص العمل من
مع بلدان مجموعة
خالل قطاع السينام
العرشين املامثلة وكذلك السعودية
جذب جهات دولية إلنتاج • تطوير منظومة بيئية
األفالم يف السعودية.
لألفالم
يتمثل هدف  2020يف
• زيادة مساهمة
إنتاج  13فيلامً عىل
اململكة يف الثقافة
الصعيد املحىل
الدولية واملحلية
• تنظيم وتأسيس اإلطار األفالم الدولية املنتجة
التنظيمي الذي يحكم
بالكامل /جزئياً يف
صناعة األفالم يف
اململكة
اململكة
• إعداد وظائف رئيسية
داخل الهيئة العامة
للثقافة لإلرشاف عىل
تطوير قطاع السينام
• الرتويج للمملكة لتصبح
موقعاً مميزا ً ملنتجي
األفالم العاملية الكربى
(مثل أستوديوهات
هوليود الكربى) حتى
يتسنى لهم إنتاج
أفالمهم بصور ٍ
ة كلية أو
جزئية يف املنطقة
• اكتشاف املوهوبني
املحليني ورعايتهم
ودعمهم من خالل
الربامج التعليمية
ومهرجانات ومسابقات
األفالم

نعم

تقديم
العروض

7-2-5إطالق
قطاع السينام
يف اململكة

• تقديم شكل جديد
من وسائل الرتفيه يف
اململكة
• زيادة اإلنفاق األرسي
عىل مجال الرتفيه
• خلق بيئة تنافسية
للمشغلني اإلقليميني
والدوليني
• التأثري االجتامعي
اإليجايب ومنو القوة
السعودية الناعمة من
خالل إنتاج األفالم

نعم

وضع ودعم وتنفيذ
اسرتاتيجية إطالق
قطاع السينام يف
اململكة لتوفري خيارات
ترفيه محورية لجميع
املواطنني واملقيمني.
يتمثل مستهدف عام
 2020يف إنشاء 45
دار سينام وتحقيق 3.8
مليون زيارة عرب أنحاء
اململكة.
• تصميم وتنفيذ اإلطار
التنظيمي وإنشاء مكتب
الرتاخيص لإلرشاف عىل
قطاع السينام
• إنشاء قاعات للسينام
بهدف إبراز صناعة األفالم
الوطنية عن طريق فحص
األفالم التي أنتجها
منتجون محليون
• إرشاك القطاع الخاص
يف عملية إنشاء البنية
التحتية لصناعة األفالم
• تعزيز عروض السينام
بني املواطنني
واملقيمني لضامن
تحقيق الوعي الثقايف
لخيارات الرتفيه التي
أُدخلت حديثاً

األثر

فرص
التخصيص

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

النوع

الجهة
الرئيسية

مبادرات
ذات
أسبقية

الهيئة
العامة
للثقافة

املبادرات
املحورية

• عدد عروض البنية
الهيئة
التحتية الثقافية
العامة
لإلعالم
• عدد البنى التحتية
املريئ
الرتفيهية
واملسموع • إنفاق األرس عىل
الرتفيه

• عدد األفالم
املحلية املنتجة
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األثر

تقديم
العروض

7-2-6
األكادميية
السعودية
لصناعة األفالم

إنشاء أكادميية سعودية
للسينام تقدم برنامجاً
تدريبياً وبرنامج اعتامد
إعداد األفالم الوثائقية
تحت إرشاف جامعة امللك
عبد العزيز .سوف تركز
األكادميية عىل الصناعة
الوثائقية لتعزيز املعرفة
والقيم السعودية بشكل
فعال .تشمل مستهدفات
 2020استيعاب  100خريج،
 35بروفيسور محيل،
وتخصيص درجة دراسات
عليا واحدة.
• إعداد شهادة معتمدة
يف صناعة األفالم
ومدريب صناعة األفالم
• إعداد مخترب تصميم
فنون رقمي ألكادميية
السينام السعودية
• إنشاء مسابقات أفالم
للطالب مع املشاركني من
الخارج

• تنمية مهارات كتابة
ء
وتحرير النصوص ابتدا ً
من األسلوب الرسدي إىل
بناء الشخصيات وصناعة
الحوارات.
• تنمية املهارات
ء
األساسية لإلخراج ابتدا ً
من مراجعة النصوص
ومرحلة ما قبل اإلنتاج
والتحرير.
• تنمية مهارات التحليل
من خالل املشاريع
الفردية والعمل مع
املمثلني أثناء التدريب.
• تنمية مهارات إدارة
اإلنتاج السيناميئ
والتلفزيوين إلتاحة فرص
عمل أكرب للمتدربني.
• تأهيل املتدرب
ملامرسة التصوير
السيناميئ من خالل
تدريبه للقيام بدور مدير
التصوير ومشغل الكامريا
واملساعد وغريها لفهم
الطبيعة الدقيقة لكل
مهمة.
• التعرف عىل اإلنتاج
الصويت وآليات تسجيل
الصوت وتنقيته
ومعالجته.

تقديم
العروض

 7-2-7الفنون
الجميلة

• تقديم الفنون الجميلة
إنشاء مراكز يف
واألداء املتميز للطالب
الجامعات املتخصصة
والطالبات.
يف العروض املرسحية
والفنية واملوسيقية،
• إقامة مسارح للفنون
وتنظيم معارض الفنون
وتدريب الطالب والطالبات
املتحركة التي تعرض
عىل أمناط الفنون
العديد من أعامل طالب
الحديثة.
الجامعات .يهدف هذا
• عمل دورات تخصصية
إىل تسليط الضوء عىل
يف صناعة الفنون وإدارة
األداء املتميز واملواهب املحتوى الفني للطالب
الفنية الراقية للطالب
والطالبات
من  15جامعة يف جميع • تلبية احتياجات
أنحاء اململكة .تتمثل
الوطن من التصاميم
مستهدفات عام 2020
والرسومات بلمسات من
يف تدشني  55فعالية،
الفنون الجميلة الحديثة
وتسجيل  10%من
واإلبداعية مبنافسة
و٪2
الحالية،
الجامعات
عاملية يف ظل النهضة
من الطالب املصنفني
الوطنية التي ترعاها
كموهوبني
رؤية .2030
• إجراء املشاورات
• اكتشاف وتبني
وتحديد املعايري الالزمة املواهب اإلبداعية يف
لتصميم مواصفات
الفنون الجميلة من خالل
ومخطط ملراكز الفنون
إقامة مسابقات ودورات
الجميلة يف الجامعات
ومعارض يف الفنون.
• بناء هذه املراكز
• تقديم الخدمات
وتجهيزها باملعدات
واالستشارات الفنية
واملوظفني املطلوبني
املبارشة لدوائر الدولة
واملجتمع.
• املساهمة يف خلق
بيئة عامة للثقافة الفنية
مبا ينسجم مع القيم
االجتامعية.

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

نعم

وزارة
التعليم

• عدد األفالم
املحلية املنتجة

ال

وزارة
التعليم

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

فرص
التخصيص

النوع
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تحفيز
املشاركة
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بناء مركز الفنون
 7-2-8مركز
الفنون واإلبداع الرقمية واإلبداع من أجل
تدريب وتعزيز املهارات
الرقمي
الفنية الرقمية من خالل
إنشاء مخترب تصميم
الفنون الرقمية ،وإجراء
املسابقات الطالبية،
وتنظيم الفعاليات
الرتويجية .من بني
مستهدفات  2020ضامن
مشاركة  1500شخص،
وإقامة  25فعالية يف
املدارس والجامعات ،
ونحو  10معارض
• تحديد املتطلبات ملخترب
تصميم الفنون الرقمية
ومركز اإلبداع
• بناء وتجهيز مخترب
التصميم والرشوع
يف إجراء املسابقات
والفعاليات
• تنظيم الندوات
والدورات التدريبية
وإجراء املسابقات
• إنشاء املعارض الفنية
الرقمية املهنية
7-3-1متكني
الفنون
والثقافة لدى
طالب التعليم
العام

األثر
• دورات تدريبية
للمستفيدين من الطالب
عىل وجه الخصوص،
ورشائح املجتمع عموماً
يف مجال الفن الرقمي
( 3000متدرب)
• دعم مشاركة 10
مستفيدين من املركز
مبسابقات إبداعية
• معارض فنية متخصصة
يف مجال الفن الرقمي

• تجهيز البنية التحتية
زيادة مشاركة الطالب
باملدارس ملامرسة
الذكور يف املسابقات
الثقافية والفنية من أجل الفنون
غرس العادات الفنية
• تجهيز البنية التحتية
يف الطلبة يف سن
للمدارس ملامرسة
مبكرة ونقل املعرفة
املجاالت الثقافية.
واملفاهيم الثقافية .من • تأهيل وتدريب العاملني
ضمن مستهدفات  2020يف مجال الفنون من
زيادة املشاركة املحلية معلمي التعليم العام
بنسبة  ،15%وتنظيم
• تأهيل وتدريب العاملني
 24فعالية ثقافية لكل
يف املجال الثقايف من
مستوى تعليمي،
معلمي التعليم العام
وتدريب  2400متدرب
• إنشاء واستحداث مراكز
وكسب  8ميداليات يف
تخصصية مبدارس التعليم
كل فئة تنافسية
العام
املسابقات
• تحديد
• إقامة مسابقات محلية
والجوائز املحلية
ووطنية يف مجال
واإلقليمية والدولية
الفنون والحرف الفنية
التي ميكن للمواطنني
والخط العريب
املشاركة فيها
• إقامة مسابقات محلية
• وضع منهج تدريبي
ووطنية يف مجاالت
للمعلمني واملرشفني
الثقافة املختلفة.
الفنيني
• إنشاء مسارح متنوعة
• تنظيم دورات تدريبية
النامذج مبدارس التعليم
للمعلمني واملرشفني
العام.
الفنيني
• املشاركة يف
املعارض
إقامة
•
املسابقات الفنية عىل
واملسابقات
املستوى الخليجي
واملهرجانات الثقافية
واإلقليمي والدويل.
يف
• تشجيع املشاركة
• املشاركة يف
املسابقات املحلية
املسابقات الثقافية
والدولية
الخليجية واإلقليمية
والدولية.

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

ال

وزارة
التعليم

• عدد األفالم
املحلية املنتجة

ال

وزارة
التعليم

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية

فرص
التخصيص

النوع
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تحفيز
املشاركة

7-3-2تطوير
حصص فنية
يف املدارس
للطالب
والطالبات
لتشمل الفنون
املختلفة

• تغري يف الوعي
إعداد وتخصيص فصول
املجتمعي حول دور
فنية للفتية والفتيات
الفنون وأهميتها يف
يف جميع مدارس
نرش الثقافة وإدخالها
اململكة من أجل إتاحة
يف جميع مجاالت الحياة
الوصول إىل املرافق
،حيث ميكنهم املامرسة كأحد لغات التواصل بني
الشعوب وحضارتها ،من
واكتشاف املواهب
ورعايتها .مبادرة تهدف أجل تنشئة جيل واع مثقف
إىل خلق جيل متعلم فنياً فنياً ومحرتف يف عمليات
التصميم الصناعي الفني
ومهنياً من املواطنني
الرقمي .وذلك بتحويل
• تطوير املناهج الفنية
النظرة للفنون عىل أنها
والثقافية
ثقافة وليست حرفة.
• إعداد مختربات فنية
• املساهمة يف تنويع
وبنية تحتية لتسهيل
مصادر الدخل االقتصادي
التعليم والتدريب
• توفري التدريب ملعلمي للمملكة من خالل
التسويق إلنتاج الفنون
الثقافة والفنون
• تنظيم املعارض لتعزيز ومخرجات املعارض عرب
متاجر إلكرتونية عىل
العمل الفني الخاص
اإلنرتنت.
بالطالب
• إحداث تغري نوعي
وكمي يف مجال
إبراز الفنون الشعبية
وتوظيفها من خالل
موقع اململكة
االسرتاتيجي ومدى
تأثريها عىل العاملني
اإلسالمي والعريب.
• نرش ثقافة الحفاظ عىل
حقوق امللكية الفكرية
لإلنتاج الفني والفكري

ال

تحفيز
املشاركة

 7-3-3تعزيز
املشاركة يف
املسابقات
الثقافية
والفنية محلياً
ودولياً

زيادة مشاركة الطالبات • جيل مؤهل للمنافسات
يف املسابقات الثقافية الدولية يتميز بالوعي
والثقافة والقدرة عىل
والفنية من أجل
املنافسة يف عمليات
غرس العادات الفنية
ثقافية وفنية كالتصميم
يف الطلبة يف سن
الصناعي الفني الرقمي
مبكرة ونقل املعرفة
واألداء الحريك وغريه
واملفاهيم الثقافية.
مبادرة تهدف إىل متكني • إحداث تغيري نوعي
منظومة تجعل املشاركة وكمي يف املنافسات
يف املسابقات الثقافية يف مجايل الفنون
والفنية أكرث سهولة
والثقافة من خالل موقع
بالنسبة للطالب
اململكة االسرتاتيجي
ومدى تأثريها عىل
• تحديد املسابقات
العاملني اإلسالمي
والجوائز املحلية
والعريب.
واإلقليمية والدولية
التي ميكن للمواطنني
املشاركة فيها
• إنشاء مراكز متخصصة
(مركز الطلبة السعودي
للثقافة والرتبية الفنية)
حيث ميكن للطالب تعلم
املهارات الالزمة
وضع منهج تدريبي •
للمعلمني واملرشفني
الفنيني وتنظيم دورات
تدريبية للمعلمني
واملرشفني الفنيني
• التنسيق مع الجهات
املعنية لتنظيم
املعارض واملسابقات
واملهرجانات الثقافية

ال

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

املبادرات
املحورية

وزارة
التعليم

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

وزارة
التعليم

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
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األثر

فرص
التخصيص

اسم املبادرة

وصف املبادرة

تحفيز
املشاركة

7-3-4القراءة
وجه الفكر
والثقافة

• بناء اسرتاتيجية لالرتقاء
تصميم وإعداد وإقامة
باملستوى الدويل
دورات القراءة املبتكرة
للملكة يف مجايل
يف املدارس من أجل
الفنون والثقافة.
تعزيز هواية القراءة
بني الطالب السعوديني
• برامج إلزامية يف
من كال الجنسني .يهدف
املدراس ملعالجة
هذا الجهد إىل تحويل
ظاهريت ضعف القراءة
اململكة من دولة
والعزوف عنها.
مستهلكة للمعرفة إىل برامج نوعية داخل •
دولة منتجة لها .من ضمن املدارس وخارجها
مستهدفات  2020إنشاء للتمكني من استثامر
 6أكادمييات للقراءة يف املقروء يف إنتاج
جميع أنحاء اململكة
املعرفة واستخدامها
• وضع وتنفيذ برامج
يف الحياة.
إلزامية يف املدارس
• تأسيس عرش أكادمييات
ملعالجة قضايا ضعف
تؤهل لالحرتاف الثقايف
اإلقبال عىل القراءة
والفني.
واالمتناع عنها
• كوادر مؤهّلة لتمثيل
• إنشاء مكتبات ثابتة
اململكة يف املناسبات
ومتنقلة ومخازن عرب
واملحافل الفنية
اإلنرتنت لبيع واستعارة
والثقافية اإلقليمية
الكتب
والدولية.
• الرشاكة مع املعاهد
• إنشاء مكتبات صغرية
واملنظامت املحلية
ثابتة ومتنقلة ومتاجر
والجامعات العاملية
عىل الشبكة العنكبوتية
لتنظيم الفعاليات التي
لبيع الكتب واستعارتها.
تعزز الفنون املكتبية
• بناء رشاكات مع
املعاهد املتخصصة
والجامعات األهلية التي
ترعى الثقافة والفنون
األدبية واإلعالمية ،لصقل
مهارات املتعلمني ذوي
امليول والتوجهات الفنية
والثقافية.
• إطالق مسابقات نوعية
تركز عىل استثامر
املقروء يف إنتاج
املعرفة وإبراز القدرات
واملواهب الفنية
والثقافية ورعايتها.

ال

تحفيز
املشاركة

7-3-5تأسيس
الجمعيات
الثقافية

• تسجيل الفنانني يف
متكني إنشاء جمعيات
جمعية الفنانني
للفنانني تقدم خدمات
الدعم وفرص التواصل
• الفعاليات السنوية
وتسهم يف تواصل
والخدمات املقدمة
الفنانني مع الكيانات
لألعضاء
األخرى لتعزيز إنشاء
• إنشاء آلية للدعم
املحتوى الثقايف .يتمثل والتطوير لفائدة الفنانني
مستهدف عام  2020يف • زيادة الوعي لدى
• إنشاء  4نقابات مهنية
الفنانني فيام يتعلق
من شأنها دعم 2000
بالتطورات يف ميادينهم
فرد سنوياً من خالل ورش • تسجيل الفنانني يف
العمل والفعاليات
الجمعية
• إنشاء  4جمعيات مهنية
عرب كل ركن ثقايف
إنشاء منصة إلكرتونية
للوصول إىل قامئة
الجمعيات يف جميع
أنحاء اململكة
• تعزيز وجود الجمعيات
الثقافية من خالل الحمالت
اإلعالمية

نعم

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

وزارة
التعليم

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

الركيزة
االسرتاتيجية

األثر

فرص
التخصيص

اسم املبادرة

وصف املبادرة

تحفيز
املشاركة

 7-3-6إطالق
مبادرات
مشاركة عامة
محلية

• الحمالت واملبادرات
إطالق مبادرات فيام
واألحداث التي تهدف إىل
يخص مشاركة الجمهور
زيادة املشاركة العامة
والتسويق لجذب
السعوديني نحو العروض التي تستهدف مختلف
الدميوغرافيات (مثل
واألنشطة الثقافية
املستثمرين والشباب
ويف نفس الوقت
زيادة القبول االجتامعي والكبار)؛ التي سيتم
للثقافة والفنون وزيادة تعريفها أثناء تنفيذ
االستهالك الثقايف عىل املبادرة؛ واعتامد مناذج
املستوى الدميوغرايف .محورية رئيسية كسفراء
ثقافيني
تصميم اسرتاتيجيات
االتصاالت والتسويق
• زيادة الوعي
وتنفيذها لتعزيز شعبية واملشاركة يف الثقافة
الفنانني يف اململكة.
السعودية محلياً
• إنشاء منصة وتطبيقها • زيادة القبول االجتامعي
من أجل تسليط الضوء
للفنون والثقافة بني
عىل توافر البنى التحتية جميع الدميوغرافيات
الثقافية واألنشطة
والفعاليات وفوائدها
• إعداد جوائز ملكافأة
الفنانني عرب مختلف
الركائز الثقافية.
• رصد الشعور العام
من خالل إجراء دراسات
استقصائية لعينة سكانية
ومن خالل املجموعات
النقاشية.

ال

تقديم
العروض

• زيادة عدد الفنانني
إنشاءمؤسستني
7-3-7
واملمثلني واملدربني
تأسيس معاهد أكادمييتني من الدرجة
األوىل لتقديم برامج يف تدريباً مهنياً يف اململكة
متخصصة
للكفاءات الفنية مجاالت الثقافة والفنون • ،زيادة التعاون الدويل
والثقافية
ومنح درجة البكالوريوس يف الفنون والثقافة
و املاجستري والدبلومات • تحسني وضع الفنون
األخرى من أجل زيادة
والثقافة يف اململكة
املحتوى السعودي يف عاملياً
الثقافة والفنون .ومن
بني مستهدفات 2020
تسجيل ألف طالب يف
مؤسسة أكادميية واحدة
• تقديم التدريب
والخدمات الحرصية
(مثل الوصول إىل
مكان العمل ،املرافق،
مواد الدراسة) لتحقيق
أقىص قدر من اإلبداع
لدى الطالب والفنانني
وتعزيز املواهب املحلية
والدولية

ال

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

الهيئة
العامة
للثقافة

• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد األفالم
املحلية
• عدد الكتب
املنشورة
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
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اسم املبادرة

وصف املبادرة

تعزيز الثقافة السعودية
7-3-8ترويج
بني الجامهري الدولية
الثقافة
السعودية خارج من خالل الفعاليات
واملنتديات واملعارض
اململكة
واسعة النطاق لخلق
الوعي ،فضالً عن دعم
الفنانني املحليني
للمشاركة يف
الفعاليات الدولية .تتمثل
مستهدفات عام 2020
يف تنظيم معرضني
متنقلني اثنني وإطالق 5
حمالت توعية واستضافة
منتديني ثقافيني اثنني
للوصول إىل دعم أكرث
من  1000فناناً للمشاركة
يف الفعاليات الثقافية
الدولية.
• تقييم مفهوم
الثقافة السعودية يف
البلدان الدولية وتحديد
اسرتاتيجية ترويج دولية
• إطالق املبادرات
والحمالت اإلعالمية
لزيادة الوعي بالثقافة
السعودية
• استضافة منتديات
ثقافية دولية يف
اململكة
• دعم الفنانني واملنظامت
يف جهودهم للمشاركة
يف الفاعليات الدولية
 7-3-9إنشاء
حاضنات أعامل
للفنون

األثر

فرص
التخصيص

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

• املحافل الثقافية
الدولية لتوفري تجربة
غامرة لألجانب
• معارض للفنون
السياحية لتقديم الثقافة
السعودية يف املدن
البارزة عىل مستوى
العامل
• ِ
منح لألفراد لتقديم
أعاملهم عىل الصعيد
الدويل
• زيادة حضور األفراد
واملنظامت السعودية
للفعاليات الدولية
• زيادة اإلدراك للثقافة
السعودية يف الخارج
• زيادة مساهمة
اململكة يف املشهد
الفني الدويل واملحيل

ال

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• عدد املشاركات
يف املهرجانات
الدولية الكربى

إنشاء حاضنات فنون يف • إعداد دراسة مسحية
حول ميول املواطنني
الجامعات السعودية
للفنون التشكيلية
لالستثامر يف األعامل
بأنواعها.
التجارية واملرشوعات
التي تعمل عىل
• إنشاء مركز للفنون
تعزيز الفنون والثقافة
التشكيلية.
يف اململكة .تهدف
• توفر حاضنات أعامل
املبادرة ،باإلضافة إىل
للفنون التشكيلية.
االستثامر ،إىل رعاية
• وضع الربامج
وصقل املواهب الفنية
واالسرتاتيجيات املناسبة
املوجودة يف اململكة .لعملية تضمني
يتمثل هدف عام 2020
الفنون التشكيلية يف
يف تخريج  65طالباً
املؤسسات التعليمية.
وإنشاء حاضنتني
• رفع مستوى الوعي
• إجراء دراسة استقصائية بأهمية الفنون التشكيلية
للمواطنني لقياس
بأشكالها املتعددة لدى
اهتاممهم بالفنون
فئات املجتمع املختلفة.
• وضع برامج
• تنفيذ عدد من الحمالت
واسرتاتيجيات مالمئة
التوعوية لدعم وترسيخ
إلدماج الفنون يف
مفهوم الفن التشكييل.
املؤسسات التعليمية
• توفري املساندة
• إنشاء حاضنات فنون
واالستشارة اإلدارية
داخل الجامعات
والتسويقية للمشاريع
• القيام بحمالت توعية
الصغرية يف مجال
لتعزيز الحاضنات ودعم
الفنون التشكيلية.
الفنون

ال

وزارة
التعليم

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• عدد األفالم
املحلية املنتجة

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

النوع

الجهة
الرئيسية

إعداد
األنظمة
واللوائح

• مترير قانون الحوكمة
7-4-1وضع إطار صياغة وتنفيذ حوكمة
لقطاع الثقافة من خالل
حوكمة وإطار شاملة وإطار تنظيمي
تنظيمي شامل للقطاع الثقايف لتمكني مجلس الوزراء
لقطاع الثقافة منو القطاع ونجاحه
• مذكرات التفاهم
املوقعة بني الكيانات،
• وضع نظام أسايس
وتسليط الضوء عىل أدوار
للقطاع الثقايف يعمل
ومسؤوليات الكيانات
عىل توضيح وتحديد
املختلفة
دور مختلف الهيئات
التنظيمية.
• إنشاء املجلس
القطاعي
• إعداد مجلس قطاعي
للسياسة واللوائح
• توضيح أدوار مختلف
التنظيمية لقطاع الثقافة ،الجهات الرقابية يف
تُ ثل فيه مختلف
قطاع الثقافة
الكيانات :الحكومية
• القوانني املبسطة التي
والخاصة وغري الربحية
تحكم قطاع الثقافة
• إعداد إطار عمل
• تقليل مستوى تعقيد
قانوين لحامية املهنيني العمليات الحکومیة
املبتكرين لتعزيز التقدير املتعلقة بقطاع الثقافة
االجتامعي
• إعداد إطار عمل
تنظيمي لحامية امللكية
الفكرية السعودية وآلية
التنفيذ
• وضع أنظمة ولوائح
لرتخيص املعارض الفنية

ال

مبادرات
ذات
أسبقية

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

إعداد
األنظمة
واللوائح

• إعادة تصميم العمليات ال
إعداد مجمع خدمات
7-4-2
الحكومية للرشكات
استحداث مركز متكامل يف عام 2019
اإلبداعية واألفراد
خدمات حكومية لجميع تفاعالت الرشكة
اإلبداعية مع الحكومة
متكامل
• تطوير منصة موحدة
(مبا يف ذلك التسجيل
ملتطلبات
كنقطة اتصال لجميع
الرشكات
وترخيص الفاعلية وترصيح احتياجات الرشكات
اإلنتاج وتسجيل العمل
اإلبداعية
اإلبداعية
واسترياد املحتوى)
• تقليل مستوى التعقيد
لتسهيل عملية تأسيس
وزيادة الوضوح يف
الرشكات.
جمیع العملیات الحکومیة
• إعادة تصميم عملية
املتعلقة بالرشکات
التسجيل والرتخيص
اإلبداعية
وإنفاذها.
• زيادة الحافز إلقامة
• جمع املوظفني
العروض الثقافية بسبب
وتعينهم إلعداد مجمع
إزالة الحواجز أمام
خدمات متكامل (أو
الدخول
االندماج مع مجمع
الخدمات املتكامل لوزارة
التجارة واالستثامر)
• إنشاء بوابة إلكرتونية
لتسهيل إنشاء رشكات
إبداعية وإدارتها

مكاسب
رسيعة

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية
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األثر

فرص
التخصيص

وضع منوذج
متويل
مستدام

تنظيم فعاليات وحمالت • سيتيح التمويل الخاص
 7-5-1تسهيل
اإلضايف زيادة عرض
استثامر القطاع ترويجية لتسهيل
األنشطة الثقافية يف
االستثامر والدعم
الخاص يف
اململكة
والتربع باألموال القادم
قطاع الثقافة
من املنظامت الخاصة
• الدعم املايل للرضورات
واألفراد ذوي األرصدة
االقتصادية للمنظومة
املالية الضخمة لدعم
الثقافية
القطاع الثقايف يف
• سيصبح القطاع الخاص
اململكة .تتمثل أهداف
واألفراد ذو املالمئة
عام  2020يف القيام
املالية العالية جزءا ً من
سنوياً بأربع حمالت
عملية التمويل للقطاع
إعالمية موجهة وحملتني الثقايف يف اململكة
إعالميتني جامهرييتني
و  4فعاليات تواصلية
وترويجية
• وضع اسرتاتيجية
للوصول إىل الجهات
االستثامرية والجهات
الراعية والجهات املانحة
يف القطاع الخاص.
• تعزيز الوعي العام
لدى الجمهور بشأن دعم
القطاع الثقايف يف
اململكة
• القيام بحمالت موجهة
نحو الرشكات التي تم
تحديدها واملجتمعات
املحلية.
• تنظيم فعاليات ترويجية
وتواصلية

نعم

وضع منوذج
متويل
مستدام

دعم منو القطاع الثقايف • إنشاء  5صناديق (4
7-5-2تأسيس
من خالل إنشاء  5صناديق صناديق لكل قطاع من
الصناديق
القطاعات الفرعية
وطنية مدعومة من
الثقافية
وصندوق عام لدعم
الوطنية لدعم الحكومة (صندوق
املبادرات القطاعية
القطاع الثقايف يف كل قطاع ثقايف
فرعي :األفالم والفنون الفرعية) -تقدر بنحو 3.2
مليار ريال سعودي يف
االستعراضية والفنون
املرئية واألدب) التي من السنوات الخمس األوىل
شأنها تسهيل مشاركة
• تخصيص منح للفنانني
الفرد أو املنظامت يف
والهيئات العاملة
األنشطة الثقافية وتعزيز والتنظيم داخل كل قطاع
الجاذبية املالية لهذا
فرعي
القطاع .تتمثل أهداف عام • متويل إضايف لتشجيع
 2020يف توفري 800
خلق وإنتاج وتوزيع
نوفر منح بقيمة
الثقافة
 278 .5مليون ريال يف • زيادة اإلنتاج املحيل
قطاع األفالم الفرعي
للفنون والثقافة
مليون
ومنح بقيمة 179.1
• دعم املواهب الفنية
ريال يف قطاع الفنون
للهواة واملهنيني
االستعراضية الفرعية
ومنح بقيمة  72.7يف
قطاع األدب الفرعي
ومنح بقيمة  62.5مليون
ريال يف قطاع الفنون
املرئية الفرعي ،باإلضافة
إىل صندوق ثقايف عام
بقيمة  29.5مليون ريال
• تقييم الطلب عىل
التمويل عرب النظم البيئية
الثقافية والقطاعات
الفرعية
• الرشوع يف تقديم
التمويالت وتحديد
اسرتاتيجية كل صندوق
وتحديثه بشكل دوري
ليصبح مالمئاً عىل الوجه
األمثل

ال

النوع

مبادرات
ذات
أسبقية

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

الهيئة
العامة
للثقافة

• عدد عروض البنية
التحتية الثقافية
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية
• عدد الكتب
املنشورة

الهيئة
العامة
للثقافة

•عدد الكتب
املنشورة
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

البعد

مؤرش األداء الرئييس لربنامج
تحقيق رؤية املعني باملبادرة

الركيزة االسرتاتيجية

اسم املبادرة

الجهة الرئيسية

الرتاث

عدد البنى التحتية الرتاثية

تطوير املرافق

إنشاء عدد  18متحفا عاما وإعادة
ترميهم

الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني

ترخيص  200متحفاً خاصاً

الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني

تسجيل  3مواقع تابعة ملنظمة
اليونيسكو يف قامئة الرتاث
العاملي

الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني

ترميم وتشغيل  17مركزا ً إبداعياً

الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني

تطوير املرافق
تطوير املرافق

تطوير املرافق

الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني

تطوير املرافق
ترميم  80موقعاً أثرياً
اﻟﺸﻜﻞ  :60اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

تطوير املرافق
تطوير وترميم  14قرية وبلدة تراثية
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
توفري  40فعالية متعلقة بالرتاث
تطوير املرافق
سنوياً

ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
عدد الفعاليات الرتاثية ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ

املستضافة

تطوير املرافق
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

•  7--1-1ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
•  7--1-2اﻟﺴﺎﻤح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎرح اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
•  7--1-3ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﻲﻜ
•  7--1-4اﻧﺸﺎء ﺟﺰﻳﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺪة
•  7--1-5إﻧﺸﺎء ﻣﺘﺤﻒ ﺣﺎﺋﻞ اﻻﻓﱰاﴈ
•  7--1-6اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎرح واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﳌﻜﺘﺒﺎت( ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

تسجيل عنرص ترايث ثقايف غري
ملموس يف9منظمة اليونيسكو
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

•  7--2-1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  7--2-4ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤﻲﺋ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
•  7--2-5إﻃﻼق ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  7--2-3ﺑﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
•  7--2-6إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
•  7--2-7إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
•  7--2-8إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن واﻹﺑﺪاع اﻟﺮﻗﻤﻲ
•  7--2-2اﻟﺪﻋﻢ ﻏﺮﻴ اﳌﺎﱄ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
•  7--3-7إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

.5ط الرتفيه

الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني
الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني
الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطنياﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ
8

•  7--3-6ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
•  7--3-8ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج
•  7--3-1ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻦﻴ ﰲ اﳌﺪارس
•  7--3-2ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺼﺺ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
•  7--3-3ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﰲ اﳌﺪارس
•  7--3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺪارس
•  7--3-9إﻧﺸﺎء ﺣﺎﺿﻨﺎت ﻟﻠﻔﻨﻮن ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
•  7--3--10ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

تشري خدمات مبادرات الرتفيه إىل األنشطة التالية :وسائل اإلعالم (التلفزيون والصحف واملجالت
واإلذاعة) ،واملسلسالت ،واأللعاب وأرشطة الفيديو ،والفعاليات ،واملهرجانات والعروض .أما األماكن
•  7--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
2
اﳌﺒﺘﻜﺮة
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﴩﻛﺎت
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺟﻬﺔ
• 7--4-2
والحدائق العامة ،وحدائق الحيوان،
السينام،
دور
فهي:
املنزل
فيها عرض األنشطة خارج
التي سيتم
اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ
اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻦ
اﳌﻘﺪم
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
إﺟﺮاءات
ﺗﺴﻬﻴﻞ
7--5-1
•
العائيل2 ،وقاعات املناسبات ،ومراكز األلعاب ،إلخ.
الرتفيه
ومراكز
ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج
•  7--5-2إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻌﺎليف القسمني  1و ،2ميتلك برنامج جودة الحياة  2020مؤرشات األداء الرئيسية التي
مبني
وكام هو
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ
تندرج ضمن فئة الرتفيه بشكل كامل .ويتضمن الجدول التايل قامئة باملبادرات ضمن هذه الفئة مع
والجهة املسؤولة .باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل
موجز
وصف
اﳌﺒﺎدرات
إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد
xx
تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.
اﻟﺸﻜﻞ  :61اﻟﱰﻓﻴﻪ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

2

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

•  8--1-1ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ
•  8--1-2وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ
اﳌﻨﺰﱄ

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

•  8--2-1رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج
اﳌﻨﺰل
•  8--2-2ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﲆ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﰲ أٍﴎع ﺻﻮرة ﻣﻤﻜﻨﺔ

•  8--2-5إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ "آي دﻳﻔﻴﻠﻮب"
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
•  8--2-6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

•  8--3-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ
•  8--3-2إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﳌﺤﲇ
•  8--3-3ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

•  8--3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻤﻳﻜﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

•  7--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
•  7--4-2إﻋﺪاد ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة

2

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

•  8--2-3إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
•  8--2-4اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

6

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

4

1

•  3--4-1إﻋﺪاد اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺮورﻳﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :62اﻟﱰوﻳﺢ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ

143

اسم
الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة

144

فرص
التخصيص

وصف املبادرة

األثر

تفعيل مركز األمري سلطان
الحضاري لعمل منشأة
تكتشف ذوي املهارات
الثقافية والفنية وتعمل
عىل رعايتهم وتسويقهم.
وتهدف املبادرة أيضاً إىل
زيادة الفنون واملساهامت
الثقافية السعودية عن
طريق تنويع وزيادة
املنتديات الثقافية وتنظيم
الفعاليات الثقافية .يتمثل
مستهدف عام  2020يف
تنمية  150فناناً موهوباً
وتنظيم  9أنشطة وفعالية
وبناء  6أماكن رئيسية جاذبة
للسكان.
• تحديد البنية التحتية
املطلوبة يف مركز األمري
سلطان الحضاري وتصميمها
وتطويرها
• تشغيل برامج اكتشاف
املواهب ،ورعايتها
وتسويقها
• جذب وتنظيم الربامج
الرتفيهية الثقافية املحلية
واإلقليمية والعاملية

• مركز ثقايف ترفيهي متكامل نعم
• برامج اكتشاف ورعاية
وتسويق املوهوبني
• برامج ثقافية وترفيهية
تناسب املجتمع

تطوير
األماكن

8-1-1مركز
األمري
سلطان
للثقافة
والرتفيه

تقديم
العروض

8-1-2تنمية وضع مخطط عروض لجميع
• تطوير دراسة السوق لكل
الرتفيه
فئات الرتفيه املنزيل يف
فئات الرتفيه
•  13مخططاً تفصيلياً إقليمياً
املنزيل
اململكة مبا يف ذلك سبل
املقدم يف الرتفيه الرقمية (ألعاب
لتطوير جميع فئات الرتفيه يف
اململكة
الفيديو ،املسلسالت ،وما
املنزل
إىل ذلك) والتناظرية (ألعاب • تركيز خارطة الطريق
األلواح ،الدمى ،الكتب ،وما
لالحتياجات الخاصة يف الرتفيه
إىل ذلك) واإلعالمية (التلفاز ،املنزيل
الراديو ،املجالت ،وما إىل
• إنشاء فرق عمل مشرتكة،
ذلك) بالتعاون مع جميع
مسؤولة عن إدارة تنفيذ خارطة
الكيانات ذات الصلة بهدف
الطريق
تخصيص  2.9%من نفقات
• زيادة نرش العناوين الهامة
األرس لصالح خيارات الرتفيه
املتاحة يف غضون  3أشهر من
املنزيل .يتمثل مستهدف
النرش العاملي
عام  2020يف تقديم خيارات • زيادة إمكانية الوصول إىل
ترفيهية مامثلة يف املنزل خيارات الرتفيه (التامثلية
لجميع مواطني اململكة.
والرقمية واإلعالمية)
• وضع خطة أولية للعروض
• عدد الوسائط التي ميكن
الرتفيهية حسب الفئات ذات الوصول إليها والتي تصل إىل
األولوية املستهدفة يف
أكرث من  400بحلول عام 2020
إطار التدشني املبكر
• تحديد أهم املنتجات
الدولية واستقطابها
(األفالم ،املسلسالت ،ألعاب
األلواح ،الكتب ،وما إىل ذلك)

نعم

النوع

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
وزارة
التعليم

مبادرات
ذات
أسبقية

• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
• عدد الفعاليات
الرتفيهية
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه
• نسبة اإلنفاق
االستهاليك عىل
العروض الثقافية

• عدد وسائل
الهيئة
اإلعالم املتاحة
العامة
• النسبة املئوية
لإلعالم
ألهم العناوين
املريئ
واملسموع املتاحة يف غضون
 3أشهر من النرش
العاملي

اسم
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إنشاء خطة للتقديم والبنية • العروض املناطقية ومخطط
البنية التحتية لتطوير جميع
التحتية لتطوير جميع
الفئات الرتفيهية
فئات الرتفيه خارج املنزل
• تنفيذ خارطة الطريق لكل
(املتنزهات والحدائق
فئات الرتفيه الفرعية ونوع
املائية ومراكز الرتفيه
البنية التحتية
العائيل ،وحدائق الحيوان،
•  1- 2018مدينة مالهي10 ،
والفعاليات املوسيقية
مراكز ألعاب 6 ،مراكز ترفيه
الحية ،ومراكز ألعاب ،LAN
عائيل 1 ،حديقة حيوان1 ،
والبطوالت اإللكرتونية ،إلخ)
من أجل زيادة إنفاق العائالت أكواريوم 15 ،دار سينام 1 ،مركز
مؤمترات
عىل الرتفيه خارج املنزل.
يتمثل مستهدف عام  2- 2019 • 2020مدينتا مالهي1 ،
حديقة مائية 21 ،مركز ألعاب،
يف جذب حوايل مليون
 13مركز ترفيه عائيل 2 ،حديقتا
زيارة إضافية إىل املرافق
حيوان 1 ،أكواريوم 30 ،دار
الرتفيهية.
سينام 2 ،مركزين للمؤمترات
• تطوير متطلبات الرتفيه
•  3- 2020مدن مالهي1 ،
خارج املنزل لكل منطقة
حديقة مائية 31 ،مركز ألعاب،
• متويل أماكن الرتفيه
 19مركز ترفيه عائيل 4 ،حدائق
األولية املختارة
حيوان 2 ،أكواريوم 45 ،دار
• تتبع إنجاز القطاع الخاص
لعمليات تنمية البنية التحتية سينام 3 ،مراكز مؤمترات
•  358حدث مبارش تعرض يف
عام 2018 - 263( 2020؛ - 310
)2019
• زيادة اإلنفاق عىل الرتفيه
خارج املنزل لتصل إىل  0.5يف
املائة بحلول عام 2020

تطوير
األماكن
تطوير
العروض

8-2-1بناء
اسرتاتيجية
تطوير
وتنفيذ
الخيارات
الرتفيهية
والبنية
التحتية
يف قطاع
الرتفيه

تقديم
العروض

8-2-2مرسعة تتعلق هذه املبادرة ببناء
وإقامة عوامل ترسيع
وصاقلة
للمشاركني الشباب؛ وسوف
األعامل
تستثمر يف تعزيز قدراتهم
الرتفيهية
وتعمل عىل توجيههم
نحو فتح مشاريع ترفيهية
تناسب متطلبات واحتياجات
الكتلة السكنية املتنامية
يوماً بعد يوم يف اململكة.
كام تهدف تلك املبادرة إىل
تحويل وتوجيه املشاركني
يف إطار برامج املبادرة
وتقديم املساعدة املادية
واملشورة الفنية لبدء
مشاريعهم الرتفيهية تحت
إرشاف متخصصني بارعني
يف هذا املجال .وهذا من
شأنه أن يسمح للمشاركني
واملستفيدين بالعمل
لحسابهم الخاص .وعالوة
عىل ذلك ،فإن مشاريع
الرتفيه املصاحبة سوف
توفر وظائف يف املستقبل
لطالب الجامعات والخريجني
تحت إرشاف جامعة حائل
وسيتم تطبيقها عىل ست
جامعات أخرى .تحديد هيكل
املرسع ومنوذج تشغيله.
• إطالق حمالت تسويق
وتوعية لتعزيز املرسع
وتشجيع املقرتحات
• تحديد ودعم تنفيذ ما ال
يقل عن مرشوعني ترفيهيني
سنوياً
• متويل أماكن الرتفيه
األولية املختارة

• دورات تدريبية لتأهيل
املشاركني الفتتاح مشاريعهم
الرتفيهية ( 70مستفيدا ً بحلول
)2020
• افتتاح مرشوعني ترفيهني
سنوياً يف اململكة

فرص
التخصيص
نعم

النوع

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

مبادرات
ذات
أسبقية

الهيئة
العامة
للرتفيه

•عدد العناوين
الفريدة للفعاليات
الرتفيهية
• عدد الفعاليات
الرتفيهية املقامة
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

مبادرات
ذات
أسبقية

وزارة
التعليم

• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه
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فرص
التخصيص

تقديم
العروض

8-2-3إنشاء
مراكز
للتنمية
واالبتكار
يف قطاع
الرتفيه

• اسرتاتيجية مركز االبتكار
إنشاء العديد من مراكز
• جائزة االبتكار يف مجال
التنمية واالبتكار ،وتوفري
الرتفيه يف اململكة
مساحة ومحارضات مجانية
لرواد األعامل والطالب تهدف • إنشاء  3مراكز ابتكار بحلول
عام ( 2020جدة ،الدمام،
إىل زيادة حصة املحتوى
املحيل البالغ قيمته  ٪1من الرياض)
• الوصول إىل  100مشارك يف
نفقات األرسة عىل الرتفيه
الفصل الدرايس يف كل مراكز
خارج املنزل ،ومنح جوائز
التنمية بحلول عام 2020
ألفضل الفنانني املحليني.
يتمثل مستهدف عام  • 2020مشاركة  11,640طالباً يف
الدورات واملحارضات يف عام
يف أن يكون لدينا 12240
2020
مشاركاً يف مراكز التنمية.
• دعم ثقافة محلية لالبتكار • زيادة املحتوى املحيل
• إدخال ثقافة االبتكار
يف قطاع الرتفيه مبساحة
حرة وبنية تحتية
• تسليط الضوء عىل أهمية
اإلبداع من خالل تقديم خرباء
دوليني
• إظهار الفنانني ورجال
األعامل والرشكات املحليني
واالستثنائيني من خالل إنشاء
جائزة

تقديم
العروض

8-2-4الرتويج
للرتفيه
املنزيل يف
اململكة
بالخارج
والرتويج
للمنتجات
الدولية
باململكة

• زيادة مساهمة اململكة يف نعم
دعم تطوير مجال الرتفيه
العروض الرتفيهية املحلية
املنزيل باململكة للسامح
للمنتجني السعوديني بتقديم والدولية
• إنفاق  75مليون ريال
منتجات عالية الجودة ،مام
يتيح املنافسة مع املحتوى سعودي يف عام  2020عىل
اإلعالن عن املحتوى السعودي
العاملي عىل منصة دولية
• الرتويج للمحتوى املتميز وفرص اإلنتاج يف الخارج
بالخارج من خالل حمالت تركز • تحويل اململكة إىل وجهة
مفضلة إلنتاج العناوين العاملية
عىل البلدان التي تتحدث
• زيادةاملحتوى املحيل
العربية
املعلن عنه يف الخارج
• إيجاد فرص تتعلق بإصدار
منتجات عاملية من اململكة • زيادة املحتوى الدويل
من خالل تصوير املسلسالت املطور يف اململكة
• زيادة املواهب السعودية
وصناعة ألعاب الفيديو وما
العاملة يف قطاع الرتفيه
إىل ذلك
املنزيل
• زيادة معدالت استهالك
املحتوى

ال

النوع

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
الهيئة
العامة
للرتفيه

• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

الهيئة
• عدد وسائل
العامة
اإلعالم املتاحة
لإلعالم
• النسبة املئوية
املريئ ألهم العناوين
واملسموع املتاحة يف غضون
 3أشهر من النرش
العاملي
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه
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فرص
التخصيص

تقديم
العروض

8-25األكادميية
السعودية
لصناعة
األلعاب
اإللكرتونية

• بيع ألعاب إلكرتونية وأفالم
بناء وإنشاء أكادميية من
جرافيكية ترفيهية تتالءم مع
أجل جذب االهتامم وتدريب
القيم والثقافة السعودية.
املواطنني ليكونوا قادرين
عىل تصميم وبرمجة األلعاب • تصميم ألعاب إلكرتونية
وأفالم جرافيكية ترفيهية
اإللكرتونية الرتفيهية.
سيتم تنفيذ املبادرة يف  4آمنة للمجتمع وتناسب فئتي
األطفال والشباب عيل وجه
جامعات كربى تحت إرشاف
الخصوص وتقدميها للسوق
جامعة امللك عبد العزيز،
وستشمل املبادرة أيضاً
املحيل والعاملي مبواصفات
عاملية
بناء استوديوهات لتصميم
األلعاب وكذلك إنتاج األلعاب • تدريب وتأهيل الكوادر
وتسويقها .يتمثل مستهدف الوطنية للحصول عىل شهادة
معتمدة يف تصميم وبرمجة
عام  2020يف تخريج 20
األلعاب اإللكرتونية واألفالم
مشاركاً من األكادميية.
الجرافيكية
• تصميم وتطوير البنية
التحتية لألكادميية
• جذب املعلمني
واملوظفني اإلداريني
لألكادميية
• تدريب املوظفني يف
مجال تصميم وبرمجة األلعاب
• إدخال الطالب يف
األكادميية
• تصميم وإنتاج األلعاب
اإللكرتونية مع وضع
االهتاممات املحلية
واإلقليمية والعاملية يف
االعتبار

تقديم
العروض

8-2-6بناء
وتطوير
رأس املال
البرشي
لقطاع
الرتفيه

تطوير وتوطني رأس املال
• قامئة مهن الرتفيه األساسية ال
البرشي يف قطاع الرتفيه
والتصنيفات املهنية
خارج املنزل لضامن خلق
• توقيع مذكرة تفاهم مع
املواهب السعودية وفرص أصحاب املصلحة الرئيسيني
العمل للسعوديني .يتمثل
لتطوير املناهج والربامج
هدف عام  2020يف إرسال والحاضنات
 750شخصاً (املعلمني
• تطوير برامج التعليم املهني
والعاملني يف القطاع) يف لقطاع الرتفيه
برامج تبادلية
• تطوير مجموعة متنوعة من
• إعداد تصنيف الوظائف يف برامج تنمية رأس املال البرشي
قطاع الرتفيه خارج املنزل
• تسجيل املهن الرتفيهية
• إرشاك الجامعات واملدارس يف وزارة التخطيط والتنمية
لتطوير الربامج التعليمية
االجتامعية
والتدريبية
• تطوير برنامج حوافز أرباب
• وضع برامج حوافز لتوظيف العمل ،بهدف زيادة توظيف
السعوديني
السعوديني
• زيادة معدالت السعودة
• زيادة فرص العمل يف قطاع
الرتفيه

النوع

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
وزارة
التعليم

مبادرات
ذات
أسبقية

• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

الهيئة
العامة
للرتفيه
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تحفيز
املشاركة

التشجيع عىل عمل عروض
8-3-1
ترفيهية جديدة وفرص
تطوير
استثامر عىل الصعيدين
حمالت
املحيل والدويل تهدف
التواصل
إىل تطوير قطاع الرتفيه
لرتويج
وزيادة اإلنفاق املنزيل عىل
الخيارات
الرتفيه خارج املنزل إىل 1.0%
الرتفيهية
ملجاراة أفضل الدول يف
داخليا
هذه املجاالت .يتمثل هدف
وخارجيا
عام  2020يف الوصول إىل
ولتعزيز
جميع سكان اململكة بحمالت
القبول
االجتامعي تواصل من أجل تحقيق قرابة
املليون زيارة إىل املرافق
وجذب
املستثمرين والفعاليات الرتفيهية
• تسليط الضوء عىل الفوائد
يف قطاع
االجتامعية للرتفيه خارج
الرتفيه
املنزل لضامن قبوله
• وضع مواد إعالمية
للمستثمرين الدوليني لزيادة
مشاركتهم
• وضع مواد إعالمية
للمستهلكني املحليني
والدوليني لتسليط الضوء
عىل خيارات الرتفيه

تحفيز
املشاركة

8-3-2
إطالق
مبادرات
املشاركة
املحلية
العامة
ومبادرات
التسويق
لزيادة
استهالك
الرتفيه
املحيل
وتشجيعه

زيادة املشاركة الجامهريية
الداخلية من خالل فعاليات
واسعة النطاق يف أكرب
ثالثة مدن باإلضافة إىل
مبادرات التسويق يف
جميع أنحاء البالد لزيادة
االستفادة من سبل الرتفيه
املنزيل وزيادة املشاركة
بني الدميوغرافيات لتخصيص
 2.9%من نفقات األرس لصالح
الرتفيه املنزيل من خالل
الوصول إىل جميع سكان
اململكة.
• زيادة القبول االجتامعي
لخيارات الرتفيه املنزيل
املختلفة.
• وضع منصة اتصاالت وإطالق
حمالت تسويقية ملدة أربعة
أشهر يف السنة.
• تنظيم فعالية واسعة
النطاق كل عام يف املدن
الرئيسية مثل الرياض وجدة
والدمام

األثر
• اسرتاتيجية االتصاالت (مبا
يف ذلك الرسائل ،واملحتوى،
والتوقيت ،إلخ)
• حمالت االتصاالت واألحداث
لرفع القبول االجتامعي
• حمالت االتصاالت لجذب
املستثمرين
• حمالت االتصاالت للرتويج
للرتفيه محلياً ودولياً
• مراقبة املشاعر العامة
• زيادة اإلنفاق األرسي عىل
الرتفيه املحيل
• زيادة عدد الزوار األجانب
• خلق صورة إيجابية للمملكة
عىل الصعيد الدويل
• زيادة وعي القطاع الخاص
بفرص االستثامر
• زيادة الوعي العام حول
العروض الرتفيهية
• زيادة القبول واملشاركة
املجتمعية

فرص
التخصيص
نعم

• حمالت إعالمية كبرية تصل إىل ال
جمهور كبري يف كل عام
• أحداث واسعة النطاق يف
كل عام يف املدن الكربى
وإرشاك مختلف أصحاب
املصلحة (التعليم ورأس
املال والتقنية واملستهلكني
واملواهب) .تشتمل األحداث
عىل البطوالت ،واألنشطة
املدرسية ،إلخ.
• زيادة الوعي واملشاركة يف
الرتفيه املحيل والعاملي يف
جميع أنحاء البالد
• زيادة القبول االجتامعي
لخيارات الرتفيه املنزيل بني
جميع الخصائص الدميوغرافية
زيادة االستهالك يف الرتفيه
املنزيل

النوع
مكاسب
رسيعة

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
الهيئة
العامة
للرتفيه

• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

الهيئة
• النسبة املئوية
العامة
لنفقات األرسة
لإلعالم
اإلجاملية عىل
الtمريئ الرتفيه
واملسموع

اسم
الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة
تحفيز
املشاركة

8-3-3
تنظيم
فعاليات
رئيسية
وموسمية
برعاية
الحكومة

وصف املبادرة

األثر

• أجندة األحداث الوطنية
إقامة رشاكات مع القطاع
واملهرجانات
الخاص لتنظيم حوايل 50
• حمالت التواصل االسرتاتيجي
فعالية رئيسية سنوية
التي تروج لعروض الرتفيه التي
تقريباً يف اململكة إلطالق
هذا القطاع وبيان التغيريات ترعاها الحكومة محلياً ودولياً
• أحداث رئيسية عىل نطاق
الداخلة عليه لزيادة نفقات
واسع مع حضور حوايل 3
األرسة عىل األنشطة
مليون يف اليوم الوطني،
الرتفيهية خارج املنزل
و 1.5مليون يف عيد األضحى
وتوفري خيارات ترفيهية
لسكان اململكة .يتمثل هدف و 1.5مليون يف عيد الفطر يف
عام  2020يف حضور حوايل عام 2020
• إنفاق األرس السعودية خالل
 6ماليني شخص ألضخم 3
ھذه املناسبات
فعاليات رئيسية (العيد
الوطني ،عيد األضحى ،وعيد • انخفاض عدد املسافرين من
اململكة إىل وجهات أخرى
الفطر)
للرتفيه خالل هذه املناسبات
• تحديد الجدول الزمني
• زيادة التامسك االجتامعي
للفعاليات لكل منطقة
• تكوين صورة إيجابية للمملكة
• تصميم حمالت اتصال
عىل الصعيد الدويل
اسرتاتيجية تتعلق بجميع
أنواع الفعاليات
• تنظيم وإطالق الفعاليات
الرئيسية

فرص
التخصيص
ال

النوع

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
الهيئة
العامة
للرتفيه

• عدد الفعاليات
الرتفيهية املقامة
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه
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اسم
الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة
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وصف املبادرة

األثر

فرص
التخصيص

النوع

تحفيز
املشاركة

إنشاء منصة تقنية معلومات • مبادئ توجيهية واضحة
8-3-4
وبسيطة ومبتكرة لإلطار
تطوير منصة واضحة وسهلة ومتاحة
للجمهور تعمل عىل تلخيص التنظيمي
تواصل
• منصة ديناميكية سهلة
عامة سهلة اإلطار التنظيمي واملبادئ
التوجيهية لتسهيل تشغيل االستخدام ميكن الوصول من
الوصول
خاللها إىل معلومات قطاع
األعامل التجارية وااللتزام
تحتوي
الرتفيه واإلطار التنظيمي
عىل اإلطار باللوائح فضالً عن الزيادة
يف إنفاق األرس عىل وسائل • منصة ديناميكية سهلة
التنظيمي
االستخدام ميكن لبائعي
الرتفيه من خالل تسهيل
واملعايري
الرتفيه والعمالء الوصول إليها
رشاء التذاكر .يتمثل هدف
لقطاع
عام  2020يف أن يكون لدينا • زيادة اإلنفاق الرتفيهي خارج
الرتفيه
املنزل
أكرث من  3مليون زيارة إىل
• زيادة عدد الفعاليات
املوقع يف السنة
الرتفيهية خارج املنزل
• جمع اللوائح إتاحتها
للجمهور
• إنشاء موقع عىل شبكة
اإلنرتنت ونرشه بحيث تكون
به جميع اللوائح باإلضافة
إىل قاعدة بيانات بالفعاليات
وإمكانية بيع التذاكر

ال

وضع اللوائح

8-4-1
وضع قانون وإطار تنظيمي • تحديد اإلطار التنظيمي
تصميم
شامل وهيكل حوكمة للقطاع والحوكمة لقطاع الرتفيه خارج
أنظمة
من أجل متكني منو القطاع
املنزل
وإطار
ونجاحه بهدف زيادة عروض • تحديد معايري الجودة
حوكمة
الرتفيه
وإرشادات التفتيش لضامن
شاملني
• وضع وإصدار إطار عمل
جودة الخدمة وتقديم املكان
للرتفيه خارج تنظيمي شامل يوضح
• عملية ترخيص فعالة وبسيطة
املنزل
بالتفصيل خيارات الرتفيه
ألنشطة الرتفيه خارج املنزل
املسموح بها
• زيادة االلتزام االجتامعي
• تحديد مخطط تنظيمي
وفهم اإلطار التنظيمي لقطاع
مفصل وتعيني هيئة رقابية الرتفيه من خالل منصة سهلة
وبسيطة ميكن الوصول إليها
• خدمة عالية الجودة
• زيادة عدد الكيانات يف قطاع
الرتفيه خارج املنزل بسبب
سهولة إجراءات الرتخيص

ال

مبادرات
ذات
أسبقية

إعداد
األنظمة
واللوائح

8-4-2
تحديد أدوار كل كيان حكومي • تحديد خيارات الرتفيه
وضع إطار
ومسؤولياته وتبسيطها
املسموح بها
حوكمة
فضالً عن وضع مجموعة
• وضع إطار للحوكمة يوضح
وإطار
شاملة من اللوائح وتحديثها أدوار مختلف الهيئات الرقابية
تنظيمي
إلتاحة فرصة النمو والنجاح
• إرشاك القطاع الخاص يف
شامل لقطاع وضامن إتاحة  100%من
صنع القرار من خالل تنظيم
الرتفيه
املنتجات العاملية الرئيسية ورش عمل يف املدن الكربى،
املنزيل
يف وقت نرشها يف
وإنشاء مجلس قطاعي
اململكة مام يتيح للسكان
• تحديد الترشيعات التقييدية،
إنفاق  2.9%من نفقات
والثغرات يف الرتاخيص
األرسة عىل منتجات الرتفيه وتقديم التعديالت
املنزيل
• تحديد خيارات الرتفيه
املسموح بها
• وضع إطار حوكمة يوضح
األدوار التي تضطلع بها
الجهات التنظيمية
• إرشاك القطاع الخاص
يف عملية صنع القرار من
خالل تنظيم ورش العمل
يف جميع املدن الرئيسية
وإنشاء مجلس قطاعي
• تحديد الترشيعات املقيدة
والفجوات املتعلقة بعملية
إصدار الرتاخيص والعرض
والتعديالت

ال

مبادرات
ذات
أسبقية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
الهيئة
العامة
للرتفيه

• عدد األماكن
الرتفيهية
• عدد الفعاليات
الرتفيهية املقامة
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

الهيئة
العامة
للرتفيه

• عدد األماكن
الرتفيهية
• عدد الفعاليات
الرتفيهية املقامة
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

• عدد وسائل
الهيئة
اإلعالم املتاحة
العامة
• النسبة املئوية
لإلعالم
املريئ ألهم العناوين
واملسموع املتاحة يف غضون
 3أشهر من النرش
العاملي
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه

اسم
الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة
وضع منوذج
متويل
مستدام

وصف املبادرة

األثر

• إنشاء صندوق برأسامل
8-5-1دعم إنشاء صندوق ترفيهي
سنوي يبلغ  440مليون ريال
يهدف إىل تشجيع القطاع
وتحفيز
سعودي لتخصيصها
االستثامرات الخاص عىل االستثامر يف
•  450حدثاً يف املناطق
املناطق األقل جاذبية
يف قطاع
التجارية غري الجذابة يف عام
تجارياً وتطوير منظومة
الرتفيه
2020
من الرشكات الصغرية
• وضع خطة وحوافز شاملة
واملتوسطة الجديدة من
لكل فئات الرتفيه لتستهدف
أجل تعزيز إنشاء املحتوى
االستثامرات يف مناطق أقل
املحيل .يتمثل مستهدف
عام  2020يف رصف حوايل جاذبية
• تقييم املشاريع الصغرية
 440مليون ريال سعودي
واملتوسطة (التحديات
عىل حوايل  600مرشوع
والفرص)
من املشاريع الصغرية
• برنامج حوافز ودعم شامل
واملتوسطة
موجه لتنظيم املشاريع
• إنشاء حوافز للرشكات
الصغرية واملتوسطة
الخاصة لالستثامر يف
املناطق األقل جاذبية تجارياً • تطوير متطلبات التمويل
• تحديد اسرتاتيجية وبرنامج ومعايريه وخططه االستثامرية
• زيادة األنشطة الرتفيهية
لرعاية املشاريع الصغرية
خارج املنزل يف املناطق التي
واملتوسطة واختيار تلك
املشاريع التي سيتم تقديم كانت غري موجودة سابقاً
• زيادة اإلنفاق الرتفيهي خارج
الدعم املايل لها
املنزل يف املناطق الريفية
• تحسني نوعية الحياة بشكل
عام يف املناطق التي مل تكن
جذابة تجارياً

فرص
التخصيص
ال

النوع
مبادرات
ذات
أسبقية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
الجهة
الرئيسية تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
الهيئة
العامة
للرتفيه

• عدد األماكن
الرتفيهية
• عدد الفعاليات
الرتفيهية املقامة
• النسبة املئوية
لنفقات األرسة
اإلجاملية عىل
الرتفيه
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

2

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض
•  8--2-1رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج
اﳌﻨﺰل
•  8--2-2ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﲆ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﰲ أٍﴎع ﺻﻮرة ﻣﻤﻜﻨﺔ

•  8--1-1ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ
•  8--1-2وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ
اﳌﻨﺰﱄ

.5ي الرتويح

•  8--2-3إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
•  8--2-4اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

6

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

•  8--2-5إﻧﺸﺎء أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ "آي دﻳﻔﻴﻠﻮب"
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
•  8--2-6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

•  8--3-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ
•  8--3-2إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﳌﺤﲇ
•  8--3-3ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

4

•  8--3-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻤﻳﻜﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

•  7--4-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
وﺿﻊ
مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج
2020
الحياة
جودة
اﻟﻠﻮاﺋﺢيف 2القسمني  1و ،2ميتلك
مبني
كام هو
•
اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
برنامج 7--4-2إﻋﺪاد
باملبادرات ضمن هذه الفئة مع وصف
قامئة
التايل
كامل .ويتضمن
ضمن فئة
اﳌﺮورﻳﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
الجدول 3--4-1إﻋﺪاد
•
الرتويح ﻣﺴﺘﺪام
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ
بشكل 1
املسؤولة .باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل
موجز والجهة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :62اﻟﱰوﻳﺢ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ

1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

•  9--1-1ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺮوض اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

1

•  9--2-1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻦﻴ

1

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

1

•  9--3-1إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

•  9--4-1وﺿﻊ إﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

1

•  9--5-1ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اسم
الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة
تطوير
املرافق
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وصف املبادرة

األثر

 9-1-1تعزيز تطوير مخطط البنية التحتية
• املشاريع
للقطاع الفرعي الرتفيهي
العروض
األيقونية التي تؤثر
الرتويحية لتوفري منافذ أطعمة ومرشوبات إيجابياً عىل التصور
يف جميع إضافية ومساحة بيع بالتجزئة
العاملي للمملكة
• زيادة نسبة متثيل
إضافية ،فضالً عن القيام
أرجاء
العالمة التجارية
بإنشاءات تطويرية إبداعية عرب
اململكة
املدن الكربى يف اململكة
العاملية
لتحسني تنوع العروض الرتفيهية.
يتمثل مستهدف عام  2020يف
بناء  1322مطعامً جديدا ً و1127
مقهى جديدا ً وزيادة مساحة
البيع بالتجزئة مبقدار  390ألف
مرت مربع إضافية من مراكز
التسوق من أجل أن يصل اإلنتاج
إىل جميع سكان اململكة
• تحفيز القطاع الخاص عىل
تطوير البنية التحتية لقطاع
الرتفيه يف جميع أنحاء اململكة
• تحديد الطهاة املشهورين
عاملياً (مثل الطهاة الحاصلني
عىل نجمة أو أكرث من نجوم
ميشالن)
• متكني تجار التجزئة من أصحاب
الجودة العالية من دخول السوق
السعودية.
• تنفيذ ثالثة ”مشاريع تطويرية
إبداعية“ يف الرياض وجدة
والدمام ،مبا يؤثر إيجابياً عىل
صورة اململكة عىل الصعيد
العاملي

فرص
التخصيص
نعم

النوع

الجهة
الرئيسية
برنامج جودة
الحياة 2020
إىل أن يتم
إسناد الجهة
املسؤولة

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
• مساحة املوالت
باملرت املربع عىل
الفرد
• عدد املشاريع
األيقونية
• عدد محالت
األطعمة
واملرشوبات

اسم
الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة

وصف املبادرة

األثر

تعزيز الكفاءات السعودية
املحلية لتوفري فرص ريادة
املشاريع يف القطاع والنهوض
بالقوى العاملة املحلية يف
القطاع الرتفيهي من خالل دعم
الربامج التعليمية ذات الصلة.
تتمثل مستهدفات  2020يف
تقديم  20منحة عىل الصعيد
الوطني و 30منحة تعليمية
عىل الصعيد العاملي للشباب
السعودي.
• تطوير املناهج التعليمية لجذب
األجيال السعودية الجديدة صوب
قطاع الرتفيه ورعاية الربامج
التبادلية الدولية.
• دعم الرشكات الوطنية الكربى
من خالل الربامج الدولية للتعرف
عىل أفضل املامرسات املقرر
تطبيقها يف اململكة

• تحسین اإلدراك
املحيل لقطاع
الرتفيه وجذب
املواهب السعودية
• زيادة عدد
الطالب السعوديني
امللتحقني بربامج
الرتفيه
• زيادة عدد الطهاة
السعوديني

تقديم
العروض

9-2-1
تقديم
املناهج
التعليمية
للمواطنني

تحفيز
املشاركة

إطالق مبادرات مشاركة
• تحسني النظرة
9-3-1إطالق الجمهور والتسويق للحفاظ
املحلية للقطاع
مبادرات
عىل مستويات اإلنفاق الحالية
الرتفيهي وجذب
املشاركة يف قطاع الرتفيه .يتمثل
املواهب السعودية
املحلية
مستهدف عام  2020يف الحفاظ • زيادة عدد
العامة
عىل املستويات الحالية البالغة الطالب السعوديني
ومبادرة
 ٪5.57من اإلنفاق االستهاليك
امللتحقني باملناهج
التسويق
يف خدمات األغذية واملرشوبات التعليمية
لزيادة
واملشاركة مع جميع السكان
• زيادة عدد الطهاة
استهالك
السعوديني
السعوديني
الرتويح
• وضع اسرتاتيجية تواصل ت ُسلط • زيادة الوعي
وتشجيعه الضوء عىل توافر املعروضات
واملشاركة يف
الرتفيهية ومزاياها
العروض الرتفيهية
وضع اسرتاتيجية تسويق لتعزيز املحلية السعودية
• رواج الخيارات الرتفيهية يف
اململكة
• إطالق فعاليات واسعة النطاق
يف الرياض وجدة والدمام كل
عام

وضع
األنظمة
واللوائح

 9-4-1وضع تحديث وتطبيق إطار تنظيمي
إطار شامل ميكِّن تطوير القطاع الرتفيهي
ونجاحه
للتنظيم
والحوكمة • التأكد من تحديث إطار التنظيم
يتعلق
والحوكمة وتحديد الفجوات أو
املجاالت املحتملة بهدف إدخال
بالقطاع
الرتويحي تحسينات عليها
تحديث النصوص القانونية لدعم
• رواد األعامل املهتمني بغزو
مجال الرتفيه وحاميتهم
• إرشاك القطاع الخاص يف
عملية صنع القرار من خالل
تنظيم ورش العمل يف جميع
املدن الرئيسية

فرص
التخصيص
ال

النوع
مبادرات
ذات
أسبقية

نعم

• القوانني املبسطة ال
التي تنظم قطاع
الرتفيه
• تقلیل تعقيد
اإلجراءات الحکومیة
املتعلقة بقطاع
الرتويح
• تحسني سهولة
فتح أنشطة ترفيهية
جديدة

مبادرات
ذات
أسبقية

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

برنامج جودة
الحياة 2020
إىل أن يتم
إسناد الجهة
املسؤولة

• عدد محالت
األطعمة
واملرشوبات

برنامج
جودة الحياة
20202020
إىل أن يتم
إسناد الجهة
املسؤولة

• نسبة إنفاق
املستهلك عىل
عروض األطعمة
واملرشوبات

برنامج
جودة الحياة
20202020
إىل أن يتم
إسناد الجهة
املسؤولة

عدد محالت األطعمة
• واملرشوبات
• مساحة املوالت
باملرت املربع عىل
الفرد
• نسبة إنفاق
املستهلك عىل
عروض األطعمة
واملرشوبات
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الركيزة
االسرتاتيجية املبادرة
وضع منوذج
متويل
مستدام
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وصف املبادرة

 9-5-1جذب جذب املستثمرين من خارج
املستثمرين اململكة لتوجيه االستثامرات
األجنبية املبارشة نحو األنشطة
األجانب
الرتفيهية يف البالد وتحسني
وتقديم
جودة املعروضات الرتفيهية عن
عروض
طريق جذب طهاة الطعام الفاخر
الرتويح
وأفضل العالمات التجارية يف
التحفيزية
البيع بالتجزئة .تتمثل مستهدفات
عام  2020يف جذب  10طهاة
و 30من أفضل العالمات التجارية
لبيع التجزئة
• إعداد دراسات جدوى تبني
عوائد الفرص االستثامرية
• تعزيز فرص االستثامر من خالل
الفعاليات والحمالت اإلعالمية
يف البلدان املستهدفة
• تحديد الطهاة املشهورين
عاملياً وجذبهم (أي الطهاة
الحائزين عىل نجمة ميشالن )+1
من خالل متويل الرشكات الناشئة
يف املدن الكبرية واملدن غري
الكبرية
• دعم تجار التجزئة الذين
يقدمون أفضل جودة يف
الدخول إىل السوق السعودية
من خالل تغطية مصاريف اإليجار
األولية ملدة  3سنوات لحوايل
 10تجار تجزئة كل عام

األثر

فرص
التخصيص
ال

النوع
مبادرات
ذات
أسبقية

الجهة
الرئيسية
برنامج جودة
الحياة 2020
إىل أن يتم
إسناد الجهة
املسؤولة

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة
• عدد املطاعم
الراقية
• النسبة املئوية
لتمثيل العالمات
التجارية العاملية
• عدد املشاريع
األيقونية

.5ل مبادرات شاملة
إن الطبيعة املتفاوتة للقطاعات التي تندرج تحت مفهوم «منط الحياة» ،تستلزم وجود مظلة شاملة
لبعض املبادرات وتتطلب من الربنامج أن يلعب دورا ً حيادياً يف تنفيذ هذه املبادرات مثل املبادرات
املتعلقة بالرتويج لجودة الحياة أو األنظمة والترشيعات املمكنة لكافة املبادرات األخرى أو تطوير
مؤرش عاملي يختص بقياس مستوى جودة الحياة يف اململكة.
كام يعترب الربنامج جهة مركزية تقوم بالتنسيق بني الجهات املختلفة لضامن املواءمة وتحقيق
التطلعات.
اﻟﺸﻜﻞ  :63اﻟﱰوﻳﺢ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ

2

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

•  11--1-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﴍاﻛﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺘﺄﺟﺮﻴ(
•  11-1-2إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

1

•  11-4-1ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ واﻟﻠﻮاﺋﺢ

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

5

2

•  11--5-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ و اﻟﱰﻓﻴﻪ )ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣﺪاث ,ﺗﺄﺟﺮﻴ اﳌﺮاﻓﻖ(
•  11--5-2اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ ﴍﻛﺎت اﻟﱰﻓﻴﻪ وﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ إﱃ اﳌﻤﻠﻜﺔ
•  11--6-1ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻪ
•  11-6-2ﻣﺆﻤﺗﺮ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻨﻮي
•  11--6-3إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
•  11--6-4ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺼﺔ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
•  11-6-5اﻧﺸﺎء اول ﻣﺆﴍ اﻧﺠﺎز ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﻴﺎدة ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات

اﻟﺸﻜﻞ  :64اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

مؤرش األداء الخاص
بربنامج تحقيق
الجهة
فرص
الركيزة
اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ
األثر
وصف املبادرة
اسم املبادرة
التخصيص النوع
الرؤية املعني
الرئيسية
االسرتاتيجية
باملبادرة
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ
7
8
1
برنامج
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ نعم
:2020
عىل إقامة رشاكات مع هدف
العمل
وضع منوذج 11-5-1تطوير
•  10--3-1ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ
•  10--2-1إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
•  10--1-1ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻮﺟﻮدة وﻤﺗﻜﻦﻴ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ أﻧﺸﻄﺔ CHG
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻮاﺑﺔ )اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
•  10--3-2ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺤﻲ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ
إﻧﺸﺎء اﳌﺮﻛﺰ
• 10--2-2
جودة
مدارس3 ,
اﻟﻮﻃﻨﻲ10-
وصيانة
لتشغيل
القطاع الخاص
رشاكات داخل
متويل
ﺑﺎﺳﻢ داﻳﻢ(
•  10--2-3إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﱪ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
•  10--3-3ﻤﺗﻜﻦﻴ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
 10--2-4ﺣﻮﻛﻤﺔ
•
الحياة
رياضية
منشآت
بكفاءة
الحكومية
املرافق
القطاع الخاص
مستدام
•  10--3-4إﻧﺸﺎء ﻧﻮادي ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام اﳌﺪرﳼ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء
•  10--2-5اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﺎﻤل
ثقافيتني،
ومنشأتني
لتشغيل املرافق وفعالية
•  10--3-5زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻤﺑﺎﻤرﺳﺔ اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺤﻤﻼت
اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
•  10--2-6إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ
•  10--3-6ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺤﻲ
يف
تفعيلها
اﻟﻮﻃﻨﻲيتم
للمرافق
بيانات
•  10--3-7اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮق اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻌﺎل
رﺑﺤﻲ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺮﻴ
 10--2-7اﻧﺸﺎء اﳌﺮﻛﺰ
الحكومية الرياضية • إعداد قاعدة •
)ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ(
•  10--2-8اﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﱪ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
منطقة بنسبة
الحكومية يف جميع الكيانات كل
والرتفيهية
تشغيل للمنشآت
وقطاعات منط الحياة
والثقافية (من
ﺗﺮاﺧﻴﺺ CHG
إىلﻋﲆ
اﻟﺤﺼﻮل
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ
الجهات 10--4-2
•
90%
80%
ﺗﺴﻬﻴﻞ من
املعنية
• االتفاق مع
الفعاليات
وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢخالل 1
عىل معايري التشغيل والصيانة حسب املنطقة
والتأجري)
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻬﻮاﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 • 1إقامة رشاكات مع • 10--5-1
وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
القطاع
الخاص لتشغيل وصيانة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
املرافق الرياضية والرتفيهية
والثقافية
xx
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اسم املبادرة

وصف املبادرة

األثر

فرص
التخصيص

النوع

الجهة
الرئيسية

مؤرش األداء الخاص
بربنامج تحقيق
الرؤية املعني
باملبادرة

التواصل
بشكل فعال

11-6-4تطوير
منصة منط الحياة
املتكاملة

تصميم وإطالق مواقع أو
تطبيقات شاملة للمواطنني
واملقيمني من أجل العثور
عىل فرص الرتفيه والرياضة
والفنون والثقافة .من ضمن
مستهدفات  2020الوصول
اىل  1.1مليون تحميل
للتطبيقات .سيتضمن املوقع
ما ييل:
• ملف تعريف لكل مواطن
وتفضيالته مبا يسهل عمليات
تطابق الفرص والتفضيالت
الشخصية.
• تقويم الفعاليات ملرة
واحدة يف مجاالت الرياضة
والفنون والثقافة وتوفري
معلومات دقيقة عن نوادي
الهوايات الحالية واملتاحف
واملسارح ودور السينام
• بوابة لتسجيل األندية
والفعاليات والنرش
واملوافقات
• ملخص القواعد واألنظمة
املرتبطة باألفراد (قوانني
الحامية والرتفيه املعتمد)
واملؤسسات (قواعد النادي،
ملخص عملية التسجيل).
• بوابة مبيعات التذاكر أو
التسجيل

هدف :2020
 تنزيل مليون مرة متوسط زيارةالصفحة لكل
مستخدم  8دقائق
 100%نسبةالوصول وتوافر
املنصة

نعم

ذات
أسبقية

برنامج
جودة
الحياة

•عدد األنشطة
الثقافية والفنية
•عدد الفعاليات
الرتفيهية
نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية

إعداد
األنظمة
واللوائح

11-4-1مبادرة
اللوائح واألنظمة

سيؤدي إىل زيادة مشاركة
املواطنني واملقيمني
يف األنشطة املتعلقة
بنمط الحياة ،وزيادة معدل
االستفادة من املرافق
الحكومية وتحسني ثقة
املستثمرين/رجال األعامل
يف القطاعات املتعلقة
بنمط الحياة ،لذلك تم تحديد
 3مجاالت تتطلب تغيريا ً فورياً
يف أنظمتها:
• متكني املرأة من املشاركة
يف األلعاب الرياضية يف
األماكن العامة والسامح
بدخول مراكز األلعاب الرياضية
واملالعب
• السامح بالوصول إىل
املرافق اململوكة للحكومة،
واملوافقة املسبقة عىل
مجموعة كبرية من املرافق
لترسيع الحجوزات وتعزيز
سهولة االستخدام
• تشجيع املساواة بني
الجنسني للمشاركة يف
األنشطة الرياضية

هدف :2020
من  10إىل 15قانوناً يتم تحديثة
سنوياً
تحقيق  100%منالوعي اإليجايب
عند عمل التغيريات
يف اللوائح
واألنظمة

ال

مبادرات
ذات
أسبقية

برنامج
جودة
الحياة

• نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية
• نسبة إنفاق
املستهلك عىل
العروض الثقافية

الركيزة
االسرتاتيجية

فرص
التخصيص

اسم املبادرة

وصف املبادرة

األثر

التواصل
بشكل فعال

11-6-1
التسويق لربنامج
منط الحياة
والرتويج لعالمته
التجارية

تسويق برنامج جودة الحياة
 2020وأهدافه وتطلعاته
الرامية إىل تحسني جودة
الحياة يف اململكة باستمرار
• إنشاء عالمة تجارية موحدة
لربنامج جودة الحياة 2020
لتستخدمها جميع الجهات
يف حمالتها الرامية إىل
زيادة التوعية بالقطاع الخاص
بها (حمالت املستثمرين
والتوعية لرتفيهية التي
تطلقها الهيئة العامة للرتفيه،
وحمالت التوعية باملشاركة
الجامهريية التي تطلقها
الهيئة العامة للرياضة،
وحمالت التوعية بأمناط الحياة
الصحية واأللعاب الرياضية
التي تطلقها وزارة التعليم)

هدف :2020
البدء يف تشغيل 3حمالت سنوية عىل
مستوى اململكة
الوصول إىل
 20مليون متابع
سعودي أو مقيم
يف قنوات التواصل
االجتامعي الخاص
بالربنامج

ال

التواصل
بشكل فعال

11-6-2مؤمتر منط إقامة مؤمتر سنوي ملدة
يوم أو يومني لالحتفال
الحياة السنوي
بالنجاحات الباهرة لربنامج
تحقيق الرؤية ومناقشة
الدروس املستفادة واإلعالن
عن املسار املستقبيل
باإلضافة إىل األفكار الجديدة
(مثل االستوديوهات
املستقبلية)

هدف :2020
تنظيم مؤمترسنوي
تطبيق  50%إىل 75%من األفكار
املطروحة

نعم

التواصل
بشكل فعال

11-6-3إنشاء مكتب إنشاء وتشغيل مكتب برنامج
هدف :2020
تحقيق الرؤية ملتابعة التقدم -توظيف  150فردا ً
برنامج تحقيق
الرؤية
املحرز نحو تحقيق تطلعات
حول اململكة ,
الربنامج فيام يتعلق بجودة
ابتداء من 120
الحياة وتوفري الدعم الالزم
موظفاً خالل 2018
للهيئات التنفيذية املشرتكة
و 140موظفاً خالل
يف خطة تنفيذ الربنامج
2019
• إنشاء  5مكاتب ومقر رئييس
لها يف الرياض
• وضع إجراءات وعمليات
حوكمة داخلية واضحة لتنفيذ
مبادرات برنامج تحقيق الرؤية
• االستعانة مبا يلزم من
املوظفني بدوام كامل

التواصل
بشكل فعال

11-6-5إنشاء
أول مؤرش إنجاز
عاملي لسياسة
منط الحياة

مزيج من علم الفردية،
هدف :2020
وإضافة الطابع الشخيص عىل  -أن يشتمل عىل
املؤسسات االجتامعية ،وتغيري املؤرشات املتاحة
طبيعة االقتصاد العاملي
آلخر سنتني (2019-
يوفر فرصة واحده للجيل
)2020
الحايل ليحول الطريقة التي  -أن يشتمل عىل
يتعلم ويعمل ويعيش بها،
النرش العاملي
ويعيد تشكيل كيفية تع ُّرف
للنتائج ،مثل (منتدى
كل مواطن سعودي عىل
دافوس يف )2019
املعنى الحقيقي للنجاح عىل
املستوى الفردي والجامعي
بقيادة عامل األبحاث بهارفرد،
“تود روز” الذي قال“ :إن
مبادرات جودة الحياة ستدعم
علم الفردية بالعمل مع
الجهات ذات العالقة وسيتم
عرض مؤرش سياسة منط
الحياة ألول مرة يف دافوس
 2018كهدية للعامل”

النوع
مكاسب
رسيعة

الجهة
الرئيسية
برنامج
جودة
الحياة

برنامج
جودة
الحياة

ال

مبادرات
ذات
أسبقية

برنامج
جودة
الحياة

نعم

مكاسب
رسيعة

برنامج
جودة
الحياة

مؤرش األداء الخاص
بربنامج تحقيق
الرؤية املعني
باملبادرة
•عدد األماكن
الرتفيهية
•عدد الفعاليات
الرتفيهية املقامة
• نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية

•عدد األنشطة
الرتفيهية
•عدد األنشطة
الثقافية املقامة
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اسم املبادرة

وصف املبادرة

األثر

فرص
التخصيص

النوع

الجهة
الرئيسية

تطوير
املرافق

 11-1-1إنشاء
مرافق منط حياة
عالية املستوى
يف مشاريع
اإلسكان التنموية

• رفع مستوى
كثري من املرافق الحكومية
الحياة والرفاهية
غري مستغلة بالكامل .تهدف
املبادرة إىل تسهيل مشاركة للمواطنني يف
املجتمعات
القطاع الخاص يف تشغيل
السكنية.
وصيانة املرافق الحكومية.
• تكامل أدوار
يؤدي تحسني وزيادة كفاءة
الجهات املختلفة
عمليات تشغيل وصيانة
املرافق الحكومية عرب إرشاك وزيادة املحتوى
القطاع الخاص إىل جذب مزيد املحيل.
من املستأجرين واملستخدمني • خلق وظائف
جديدة داخل
لهذه املرافق
املجتمعات
السكنية.
• زيادة جاذبية
املشاريع السكنية
خصوصاً تلك األماكن
خارج مراكز املدن

نعم

املبادرات وزارة
املحورية اإلسكان

وضع منوذج
متويل
مستدام

11-5-1التعاون مع
الهيئة العامة
لالستثامر لتطوير
وتعزيز فرص
االستثامر

تهدف املبادرة إىل جذب
• تقليل اإلنفاق
فرص االستثامر األجنبي
الحكومي
لالستثامر يف مبادرات برنامج • تعظيم جاذبية
جودة الحياة  2020وذلك
الفرص االستثامرية
من خالل التعاون مع الهيئة
للقطاع الخاص
العامة لالستثامر يف رحلة
• تعظيم األثر
تكون بدايتها تطوير عرض
االجتامعي
تقييمي لحزمة من املبادرات واالقتصادي
ودعم تسويقها للمستثمرين • إعطاء األولوية
وإجراءات العروض االستثامرية لالستثامرات
والتي متتد إىل مرحلة ما بعد املتقدمة
ترسية العروض After Care
• تعظيم املنافسة
سيتم تزويد الربنامج بفريق
يف القطاع الخاص
خاص من الهيئة لتدشني
بغية ضامن متيز
املراحل املطلوبة يف رحلة
الجودة واالستدامة.
االستثامر .باإلضافة إىل
إنشاء لجنة لالستثامر يتمثل
دورها يف اإلرشاف عىل
تطوير وتنفيذ جميع الفرص
االستثامرية.

نعم

املبادرات برنامج
املحورية جودة
الحياة

مؤرش األداء الخاص
بربنامج تحقيق
الرؤية املعني
باملبادرة
•عدد األماكن
الرتفيهية
• نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية

•عدد األماكن
الرتفيهية
• عدد البنى
التحتية الثقافية
املعروضة
• نسبة إنفاق
املستهلك عىل
العروض الثقافية

2

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

•  11--1-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﴍاﻛﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺘﺄﺟﺮﻴ(
•  11-1-2إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

.5ك املشاركة االجتامعية

وﺿﻊ
•  11-4-1ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
تحقيق الرؤية األخرى مؤرشات األداء الرئيسية التي
اﻟﻠﻮاﺋﺢيف 1القسمني  1و ،2متتلك برامج
مبني
كام هو
•  11--5-1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ و اﻟﱰﻓﻴﻪ )ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣﺪاث ,ﺗﺄﺟﺮﻴ اﳌﺮاﻓﻖ(
ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام
ضمنﻤﻧﻮذج
وﺿﻊ
ستدرج املبادرات التالية ،التي
.)2020
الوطني
التحول
(برنامج
فئة
تندرج
إﱃ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ
ﴍﻛﺎت اﻟﱰﻓﻴﻪ وﻤﻧﻂ
اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ
املشاركة2االجتامعية • 11--5-2
املبادراتواﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻪ
ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة
• 11--6-1
الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة ،ولكنها
محفظة
املسؤولة ،يف
الجهات
جمعت من
ُ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
5
•  11-6-2ﻣﺆﻤﺗﺮ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻨﻮي
•  11--6-3إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
أُ
تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية
عىل
قادرة
تكون
ليك
هذه
التنفيذ
خطة
يف
درجت
•  11--6-4ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺼﺔ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
•  11-6-5اﻧﺸﺎء اول ﻣﺆﴍ اﻧﺠﺎز ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﻴﺎدة ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة
أهداف جودة الحياة .باإلضافة إىل ذلك ،يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصورا ً يحتوي عىل تخطيط
اﳌﺒﺎدراتالركائز االسرتاتيجية.
مقابل
للمبادرات
إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد
xx

اﻟﺸﻜﻞ  :64اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻮﻓﺮﻴ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ورﺋﻴﺴﻬﺎﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ

1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ

•  10--1-1ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﻮﺟﻮدة وﻤﺗﻜﻦﻴ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ أﻧﺸﻄﺔ CHG

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ

1

وﺿﻊ ﻤﻧﻮذج ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض

8

•  10--2-1إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
•  10--2-2إﻧﺸﺎء اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻲ
•  10--2-3إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﱪ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
•  10--2-4ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
•  10--2-5اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﺎﻤل
•  10--2-6إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ
اﻟﺮﺑﺤﻲ
•  10--2-7اﻧﺸﺎء اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺮﻴ رﺑﺤﻲ
•  10--2-8اﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﱪ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

7

•  10--3-1ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ
•  10--3-2ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻮاﺑﺔ )اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﺑﺎﺳﻢ داﻳﻢ(
•  10--3-3ﻤﺗﻜﻦﻴ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
•  10--3-4إﻧﺸﺎء ﻧﻮادي ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام اﳌﺪرﳼ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء
•  10--3-5زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻤﺑﺎﻤرﺳﺔ اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺤﻤﻼت
•  10--3-6ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
•  10--3-7اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮق اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻌﺎل
)ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ(

•  10--4-2ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﺮاﺧﻴﺺ CHG

1

•  10--5-1ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻬﻮاﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل

xx

إﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات
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الركيزة
االسرتاتيجية
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اسم املبادرة

وصف املبادرة

تطوير
املرافق

 10-1-1تفعيل استخدام إقامة رشاكات مع
املدارس والجامعات
األصول واملرافق
الحالية وفتح الوصول والهيئات الحكومية
إليها أمام مجموعات (مثل الهيئة العامة
للرياضة ووزارة الشؤون
أندية الهواة
البلدية والقروية)
والقطاع الخاص لتفعيل
األماكن العامة والخاصة
واملدارس وقاعات
الفعاليات ومثل هذه
األماكن إلتاحة الوصول
إىل مجموعات الهوايات
املجتمعية حتى يتمكنوا
من استخدام املرافق
الستضافة الفعاليات .يتمثل
مستهدف عام  2020يف
تفعيل  100مكان بنسبة
استخدام حوايل 60٪
وبناء  103مرفقاً.
• التوصل إىل اتفاقيات بني
القطاعني العام والخاص
وتحديد هذه االتفاقيات
• إعادة تجهيز وإعداد
األماكن الستخدامها من
قبل مجموعات الهوايات
• تنفيذ نظام حجز مبسط
لحجز أماكن ملجموعات
الهوايات املجتمعية
• إطالق حمالت تسويقية
لزيادة الوعي حول توفر
األماكن

تحفيز
املشاركة

10-3-2رقمنة وأمتته
العمليات وتطوير
وربط بوابة داعم

تطوير بوابة إلكرتونية
متكاملة ملجموعات
الهوايات املجتمعية
لتسجيل واسرتجاع
املعلومات الهامة .يتمثل
مستهدف عام 2020
يف أن يصل إجاميل عدد
األندية إىل  450نادي
مدرج يف دليل البوابة
و 100مكان مدرج يف
دليل البوابة وعدد تنزيالت
للتطبيق يصل يف املجمل
إىل  75,000تنزيالً.
• توحيد قاعدة بيانات
لجميع مجموعات
الهوايات املجتمعية يف
اململكة ودمجها يف
بوابة داعم
• إنشاء تطبيق لألجهزة
املتنقلة لبوابة داعم
يحتوي عىل معظم ميزات
البوابة

مؤرش األداء الرئييس
لربنامج تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

فرص
التخصيص النوع

الجهة
الرئيسية

هدف :2020
 تفعيل 100مرفق
واستخدامها
بنسبة  58٪من
األيام
أن يصل معدلالرضا بني
املستفيدين من
نوادي الهواة
إىل 65%

نعم

داعم

•عدد األنشطة
الثقافية املعروضة
•عدد األنشطة
الرتفيهية

هدف :2020
  450نادي هواةو 100مرفق
مسجل يف دليل
البوابة
  270.000زائرشهرياً للبوابة

نعم

داعم

•نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية
•عدد الفعاليات
الرتفيهية
•عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

األثر

مكاسب
رسيعة

تحفيز
املشاركة

10-3-4أندية الحي
التعليمية والرتفيهية

افتتاح 2000
إنشاء نوادي الحي
نادي حي
لألنشطة الرتفيهية
ترفيهي
والتعليمية ملا بعد
تعليمي.
الدراسة للسامح
إعداد كوادر
للمواطنني واملقيمني
برشية متخصصة.
مبامرسة هواياتهم
وتطوير عالقات اجتامعية زيادة نسبة
آمنة والتحول إىل أسلوب مشاركة الطلبة
وأفراد املجتمع
حياة أكرث صحة وتعميق
يف األنشطة
تفاعلهم مع املجتمع.
الرياضية.
سوف تعمل املبادرات
زيادة عدد
عىل زيادة نوادي الحي
الربامج الرياضية
لألنشطة الرتفيهية
والبدنية املعززة
والتعليمية لتصبح 2000
نادي من العدد املوجود للصحة.
زيادة عدد
البالغ  520نادي وتجهيز
الربامج
كل منها باملرافق
الرتفيهية.
واملوظفني املدربني
تدريباً جيدا ً .سوف تستوعب زيادة عدد
هذه النوادي ما يقرب من األنشطة الثقافية
واالجتامعية.
 2مليون فرد
زيادة نسبة
• تحديد املدارس التي
سيتم فيها إنشاء نوادي الطلبة وأفراد
املجتمع
األحياء
• تجهيز املدارس باألدوات املشاركني يف
األنشطة الثقافية
الرياضية والرتفيهية
• تحديد وتدريب املوظفني واالجتامعية.
تنفيذ برامج
واملنسقني
• أندية مفتوحة للمشاركة للطلبة الهواة.
تنفيذ مسابقات
ثقافية وفنية.
تأهيل الطلبة
لاللتحاق
باملشاركات
اإلقليمية.
إلحاق الطلبة
باملشاركات
اإلقليمية.

نعم

مكاسب
رسيعة

وزارة
التعليم

•نسبة املشاركني
يف الرياضة
•نسبة املشاركني يف
أندية الحي

161

تحفيز
املشاركة
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10-3-5زيادة الوعي
بالهوايات من خالل
األحداث والحمالت

تطوير وتوصيل قيمة
هدف :2020
وأهمية الهوايات (الرياضة  4 -فعاليات
والرتفيه والثقافة والفن) سنوية ،تجذب
من خالل حملة توعوية
 80,000زائر
عامة واسعة .من ضمن
 الوصول إىل 12مستهدفات  2020إقامة
مليون سعودي
ما مجموعه  10فعاليات
ومقيم عن
تقريباً ،ووصول ما يقرب
طريق الحمالت
من  24مليون مقيم من
الدعائية
خالل الحمالت عرب اإلنرتنت،
وتحقيق حضور 210000
فرد إىل الفعاليات.
• إنشاء مسابقة وطنية
متعددة التخصصات
(الفنون والرياضة واأللعاب
وغريها) للهواة الذين
ميثلون مدنهم أو
مجتمعاتهم
• تحديد وبناء الرشاكات
مع املنظامت املحلية
واملشاهري الذين ميثلون
مختلف القطاعات يف
اململكة (األكادميية
والثقافية والرياضية،
وغريها) لالستفادة من
قنوات التسويق وجهود
التوعية
• إجراء استبيانات دورية
فيام يتعلق بالهوايات
بغرض تقييم أمناط الطلب
وتكوين فهم أكرث عمقاً
للطلب
• إضفاء الطابع املؤسيس
عىل ”املرأة النشطة
يف الهوايات“ اللجنة
التي تصمم خطط وتنظم
الفعاليات الخاصة باملرأة
ضمن داعم.

ال

-

داعم

•نسبة املشاركني
يف الرياضة
•عدد األنشطة
الرتفيهية والثقافية
•نسبة املشاركني يف
أندية الحي

تحفيز
املشاركة

تطوير أندية الهواة من
10-3-7تحفيز أندية
هدف :2020
الهواة من خالل توفري خالل إنشاء حاضنات يف
احتضان  36ناديهواة
املدن لدعم مجموعات
الحوافز والدعم
الهوايات ،من ضمن
الفعال (عىل سبيل
 -60%نسبة تنزيل
مستهدفات  2020مشاركة الدورات التدريبية
املثال التدريب)
 36نادي يف الربامج
عىل اإلنرتنت
اإلرشادية
• إعداد شهادات بنظام
متدرج ومستحقات خاصة
للنوادي لزيادة التعرض
وجذب مزيد من الجهات
الراعية
• إنشاء مجموعة أدوات
عرب اإلنرتنت ميكن الوصول
إليها من بوابة داعم
• وضع برنامج جذب
للمتطوعني لضامن حصول
مجموعات الهوايات
املجتمعية عىل الدعم
الكايف من مجموعات
الهوايات املجتمعية
األخرى
• توفري مجموعة األدوات
الالزمة إلقامة نادي
لألفراد املهتمني بإنشاء
مجموعة هواية وتقديم
خط مساعدة مخصص
• إقامة ورش عمل متكررة
لهوايات محددة من أجل
تقديم املشورة بشأن
إدارة العمليات والنوادي
• إطالق برنامج سفري داعم
وتوفري الدعم االرشادي
ملجموعات الهوايات

إعداد
األنظمة
واللوائح

10-4-1تسهيل حصول
أندية الهواة عىل
الرتاخيص

تقليل الوقت لتسجيل
هدف :2020
أندية الهواة املجتمعية
إمكانية الحصولوفعاليات أندية الهواة
عىل الرتاخيص
املجتمعية إىل  20يوماً.
إلكرتونياً يف أقل
من ضمن مستهدفات
من  10أيام
 2020تقليل مدة الرتخيص -تسجيل 450
إىل  10أيام ،واستيعاب
نادي هواة جديد
أندية مسجلة مبجموع  450رسمياً
نادياً.
• مناذج مبسطة
الستخدام أندية الهواة
املجتمعية بهدف ترسيع
وقت معالجة التسجيل،
واالستفادة من خربات
الجهات املعنية إلعداد
تصاريح الفعاليات

نعم

ال

-

داعم

• نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية
•عدد األنشطة
الرتفيهية
• عدد األنشطة
الثقافية املعروضة

داعم

•عدد األنشطة
الرتفيهية
•عدد األنشطة
الثقافية والفنية
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وضع منوذج
متويل
مستدام
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 10-5-1تعزيز منظومة
أندية الهواة من خالل
التمويل

تعزيز نظام أندية
الهواة من خالل تدابري
متويل مختلفة .من
ضمن مستهدفات 2020
استيعاب ما مجموعه 750
نادي هواية مدعوم،
60%منها ال يزال نشطاً
ألكرث من عام ،وكذلك
دعم ما مجموعه نحو 55
مجموعة هواية.
• تطوير منح التنمية
املؤسسية ملجموعات
الهوايات املجتمعية عرب
فئات مصالح ذات أولوية
مرتفعة يف املناطق
الحيوية
• تصميم صناديق تشمل
األهداف املرجوة ،ومنوذج
أعامل تجاري ،ومنوذج
متويل ،والحجم ،ومدة
التمويل ،ومنوذج وعمليات
التشغيل
• إعداد آليات متويل خاصة
عن طريق املسؤولية
االجتامعية للرشكات

البعد

مؤرش األداء
الرئييس لربنامج
تحقيق الرؤية
املعني باملبادرة

املشاركة املجتمعية

عدد املنظامت غري
الحكومية لكل 1000
نسمة

القطاع الثالث

عدد املنظامت غري
الحكومية لكل 1000
نسمة

هدف :2020
دعم  750ناديهواة ،و60%
للنوادي التي
استمرت نشطة
ألكرث من سنة
بعد الدعم

نعم

مكاسب
رسيعة

داعم

•عدد األنشطة
الثقافية املقدمة
•عدد الفعاليات
الرتفيهية
• نسبة املامرسني
لألنشطة الرياضية

الركيزة االسرتاتيجية

اسم املبادرة

الجهة الرئيسية

تطوير العروض

 10-2-1بناء منصة لتمكني املشاركة الطوعية
 10-2-2إنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غري
الربحي
 10-2-3إنشاء مخترب لالبتكار االجتامعي
 10-2-5السياحة الطوعية الداخلية بالرشاكة مع رواد
األعامل

وزارة العمل
والتنمية االجتامعية

تحفيز املشاركة

 10-3-1بناء ثقافة ودافع للتطوع
 10-3-3متكني وتنظيم العمل التطوعي يف القطاع
غري الربحي والحكومة
 10-3-6تنظيم ومتكني املشاركة املجتمعية

وزارة العمل
والتنمية االجتامعية

تطوير العروض

 10.2.2إنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غري
الربحي
 10.2.3إنشاء مخترب لالبتكار االجتامعي
 10-2-4حوكمة املنظامت غري الربحية وتصنيفها
 10-2-6إعادة تأهيل القوى العاملة وتوفري فرص
العمل يف القطاع غري الربحي

وزارة العمل
والتنمية االجتامعية

 .5م املخطط الزمني للتنفيذ
بعد االنتهاء من تصميم املبادرات ،قمنا بتحليل أوجه الرتابط بني املبادرات من أجل فهم األثر الواقع
ء عىل هذا التحليل ،وضعنا جدوالً زمنياً للمبادرات يف
عىل تسلسل املبادرة والجداول الزمنية .وبنا ً
الفرتة الزمنية من  2018إىل .2020
وفقاً لتوجيهات مكتب اإلدارة االسرتاتيجية ،تم تصنيف مبادرات جودة الحياة إىل  4أنواع (أي املبادرات
املحورية ،واملبادرات ذات املكاسب الرسيعة ،واملبادرات ذات األسبقية ،وغريها من املبادرات) .وقد
أثر هذا التصنيف عىل تصميم الجدول الزمني رفيع املستوى لخارطة الطريق مبا يكفل الرتكيز املناسب
عىل املبادرات ذات األولوية .وبرصف النظر عن املبادرات الحالية (مثل افتتاح دور السينام ،واستضافة
م إعطاء األولوية لتنفيذ املبادرات ذات املكاسب الرسيعة ،واملبادرات ذات
الفعاليات الرياضية) ،ت ّ
األسبقية واملبادرات املحورية .وستتقدم هذه املبادرات بأرسع ما ميكن يف أوائل العام  .2018ويف
النصف الثاين من العام  ،2018ستُعطى األولوية أيضاً ملبادرات أخرى .ستدخل املبادرات املحورية أيضاً
م وضع جداول زمنية أكرث دقة لكل
تدريجياً مرحلة التنفيذ اعتامدا ً عىل مستويات استعدادها .وقد ت ّ
مبادرة (انظر القسم التايل).
أما بالنسبة للمبادرات التي تتطلب دراسات استشارية مثل أغلبية مبادرات وزارة الداخلية فسيتم رفعها
لفريق العمل الدائم لرصف امليزانية املطلوبة للدراسات والتي ستتم يف الربع الثاين من 2018
عىل أن يبدأ تنفيذ املبادرات يف الربع الرابع من  .2018يجدر بالذكر أن الجدول الزمني ملبادرات وزارة
الداخلية غري دقيق يف الوقت الحايل وتقوم الرشكة االستشارية بتطوير الخطط لجميع املبادرات.
وبالنسبة للمبادرات املتعلقة بالرتويح ،سيقوم الربنامج بتطوير اسرتاتيجية خاصة للرتويح ومن ثم
تحديد الجهة املالكة لتنفيذ االسرتاتيجية ،وعليه فإن املبادرات املتعلقة بالرتويح سيتم تنفيذها يف
الربع األول من .2019
اﻟﺸﻜﻞ  :65اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﳌﺒﺎدرة
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﳌﺒﺎدرات
ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ

1

ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺒﺎدرات

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
2
اﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻲﻧ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

2019

اﻟﺒﺪء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺒﺪء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺄﻣﻦﻴ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﺒﺪء

 1-اﳌﺒﺎدرات اﳌﺤﻮرﻳﺔ وذات أﺳﺒﻘﻴﺔ واﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﴪﻳﻌﺔ 2- .اﻟﱰوﻳﺢ واﻟﱰﻓﻴﻪ داﺧﻞ اﳌﻨﺰل وﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة.

خارطة الطريق عالية املستوى للمبادرات

اﻟﺸﻜﻞ  :66ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  10ﻣﺒﺎدرات ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﰲ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

 -1إﻧﺸﺎء ﺟﺰﻳﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺪة
 -2اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎرح واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻜﺘﺒﺎت( ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

 -3ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺼﺺ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 -4ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﻲﻜ
 -5إﻃﻼق ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
 -6ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺪرﳼ
 -7إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
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اﻟﺸﻜﻞ  :66ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  10ﻣﺒﺎدرات ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﰲ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
 -1إﻧﺸﺎء ﺟﺰﻳﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺪة

 -2اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎرح واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻜﺘﺒﺎت( ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ

 -3ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺼﺺ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 -4ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﻲﻜ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

 -5إﻃﻼق ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

 -6ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺪرﳼ
 -7إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
 -8اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺸﻄﺔ
 -9إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
 -10اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﺎﻤر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر
اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺸﻜﻞ  :67ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  13ﻣﺒﺎدرة ذات ﻣﻜﺎﺳﺐ ﴎﻳﻌﺔ ﻟﺘﴪﻳﻊ اﻃﻼق اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

• أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

• ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻌﺎﺋﻼت/اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

• رﻗﻤﻨﺔ وأﻤﺗﺘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ورﺑﻂ ﺑﻮاﺑﺔ داﻋﻢ

• ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
• ﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ )اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺠﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ داﺧﻠﻴﺎ و ﺧﺎرﺟﻴﺎ و

• ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻪ

ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ و ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• إﻧﺸﺎء أول ﻣﺆﴍ إﻧﺠﺎز ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
• ﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ

• اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﴩﻛﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

اﻟﱰاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن

• اﻟﺴﺎﻤح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺎرح اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

 1-ﻣﺒﺎدرات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﻤﺒﺎدرات ذات أﺳﺒﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻴﺎرات و ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ وإﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع

اﻟﺸﻜﻞ  :68ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 27ﻣﺒﺎدرة ذات اﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﻧﺠﺎز ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ

• ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

• إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

• وﺿﻊ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ وإﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

• ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ اﳌﻘﺪم ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﻣﴪﻋﺔ وﺻﺎﻗﻠﺔ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

• ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ وإﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﻦﻴ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

• ﻣﺒﺎدرة اﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻷﻧﻈﻤﺔ

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﻣﻨﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

• ﺑﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ

• دﻋﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

• ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﻣﺒﺎدرة ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺰﻻء اﻟﺴﺠﻮن

• ﻣﺒﺎدرة رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرات رﺟﺎل اﻻﻣﻦ

• ﻣﺒﺎدرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮﺣﺪة 911
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• ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﱰوﻳﺤﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ

• ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺸﻂ

• وﺿﻊ إﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰوﻳﺤﻲ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

 1-ﻣﺒﺎدرات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﻤﺒﺎدرات ذات أﺳﺒﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻴﺎرات و ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ وإﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع

اﻟﺸﻜﻞ  :68ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 27ﻣﺒﺎدرة ذات اﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﻧﺠﺎز ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ

• ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

• إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

• وﺿﻊ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ وإﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

• ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﳌﻨﺰﱄ اﳌﻘﺪم ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﻣﴪﻋﺔ وﺻﺎﻗﻠﺔ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

• ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ وإﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﻦﻴ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل

• ﻣﺒﺎدرة اﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻷﻧﻈﻤﺔ

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﻣﻨﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

• ﺑﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ

• دﻋﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻤﻳﺔ

• ﻣﺒﺎدرة ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺰﻻء اﻟﺴﺠﻮن

• ﻗﻄﺎع اﻟﱰﻓﻴﻪ

• ﻣﺒﺎدرة رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرات رﺟﺎل اﻻﻣﻦ

• ﻣﺒﺎدرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮﺣﺪة 911
• ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﱰوﻳﺤﻴﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ

• ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺸﻂ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

• وﺿﻊ إﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰوﻳﺤﻲ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت

اﻟﱰوﻳﺢ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع اﻷﻓﻼم اﳌﺤﲇ

• ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻬﻮاة

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﰲ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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 6املبادرات املحورية
.6أ اختيار املبادرات املحورية
تم تحديد عدد من املبادرات باعتبارها مبادرات محورية استنادا ً إىل  4معايري .وستسعى جميع
الجهات املعنية إىل تنفيذ كل املبادرات؛ إال أن املبادرات املحورية ستحظى باهتامم ودعم خاص من
قيادة الربنامج لضامن إنجازها بنجاح ويف املوعد املحدد.
يعتمد اختيار املبادرات املحورية عىل  4معايري:
• عالقتها املبارشة بالربنامج ومؤرشات األداء الرئيسية واألهداف الخاصة بالجهة املعنية
• حجم األثر املتوقع عىل تجربة املواطن
• شهرة اململكة بصفتها وجهة أساسية لنمط الحياة
• حجم األثر االقتصادي واالجتامعي املتوقع
بشكل عام ،تغطي املبادرات املحورية املحددة جميع أهداف الربنامج.
نورد فيام ييل املبادرات املحورية التي وقع عليها االختيار
 .1التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر لتطوير وتعزيز فرص االستثامر
تهدف املبادرة إىل جذب فرص االستثامر األجنبي لالستثامر يف مبادرات برنامج جودة الحياة 2020
وذلك من خالل التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر يف رحلة تكون بدايتها تطوير عرض تقييمي لحزمة
من املبادرات ودعم تسويقها للمستثمرين وإجراءات العروض االستثامرية والتي متتد إىل مرحلة ما
بعد ترسية العروض (.)Care After
سيتم تزويد الربنامج بفريق خاص من الهيئة لتدشني املراحل املطلوبة يف رحلة االستثامر .باإلضافة
إىل إنشاء لجنة لالستثامر يتمثل دورها يف اإلرشاف عىل تطوير وتنفيذ جميع الفرص االستثامرية.
كام سيتم تحفيز النھج املتبع لتحقيق االستثامرات من خالل مسارين رئيسيني« :التنشيط والرتويج
للقطاع املستهدف» و «ھیکلة فرص االستثامر».
ستقوم لجنة االستثامر ،من خالل «التنشيط والرتويج للقطاع املستهدف» ،بأنشطة ترويج االستثامر
وأنشطة توليد الفرص االستثامرية املحتملة.
سوف تتضمن عملية «هيكلة فرص االستثامر» أربعة أنشطة رئيسية :تحديد االستثامرات املتعلقة
بربنامج جودة الحياة يف جميع أنحاء اململكة وتقييم وإعداد حزم وباقات استثامرية وإعداد التحليالت
التفصيلية واختبار الفرص املتاحة يف األسواق.
 .2إنشاء جزيرة للفنون والثقافة يف جدة
يتمثل الهدف يف انشاء جزيرة أيقونية للفنون والثقافة يف جدة ،مبا يسهم يف تعزيز مكانة
اململكة عىل املستوى الدويل .ولن يكون هذا البناء هو األول من نوعه يف اململكة فحسب بل
ستفوق شهرة هذا املعلم الكثري من املعامل املشهورة عاملياً .ويشمل نطاق العمل تصميم دار
األوبرا وبناءه يك تقارع دار األوبرا يف سيدين من حيث الشهرة والحصول عىل الجوائز ،وكذلك األعامل
التمكينية يف املنطقة املحيطة به .وسيضم هذا املجمع العمالق عدة أجزاء :قاعة األوبرا (تحتوي
عىل حوايل  2000مقعد) ،وقاعة للفعاليات (تحتوي عىل حوايل  1200مقعد) ،ومرسح (يحتوي عىل
حوايل  600مقعد) ،وقاعة للحفالت (تحتوي عىل حوايل 400مقعد) ،وقاعة متعددة األغراض (تحتوي
عىل حوايل  2000مقعد) ،وحديقة نباتية ،ومتحف .وسيقام املجمع عىل جزيرتني صناعيتني منفصلتني
يربطهام جرس يكون مبثابة حديقة نباتية.
 .3افتتاح مواقع ثقافية (بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية واملكتبات) يف كافة أرجاء اململكة
يتمثل الهدف يف تطوير البنية التحتية الثقافية يف جميع مناطق اململكة حتى تتامىش مع معايري
املقارنة العاملية .تحتاج البنى التحتية إىل مزيد من التطوير لتمكني تقديم العروض الثقافية املميزة.
ويشمل نطاق العمل بناء أو تجديد  50مرسحاً ،وقاعة فعاليات كربى ،و 4دور سينامئية ثقافية ،و13
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مكتبة عامة بحلول عام  .2020ويف نهاية املطاف ،ستطور هذه املبادرة  1487مكاناً يوفر أكرث من
 46ألف نشاط ثقايف مثل املعارض والحفالت والعروض .وجملة القول إن هذه األماكن واألنشطة
اإلضافية من شأنها أن تتيح عرض األنشطة الثقافية لجذب ما يصل إىل  200ألف زيارة سنوية بحلول عام
 .2020وسيكون للعروض الثقافية آثار اقتصادية واجتامعية كبرية ألنها ستزيد من االهتامم الثقايف
للمواطنني ،وستؤدي إىل زيادة اإلنفاق عىل الثقافة والرتاث بحيث تزيد االنفاق االستهاليك من
 ٪0.11إىل  .٪0.12ونظرا ً لطبيعة األماكن التي يجري بناؤها واألنشطة التي يجري تنفيذها ،فإن األثر
االجتامعي الذي تحققه املبادرة أكرب بكثري من توفري فرص منط حياة إضافية ،وكذلك ستعزز هذه
املبادرة من االهتامم الثقايف للمجتمع السعودي حيث ان الفرص الثقافية الحالية محدودة ،كام متكن
املجتمع من تشجيع الفنانني ملزاولة عملهم داخل البالد او نرش الثقافة السعودية يف الخارج.
 .4إطالق قطاع السينام
يتمثل الهدف يف وضع اسرتاتيجية إطالق قطاع السينام يف اململكة ودعم هذه االسرتاتيجية
وتنفيذها .ومتثل دور السينام املكان املفضل عند البحث عن فرص الرتفيه ،وال توجد حالياً دور سينام
يف اململكة .وسيرتتب عىل إعادة دور السينام إىل اململكة تحفيز التنمية الشاملة لقطاع الرتفيه.
ويتضمن نطاق العمل خلق بيئة سليمة تجذب الرشكات الرائدة عىل املستويني الوطني والدويل
لالستثامر يف إنشاء  45دار سينام عرب الثالث عرشة منطقة يف اململكة بحلول عام  .2020ومن
املتوقع أن يجذب إعادة اطالق دور السينام أكرث من  3.6مليون زائر سنوياً بحلول عام  .2020سيكون
لهذه املبادرة دور واضح يف زيادة اإلنفاق الرتفيهي خارج املنزل من  ٪0.4إىل  ٪ 0.5بحلول عام
 .2020باإلضافة إىل ذلك ،ستسهم هذه املبادرة يف تطوير صناعة السينام املحلية ،مام سيؤثر إيجابياً
عىل الشهرة العاملية للمملكة من خالل متكينها من تصدير املحتوى املحيل إىل البلدان العربية
واألجنبية ،وكذلك املشاركة يف املهرجانات الدولية.
 .5تطوير حصص فنية يف املدارس للطالب والطالبات لتشمل الفنون املختلفة
تهدف هذه املبادرة إىل تقديم حصص فنية للطالب والطالبات يف كل املدارس يف اململكة ،مام
سيكون له أثر طويل األجل عىل تنشئة جيل يتمتع بثقافة فنية عالية وميتلك مهارات متنوعة يف
مختلف أشكال الفن ويحرص عىل تقدير األنشطة الثقافية التي ستقام يف اململكة يف السنوات
املقبلة واملشاركة فيها.
وستؤدي هذه املبادرة كذلك إىل تطوير عدد من املعلمني املؤهلني الذين سيشاركون بفعالية يف
املعارض التعليمية واملؤمترات والفعاليات الدولية واملحلية لإلفادة يف تعليم الفنون .ومبعنى
أوسع ،ستساعد هذه املبادرة يف دخول الفن والفنون الشعبية السعودية إىل الساحة الثقافية
الدولية.
وستعمل املبادرة كذلك عىل تحويل املدارس إىل مجتمعات تعلم تركز عىل التعلم النشط والتعلم
التعاوين والعمل الجامعي ،وذلك من خالل إعداد املناهج الفنية والثقافية وتوفري املرافق املناسبة
الستضافة مختلف فئات الثقافة والفنون والتأكد من أن تلك الفئات تشمل الفنون الرقمية والبرصية
والثقافية.
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مع الفنون املليك
 .6بناء مج ّ
تهدف هذه املبادرة إىل إنشاء مجمع فنون يف الرياض مملوك للحكومة يضم دار األوبرا و 3قاعات
متعددة األغراض ،والهدف من ذلك رفع الوعي الفني والثقايف يف اململكة وتحديدا ً يف الرياض مام
يؤدي إىل زيادة اإلنفاق األرسي عىل الثقافة والفنون .وتستهدف هذه املبادرة بناء املجمع بحلول
عام  2020وبيع  450,000تذكرة سنوياً ملختلف العروض الثقافية بدءا ً من عام .2021
وسيسهم التنفيذ الناجح لهذه املبادرة يف زيادة عدد األنشطة الثقافية والرتفيهية بني املواطنني
من مختلف الفئات العمرية ،وزيادة تواجد اململكة عىل الساحة الثقافية الدولية واملحلية.
 .7إقامة واستضافة فعاليات رياضية عاملية
تهدف هذه املبادرة إىل تحويل اململكة إىل مركز للفعاليات الرياضية يف دول مجلس التعاون
الخليجي والرشق األوسط ،من خالل استضافة أو إقامة العديد من البطوالت والفعاليات الرياضية عىل
مستوى العامل يف مختلف الرياضات ويف مختلف املناطق.
وقِّع
ويتمثل أحد العنارص الرئيسية للمبادرة يف إقامة رشاكات الستضافة الفعاليات الدولية التي ُ
بعضها بالفعل :بطولة الشطرنج الدولية ،وسباق األبطال ،وكأس محمد عيل للمالكمة ،ورابطة سباق
الطائرات من دون طيار ،وقلعة تاكييش.
وستعمل املبادرة عىل متكني االتحادات الوطنية ومتويلها ودعمها من أجل إنشاء وتنظيم واستضافة
الفعاليات املتعلقة بالرياضة ،مبا يف ذلك األنشطة الشعبية ملرافقة الفعاليات ودفع املشاركة
الرياضية.
 .8تعزيز املشاركة الرياضية للطالبات عىل النطاق املدريس
تهدف هذه املبادرة إىل تصميم وتنفيذ برامج تربية بدنية للفتيات يف التعليم العام .يوجد حالياً 350
مدرسة فقط للفتيات مجهزة بصاالت رياضية تخضع للصيانة املطلوبة حيث يستفيد منها حوايل 60,000
طالبة .وتهدف املبادرة إىل بناء صاالت رياضية عىل مستوى عا ٍ
ل من التجهيز يف  1500مدرسة
بحيث يستفيد منها حوايل  350,000طالبة ،فضالً عن تأهيل  7,500معلمة يف مجال الرتبية البدنية
وتوظيفهن عىل مختلف املستويات التعليمية .وستستلزم هذه املبادرة التعاون الوثيق مع رشكة
تطوير لخدمات التعليم يف إنشاء البنية التحتية الالزمة وتطوير مناهج الرتبية البدنية .وستساعد هذه
املبادرة كذلك يف تحقيق الهدف األكرب املتمثل يف زيادة مشاركة الطالبات يف األنشطة البدنية
األسبوعية من  28%إىل  ،42%وذلك من خالل تخصيص حصص للرتبية البدنية للطالبات يف املدارس.
 .9إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع اإلسكان التنموية
الهدف من هذه املبادرة هو تطوير املرافق العامة وإنشاء مراكز مجتمعية مستدامة يف األحياء
والتي تحتوي عىل مساحات خرضاء وساحات رياضية ومساحات مكشوفة بجانب املراكز املجتمعية
التي تحتوي عىل قاعات للتجمعات ميكن أن يستفيد سكان الحي من خدماتها املتعددة كمامرسة
بعض األنشطة الرياضية واستخدام القاعات يف املراكز إلقامة بعض الفعاليات الرتفيهية أو الثقافية
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والفنية ،وميكن لجميع أفراد األرسة أيضاً استغاللها يف النشاطات واملناسبات االجتامعية كاألعياد
واليوم الوطني وغريه مام سيعزز الرتابط األرسي واملجتمعي بني أفراد املجتمع يف الحي.
سيتم تشغيل وإدارة هذه املراكز من قبل القطاع الخاص حسب املواصفات التي سوف يتم وضعها
من قبل وزارة اإلسكان وذلك لضامن جودة الخدمات املقدمة لألفراد واالستفادة من خربة القطاع يف
استغالل مثل هذه املواقع يف تفعيل األنشطة االجتامعية سواء كانت ترفيهية أو ثقافية وفنية أو
رياضية وغريها.
 .10األماكن النشطة
يتمثل الهدف من هذه املبادرة يف توفري األماكن لجميع السكان للمشاركة يف األنشطة الرياضة
والبدنية .يف الوقت الحايل ،تقل اململكة عن أملانيا بنسبة  ٪10فيام يتعلق باألماكن لكل مليون شخص
 ،ويشمل نطاق املبادرة جميع األماكن العامة مع وضع خطط محددة تستهدف املدارس والجامعات
والبيئات الحرضية مثل الحدائق والساحات ،واملواقع الرياضية غري املتاحة للجمهور ،وأماكن العمل.
وعىل مدار السنوات القليلة القادمة ،ستهدف املبادرة إىل الوصول إىل  30ألف مدرسة وجامعة،
و 150رشكة ،و 150مجمع ريايض عىل األقل ،واملناطق الحرضية يف جميع مناطق اململكة .وستقوم
املبادرة ،باإلضافة إىل تحديد األماكن العامة وفتحها للجمهور ،بتنظيم أكرث من  300فعالية لحث
املواطنني واملقيمني عىل املشاركة يف النشاط البدين ،وقد نتجت فكرة هذه املبادرة من دراسة
معيارية عاملية مثل يوم ماليزيا الوطني للرياضة .وستساعد هذه املبادرة من خالل تحويل املساحات
يف جميع أنحاء اململكة إىل”أماكن نشطة“ يف تحقيق الهدف األشمل املتمثل يف زيادة املشاركة
الرياضية األسبوعية عىل مستوى اململكة من  ٪13إىل  ٪18بحلول عام .2020

املبادرات التي تم اختيارها كمبادرات محورية تلبي جميع املعايري املذكورة أو عددا منها
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الركيزة
االسرتاتيجية

املالك

اسم املبادرة

سبب االختيار

األثر املتوقع

تحفيز املشاركة

وزارة التعليم

 6-3-2تعزيز املشاركة الرياضية
للفتيات عىل النطاق املدريس

تغري كبري يف البنية التحتية واألنظمة
القامئة التي ستؤدي إىل أثر اجتامعي
كبري

 2500معلمة مؤهلة بحلول
( 2020الوضع الحايل يف
 46 :2017معلمة مؤهلة)

تطوير األماكن

وزارة الثقافة
واإلعالم

 7-1-4إنشاء جزيرة للفنون
والثقافة يف جدة

نرش الثقافة واإلرث
معلم بارز يقود عروض الفنون والثقافة،
السعوديني عىل مستوى
ويحسن سمعة اململكة عامليا
عاملي
يعترب املرشوع وجهة ثقافية
بارزة للزوار القادمني من
دول املنطقة والعامل

تطوير األماكن

الهيئة العامة
للثقافة

 7-1-6افتتاح مواقع ثقافية
(تشمل املسارح واملعارض
الفنية واملكتبات) يف كافة
أرجاء اململكة

مهمة جدا ً لتطوير قطاعي الفنون
والثقافة وعروضهام يف اململكة

بناء  16مرسحاً و 4دور
سينام ثقافية و 140معارض
فنون (الوضع الحايل يف
 2017لكل
ما سبق)0 :

تقديم العروض

الهيئة العامة
لإلعالم املريئ
واملسموع

 7-2-5إطالق قطاع السينام

خطوة اجتامعية وفنية بارزة يف البالد؛
الطلب مرتفع عىل االستهالك حالياً

تنويع العروض الرتفيهية

الركيزة
االسرتاتيجية

املالك

اسم املبادرة

سبب االختيار

األثر املتوقع

تطوير األماكن

وزارة اإلسكان

11-1-2إنشاء مرافق منط حياة
عالية املستوى يف مشاريع
اإلسكان التنموية

استغالل مثل هذه املواقع يف تفعيل
األنشطة االجتامعية سواء كانت ترفيهية
أو ثقافية وفنية أو رياضية

رفع مستوى الحياة
والرفاهية للمواطنني يف
املجتمعات السكنية.
تكامل أدوار الجهات
املختلفة وزيادة املحتوى
املحيل.
خلق وظائف جديدة داخل
املجتمعات السكنية.
زيادة جاذبية املشاريع
السكنية

تطوير األماكن

الهيئة العامة
للثقافة

مع الفنون املليك
 7.1.3بناء مج ّ

معلم بارز من شأنه أن يزيد من
مساهمة اململكة يف املشهد
الثقايف الدويل واملحيل

م
مجمع الفنون امللكية يت ّ
بناؤه بالكامل بحلول نهاية
العام 2020
م
حوايل  450,000تذكرة يت ّ
بيعها يف العام 2021
زيادة األنشطة الثقافية
والرتفيهية بني املواطنني
من مختلف الفئات العمرية

تحفيز املشاركة

وزارة التعليم

 6.3.1تطوير حصص فنية يف
املدارس للطالب والطالبات
لتشمل الفنون املختلفة

إعداد جيل متعلم فنياً
قيادة التغيري يف نظرة األجيال الشابة
ومهنياً وماهر يف كل
للفنون والثقافة ،األمر الذي سيؤثر عىل
أشكال الفن
رفع مستوى املشاركة يف األنشطة
زيادة كفاءة املعلمني من
الثقافية والدفع بالفن السعودي إىل
خالل املشاركة يف املعارض
املشهد الثقايف الدويل
التعليمية واملؤمترات
والفعاليات الدولية واملحلية.

تحفيز املشاركة

الهيئة العامة
للرياضة

 6.3.12إقامة واستضافة فعاليات
رياضية عاملية

تعزيز سمعة اململكة

استضافة  10- 5فعاليات
رياضية دولية كربى سنوياً
يف اململكة

تطوير األماكن

الهيئة العامة
للرياضة

 6-1-1األماكن النشطة

تحويل املدن إىل أماكن نشطة وصحية
للمعيشة عامل أسايس يف تحسني
جودة الحياة

 80%من الجامعات تطلق
برامج رياضة مجتمعية
زيادة مشاركة املواطنني
واملقيمني يف األنشطة
الرياضية
زيادة فرص مامرسة وتنوع
األلعاب الرياضية املتاحة يف
اململكة

وضع منوذج متويل
مستدام

برنامج جودة
الحياة

 11-5-2التعاون مع الهيئة العامة
لالستثامر لتعزيز وتطوير فرص
االستثامر

األثر االقتصادي الكبري عىل ضامن
استدامة املشاريع وجودتها

أكرث من  50فرصة استثامرية
لجذب االستثامر
تقليل اإلنفاق الحكومي
تعظيم جاذبية الفرص
االستثامرية للقطاع الخاص
تعظيم األثر االجتامعي
واالقتصادي
إعطاء األولوية لالستثامرات
املتقدمة
تعظيم املنافسة يف
القطاع الخاص بغية ضامن
متيز الجودة واالستدامة
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املمكنات
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 7املمكنات
.7أ تحليالت ميزانية املحفظة
يتناول هذا القسم بالتفصيل احتياجات التمويل الكلية للربنامج فضالً عن بيان تفصييل بامليزانية التي
تطلبها الجهات التنفيذية للربنامج .وهذا يشمل فقط امليزانية املرتبطة بالجوانب التي تندرج مبارشة
تحت ملكية الربنامج ،مثل الرتفيه والرياضة والثقافة .وبالنسبة للجوانب األخرى الواقعة تحت ملكية
برامج تحقيق الرؤية األخرى (مثل الصحة) ،فقد قمنا باستثناء امليزانيات املطلوبة هنا لتجنب ازدواجية
حساب املبالغ يف أكرث من برنامج.
يتطلب تنفيذ مبادرات برنامج جودة الحياة  2020نفقات رأساملية ونفقات تشغيلية يجري متويلها من
القطاع العام ،والقطاع الخاص املحيل ،ومستثمرين خارجيني .وسيتطلب الربنامج يف البداية استثامرات
أولية من القطاع العام للمساعدة يف تحفيز النمو ،عىل أن تنتقل املساهمة تدريجياً إىل مستثمري
القطاع الخاص .ويلخص الشكل أدناه التوزيع العام للتمويل املطلوب.
توزيع التمويل بحسب النوع واملصدر ()2020-2018
اﻟﺸﻜﻞ  :69ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻮع وﻣﺼﺪر اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ))2020 - 2018

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

74.5

23،7
)(32%

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﺨﺎص وﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

25.8
18،1
17،7

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﻌﺎم

24.8
7،8

17،1

50،9
)(68%

23.8
7،7

16،1
2020-2018

2020

2018

2019

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم
ﻣﻼﺣﻈﺔ :أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺸﻜﻞ  :70ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﳌﺼﺪر ))2020 - 2018

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

50.9
27،7

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮأس اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

17.7
9،7
8،0

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

17.1
9،3
7،7

16.1
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اﻟﺸﻜﻞ  :70ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﳌﺼﺪر ))2020 - 2018

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮأس اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

50.9

17.7
9،7

27،7

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

8،0

17.1
9،3
7،7

23،3

16.1
8،6
7،5

2020

2020-2018

2018

2019

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم
ﻣﻼﺣﻈﺔ :أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع

تشكل النفقات الرأساملية االستثامرات الالزمة لتطوير البنية التحتية الرضورية والدامئة لتمكني العيش
وعوامل الجذب يف منط الحياة ،كبناء الحدائق العامة ،وتجهيز الصاالت الرياضية املدرسية ،وتجديد
املكتبات ،وسيتم متويل ذلك من خالل:
 .١استثامر حكومي مبارش من خالل متويل مبادرات الربنامج
 .٢استثامر حكومي من خالل وسائل أخرى ،كصندوق الرتفيه التابع لصندوق االستثامرات العامة
 .٣االستثامر الخاص ،كاملستثمرين أو مشغيل مدن الرتفيه
كام متكّن النفقات التشغيلية القطاع األوسع ،كتسويق عوامل الجذب املطورة حديثاً لنمط الحياة،
وتوفري املنح للطالب الذين يدرسون بعض املجاالت املتعلقة بنمط الحياة .وسيتم تغطية هذا مبصدرين
للتمويل:
 .٤نفقات حكومية مبارشة من خالل متويل مبادرات الربنامج
 .٥قد يكون هناك مصادر متويل خاصة أخرى مثل املسؤولية االجتامعية للرشكات الخاصة كام هو شائع
يف بلدان أخرى (مل يتم تقييمها حالياً)
ومن الصعب تحديد نسبة مساهمة صندوق االستثامرات العامة من إجاميل االستثامرات الخاصة يف
الوقت الحايل ألن الطريقة التي تم حسابها كانت عىل أساس الفارق بني االستثامر العام (املنهجية
التصاعدية) وإجاميل االستثامرات الكلية الالزمة (املنهجية التنازلية) .ويعتقد الربنامج أن صندوق
االستثامرات العامة هو مصدر مهم جدا ً لالستثامرات ولهذا السبب تم تعيني كريس يف لجنة االستثامر
ملمثل الصندوق .وميكن تحديد قيمة مساهمة الصندوق بعد تفعيل لجنة االستثامر.
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اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ )اﺳﺘﺜﺎﻤر(

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
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اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﳌﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

ﻣﺜﺎل :ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﻼﻋﺐ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ

اﺳﺘﺜﺎﻤر أﻣﻮال
ﻋﺎﻣﺔ ﰲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻣﺜﺎل :اﺳﺘﺜﺎﻤر اﻋﺘﺎﻤدات اﻟﱰﻓﻴﻪ ﰲ
ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻣﺜﺎل :ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻌﻮدي أو أﺟﻨﺒﻲ
ﻳﺒﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻼﻫﻲ

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﳌﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻤﺗﻮﻳﻞ ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺜﺎل :ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻤﺑﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺜﺎل :رﻋﺎﻳﺔ إﺣﺪى اﻟﴩﻛﺎت وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت

ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﻄﺎدي اﻟﻜﲇ

ﻢﻟ ﺗﻘﺪر ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ

متثل النفقات الرأساملية (البنود  1و 2و 3أعاله) أغلبية املبلغ املطلوب لتطوير القطاعات .من املتوقع
أن تنخفض حصة هذا املبلغ الذي يغطيه القطاع العام مع مرور الوقت ،بينام من املتوقع أن تزداد حصة
النفقات الرأساملية التي يغطيها القطاع الخاص ،كام هو موضّ ح يف الرسم البياين أدناه.
النمو املتوقع ملصادر متويل النفقات الرأساملية
سوف تزداد النفقات التشغيلية للحكومة مع مرور الوقت نتيجة للتضخم والحاجة إىل إدارة الخدمات
الحكومية لقطاع رسيع النمو .من املتوقع أن يتضاعف إجاميل النفقات التشغيلية تقريباً بحلول عام
 ،2030ولكن يجدر بنا أن نضع يف اعتبارنا أن القطاعات التي يتناولها هذا الربنامج تنمو بنحو  6أضعاف
حجمها اليوم ،مام ميثل إنفاقاً حكومياً أكرث كفاءة لكل دوالر من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2030
من اليوم.
تتضمن خطة التنفيذ النفقات التشغيلية املتوقعة لعام  2020وما بعدها .وقد تم تقييم هذا املبلغ
عىل أنه رضوري لتمكينه من إدارة املبادرات بشكل كامل ،ولكن ميكن مراجعته يف املستقبل يف حالة
إعادة تحديد األولويات أو إعادة تحديد النطاق .وال يعد هذا التزاماً بل سيكون رضورياً إلنجاز املبادرات
أخذا ً باالعتبار النطاق واألهداف الحالية.
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17.1

16.0

15.0

13.9

12.8

2027

2026

10.5

9.4

9.4

9.4

2023

2022

2021

8.8

9.2

2020

2019

7.2

7.2

2030

2029

2028

2024

2018

X AXIS

تتضمن امليزانية املقرتحة من برنامج جودة الحياة  2020الطلبات التي تتقدم بها الجهات إىل وزارة
املالية لتمويل نفقات حكومية رأساملية مبارشة (البند  1أعاله) ونفقات حكومية تشغيلية مبارشة (البند
 4أعاله)؛ ويستثنى من التمويل وسائل حكومية أخرى مثل صندوق الرتفيه التابع لصندوق االستثامرت
وأي مساهمة خاصة إلدارة محتملة يف نفقات تشغيلية.
العامة ومستثمرين القطاع الخاص
ّ
يعود االرتفاع النسبي يف حصة النفقات الرأساملية بني عامي  2018و 2020إىل الحاجة إىل تطوير
البنية التحتية األساسية يف القطاعات الناشئة .مع مرور الوقت ،سيلعب القطاع الخاص دورا ً أكرب يف
هذا املجال ،ولكن يف البداية ستحتاج الحكومة إىل إتخاذ كل ما يلزم لتحفيز استثامرات القطاع الخاص.
سيأيت ثلثا إجاميل التمويل املطلوب تقريباً من ميزانيات حكومية .وتم حتى اآلن اعتامد قرابة ثلث
امليزانيات املطلوبة يف إطار جهود حكومية سابقة .ومن الطبيعي أن تكون نسبة املبادرات ذات
امليزانيات املعتمدة سابقاً أقل منها يف برامج أخرى ألن الكثري من الجهات املشاركة يف برنامج
جودة الحياة  2020تأسست فقط يف السنتني األخريتني.
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ﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺒﻠﻎ  16.4ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﺸﻜﻞ  :73اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﳌﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤ ّ
ﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤ ّ

16.4

50.9

9.0
7.4

34.5

27.7

18.7

23.2

15.8

اﳌﺒﺎدرات ﻣﻦ دون
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺤ ّ
اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ

اﳌﺒﺎدرات ذات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤ ّ

2020-2018

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم
ﻣﻼﺣﻈﺔ :أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺳﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع

تحفيز مشاركة القطاع الخاص
م تحديد أربعة عوامل لتحفيز استثامرات القطاع الخاص .إن تنفيذ هذه العوامل أمر رضوري لتسهيل
ت ّ
التطبيق وتقليل العبء عىل استثامرات القطاع العام.
العوامل املح ّددة لتحفيز استثامرات القطاع الخاص:
مة
توفري االستثامر العام املبكر يف املجاالت الها ّ
وضع حوافز مالية للتعويض عن الفجوات يف الربحية
توفري عوامل التمكني غري املالية للحد من مخاطر االستثامر
إدارة مشاركة القطاع الخاص
مة
•توفري االستثامر العام املبكر يف املجاالت الها ّ
•سيضمن الربنامج أن تقترص مشاركة القطاع العام عىل املجاالت التي ال يحظى فيها مستوى
النفقات الرأساملية والعائدات املالية املتوقعة مبساهامت من القطاع الخاص (مثالً ،حديقة
الحيوان واألكواريوم وملعب الجولف واملرسح واملعارض الفنية والساحات الداخلية) .وميكن
أيضاً أن يُستخدم االستثامر العام يف إبراز إمكانات القطاع (مثل أعامل التطوير البارزة ودور األوبرا
واملتاحف واملراكز املائية ومسارات سباق الجامل/الخيول وغريها من املرافق الرياضية املختلطة
واملكتبات العامة واملراكز اإلبداعية).
•ومن املتوقع أن تساهم استثامرات القطاع الخاص مساهمة كربى يف املشاريع متوسطة
الحجم حيث تكون العائدات املتوقعة مرتفعة (مثالً ،السينام ،واملقاهي ،ومراكز الرتفيه العائلية،
واملطاعم ،والصاالت الرياضية ،واملقاهي).
•وستكون رشاكات القطاع العام والخاص رضورية يف املشاريع الكبرية حتى مع ارتفاع العائدات
املتوقعة (مثالً ،حلبات سباق السيارات ،واملالعب ،وقاعات الحفالت ،ومدن املالهي ،والحدائق
املائية ومراكز التسوق).
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اﻟﺸﻜﻞ  :74ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳ ُﻴﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

3أ

اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ
اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨــﺎص

اﺳﺘﺜﺎﻤرات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺑـﻠـﺪﻳـﺔ رﺋـﻴـﺴـﻴﺔ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

3ب

2أ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
وﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎم

1

اﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﺳﺘﺜﺎﻤرات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺑـﻠـﺪﻳـﺔ ﺛــﺎﻧـﻮﻳـﺔ

اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

2ب

ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
اﳌﺤﲇ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

اﺳﺘﺜﺎﻤر
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

اﺳﺘﺜﺎﻤر
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

سيكون دور القطاع العام أكرث أهمية يف السنوات األوىل من أجل إظهار جاذبية الفرص .وبصورة
تدريجية ،ستنخفض حصة االستثامر العام لتمثل أقل من  20%بحلول العام 2029
اﻟﺸﻜﻞ  :75اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﺨﺎص ﺳﻴﺤﻔﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻴﻈﻬﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
17.9

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

12.6

ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺘﺤﻮل أﻛﺮﺜ
ﻣﻦ 3/2ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر إﱃ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﺮﻴة

9.9
))78%

13.7

16.4

14.6

13.6

13.4

13.3

11.1
))81%

11.2
))75%

9.7
))71%

10.2
))76%

9.3
))70%

12.4
9.1
))73%

12.8

11.6
8.4
))73%

8.1
))63%

7.4
))51%

8.1
))46%

17.1
7.8
))45%

16.4
7.7
))47%

2.7
))22%

2.6
))19%

3.8
))25%

3.9
))29%

3.2
))24%

4.0
))30%

3.3
))27%

3.2
))27%

4.7
))37%

7.2
))49%

9.7
))54%

9.3
))55%

8.6
))53%

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2121

2020

2019

2018

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 2030 - 2023
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻜﺒﺮﻴة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﺳﺘﺜﺎﻤرات ﺧﻄﻴﺔ  .اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ﻷﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﻨﻮات  ،2020-2018و اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ أﻋﲆ ﻷﺳﻔﻞ
اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﻨﻮات  2030-2021اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ -2020 2018

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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هذا االستثامر سيولد مصادر دخل لقطاعات الحكومة يف السنوات الالحقة
اﻟﺸﻜﻞ  :76إﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 2020 - 2018 ،ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(
0.01

0.02

0.06

0.09
0.16
0.25

0.29

وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﺠﻤﻮع

داﻋﻢ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻻﻋﻼم اﳌﺮﻲﺋ
واﳌﺴﻤﻮع

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ

وزارة
اﻹﺳﻜﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺸﻜﻞ 77
ﻣﻠﻴﺎر
رﻳﺎل
96.6
27.7

79.8

90%

24.9

60%

23.1

13.9

80%

5%

23.7

18.9

100%

4.0

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ

22.1

اﻻﺳﺘﻬﻼك

80

اﻻﺳﺘﻬﻼك

ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﴬﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ

100%

90%

وﺿﻌﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﻘﺎوﻟﻦﻴ
)أي ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﴬﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ(

80%

ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮواﺗﺐ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ داﺧﻠﻴﺎ

60

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﻌﺎم
40

20

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﺨﺎص

22.1

إﻳﻘﺎف ﻣﺆﻫﻞ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﴐﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص

100

ﻧﻮع اﻻﻧﻔﺎق

 %ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
 %ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ

ﻣﺠﻤﻮع
اﻷﻧﻔﺎق

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

60%

ﻳﺘﻀﻤﻦ رواﺗﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

وضع حوافز مالية للتعويض عن الفجوات يف الربحية
سيوفر الربنامج حوافز مالية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خالل التعويض عن بعض العقبات املالية.
ستؤدي  3صناديق متخصصة دورا ً هاماً يف تنفيذ هذه الحوافز.
لكل صندوق أهداف محددة وفقاً لطبيعته:
صندوق الرياضة
•االستثامر يف األسهم الخاصة لحضانة أعامل قطاع الرياضة
•تقديم ِ
منح إلنشاء وتطوير الرشكات الرياضية والنوادي
•القروض ذات الرشوط املناسبة للرشكات واألندية الرياضية
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•الرتويج للفعاليات الرياضية
صندوق الثقافة
•تقديم ِ
منح للفنانني واملؤسسات داخل كل قطاع فرعي
• التمويل لتشجيع ابتكار وإنتاج وتوزيع الثقافة
•دعم املواهب الفنية للهواة واملحرتفني
صندوق الرتفيه
•التمويل لتشجيع االستثامر يف املناطق األقل جاذبية تجارياً
•التمويل لتطوير منظومة بيئية من الرشكات الصغرية واملتوسطة الجديدة من أجل تعزيز إنشاء
املحتوى املحيل
•ستكون إزالة الحواجز غري املالية أساسية لتشجيع استثامرات القطاع الخاص
اﻟﺸﻜﻞ  :78أﻧﺸﺄ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ اﻹﺟﺎﻤﱄ إﱃ  3ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻣﻠﻴﺎر
رﻳﺎل

ﻢ
ﺳﻮف ﻳﺘ ّ
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه
اﻷﻣﻮال
ﻛﺎﺳﺘﺜﺎﻤرات
أوﻟﻴﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،
وﺗﻐﻄﻲ
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﰲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ
أو ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺧﻴﺎرات ﻣﺤﺪدة

4
1.3

3.2

0.6

1.2

0.6

2

1.1

0.4

0.6

1.9

0.8
0.7

اﳌﺠﻤﻮع
ﺻﻨﺪوق اﻟﱰﻓﻴﻪ

3

2020

ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

2019

2018

1

0

ﺻﻨﺪوق اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

 .3توفري عوامل متكني غري مالية للحد من مخاطر االستثامر
يضمن الربنامج إزالة الحواجز غري املالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص.
تشمل هذه الحواجز مخاطر تنظيمية واألطر القانونية والقبول االجتامعي.
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اﻟﺸﻜﻞ  :79ﺳﺘﻜﻮن إزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻏﺮﻴ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

 .7.2.4ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع اﻷﻓﻼم اﳌﺤﲇ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻳﻠﺰم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈّﻢ إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

 11.1.2إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﻤﻧﻂ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى
ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﺳﻴﺘﻌﻦﻴ وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﺳﻜﺎن

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

 6.3.21اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﻤﻼت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
واﻟﺘﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺪﺧﻼت

ﺳﻴﻠﺰم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻲﻧ
ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن

إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺎتاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

 .7.2.2ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻏﺮﻴ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰ إﻧﺘﺎج اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﲇ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺣﺎﺿﻨﺎت ﺗﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺎت )اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك( ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
واﳌﺆﺳﺴﺎت

وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

 11.6.1ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻤﻧﻂ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻪ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﺳﻴﺘﻌﻦﻴ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﻟﺪﻓﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺠﺎﻤﻫﺮﻳﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

 .4إدارة مشاركة القطاع الخاص
سيضمن الربنامج وجود عملية تحدد بشكل فعال ومنهجي املستثمرين وفرص االستثامر يف القطاعات
وتربط بينهم .بعض األدوات الرئيسية تشمل :صناديق لتحفيز االستثامر الخاص ،وإنشاء لجنة استثامر
داخل مكتب الربنامج ،وتعاون مبارش مع الهيئة العامة لالستثامر.
سبق وشارك الربنامج والهيئة العامة تحقيق رؤية جودة الحياة والهيئة العامة لالستثامر يف
م تخصيص فريق من الهيئة العامة لالستثامر لدعم برنامج جودة
تحفيز مشاركة القطاع الخاص ،حيث ت ّ
الحياة  .2020يعمل الفريق بشكل منتظم من موقع الربنامج ويدعم مسارين متوازيني )1 :هيكلة
فرص االستثامر ،مبا يف ذلك االختيار وترتيب األولويات ،والتحليل ،والتفصيل والتجميع ،واالختبار مع
املستثمرين ،والنرش يف أطلس االستثامر ،و )2تفعيل القطاع ،مبا يف ذلك وضع القيمة املقرتحة
للقطاع ،وإرشاك االطراف املعنية ،والدعم يف اختيار املستثمرين.
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امللحق
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 . 8أ تطلعات عروض جودة الحياة ملدن اململكة الرئيسية
اﻟﺮﻳﺎض
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ذات اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻤﻴﺰ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ذات أﻤﻧﺎط ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﴏة
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ذات
ﺗﺮاث ﻣﻤﻴﺰ وﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎض
 5,86ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

 8ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
•اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺟـــﺒــﻞ

•اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة
•ﻧﻮادي ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
•ﻣﺘﻨﺰه وادي ﺣﻨﻴﻔﺔ

ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل

•ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﺪﻳﺮاب

ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
14,073

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

591
)(3%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

18,740
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

90

90

60+

68

50–59

45

ﻧﻮﻓﻤﱪ

دﻳﺴﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻓﱪاﻳﺮ

184

ﻣﺎرس

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

23
0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

45

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

68

ﻋﺎم 2016

40–49
30–39
20–29

57%

10–19

43%

0–9
1,300,000

0

1,300,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
•ﺳﺘﺎر ﺳﻴﺘﻲ

•ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ

•اﻟﺤﻜﺮﻴ ﻻﻧﺪ

•اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
•اﺳﺘﺎد اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﱄ

ﻣﻀﺎﻣﺮﻴ اﻟﺴﺒﺎق
اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

•ﻣﻴﺪان اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ
•ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺮﻳﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

•ﻧﺎدي دﻳﺮاب ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ

•ﺣﻠﺒﺔ دﻳﺮاب

•ﻧﺎدي اﻟﻄﺮﻴان اﻟﺴﻌﻮدي
•ﻧﺎدي اﻷﻏﺮ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﻪ

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺑﺮﻳﺔ

ﺣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻒ

ﻣﺘﻨﺰه اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ30 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺮض – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

1

4

1

7

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 2ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 5ﺻﻐﺮﻴة

30

)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

26

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

96
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

195
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

14
اﳌﺤﻤﻴﺎت

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

1

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

1

66

اﳌﺘﺎﺣﻒ

56

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

9

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

45
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

36

9
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

64
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

185

ﻋﻨﺎﴏ أﺧﺮى ﻣﻘﱰﺣﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ372 :

14
اﻟﻌﺮوض /اﻟﻔﻨﻮن اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

 96ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

9

 14ﻣﻌﻠﺎﻤً ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة

•ﺑﺮج اﳌﻤﻠﻜﺔ
•ﻗﴫ اﳌﺼﻤﻚ
•ﺑﺮج اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ

واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

•ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻜﺒﺮﻴ

•ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ
•ﺟﺎﻣﻊ اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺒﺮﻴ
•ﺟﺎﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﻲﻛ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

 195ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﺮ ﺑﺎﳌﻈﻼت

•ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺜﺎﻤن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
•ﻛﻬﻒ ﻋﻦﻴ ﻫﻴﺖ

•ﻣﻌﺮض أﻧﺪر ﺟﺮاوﻧﺪ
•ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ

9
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

186

•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

•ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻣﺮﻴة ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎن
•ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳌﻌﺎﻢﻟ

 81ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

45
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

•اﻟﺒﺎرﻛﻮر
•اﻟﻘﻔﺰ اﳌﻈﲇ اﻟﺤﺮ

•ﺳﺒﺎق دراﺟﺎت ﻲﺑ إم إﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت

•وادي ﻤﻧﺎر

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

 9ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة

واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

36
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

ﺟﺪة
اﳌﺪﻳﻨﺔ ذات اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺷﻮاﻃﺊ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺬي ﻤﻳﺘﺪ ﻋﲆ
ﻃﻮل  35ﻛﻢ وﻳﺤﻮي ﻋﺪﻳﺪا ً ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻋﻢ
واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ.

ﺟﺪة
 3,88ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

 8,32ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
•أﻛﱪ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﺤﺮي ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
•ﺷﻌﺎب ﻣﺮﺟﺎﻧﻴﺔ
•ﻣﺤﻮر ﺗﺠﺎري

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ

•ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
•ﺟﺪة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
13,106

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

340
)(3%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

12,649
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ

 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

90
68

90

60+

68

50–59

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﱪاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

23

47%

40–49

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

45

45
0

ﻋﺎم 2016

20–29

53%

10–19

30–39

0–9
1,000,000

0

1,000,000
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أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ

•ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻓﻬﺪ

ﺟﺪة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

•ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي
•ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻓﻬﺪ

اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ

•اﺳﺘﺎد اﻷﻣﺮﻴ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻴﺼﻞ
•ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

•ﻗﴫ اﻟﺴﻠﻴﺎﻤن

•ﻣﻠﻌﺐ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

•ﻗﴫ اﻟﺴﻘﺎف
•ﻗﴫ ﺷﱪا

ﻣﻀﺎﻣﺮﻴ اﻟﺴﺒﺎق
اﳌﺘﺎﺣﻒ

ﺣﻠﺒﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ ﺟﺪة

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ23:

ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺑﺮﻳﺔ
ﻣﺘﻨﺰه اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺟﺪة :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺮض – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

5
اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 2ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 3ﺻﻐﺮﻴة

32

2

)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

28

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

54
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﳌﺘﺎﺣﻒ

132
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

17

48
)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

2

35

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

6

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

21
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

24

10
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

42
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

188

ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ241 :

17
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

 54ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

 17ﻣﻌﻠﺎﻤً ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:

•اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﺮﻴ
•اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة

•اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد
•اﻟﻜﻌﺒﺔ

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

•ﺳﺒﺎق دراﺟﺎت ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت

•ﻟﻴﻤﻮزﻳﻦ اﻟﻌﻤﺮة

•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

•ﻗﴫ ﺳﻠﻴﺎﻤن ،ﻗﴫ ﺳﻘﺎف ،ﻗﴫ ﺷﱪا
•اﻟﺒﻠﺪ
•اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻌﺎﺋﻢ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

 55ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﻐﻮص
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﳌﺎء

•اﻟﺒﺎرﻛﻮر
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي

•ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺘﻨﻌﻴﻢ
•ﺟﺒﻞ ﻋﺮﻓﺎت
•ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼل

 132ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ:

•اﻟﺘﺰﻟﺞ اﳌﺎﻲﺋ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ

•ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر
•أﺑﺮاج اﻟﺒﻴﺖ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

 11ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل

•اﻟﻄﺎﺋﻒ ،اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•ﻧﺎﻓﻮرة ﺟﺪة

6
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

21
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

24
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
اﳌﺪﻳﻨﺔ ذات اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﳌﻌﺎرك اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﱰاﺛﻴﺔ.
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

 1,24ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

 2.08ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:

ﺟـــﺒــﻞ

•ﻣﻮﻗﻊ دﻳﻨﻲ
•اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ أﻗﺪم ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺟﺪ
•اﻟﺠﺒﺎل اﳌﺤﻴﻄﺔ

ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
11,428

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

242
)(1%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

16,407
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

90

90

60+

68

50–59

45

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

190

ﻓﱪاﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

23
0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

45

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

68

ﻋﺎم 2016

40–49
30–39
20–29

65%

10–19
0–9

35%
250,000

0

250,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻻﻣﺮﻴ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻟﺢ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ2:

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

19

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 1ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 0ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

7

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

23
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

53
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

13

11
اﳌﺘﺎﺣﻒ

1

15

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

9

9
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

14
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

191

ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ96 :

13
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

 23ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

 13ﻣﻌﻠﺎﻤً ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي
•ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺒﺔ

•ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺒﻠﺘﻦﻴ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﺳﺒﺎق دراﺟﺎت ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت

•ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ
اﻟﴩﻳﻒ
•ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﺎﻤﻣﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

•رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
•اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﺎل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

•ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ

 20ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

•ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ
•ﻣﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻟﺢ

2
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻋﺮة
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ

•اﻟﻄﺮﻴان اﻟﴩاﻋﻲ اﳌﻌﻠﻖ
•اﻟﻘﻔﺰ اﻟﴩاﻋﻲ

•ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺪاﺋﻦ ﺻﺎﻟﺢ
•ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪر

 53ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ:

•اﻟﺒﺎرﻛﻮر
•ﻧﺰول اﳌﻨﺤﺪرات ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل

•ﺑﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ
•ﻗﱪ ﺣﻤﺰة
•اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﺴﺒﻌﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

192

14

 14ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

اﻟﺪﻣﺎم
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺸﻮاﻃﺊ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺮف اﻟﺪﻣﺎم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﺒﺤﺎر اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ
واﻟﺸﻮاﻃﺊ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺼﻴﺪ.

اﻟﺪﻣﺎم
 1,02ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ

 4.78ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
•إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﺎﻤوﻳﺔ
•اﳌﺪن اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
•ﺗﺠﺎرة اﻟﻠﺆﻟﺆ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﺎﻤك

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ

•اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ
•اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت

رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
16,605

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

588
)(3%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

16,936
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ

 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

60

80

60+

60

50–59

20

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﱪاﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

20
0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

ﻋﺎم 2016

40–49
30–39
20–29

65%

10–19
0–9

35%
800,000

0

800,000
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أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ

اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
•اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

•ﻣﻼﻫﻲ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﻜﱪا

•اﺳﺘﺎد اﻷﻣﺮﻴ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
•ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ

•ﻣﻼﻫﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ

•ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﺟﻠﻮي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ
•ﻗﴫ أﺑﺮاﻫﻴﻢ

•ﻗﻠﻌﺔ ﺗﺎروت واﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ

ﻣﻀﺎﻣﺮﻴ اﻟﺴﺒﺎق
اﳌﺘﺎﺣﻒ

ﺣﻠﺒﺔ ﺟﻲ ﻲﺑ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺞ

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ14 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﺪﻣﺎم :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

28

42

3
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 1ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 2ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ

اﳌﺘﺎﺣﻒ

)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

21

1
اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

26
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ

2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

27
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

20
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

4
اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

4

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

17
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

14

6
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

11

11

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

194

ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ78 :

4
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

 27ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

أﻫﻢ  4ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•ﻗﻠﻌﺔ ﺗﺎروت واﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ
•ﻗﴫ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

•ﻗﺮﻳﺔ اﻟﱰاث
•ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺪﻣﺎم ﻟﻶﺛﺎر واﻷﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 11ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:

•اﻟﻐﻮص
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﳌﺎء
•اﻟﺘﺰﻟﺞ اﳌﺎﻲﺋ ﺑﺎﳌﻈﻼت

•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•اﻟﺒﺎرﻛﻮر
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

 20ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•ﺳﺒﺎق دراﺟﺎت ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت

•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

 31ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

4
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

17
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﺗﺒﻮك
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﺸﻌﺎب اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺗﺒﻮك ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ واﻟﺜﻠﻮج واﻟﴩﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﲇ.
وﺗﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺸﺎق

اﻟﻐﻮص وﺻﻴﺪ اﻷﺳﺎﻤك

ﺗﺒﻮك
 0,57ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺗﺒﻮك

 0.89ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:

ﺟـــﺒــﻞ

•اﻟﻐﻮص )اﻟﺸﻌﺎب اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ(
•اﻟﺠﺒﺎل اﳌﻜﺴﻮة ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر

ﺑــــﺤـﺮ

•اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
•اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﺒﻲ

واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
11,775

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

335
)(2%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

14,158
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺎرس

-20

0

ﻓﱪاﻳﺮ

0

23
ﻳﻨﺎﻳﺮ

20

45

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

68

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

60

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى
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ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(
90

ﻋﺎم 2016

40–49

80%

30–39

50–59

20–29
10–19
0–9

20%
150,000

0

150,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮك
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ5 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺗﺒﻮك :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

9

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 1ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 0ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

2

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ

2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

8
اﳌﺤﻤﻴﺎت

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

1

17
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

14

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

6
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

7

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

9

3
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

6

15

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ50 :

8
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

 14ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

أﻫﻢ  8ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:

•ﺗﻴﺎﻤء
•ﻗﻠﻌﺔ ﺗﺒﻮك

•اﻟﺒﻴﺪاء
•اﻟﻮﺟﻪ

15
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

•اﻟﻐﻮص
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﳌﺎء

•اﻟﺒﺎرﻛﻮر
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي

•اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي
•ﻣﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر واﻟﱰاث اﻟﻮﻃﻨﻲ

 17ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ:

•اﻟﺘﺰﻟﺞ اﳌﺎﻲﺋ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ

•اﻟﺪﻳﺴﺔ
•ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺤﺠﺎز

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

 15ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

•ﺳﺒﺎق دراﺟﺎت ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻋﺮة
•ﻧﺰول اﳌﻨﺤﺪرات ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل

 20ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
•اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﺎل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

2
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

ﺑﺮﻳﺪة
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع وﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺔ

ﺑﺮﻳﺪة
 0,69ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1.39ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
•اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺑﺮﻳﺪة أﻛﱪ ﺳﻮق ﻟﻠﺘﻤﻮر ﰲ
اﻟﻌﺎﻢﻟ

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ

•ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻴﺠﺎ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
•ﺗﻄﻌﻴﺲ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ

واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
13,047

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

258
)(2%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

14,560
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻋﺎم 2016

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻣﺎرس

-20

0

ﻓﱪاﻳﺮ

0

25
ﻳﻨﺎﻳﺮ

20

50

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

75

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

60

100

60+
50–59
30–39

71%

20–29

40–49

10–19
0–9

29%
200,000

0

200,000
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أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﳌﺘﺎﺣﻒ

•ﻣﻠﻌﺐ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
•ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
•ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﺎﻤن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ2 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺑﺮﻳﺪة :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

18

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 1ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 0ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

4

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

5
اﳌﺤﻤﻴﺎت

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

1

19
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

18

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

7
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

12

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

13
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

11

5
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

8

9

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ61 :

5
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

 18ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

أﻫﻢ  5ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•أﻛﱪ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
•اﻟﺴﻮق ﳌﺨﻄﻂ ﻣﺨﺰون اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﱰاﺛﻴﺔ
•ﻣﺘﺤﻒ ﺑﺮﻳﺪة
•ﻗﴫ ﻣﺎرد
•درب زﺑﻴﺪة

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 9ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•اﻟﺒﺎرﻛﻮر
•اﻟﻘﻔﺰ اﻟﴩاﻋﻲ

•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﺳﺒﺎق دراﺟﺎت ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت

 19ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

 24ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

2
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

13
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﺣﺎ ﺋﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻄﻘﺲ اﻟﺒﺎرد

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻮدﻳﺎن واﻟﺠﺒﺎل واﻟﻮاﺣﺎت،

ﺣﺎﺋﻞ

ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻃﻘﺴﻬﺎ اﻟﺒﺎرد واﳌﻌﺘﺪل

 0,35ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺣﺎﺋﻞ

 0,69ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
•اﻟﺰراﻋﺔ

ﺟـــﺒــﻞ

•ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺼﻴﻒ
•ﺟﻮدة اﻟﺨﻴﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ

•اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷﻏﺎﻲﻧ واﻟﺸﻌﺮ

رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
14,818

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

183
)(1%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

14,832
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(
15

60

10

0
دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﱪاﻳﺮ

202

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

20

5

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

-20

ﻋﺎم 2016

50–59
40–49
30–39

77%

20–29
10–19
0–9

23%
130,000

0

130,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ

ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ

اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﺋﻞ

اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻷﺛﺮﻳﺔ
•اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺟﺒﺔ
•ﻗﻠﻌﺔ ﻋﺮﻴف

•ﻗﺸﻠﺔ ﺣﺎﺋﻞ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ5 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺣﺎﺋﻞ :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

9

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 1ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

2

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

160
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

88
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

13

11
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

6

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

3

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

23
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

15

2
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

4
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

203

ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ286 :

13
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

 160ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

 88ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

 38ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

أﻫﻢ  13ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•ﻗﴫ ﺑﺮزان
•اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﺋﻞ
•ﻗﺸﻠﺔ ﺣﺎﺋﻞ
•ﻗﻠﻌﺔ ﻋﺮﻴف
•اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺟﺒﺔ
•ﻣﺘﻨﺰه اﳌﻐﻮاة اﻟﻮﻃﻨﻲ
•ﺷﻌﻴﺐ ﺟﻮ ﺑﺠﺒﺎل أﺟﺎ
•ﻗﻠﻌﺔ ﻗﴫ ﻗﺸﻠﺔ
•ﺟﺒﻞ اﳌﻨﺠﻮر
•أم ﺳﻨﺎﻤن
•ﻛﻬﻒ ﺟﺎﻧﻦﻴ
•ﻳﺎﻃﺐ
•ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻦ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ اﻟﺸﻮﻤﻳﺲ

3
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

204

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

23
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

15
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 14ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﻟﺠﺒﺎل
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر
•ﻫﺒﻮط اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻄﺮﻴان اﻟﴩاﻋﻲ اﳌﻌﻠّﻖ
•اﻟﻨﺰول ﺑﺎﳌﻈﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
•اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

ﻧﺠﺮان
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﱰاث وأرض اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻧﺠﺮان ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،واﻵﺛﺎر واﻟﱰاث.

ﻧﺠﺮان
 0,34ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ
ﺟـــﺒــﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:

•اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰاث اﳌﻌﺎﻤري
•اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر واﻟﺮﻗﺺ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
•اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻵﺑﺎر
واﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ

ﻧﺠﺮان

 0,57ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
12,832

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

291
)(3%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

9,645
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻓﱪاﻳﺮ

0

0

ﻳﻨﺎﻳﺮ

20

20

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

40

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

60

60

ﻋﺎم 2016

50–59
40–49
30–39

76%

20–29
10–19
0–9

24%
80,000

0

80,000
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أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺠﺮان
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻷﺛﺮﻳﺔ

اﳌﺘﺎﺣﻒ

•ﻗﴫ اﻹﻣﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ2 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻧﺠﺮان :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

9

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 2ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 5ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

2

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

188
اﳌﻌﺎرض

132
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

8

2
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

4

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

3

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

21
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

14

1
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت

اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

4
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات

)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ355 :

8
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

132ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

أﻫﻢ  8ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺧﺪود اﻷﺛﺮي
•ﻗﴫ اﻹﻣﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
•وادي أﺑﺎ اﻟﺮﺷﺎش
•وادي ﻧﻬﻴﻘﺔ

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

188ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﻟﺠﺒﺎل
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر

•ﻫﺒﻮط اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻄﺮﻴان اﻟﴩاﻋﻲ اﳌﻌﻠّﻖ
•اﻟﻨﺰول ﺑﺎﳌﻈﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

•ﺟﺒﻞ رﻋﻮم
•ﺳﺪ ﻧﺠﺮان
•ﻗﴫ اﻟﻌﺎن
•ﺳﻮق ﻧﺠﺮان اﻟﺸﻌﺒﻲ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

 14ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:

•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

•اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل

 35ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

3
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

21
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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أ ﺑﻬﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﻘﺲ اﳌﻤﻴﺰ واﻟﺠﺒﺎل اﻟﺨﻼﺑﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺸﻤﻞ أﺑﻬﺎ اﳌﻌﺎﻢﻟ واﻟﻘﺼﻮر واﻷﺳﻮاق اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

أﺑﻬﺎ
 0,27ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ
ﺟـــﺒــﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
• ﻣﻨﺎخ ﻣﻌﺘﺪل
• اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻖ اﻟﺠﺒﺎل ،واﻟﺪراﺟﺎت
• اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺮﻴان اﻟﴩاﻋﻲ

ﻋﺴﺮﻴ

 2,16ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ

• اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
• اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
12,651

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

593
)(4%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

15,611
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

30

40

20
10
دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس
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ﻓﱪاﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

20

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

60

ﻋﺎم 2016

50–59
40–49
30–39

79%

20–29
10–19
0–9

21%
250,000

0

250,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﺮﻴ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﳌﻼﻋﺐ

ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
•ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺴﻼم

ﻣﻠﻌﺐ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

•ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻗﴫ أﺑﻬﺎ

اﳌﺘﺎﺣﻒ

ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺑﺮﻳﺔ

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ8 :

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺴﺮﻴ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

أﺑﻬﺎ :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﱰﺣﺔ– 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

18

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 1ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

5

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

85
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

176
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

9

12
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

17

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

3

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

19
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

12

11
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

3
اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

209

ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ293 :

9
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

85ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

176ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

أﻫﻢ  9ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺴﺮﻴ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•ﻗﺮﻳﺔ اﳌﻔﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
•ﻗﴫ ﺷﺪا اﻷﺛﺮي
•أودﻳﺔ ﺗﻬﺎﻣﺔ
•ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن
•ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﺒﻠﺔ
•ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺴﻮدة
•ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺟﺮف رﻳﺪة
•ﺑﺤﺮﻴة ﺳﺪ أﺑﻬﺎ ووادي اﻟﺠﻮة

14
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

31ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

3
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

210

19
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

12
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 14ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﻟﺠﺒﺎل
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر
•ﻫﺒﻮط اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻄﺮﻴان اﻟﴩاﻋﻲ اﳌﻌﻠّﻖ
•اﻟﻨﺰول ﺑﺎﳌﻈﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
•اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

ﻋﺮﻋﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷراﴈ اﻟﺨﺼﺒﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﺮﻋﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻬﻀﺎب واﻟﻮدﻳﺎن واﻟﺴﻬﻮل ،وﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺄراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺨﺼﺒﺔ

ﻋﺮﻋﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ

 0,19ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

 0,36ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
• أراﴈ اﳌﺮاﻋﻲ اﻟﺨﺼﺒﺔ )رﻋﻲ اﻷﻏﻨﺎم واﻹﺑﻞ(
• ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺼﻘﻮر
• اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
12,985

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

513
)(4%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

14,054
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻓﱪاﻳﺮ

-20

0

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

10

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

20

20

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

30

ﻋﺎم 2016

50–59
40–49
30–39

79%

20–29
10–19
0–9

21%
50,000

0

50,000
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أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ1 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺮﻋﺮ :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

5

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 1ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

1

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

77
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

79
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

0

1
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

2

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

7

0
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

2

9

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ176 :

9
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

77ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 9ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة

واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر
•اﻟﻨﺰول ﺑﺎﳌﻈﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت

79ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت

•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

18ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

1
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

7
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﺳﻜﺎﻛﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺳﻜﺎﻛﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺮاﺛﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ
اﻟﺠﻮف

ﺳﻜﺎﻛﺎ
 0,17ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

 0,49ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
• ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺰﻳﺘﻮن وﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﻮاﻛﻪ وأﺷﺠﺎر
اﻟﻨﺨﻴﻞ
• ﺗﻨﻮع اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
11,084

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

318
)(2%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

13,009
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻓﱪاﻳﺮ

-20

0

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

10

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

20

20

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

214

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(
30

ﻋﺎم 2016

50–59
40–49
30–39

75%

20–29
10–19
0–9

25%
65,000

0

65,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮف
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ5 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺳﻜﺎﻛﺎ :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

6

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 1ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

1

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

68
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

56
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

11

2
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

3

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

10
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

7

0
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

2

9

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ141 :

11
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

68ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

56ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

أﻫﻢ  11ﻣﻌﺎﳌﺎً ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل
•ﻗﴫ ﻣﺎرد
•ﻗﻠﻌﺔ زﻋﺒﻞ
•اﻟﺮﺟﺎﺟﻴﻞ
•واﺣﺔ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل
•ﺑﱤ ﺳﻴﴪا
•ﻏﺎر ﺣﴬة اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ
•ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻄﻮﻳﺮ
•آﺛﺎر اﻟﺮﺟﺎﺟﻴﻞ "اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ"
•ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
•ﺑﺤﺮﻴة دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

17ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

1
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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10
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

7
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 9ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر
•اﻟﻨﺰول ﺑﺎﳌﻈﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

ﺟﺎزان
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺟﺎزان ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﺰر واﻟﺠﺒﺎل واﻟﺴﻬﻮل.

ﺟﺎزان
 0,14ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
• اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت

ﺟﺎزان

ﺟـــﺒــﻞ

 1,54ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺑــــﺤـﺮ

• اﳌﻴﻨﺎء

• اﻟﺠﺒﺎل واﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
• اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﳌﻐﺎﻣﺮة

واﺣـــﺔ
رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
11,685

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

341
)(3%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

12,093
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(

اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻓﱪاﻳﺮ

0

0

ﻳﻨﺎﻳﺮ

20

20

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

40

60+

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

60

60

ﻋﺎم 2016

50–59
40–49
30–39

77%

20–29
10–19
0–9

23%
200,000

0

200,000
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أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﳌﻼﻋﺐ
اﳌﺘﺎﺣﻒ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ2 :

ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺑﺮﻳﺔ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺴﺮﻴ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺟﺎزان :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

12

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 1ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

3

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

42
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

88
اﳌﻌﺎرض
واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

6

8
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

12

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

6

6
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

1

11

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

218

ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ145 :

6
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

42ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

أﻫﻢ  6ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺴﺮﻴ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ
•ﺟﺒﺎل ﻓﻴﻔﺎء
•ﺟﺰﻳﺮة ﻓﺮﺳﺎن
•اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
•دوار اﻟﻘﻠﻌﺔ

11
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

88ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

15ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

1
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

9
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

 11ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•اﻟﻐﻮص
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﳌﺎء
•اﻟﺘﺰﻟﺞ اﻟﻬﻮاﻲﺋ
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل

6
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﱰاث واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻫﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻤﺑﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱰاث
واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻄﻘﺲ اﻟﺒﺎرد.

اﻟﺒﺎﺣﺔ
 0,11ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

 0,47ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﺳـﻬﻞ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﺑﺎ ﻳﲇ:
• اﳌﻨﺎخ واﻟﻐﺎﺑﺎت
• اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
• اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﺟـــﺒــﻞ
ﺑــــﺤـﺮ
واﺣـــﺔ

• اﻟﺠﺒﺎل ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة واﻟﺘﻨﺰه

رﻣــــﺎل
ﺻـﺨـﻮر
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﴎي

1

ﻋﺎم ٢٠١٣
14,976

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴـﻌـﻮدي

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻌﻮدي

372
)(2%

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﲇ ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻟﻸﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

16,053
)(100%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﺼﻠﺔ
 .1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﴎة وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  /ﺷﻬﺮ(
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﻨﺎخ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر )ﻣﻢ(

30

20

20
10
دﻳﺴﻤﱪ

ﻧﻮﻓﻤﱪ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﱪ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس
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ﻓﱪاﻳﺮ

ﻋﻮاﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى

ﻳﻨﺎﻳﺮ

0

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﻤﱄ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﻏﺮﻴ ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

10

ﺳﻌﻮدﻳﻦﻴ

40

30

ﻋﺎم 2016
60+
50–59
40–49

81%

30–39
20–29
10–19
0–9

19%
65,000

0

65,000

أﺑﺮز ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﻏﺮﻴ ﺷﺎﻣﻞ

اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﺎﻤﱄ2 :

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ

1

 .1ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﺣﺪاﺋﻖ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ أو وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ أوﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﺒﺎﺣﺔ :ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻘﱰح – 2030
اﳌﺪن اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض  /اﻟﻔﻨﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ

4

1
ﻣﺪن اﳌﻼﻫﻲ
 0ﻛﺒﺮﻴة
 0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 1ﺻﻐﺮﻴة

اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ
)ﻋﺪد اﻟﺴﻴﻨﺎﻤ(

)ﻋﺪد اﳌﺘﺎﺣﻒ(

5

اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺴﺎرح

)ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﺎﺋﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
2
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﱰﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ(

69
اﳌﻌﺎرض

34
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ﺳﻨﺔ(

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
)ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
/ﺳﻨﺔ(

اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

9

3
اﳌﺘﺎﺣﻒ

0

4

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

زﻳﺎرة اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻴﺎت
1
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

7
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

4

1
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

)ﻋﺪد ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
واﻷﺳﺎﻤك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت

اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

1

15

اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻼﻋﺐ
)ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﴬاء(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

 :1ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﺎﻤر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 .2ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ114 :

9
اﻟﻌﺮوض /ﻓﻨﻮن اﻷداء

34ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

69ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

أﻫﻢ  9ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﻠﺠﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ:
•ﻗﺮﻳﺔ ذي ﻋﻦﻴ اﻟﱰاﺛﻴﺔ
•ذي ﻋﻦﻴ
•ﺟﺒﻞ ﺷﺪا
•ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺒﻞ ﺷﺪا اﻷﺳﻔﻞ
•ﺟﺒﻞ ﺣﺰﻧﺔ
•ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮ
•ﻗﺮﻳﺔ دار اﻟﺤﺼﻦ
•ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺸﻤﻼﻲﻧ اﻟﱰاﻲﺛ
•ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻏﺎﺑﺔ رﻏﺪان

15
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮات
)ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ(

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

11ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

1
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻟﺒﻄﻮﻻت
/ﺳﻨﺔ(

 :1ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﺑﻬﺎ  41رﻳﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ activecities.com
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻢﻟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
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7
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

)ﻋﺪد ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻻﺣﱰاﰲ  /ﺳﻨﺔ(

4
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ  /ﺳﻨﺔ(

 15ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺨﻄﺮة
واﳌﻐﺎﻣﺮة 1اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ:
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﲆ اﻟﺠﺒﺎل
•إﻛﺴﺒﻮﺟﻮ
•ﺑﺎرﻛﻮر
•ﻫﺒﻮط اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻄﺮﻴان اﻟﴩاﻋﻲ اﳌﻌﻠّﻖ
•اﻟﻨﺰول ﺑﺎﳌﻈﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
•اﳌﻨﺤﺪر اﻟﻌﻤﻮدي
•ﻲﺑ ام اﻛﺲ
•اﻟﺘﺰﻟﺞ ﺑﺄﻟﻮاح اﻟﺘﺰﻟﺞ ذات اﻟﻌﺠﻼت
•رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
•اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﺒﻞ
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل
•اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﳌﻈﻼت
•اﻟﻄﺮﻴان ﺑﺎﻟﺴﱰة اﳌﺠﻨﺤﺔ

 .8ب تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس
تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس ()9/1
وحدة

التعريف

خط
األساس

أعىل املدن املدرجة
عىل مستوى العامل

عدد املدن املدرجة ضمن أعىل
 100مدينة من حيث جودة الحياة
بحسب تصنيف وحدة االستخبارات
االقتصادية من حيث الجوانب
التالية :االستقرار والرعاية الصحية
والثقافة والبيئة والتعليم والبنية
التحتية

0

درجة اختبارات القراءة يف الربنامج
درجة اختبارات القراءة
الدويل لتقييم الطلبة الذي
يف  الربنامج الدويل تجريها منظمة التعاون االقتصادي
لتقييم الطلبة
والتنمية للطالب الذين تبلغ
ما
أعامرهم  15عا ً

N/A

عدد الجامعات
املحلية الحائزة عىل
تصنيف عاملي

عدد الجامعات املدرجة ضمن
أفضل  200جامعة ومؤسسة عىل
مستوى العامل وفق تصنيف
التاميز ألعىل الجامعات العاملية

2

مؤرش التنافسية
العاملية للمواهب
2017
معدل البطالة

2018

0

460

3

2019

0

460

3

2020

1

460

3

املربرات املنطقية واالفرتاضات

التطلعات املرتبطة برؤية عام 2030

الحصول عىل أعىل الدرجات إقليم ًيا
يف اختبار القراءة املنفذ يف إطار
الربنامج الدويل لتقييم الطلبة
بحلول عام  ،2020والدخول يف
مصاف أفضل البلدان من حيث جودة
الحياة بحلول عام 2030
تحقيق أفضل أداء بني البلدان
يف تصنيف جودة الحياة بحلول
عام  ،2020والنهوض بالجامعات
السعودية الواردة حال ًيا يف
الدراسة لتدخل ضمن أعىل 200
جامعة بحلول عام 2030

املؤرش السنوي الذي وضعته
كلية إنسياد والذي يقيس
مستوى البلدان يف تنمية
املواهب واستقطابها واستبقائها

39

39

38

37

تحسني عنارص “املدخالت” التي يبني
عليها املؤرش تقييمه بحلول عام
 2020وتحقيق الريادة اإلقليمية
بحلول 2030

النسبة املئوية لعدد األشخاص
العاطلني من إجاميل القوى
العاملة

13

11

10

9

التطلعات املرتبطة برؤية عام 2030

تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس ()9/2
وحدة

التعريف

تتألف القوى العاملة النسائية
التي متثل نسبة مئوية من إجاميل
القوى العاملة من نساء يبلغن
معدل توظيف املرأة
ما فأكرث وينطبق
من العمر  15عا ً
عليهن تعريف منظمة العمل
الدولية ملصطلح السكان القادرين
عىل العمل
 %من السكان الذين
النسبة املئوية للسكان الذين
ميلكون منازل
ميلكون منازل

خط
األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

21

23

25

28

التطلعات املرتبطة برؤية عام 2030

50

53

57

60

التطلعات املرتبطة بربنامج تحقيق
الرؤية فيام يتعلق باإلسكان

عدد مساكن األرس
املعيشية

عدد الوحدات السكنية املتوفرة
مقسوما عىل عدد األرس
املعيشية

0.99

0.99

0.99

0.99

الحفاظ عىل املستويات الحالية
حتى عام  ،2020والحصول عىل
تصنيف ضمن أعىل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام 2030

املساحات الخرضاء
مرت مربع  /لكل فرد

املساحة الخرضاء املتوفرة التي
ميكن الوصول إليها يف غضون 15
دقيقة

0.9

1.09

1.27

1.46

يعمل تخصيص  60%من املساحات
املفتوحة عىل زيادة توقعات وزارة
الشؤون البلدية والقروية بشأن
زيادة املساحات الخرضاء بحلول عام
 2020واالمتثال الكامل للمبادئ
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية
بحلول عام 2030

عدد الخطوات التي
ميشيها الفرد يف
اليوم الواحد

عدد الخطوات التي ميشيها الفرد
يف اليوم الواحد

3807

3850

3920

4040

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030من خالل تحقيق منو خطي
بحلول عام  ،2020والحصول عىل
تصنيف ضمن أعىل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام 2030
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تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس ()9/3
وحدة

التعريف

خط
األساس

متوسط تلوث الهواء
بجسيامت PM 2.5

2018

2019

متوسط مستوى تعرض السكان
لرتكيز الجسيامت العالقة التي
يقل قطرها األيرودينامي عن 2.5
ميكرون

106

102

97

عدد رحالت الطريان
الدولية املبارشة
(تبعاً للمدينة أو
التواتر)

عدد رحالت الطريان الدولية
املبارشة (حسب املدينة أو التكرار

الرياض:
،56جدة:
 ،84الدمام
33

الرياض:
،56جدة:
 ،84الدمام
33

الرياض:
،56جدة:
،84
الدمام
33

معدل الوفيات
الناجمة عن حوادث
الطرق لكل 100.000
نسمة

عدد الوفيات الناجمة عن حوادث
الطرق لكل  100,000نسمة

28

26

25

2020

93

حصة الفرد الواحد من
الرحالت السنوية يف
وسائل النقل العامة

0

5

10

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030من خالل تحقيق منو خطي
بحلول عام  ،2020والدخول يف
مصاف أفضل البلدان من حيث جودة
املعيشة بحلول عام 2030

الحفاظ عىل املستويات الحالية
حتى عام  ،2020والوصول بجدة إىل
الرياض:
مستوى شبكة الطرق يف مدينة
،56جدة:
هلسنيك والوصل بالرياض إىل
،84
مستوى شبكة الطرق يف مدينة
الدمام
فانكوفر والوصول بالدمام إىل
33
مستوى شبكة الطرق الحالية يف
الرياض بحلول 2030
23

الرياض :الرياض:
عدد الساعات التي
يقضيها الراكب عالقاً متوسط عدد الساعات التي تنقيض الرياض ،39 :الرياض ،39 ،39 :جدة ،39 :جدة:
،29
،29
جدة،29 :
جدة،29 :
يف املواصالت كل عام حسب
يف الزحمة املرورية
الدمام
الدمام
الدمام 12
الدمام 12
دراسة Global Traffic Corecard
يف السنة الواحدة
12
12
احتساب متوسط عدد الرحالت
السنوية التي يقوم بها كل فرد
يف اململكة باستخدام وسائل
املواصالت العامة

املربرات املنطقية واالفرتاضات

15

تقليل  7%كل عام (متاشيًا مع
املعايري العاملية البالغة )10%-7
بحلول عام  2020والدخول يف
مصاف أفضل البلدان من حيث جودة
الحياة بحلول عام 2030
الحفاظ عىل املستويات الحالية
حتى عام  ،2020والحد من حركة
املرور يف الرياض لتصل إىل
مستويات مرتفعة
الزيادة القامئة عىل مخطط إنشاء
مرتو الرياض بحلول عام ،2020
والدخول يف مصاف أفضل البلدان
من حيث جودة الحياة بحلول عام
.2030

تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس ()9/4
وحدة

التعريف

خط األساس

نسبة السيارات التي
تعمل بالكهرباء

التوقعات املتعلقة مببيعات
السيارات الكهربائية يف عام
 2030كنسبة مئوية من إجاميل
مبيعات السيارات

%0.0

النسبة املئوية
للطاقة املتجددة
من إجاميل الطاقة
املستخدمة

حصة الطاقة املتجددة من إجاميل
متطلبات الطاقة

0.0%

النسبة املئوية
للنفايات املعاد
تدويرها من إجاميل
النفايات املنتجة

حصة النفايات التي يعاد تدويرها
من إجاميل النفايات املنتجة

12.5%

عدد األجهزة املتصلة باإلنرتنت
عدد األجهزة املتصلة لكل شخص ،مبا يف ذلك األجهزة
باإلنرتنت لكل فرد
االستهالكية والصناعية التي ميكن
توصيلها بشبكة اإلنرتنت
مؤرش الجاهزية
الشبكية (التصنيف)

224

قياس مدى ميل البلدان إىل
استغالل الفرص التي تتيحها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

2018
%0.5

1.3%

22%

2019
%1.0

2.6%

31%

2020
%1.5

4.0%

40%

املربرات املنطقية واالفرتاضات
الوصول إىل نسبة  ،50%استنادًا إىل
منحنى التبني املبكر بحلول عام
 ،2020واملواءمة مع أهداف مبادرة
املركبات الكهربائية التابعة لوكالة
الطاقة الدولية بحلول عام 2030
تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030من خالل تحقيق منو خطي
بحلول عام  ،2020والحصول عىل
تصنيف ضمن أعىل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام 2030
تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030مع تحقيق منو خطي بحلول
عام  ،2020والوصول إىل مرتبة
متوسطة بني أفضل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام 2030

3.6

4

5

6

الوصول إىل  1.5xمن املتوسط
العاملي للتوقعات بحلول عام
 ،2020والوصول إىل  2xمن
املتوسط العاملي للتوقعات بحلول
عام 2030

33

31

28

25

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030مع تحقيق منو خطي بحلول
عام  ،2020والوصول إىل مرتبة
متوسطة بني أفضل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام 2030
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وحدة

التعريف

خط األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

معدل حاالت القتل
النتعمد عن كل
 100,000نسمة

إجاميل عدد جرائم القتل العمد
لكل  100،000نسمة

1.5

1.45

1.4

1.3

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030مع تحقيق منو خطي بحلول
عام  ،2020وتحقيق أفضل أداء بني
أفضل البلدان من حيث جودة الحياة
بحلول عام 2030

مستوى جرائم
العنف

التقييم القائم عىل السؤال:
“هل من املحتمل أن متثل الجرائم
العنيفة مشكلة كبرية للحكومة
و /أو األعامل التجارية عىل مدار
العامني املقبلني؟” بالشكل
الذي تم قياسه مبؤرش التقدم
االجتامعي

1

التصور الشامل
ملستوى األمن

تقييم مستوى األمن الداخيل
ودرجة الثقة يف املواطنني
اآلخرين وفق مؤرش التقدم
االجتامعي

3

1

3

1

3

1

2

إبقاء الجرمية يف أدىن مستوياتها
للبقاء يف مصاف أفضل البلدان من
حيث جودة الحياة حتى عام 2030

تتبع تصور اإلجرام عن طريق
املقارنة بأفضل البلدان من حيث
جودة الحياة

تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس ()9/6
وحدة

التعريف

خط األساس

مؤرش مسح
الحكومات اإللكرتونية

املؤرش السنوي الذي نرشته
األمم املتحدة ،باالستناد إىل
نظرة شاملة لتطوير الحكومة
اإللكرتونية ،واالعتامد عىل ثالثة
أبعاد مهمة وهي )1( :توافر
الخدمات عرب اإلنرتنت )2( .البنية
التحتية لالتصاالت )3( .القدرات
البرشية

44

مؤرش قياس
الفساد لعام 2016
(التصنيف)

يقيس التصورات املتعلقة بسوء
استخدام السلطة العامة من أجل
ء عىل مؤرش
املصلحة الخاصة بنا ً
مدركات الفساد لعام  2016الصادر
عن منظمة الشفافية الدولية

62

2018

37

57

2019

31

50

2020

24

40

املربرات املنطقية واالفرتاضات

تحقيق زخم يف بشأن مستهدفات
عام  2030مع تحقيق منو خطي
بحلول عام  2020يف سياق يتفق
مع مستهدفات رؤية عام 2030
تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام
 2030من خالل تحقيق منو خطي
بحلول عام  ،2020واالنضامم إىل
مصاف أفضل البلدان من حيث جودة
الحياة بحلول عام 2030
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وحدة

التعريف

خط األساس

مؤرش انعدام
املساواة بني
الجنسني

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

يقيس التفاوت بني الجنسني
يف الصحة اإلنجابية والتمكني
واملشاركة والتعويض يف سوق
العمل يف إطار برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ

50

49

47

45

الوصول إىل مستوى اإلمارات
العربية املتحدة بحلول عام
 ،2020وتحقيق أفضل أداء بني
البلدان الواردة يف الفئة الالحقة
من حيث جودة املعيشة بحلول
عام 2030

عدد أرسة
املستشفيات لكل
 1,000شخص

عدد أرسة املستشفيات املتوفرة
لكل  1000شخص يف البلد

2.2

2.2

2.3

2.3

متابعة توقعات تطوير
املستشفيات يف إطار عمليات
التخصيص املتعلقة بربنامج
تحقيق الرؤية بحلول عام ،2020
والدخول يف مصاف أفضل البلدان
من حيث جودة املعيشة بحلول
عام .2030

اإلنفاق الصحي من
املرصوفات النرثية

النفقات التي تخصص للصحة وال
يغطيها التأمني أو أي طرف آخر

14.3

13.5

12.5

11

الحفاظ عىل املستويات الحالية
حتى عام  ،2020وتحقيق أفضل
أداء بني أفضل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام .2030

متوسط العمر
املتوقع

متوسط عدد السنوات التي
تعيشها مجموعة من األشخاص
املولودين يف نفس العام ،إذا
ظلت معدالت الوفيات يف كل فرتة
عمرية ثابتة يف املستقبل

74.3

معدل السمنة

يقيس انتشار السمنة بني األفراد
ما فأكرث
البالغة أعامرهم  18عا ً
(املصنفني ضمن نطاق مؤرش كتلة
الجسم ≥  30كجم  /مرت مربع)

28.7

74.7

28.7

75.2

28.7

76

28.7

تحقيق زخم بشأن مستهدفات
عام  2030مع تحقيق منو خطي
بحلول عام  ،2020وتحقيق أفضل
أداء بني أفضل البلدان من حيث
جودة الحياة بحلول عام 2030
اتباع توصيات واتفاقيات دول
مجلس التعاون الخليجي ومنظمة
الصحة العاملية حتى عام ،2020
والدخول يف مصاف أفضل البلدان
من حيث جودة الحياة بحلول عام
.2030
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وحدة

التعريف

خط األساس

نسبة انتشار مرض
السكري

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

يقيس انتشار مرض السكري بني
البالغني  -االنتشار حسب العمر
الرتفاع مستوى السكر يف الدم
 /مرض السكري بني األشخاص
ما فأكرث
البالغني من العمر  18عا ً
أو الذين يتناولون دواء لعالج
ارتفاع مستوى السكر يف الدم
(املصنفني بأن لديهم كمية
الجلكوز يف البالزما أثناء الصيام
≥  7.0ملمول  /لرت ( 126ملجم /
ديسيلرت) أو من يتناولون دواء
لعالج ارتفاع مستوى السكر يف
الدم بني البالغني من العمر 18
ما فأكرث).
عا ً

13.4

13.4

13.4

13.4

اتباع توصيات واتفاقيات دول
مجلس التعاون الخليجي ومنظمة
الصحة العاملية حتى عام ،2020
والدخول يف مصاف أفضل البلدان
من حيث جودة الحياة بحلول عام
.2030

عدد املنظامت غري
الحكومية لكل 1,000
نسمة

حساب عدد املنظامت غري
الحكومية النشطة التي ال تخدم
أغراض دينية لكل  1000نسمة

0.01

0.01

0.01

0.05

متابعة توقعات وزارة العمل
والتنمية االجتامعية بحلول ،2020
والحفاظ عىل النمو املستدام
تجاه تحقيق مستهدفات .2030

عدد املتطوعني

عدد املتطوعني

 23ألف

 115ألف

 207ألف

 300ألف

تحقيق زخم بشأن مستهدفات
عام  2030مع تحقيق منو خطي
بحلول عام  2020يف سياق
يتفق مع مستهدفات رؤية عام
2030

تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس ()9/9
وحدة

التعريف

خط األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

عدد البنى التحتية
الرتاثية

تقيس شمولية البنية التحتية
املتاحة واتساع نطاقها

246

314

382

450

زيادة البنية التحتية الثقافية
الشاملة ملواكبة املدن الدولية
وتجديد األماكن الحالية القامئة
(أي املتاحف واملواقع األثرية)

عدد الفعاليات
الرتاثية

حساب عدد الفعاليات  /املهرجانات
املعروضة سنويًا

23

29

34

40

زيادة العرض العام للفعاليات
واملهرجانات الوطنية  /اإلقليمية
 /الحرضية لخلق فرص جديدة
للمواطنني السعوديني لالندماج
مع الثقافة وتعزيز الهوية
الوطنية السعودية

عدد مواقع الرتاث
العاملي املسجلة
لدى منظمة
اليونيسكو

تقييم أهمية مواقع الرتاث
الوطني

4

عدد العنارص
الرتاثية
والثقافية غري
تقييم أهمية عنارص الرتاث الوطني
امللموسة
ملنظمة اليونسكو

5

4

6

5

6

7

مضاعفة املواقع املعرتف بها
لدى منظمة اليونسكو يف
اململكة العربية السعودية لنرش
العروض الرتاثية السعودية عىل
الصعيد العاملي

6

إضافة عنرص للرتاث الثقايف غري
امللموس تعرتف به منظمة
اليونسكو من أجل إبراز العروض
الرتاثية للمملكة عىل مستوى
العامل
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مؤرش األداء
الرئييس

الوحدة

التعريف

خط األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية
واالفرتاضات

املرافق
الرياضية

العدد

عدد أماكن مامرسة
الرياضة املفعلة

3,364

3,906

4,449

4,991

يقدم مؤرش األداء الرئييس
ملحة عامة عن املنتجات
الرياضية الشاملة املتاحة
للجمهور للمشاركة واالنخراط
يف األنشطة الرياضية (مثل
املالعب والساحات ومسارات
السباق واملراكز املائية
والصاالت الرياضية ومراكز
تسلق الصخور ومالعب كرة
القدم ومراكز الغوص ومراكز
القفز باملظالت) .ويتم تحديد
األهداف استنادًا إىل املعايري
الدولية ألفضل البلدان يف منط
الحياة.

االقتصاد
الريايض

%

نسبة الرياضة من
إجاميل الناتج املحيل
للبلد

0.1%

0.1%

0.2%

0.3%

يقيس مؤرش األداء الرئييس
نطاق اتساع املنتجات الرياضية
وانتشارها وجودتها كمؤرش
عن االستهالك .ويتم تحديد
األهداف استنادًا إىل املعايري
الدولية ألفضل البلدان يف
نواحي األساليب الحياتية.

الرياضيون
يف دورة
االلعاب
االوملبية
الصيفية

العدد

عدد الرياضيني
املشاركني يف دورة
األلعاب األوملبية
(باستثتاء الفرص
املحققة من دون
منافسة)

7

نسبة األفراد
النشطني

%

نسبة األشخاص
املامرسني لألنشطة
الرياضية والبدنية بشكل
إسبوعي

13%

n/a

15%

n/a

16%

7

18%

يقيس مؤرش األداء الرئييس ما
إذا كان قد تم تحقيق نجاح عىل
الصعيد الدويل يف الرياضة
االحرتافية ويجرى تحديد
ء عىل املعايري
األهداف بنا ً
العاملية
يقيس مؤرش األداء الرئييس
نسبة النشاط البدين لدى
السكان .ويجري تحديد األهداف
ء عىل املعايري العاملية
بنا ً
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مؤرش األداء
الرئييس

الوحدة

التعريف

خط
األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

عدد البنى
التحتية الثقافية

عدد

تقيس شمولية البنية
التحتية املتاحة واتساع
نطاقها

158

240

322

405

زيادة عدد البنى التحتية الثقافية
والفنية الشاملة واملفتوحة أمام
الجمهور (مثل املسارح واملعارض
الفنية واملكتبات العامة وأماكن
املوسيقى وقاعات الحفالت
املوسيقية ودور األوبرا) ،فضالً عن
التطورات األيقونية (مثل ،دور األوبرا
واملدينة اإلعالمية) لتتناسب مع
األماكن املوجودة يف ملدن الدولية

عدد األنشطة
الثقافية

عدد

حساب عدد الفعاليات /
املهرجانات املعروضة
سنويًا

278

1908

3538

5167

تقديم أنشطة ثقافية وفنية جديدة
سنويا لتنشيط البنية التحتية املشيدة
حديثا (مثل املرسحيات والعروض
الكوميدية وعروض الرقص واألوبرا
والحفالت املوسيقية واملعارض )
لتضاهي أفضل العروض الدولية

املشاركة يف
املهرجانات
الثقافية الكربى

عدد

تقييم براعة الفنانني
السعوديني

0

ال
ينطبق

ال ينطبق

5

زيادة مقدار مشاركة الفنانني
السعوديني يف املهرجانات الدولية
عرب القطاعات الثقافية الفرعية (مثل
مؤمتر آرت بازل ،ومهرجان كان لألفالم،
إلخ) ليك تضاهي أفضل املامرسات
يف فئتها ..يتم االعرتاف باملهرجانات
املختارة عىل مستوى العامل وهي
مبثابة وكيل لتحديد التطور النوعي
للمملكة عرب جميع القطاعات الثقافية
الفرعية.

عدد الكتب
املنشورة
الجديدة

عدد

عدد األفالم
السعودية
املنتجة

عدد

نسبة إنفاق
عىل
املستهلك
النسبة املئوية
العروض الثقافية

228

تحديد كمية الكتب
املنشورة يف جميع
أنحاء اململكة العربية
السعودية

230000

23667

24333

25000

مضاعفة كمية الكتب املنشورة
سنويًا لتحفيز عروض الرتفيه املنزيل،
ومتكني املواطنني السعوديني من
الوصول إىل مجموعة أكرب من الكتب،
والتحرك نحو مستويات توفري الكتب
املوجودة يف أفضل البلدان من حيث
جودة الحياة

تحديد كمية األفالم
املنتجة يف اململكة
العربية السعودية

0

4

9

13

تطوير صناعة السينام املحلية يف
اململكة العربية السعودية لتصبح
رائدة إقليميًا يف هذا املجال ولتعزز
القيم العربية يف جميع أنحاء العامل

تقييم مستوى
املشاركة العامة يف
العروض الثقافية
املختلفة

0.110%

0.1170% 0.1135%

0.120%

تحسني مستويات املشاركة لتحقيق
زيادة بحوايل  2xيف مستويات
اإلنفاق الثقايف لألرس بغية الوصول
إىل مستوى أفضل  10بلدان من حيث
جودة الحياة املستخدمة يف عملية
القياس
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مؤرش األداء
الرئييس

الوحدة

التعريف

خط األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

عدد أماكن الرتفيه

عدد

عدد أماكن الرتفيه
الكائنة خارج املنزل

154

189

225

260

يقيس مؤرش األداء الرئييس عدد أماكن
الرتفيه التي تعمل بكل طاقتها ومفتوحه
للجمهور ( مثل املنتزهات والحدائق
املائية وحدائق الحيوانات واحواض
األسامك والحدائق النباتية واملالعب
ومراكز املؤمترات والساحات الداخلية
وسباق السيارات ومضامر سباقات الخيل
والجامل والسينام ومراكز الرتفيه العائلية
ومسارات الدراجات ومالعب الجولف والتزلج
عىل الجليد والحدائق واملحميات الوطنية
ومضامر الرماية ونادي اليخوت ومراكز
العاب االنرتنت واملراكز املائية ) وقد
حددت األهداف لتتناسب مع أفضل البلدان
يف العامل

عدد العناوين
الفريدة للفعاليات
الرتفيهية

عدد

عدد العناوين الفريدة
للفعاليات الرتفيهيه

216

263

310

358

يقيس مؤرش األداء الرئييس ما اذا كان
بإمكان املواطنني الوصول اىل عناوين
الفعاليات الرتفيهية املميزة ( مثل
الحفالت املوسيقية والعروض املرسحية
والعروض الكوميدية والسريك وما اىل
ذلك ) والتاحه يف أفضل بلدان العامل
األخرى

إنفاق األرس عىل
إجاميل الرتفيه

%

حجم نفقات األرسة
عىل األنشطة
الرتفيهية

1.7%

1.8%

2%

2.30%

يقيس مؤرش األداء الرئييس مشاركة
األفراد يف قطاع الرتفيه عن طريق تحديد
متوسط مبلغ األموال التي تنفقها األرس.
ويجري تحديد األهداف بناء عىل املعايري
العاملية

عدد وسائل
اإلعالم املتاحة

عدد

عدد وسائل اإلعالم
املتاحة يف البالد
(التلفزيون الراديو،
الصحف)

181

النسبة أفضل
العناوين املتاحة
خالل  3أشهر من
النرش العاملي

%

عدد العناوين
املتاحة (مثل الربامج
التلفزيونية والكتب
واأللعاب وأقراص
الفيديو الرقمية /
األقراص املدمجة
وغريها)

NA

257

NA

333

NA

409

NA

يقيس مؤرش األداء الرئييس مدى توفر
الخيارات الرتفيهية املختلفة داخل املنزل
ويجري تحديد األهداف بناء عىل أفضل
املامرسات الدولية
يقيس مؤرش األداء توافر وتوقيت
املحتوى الرتفيهي املنزيل ،مرتجام
باللغة العربية ،يف اململكة العربية
السعودية .وسيتم تقييم التوافر من خالل
تحليل وجود أعىل  50بندا يف األمازون
لكل فئة من البنود يف اململكة العربية
السعودية .قد تتغري الفئات لتتكيف مع
االبتكارات يف قطاع الرتفيه
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مؤرش األداء
الرئييس

الوحدة

التعريف

خط األساس

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

عدد محالت األطعمة
واملرشوبات

عدد

قياس عدد محالت
الطعام والرشاب لكل
مليون نسمة

28410

29227

30042

30859

تطابق مستوى توافر املطاعم
واملقاهي يف املدن األكرث حيوية،
تم تطبيق متوسط القيم يف املدن
املعيارية للمطاعم واملقاهي لكل
مليون نسمة عىل معدالت سكان
املدن الكربى باململكة العربية
السعودية البالغ عددها  13مدينة
لتحديد األهداف ،وجرى النظر يف
مستويات السياحة للمدن املعيارية
وأهمية بعض املدن السعودية أثناء
مواءمة األهداف لتالئم الوضع يف
اململكة العربية السعودية.

عدد املطاعم  
الراقية (املطاعم
التي تم منحها نجمة
ميشالن)

عدد

تقيم عدد املطاعم
التي تشتغل فيها
طهاه نجمة ميشالن

1

ال
ينطبق

ال ينطبق

نسبة إنفاق
املستهلك عىل
عروض األطعمة
واملرشوبات

النسبة
املئوية

تقييم مستوى
املشاركة العامة
يف تقديم منتجات
األطعمة واملرشوبات

5.57%

5.57%

5.57%

3

5.57%

قياس عدد املطاعم اململوكة/
املدارة من قبل الطهاة الحائزين عىل
-3نجمة ميشالن حول اململكة العربية
السعودية لتعزيز جودة عروض
الخدمات املقدمة .تعرف املطاعم
التي يديرها الطهاة الحائزين عىل
-3نجمة ميشالن بالجودة العالية
لألطعمة التي تقدمها ،كام يتم
االستفادة من مدى توافر املطاعم
التي ميتلكها  /يديرها هؤالء الطهاة
باعتبار ذلك مؤرش لجودة منتجات
األطعمة واملرشوبات.
الحفاظ عىل نفس املستوى من
اإلنفاق عىل منتجات األطعمة
واملرشوبات مبجرد تقديم فرص
الرتفيه اإلضافية يف البالد ،واستمرار
الحفاظ عىل معدل اإلنفاق الحايل
حتى يتسنى تصنيف اململكة العربية
السعودية من بني البلدان املعيارية
األخرى باعتبارها واحدة من البلدان
التي تصل نسبة نفقاتها إىل أعىل
املعدالت
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مؤرش األداء
الرئييس

الوحدة

التعريف

خط
األساس

مساحة املوالت
باملرت املربع
للفرد

باملرت
املربع

2018

2019

2020

املربرات املنطقية واالفرتاضات

قياس حجم
مساحات بيع التجزئة
التي تقدمها مراكز
التسوق يف جميع
أنحاء البالد

0.15

0.163

0.176

0.189

توسيع نطاق مساحات بيع التجزئة لتتناسب
مع العروض التي تقدمها الرشكات الكربى
(يف دولة اإلمارات العربية املتحدة).
توفري مساحة إضافية لبيع للتجزئة هو
أحد العوامل الهادفة لتنفيذ املزيد من
األنشطة الرتفيهية (أي التسوق)

نسبة متثيل
العالمات التجارية
العاملية

النسبة
املئوية

تقييم أعىل معدل
النتشار العالمة
التجارية

ال ينطبق

ال
ينطبق

ال ينطبق

ال
ينطبق

تسهيل الوصول إىل أفضل العالمات
التجارية لبيع التجزئة حتى يتسنى تصنيف
اململكة العربية السعودية للمملكة
العربية السعودية ضمن أفضل  20دولة
فيام يخص “تواجد تجار التجزئة عىل
الصعيد العاملي” تصنفهم مؤسسة
“ “ CBREيف التقارير األولية .فئات التجزئة
املوجودة يف الرتتيب :القهوة واملطاعم،
االلكرتونيات االستهالكية ،األدوات املنزلية
واملتاجر،
األزياء الفاخرة واألزياء املتوسطة
األزياء واملالبس املتخصصة والسوبر
ماركت وغريها  -متجر الحيوانات األليفة،
والكيميايئ ،والكتب ،واملوسيقى)

عدد املشاريع
األيقونية

عدد

عدد مجموعات
الهواة

عدد

يقيس عدد
املشاريع األيقونية
البارزة يف املدن
السعودية

0

0

0

1

عدد مجموعات
الهواة الفعالة

0

150

300

450

بناء  3مشاريع بارزة يف املدن الثالث
الرئيسية يف اململكة العربية السعودية
لزيادة شهرة املدينة عىل غرار ديب
(سيتي ووك) ،متنزه املارينا ،منطقة
التصميم ،برج خليفة ،الخ) لتكون مبثابة
محور مركزي لنمط الحياة ولتحسني التصور
الدويل للمملكة العربية السعودية
زيادة عدد مجموعات الهواة الفعالة
		
ملشاركة السعوديني فيها
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