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 وأهميتها لألخصائي االجتماعي فى مجال التنمية الحضريةالمراصد الحضرية 

 إعداد                                                         
 أ.د. خليل عبد المقصود عبد الحميد                                                  

 قسم الخدمة االجتماعية   -استاذ التنمية والتخطيط                                               
 جامعة أم القري–كلية العلوم االجتماعية                                             

 :مقدمة
المليار نسمة   األرض  تعدى عدد سكان 1804عام   بحلوليتزايد سكان العالم على نحو مستمر ف

:  1927في عام   .إلى نحو أربعة أضعاف خالل القرن العشرين وبدؤا تزايًدا سريًعا، حتى زاد العدد 
  بلغ 1974مليار نسمة، وفي عام  3إلي  1960مليار نسمة، ووصل عام  2تضاعف العدد الى 
مليار نسمة، ووصل العدد الى  5بلغ العدد  1987مليار نسمة، وبحلول عام   4عدد سكان األرض  

مليار   7، ووصل تعداد سكان األرض 1999لميالد عام  مليار نسمة قبل نهاية األلفية الثاني ل 6
 .20121نسمة فى عام 

فإن   2(United Nations population Fund)وطبقًا إلحصاءات صندوق االمم المتحدة للسكان
ما يزيد على نصف عدد هؤالء السكان يعيشون فى المدن، ومن المتوقع أن تزداد هذه األعداد مع  

ألعداد علي حساب المناطق الريفية التى يهجرها سكانها بحثًا عن خدمات  زداد هذه ا، وتمرور الوقت 
ومرافق أفضل وفرص عمل أكثر دخاًل عن تلك الموجودة فى المناطق الريفية فيما يسمي بالهجرة  
الداخلية حيث ينتقل السكان من المناطق الريفية او الصحراوية الى المناطق الحضرية، ومن ثم  

لوافدة على المناطق الحضرية فى إحداث العديد من المشكالت فى المناطق  تتسبب هذه األعداد ا
من المشكالت المرتبطة بالنمو الحضري وتدهور المرافق والخدمات  الحضرية، والتى تعاني أصالً 

 المقدمة لسكانها. 

 
1 www.wikipedia 2015/8/29 بحث بتاريخ 

2 UNPF: state of world population 2014.N.Y.2014. 

http://www.wikipedia/
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شباع  لحضرية تهتم بإوضع خطط للتنمية الحضرية للمناطق ان الحاجة تتطلب ضرورة إومن ثم ف
جات السكان والعمل على تنمية هذه المناطق واالرتقاء بها، وتحسين المرافق والخدمات، احتيا 

 وتطوير المناطق العشوائية، وجعلها مناطق أقل هشاشة، ماديًا وبشريًا. 

صحيحة ودقيقة وكافية عن كافة  بيانات ومعلومات ن هذه الخطط التنموية تتطلب وفى نفس الوقت فإ
، ولما كانت قضية الحصول على المعلومات بهذه تم تطويرها واالرتقاء بهاالجوانب الحضرية التى سي

فقد تباينت السبل من أجل الحصول على    ،المواصفات من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية الحضرية
مم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى  ودقيقة وكافية، وقد توصل مركز األبيانات ومعلومات صحيحة  

رق التى تساعد وتفيد فى توفير المعلومات التى تخدم عملية التنمية الحضرية هي  أن من أنسب الط
يساعد المرصد في تأمين  حيث  . (urban Observatory) ما يسمي ب " المرصد الحضري" 

أرضية إحصائية للتعامل مع المشكالت التي وّلدها نمو المدينة واالتجاه المتزايد نحو التحّضر والتي  
كالت كالبطالة وانتشار العشوائيات ما أدى إلى تدهور مستوى اإلمداد بالخدمات فاقمت بعض المش

كالمياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء. ويستمد مشروع المرصد الحضري أهميته مما سيوفره  
من معلومات إحصائية حول عملية التنمية في جميع جوانبها العمرانية واالقتصادية والبيئية ليتم  

  استنتاج مجموعة من المؤشرات لوضعها أمام متخذي القرار لتحقيق تنمية حضرية مستدامةتحليلها و 
  .  ةتوفر حياة جديدة لمواطني المدين

لى معلومات وبيانات عن  إوبما أن الخدمة االجتماعية تعمل فى مجال التنمية الحضرية وتحتاج 
فإن األمر يتطلب ضرورة   ،يالمجتمع المحلي الحضري الذي سيتعامل معه األخصائي االجتماع 

لمامه بطبيعة االجهزة المساعد معرفة األخصائي االجتماع  ة التى يمكنه االستعانة بها فى القيام  ي وا 
وهنا تظهر أهمية المرصد الحضري فى إمداده بالبيانات والمعلومات والمؤشرات التى  ،بعمله المهني
رورة معرفة االخصائي االجتماعي بالمرصد  القيام بدوره المهني الصحيح، وبالتالي ضتساعده على 

 الحضرى وأهدافه وكيفية عمله ونماذج من المراصد الحضرية على مختلف المستويات.

واألهداف والوظائف وسنتناول فى هذه الورقة المرصد الحضري من حيث المفهوم والنشأة والتطور 
بعض التجارب للمراصد الحضرية  ، والهيكل التنظيمي للمرصد الحضري مع استعراض لالتى يقوم بها

 على المستويات العالمية واالقليمية والوطنية والمحلية.  
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 المفاهيم: 
 المرصد الحضري: مفهوم

يعتبر المرصد الحضري أحد أهم دوافع التنمية من خالل توفير المعلومات الدقيقة التي يستند عليها  
لجني ثمار مجهودات المرصد القرار  في وضع الخطط والسياسات التنموية مما يساعد على اتخاذ 

بأنه: مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل   1 المرصد الحضري  أحمد صغير  يري. الحضري
المؤشرات الحضرية التي تساهم في إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعة  

وهو جهاز استشاري لمعدي سياسات   يجابية،نواحي السلبية وتطوير النواحي اإل تقييمها للتغلب علي ال
 التنمية الحضرية. 

هو آلية وأداة عمل تنموية تهتم بإنتاج المؤشرات الحضرية على بيانات رقمية دقيقة تعكس  -
خصوصية المجتمع المحلي بهدف قياس األداء التنموي والمساهمة في دعم القرار فيما يخص التنمية  

 ركي بين شركاء التنمية.المستدامة بحيادية وشفافية في اطار تشا

هو آلية تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية في التنمية الحضرية وتشاركية مع القطاع  -
 الخاص والجمعيات األهلية التي تعمل مجتمعة في مسار عملية تنمية المدن الحضارية.

  (Sustainable Urban Development)التنمية الحضرية المستدامة.مفهوم 

: توسيع اختيارات الناس وقدراتهم، وتحسين نوعية حياتهم، من  2ير مفهوم التنمية المستدامة إلىيش ▪
خالل تكوين رأس المال االجتماعي الذي يستخدم بأكثر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات  

 األجيال الحالية دون تعريض حاجات األجيال المستقبلية للخطر.

البيئية، االجتماعية،   تدامة في أربعة مجاالت رئيسية هي: االقتصادية،تتركز مجاالت التنمية المس و 
 مؤشرًا .  134، وتقاس بواسطة  والمؤسسية

 

المعهد العربي إلنماء المدن،المكتب االقليمي للمدن العربية ببرنامج عرض للمفاهيم والتجارب للمراصد الحضرية، أحمد طه محمد صغير:  1
 األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

مر "نحو تنمية إسكانية مستدامة" ، مقدمة لمؤت:التنمية اإلسكانية المستدامةالمجلس الوطني االتحادي، دولة اإلمارات العربية المتحدة  2
 1، ص 2008أكتوبر  14-12أبوظبي، 
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ن المقومننات السياسننية واالجتماعيننة واألخالقيننة  وتكمننن المبننادر الرئيسننية للتنميننة المسننتدامة التنني تكننوس
 :1إلرسائها وتأمين فعاليتها هي كالتالي

 نسان على حصة عادلة من ثروات المجتمع وطاقاته.اإلنصاف: أي حصول كل إ -1
 التمكين: أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع القرارات أو التأثير عليها. -2
حسنننن اإلدارة والمسننناءلة: أي خضنننوع أهنننل الحكنننم واإلدارة إلنننى مبنننادر الشنننفافية والحنننوار والرقابنننة  -3

 والمسئولية.
 بين كل الفئات االجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات األخرى.التضامن: بين األجيال و  -4

 
 نشأة المراصد الحضرية: 

 United Nations Human Settlements البشريةأنشيء مركز األمم المتحدة للمستوطنات   ▪

Programme (UN - Habitat)  عملية التحضر المتصاعدة   م للعناية بمسار1969في عام
، وبعد البشرية بفانكوفر )الموئل األول(م انعقد المؤتمر العالمي للمستوطنات 1976، وفي عام  عالمياً 

م( وبدعم من البنك الدولي قام المركز بإعداد برنامج مؤشرات قطاع المأوى  1989ثالثة عشر عامًا )
لتفعيل أجندة الموئل األول ليمكن الجهات الحكومية ذات الصلة من إدارة قطاع اإلسكان وتوفير  

 شرات المتصلة بالطلب والعرض لسوق اإلسكان بهدف تمكين القطاع الخاص من مقابلة المؤ 
عملت األمم المتحدة على ترسيخ االهتمام بقضايا السياسات  كما .2احتياجات اإلسكان بالمدن

 . 19883اإلسكانية والتنمية وذلك بإقرار االستراتيجية العالمية للمأوى في عام  

  التنمية الحضرية المستدامة " " ي المجال اإلسكاني إلى ظهور مفهوم أدت جهود األمم المتحدة ف ▪
سياسة قطاع  لربط بوضع برنامج لقياس "مؤشرات اإلسكان"  1990والذي تبلورت مفاهيمه في عام 

 .4اإلسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 

 1، ص 2005، الجامعة اإلسالمية، غزة، متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشرات اإلحصائيةنعيم سلمان بارود:  1

 أحمد طه محمد صغير:عرض للمفاهيم والتجارب للمراصد الحضرية، مرجع سبق ذكره  2

 2س الوطني االتحادي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص المجل 3

 2المرجع السابق،ص 4
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فقد تم   1996ت البشرية باألمم المتحدة)الموئل( في عام أما في المؤتمر الثاني لمركز المستوطنا  ▪
تطوير مفهوم "مؤشرات قطاع اإلسكان" إلى مفهوم أشمل وهو "المؤشرات الحضرية" لتضم بجانب 
 مؤشرات قطاع اإلسكان قطاع النقل، وقطاع البنية التحتية، وقطاع التنمية االقتصادية واالجتماعية.

( اتضح جليًا  1995ن1993م( خالل الفترة ) 1996ثاني )اسطنبول عملية التحضير للموئل ال وخالل
بأن قطاع اإلسكان لوحده ال يعكس عملية التحضر وال يمكن تطويره عن معزل عن بقية القطاعات  

والعوامل المنفعلة به والمؤثرة عليه من سكان وبيئة واقتصاد واجتماع ونقل وبنية تحتية ومرافق 
طاع اإلسكان لتصبح المؤشرات الحضرية. بل أصبح ينظر إلى  وخدمات. فتم تطوير مؤشرات ق

نجاح القطاع العمراني وخدماته كوسيلة لتوطين المرامي االجتماعية واالقتصادية والثقافية للسكان.  
وعليه تم بلورة مفهوم الحيز المكاني للمدينة أو المحافظة كوحدة تحليلية شاملة لكل عوامل التنمية  

 .1الحضرية 

للمستوطنات   مركز األمم المتحدة بدأ،  2000فى عام  ةد المتحم لألم إعالن األلفية  باعتماد و  ▪
: (د 7الغاية )، 7الدول األعضاء نحو الهدف  رز فيالمحن التقدم ع داد تقاريره إع الموئل()البشرية 

مليون شخص من سكان   100، تحقيق تحسن كبير في حياة ما ال يقل عن 2020بحلول عام )
ي  ف بهاوق موث ت معلوما ى علول الحصى ال، تحتاج الهابيتات بذلكومن أجل القيام  (.رةاألحياء الفقي

والخدمات  كنالس  عليول الحصي فوت التفاول حت لمحادم وتق (زمنيا) ة حديثرية و الحضطق المنا
 .2األساسية في المدن 

 لماذا المرصد الحضري؟
حيث يساعد متخذي وصناع  لحضرية يعد المرصد الحضري بمثابة وسيلة داعمة إلدارة التنمية ا

  .3على التنبؤ بنتائج برامج التنمية القرار
 

 

 أحمد طه محمد صغير:عرض للمفاهيم والتجارب للمراصد الحضرية، مرجع سبق ذكره 1

ربي إلنماء المدن،نيروبي، كينيا ، ترجمة المعهد العالحضرية المراصد إنشاء دليلبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية) الموئل(  2
 .4، ص 2009، 

تجربة أمانة منطقة المدينة المنورة فى التنمية الحضرية من خالل المخطط ندوة التنمية الحضرية بين النظرية والتجارب العملية:  3
 .2010/ 5/ 26-24، مراكش ، المغرب، االقليمي والمرصد الحضري للمنطقة
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 :المرصد الحضري أهداف
 :1يري أحمد طه أن المرصد الحضري يعمل على تحقيق مجموعة من األهداف هي 

تفعيل العملية التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية   .1
ية المستدامة لعدم مقدرة الجهات الحكومية منفردة للقيام بها الستجابة حاجات  التنمية الحضر 

 السكان اآلنية والمستقبلية باإلضافة إلى استقطاب الدعم السياسي واإلداري والمالي للمرصد.
 رصد األوضاع الحضرية ومساراتها.  .2
 المكاني المحدد. إعداد إطار المؤشرات الحضرية الذي يعتبر نموذج لمكونات التحضر بالحيز .3
 إنتاج المؤشرات التي تستنبط من المرتكزات الحضرية لإلطار. .4
إنتاج المؤشرات وتحليلها والمقارنة فيما بينها بالمدن أو المحافظات أو المستوى الوطني   .5

 والمستويات العالمية. 
 دعم صناع القرار في إعداد السياسات الحضرية التي تستجيب الحتياجات الساكنين.  .6
 ة وتقييم ومن ثم تقويم خطط وبرامج التنمية الحضرية في عملية دائرية وحيوية مستمرة. متابع  .7
توطين أفضل الممارسات في مجال التنمية الحضرية على كافة المستويات بالتركيز على أفضل   .8

 الممارسات بين المدن في البلد الواحد.
 ربط الشركاء بشبكة الكترونية. .9

 درء األخطار واإلنذار المبكر. .10
 االلتزام بتوحيد المعايير والمواصفات العالمية في تعريف وحساب المؤشرات. .11
يجاد الفرص المتاحة   .12 بذل الجهد في تحديد المكونات الحضرية التي تميز خصوصية المدينة وا 

 وتحديد المخاطر والمهددات الحضرية والعمل على إعداد مؤشرات لكل منها وتحليلها.
 بناء القدرات والتدريب. .13
توفير مجموعة مؤشرات كمية ونوعية تقدم قياسًا    ا يجمع آخر أهداف المرصد الحضري فىبينم

لمتغيرات األداء التنموي، االقتصادي واالجتماعي والعمراني، بهدف تحسين مستوي التنمية الحضرية  
 .1وعالج المشكالت التى تعاني منها المدن ومواطنيها 

 

 هيم والتجارب للمراصد الحضرية، مرجع سبق ذكرهأحمد طه محمد صغير:عرض للمفا 1
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 :2مهام المرصد الحضري

 ة الراهنة فى شكل قاعدة معلومات رقمية جغرافية. رصد األوضاع الحضري  -1
أداة مقارنة لألداء التنموي   تحويل المعلومات والبيانات واإلحصاءات إلي مؤشرات كمية توفر -2

 عبر الزمن أو مع مدن أخري.
 ، ودالالتها التنموية فى ما يختص بشئون التنمية الحضرية. صناع القرار بالمؤشرات إمداد  -3
 لتقارير الخاصة بقياس مستوي األداء فى مجاالت التنمية الحضرية.إعداد الدراسات وا -4
 المساهمة فى وضع السياسات ورسم خطط التنمية الحضرية المستدامة.  -5
 بناء القدرات الحضرية فى المدينة على أساس توليد المعلومات وتحليلها ونشرها. -6

 :3آليات تأسيس وتشغيل المرصد 

 الشركاء العليا بإنشاء المرصد وتكوين مجلس المرصد من إصدار قرار من السلطة المحلية -1
 ( .م والقطاع الخاص والمجتمع المدنيالقطاع العا)
 لتى يتبع لها المرصد.اتحديد الجهة   -2
 تعيين مدير المرصد من السلطة المشرفة على المرصد .  -3
وبناء القدرات لفترة   م بالتدريب مع بيت خبرة إلنشاء المرصد وتشغيله لدورة عمله األولى والقياالتعاقد -4

 لى سنتين. إسنة ونصف 
نشاء المرصد بما فيه مخصصات وظائف الهيكل -5  التنظيمي .  رصد ميزانية مبدئية لتأسيس وا 
 تأسيس بنية تقنية المعلومات وشبكة المرصد .-6
 

 العوامل التى تزيد من فعالية دور المرصد الحضري فى التنمية الحضرية المستدامة: 
تيجة للخبرات المتراكمة فقد أشارت العديد من الدراسات الى مجموعة من العوامل التى تعمل على  ن

 :1استدامة المرصد الحضري وقيامه بدوره على نحو فعال وهي 
 

بيروت،   40، مجلة بحوث عربية، ع المراصد الحضرية " فكرتها. نشأتها. مهامها األساسية. متطلباتهاسيد محمد عبد المقصود:  1
 .93، ص 2007خريف 

 .94-93المرجع السابق: ص  - 2

 ، المعهد العربي إلنماء المدن، الرياض، إنشائها ودور المعهد ومساهماتهإطاللة المراصد الحضرية وكيفية احمد طه محمد صغير:  3
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 تحديد مهمة أو رؤية وأهداف واضحة للمرصد الحضري. -1
 بما يدعم وجوده.توفير الدعم السياسي لفكرة المرصد الحضري من قبل السياسيين الموجودين   -2
 توفير التمويل المالي المستمر والدعم المؤسسي. -3
 ارتباط المؤشرات مباشرة باالهتمامات المحلية.  -4
 التقليل من المؤشرات التى يتم تغطيتها خاصة فى بداية نشأة المرصد. -5
 ملخصات(. -نشرات  -)دراسات أن يتوافر له مردود واضح يتم توزيعه ونشره على الشركاء  -6
 .تيجية تواصل جيدة مع المجتمع المحلي ومع الشركاءاسترا وضع -7
 التنسيق المستمر مع الجهات العاملة فى نطاق المرصد. -8
 االستثمار المستمر فى التدريب لبناء قدرات العاملين بالمرصد الحضري. -9
 

 :2المؤشرات الحضرية 
أسئلة محددة  يعد المؤشر مقياس يلخص معلومة تعبر عن ظاهرة أو مشكلة معينة ، وهو يجيب على

يستفسر عنها صانع القرار. والمؤشر يوفر معلومة كمية أو نوعية تساعد في تحديد أولويات التنمية  
عداد خطط تحقيق أهداف تحسين جودة حياة مواطني   الحضرية، وهو أساس لوضع السياسات وا 

 المدينة. 
 

 :3المؤشرات الحضرية والتنمية المستدامة 
أحد اآلليات ذات الفعالية لقياس مدى التقدم المستهدف  -هة  من ج –تعد المؤشرات الحضرية 

للتجمعات الحضرية بمستوياتها المختلفة صوب النتائج المنشودة للتنمية المستدامة، ومن جهة أخرى  
فإن هذه المؤشرات الحضرية تمثل في مجملها أرضية صلبة وواقعية لعملية اتخاذ القرار التنموي  

يتها في القياس التنموي فإنها تقدم تصور معياري رقمي يمكن حسابه  الكفء. فأما من حيث فعال

 

دليل مبادرة تعزيز التفوق واتباع أفضل الممارسات فى اليات المراقبة المحلية والمراصد الحضرية الوطنية فى المدن العربية واالسالمية: 1
 .2008مانة منطقة المدينة المنورة، المدينة المنورة، نيروبي، برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأ إنشاء مرصد حضري،

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس نبذة عن المراصد الحضريةعلي عبد الحميد:  2

 علي عبد الحميد: نبذة عن المراصد الحضرية جامعة النجاح الوطنية، نابلس 3
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ودمجه في معادالت ومقارنته بالمدن أو بالدول األخرى دوريا بحيث يعطي صورة واضحة عن حالة  
التنمية، وأما من حيث كفاءته في عملية اتخاذ القرار فإنه يمكن من خاللها متابعة التغيرات الدورية 

 تقدم أو التراجع في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة للتجمعات الحضرية. الواقعية نحو ال
 :1تصنيف المؤشرات الحضرية ومجموعاتها االساسية 

أوصى المرصد الحضري العالمي بمركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتطوير مؤشرات بكل  
المؤشرات على مجموعة  دولة ومجتمع محلي لتعكس خصوصياته، ومن المهم أن تحتوي هذه 

المؤشرات األساسية لتحقيق المقارنة بين المدن والدول في مجال إنجازات التنمية الحضرية. وقد أعلن  
 ( مؤشر تعتبر الحد األدنى على كل المستويات.  51المركز الحضري العالمي أن مجموعة الن )

 ( في مجموعات:  51وقد تم تصنيف هذه المؤشرات الن )       
 مجموعة المؤشرات الحضرية    -                           .وعة البيانات األساسيةمجم -
 لمؤشرات اإلسكانية  امجموعة  - 

 كاآلتي:  ( مجموعات حسب مصادر البيانات 7وتم إعادة تصنيف المجموعات الثالث في )       
 شرات ( مؤ 10وعددها )                     مجموعة مؤشرات الخلفية العامة  - 
 ( مؤشرات  9وعددها )    مجموعة مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية  - 
 ( مؤشرات  5وعددها )                    مجموعة مؤشرات البنية األساسية  - 
 ( مؤشرات  5وعددها )                              مجموعة مؤشرات النقل - 
 ( مؤشرات  5وعددها )                        مجموعة مؤشرات إدارة البيئة  - 
 ( مؤشرات  9وعددها )                         مجموعة مؤشرات المحليات  -  
 ( مؤشرات 8وعددها )                          مجموعة مؤشرات اإلسكان  - 

 : مستويات المراصد الحضرية
 بالمستوي االقليمي الذي يتعامل مع  تتعدد مستويات المراصد الحضرية من المستوي العالمي مروراً 

أقليم أو مجموعة دول مثل الدول العربية، ثم المستوي الوطني على مستوي الدولة ، وأخيرًا المستوي  
 

 ”د والمؤشرات الحضريةالمراص“ قضايا معمارية وعمرانية معاصرة :إبراهيم ابو حميد 1
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اذج لكل مستوي من هذه المحلي على مستوي اإلمارة أو المحافظة أو المدينة. وفيما يلي نتناول نم 
  المستويات.

      1al Urban Observatory)(Globالمرصد الحضري العالمي 
المرصد الحضري العالمي هو مجموعة برامج مترابطة لبناء القدرات وشبكة عالمية لشحذ وجمع  

داد الموارد لمساعدة المجموعات المشاركة لمتابعة تطبيق أجندة الموئل ولتوسعة القاعدة المعرفية إلع
حضرية  المي من خالل المراصد الإن شبكة المرصد الحضري العسياسات وممارسات حضرية أفضل.

تقوم بمساعدة الحكومات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في  الوطنية والمحلية المؤهلة 
 المجاالت اآلتية: 

دارة ومقارنة وتحليل معلومات أحوال ووتائر التحضر. ·  جمع وا 
 يحدد ويعرف ويقّوم السياسات والممارسات الحضرية الناجحة.  ·
 ة تقارير آثار خطط العمل والبرامج الحضرية. كتاب  ·
 تهيئة ظروف أكثر مواءمة لربط المجتمع المدني بعملية إتخاذ القرار.  ·

نشاء المرصد الحضري العالمي بناءًا على طلب لجنة المستوطنات البشرية العالمية ليعمل  ولهذا تم إ
ات المرتبطة والمهتمة بعملية متابعة  كنقطة إرتكاز لمنظومة األمم المتحدة لجميع الشركاء والمجموع

 وتقويم تقدم اإلنجاز في تطبيق أجندة الموئل على مستويات العمل المختلفة .
 

 نماذج لمراصد دولية 
نتعرض هنا إلى بعض التجارب الدولية وذلك لتوضيح التباين واالختالف سواء على المستوى العربي  

 تم أخذها في االعتبار لكل تجربة.  أو على الصعيد الدولي وتوضيح المؤشرات التي
  2كندا  –تجربة المرصد الحضري لمدينة فانكوفر   -

 م. 2004عام   سنة التأسيس: -
 مركز هاربر بجامعة سيمون فريزر بوالية كولومبيا البريطانية.  الجهة المستضيفة للمرصد: -
 مرصد محلي.  مستوى المرصد: -

 
1 http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=646 
2 http://www.rvu.ca 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=646
http://www.rvu.ca/
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 وظيفة المرصد:  -

 جتمع المدني ذات العالقة بمقومات الحياة للمنطقة. تجميع أفكار وأراء الم -
 تتبع معالجة القضايا ذات االهتمام المباشر ألهالي مدينة فانكوفر. -
 تقديم البيانات الصحيحة الموثقة لصناع القرار. -
 أهداف المرصد:  -

 ربط وتنسيق المؤشرات الهامة في اإلقليم.  -
ر المشروعات في اإلقليم ومؤسسات المجتمع المدني  بناء القدرات من خالل المشاركات مع مؤش -

 وشبكات األبحاث. 
ربط العمليات والنتائج بصناع القرار المحليين وغيرهم عن طريق تعدد وسائل اإلعالم والقنوات  -

 التعليمية. 
 الجهات المسئولة عن تنفيذ المرصد:  -

 جامعة سيمون فريزر )مركز هاربر(. -
 ."UN-Habitat"توطنات البشرية مكتب األمم المتحدة للمس  -
 اللجنة االستشارية للمرصد الحضري.  -  المواطن الكندي. -  شركاء عمل المرصد: -
 الخبراء واألكاديميون المتخصصون.  -     الطالب الخريجين. -
 مهام عمل المرصد:  -

نتاج المؤشرات وهي  :وقد مر المرصد الحضري لفانكوفر بثالث مراحل )عمليات( الختيار وا 
 (: عملية البحث 1المرحلة )

 حصر للمؤشراِت اإلقليمِية بالمشاريع ومصادر المعلومات. -
 ،ية للمؤشرات المستخدمة في الصحة،االقتصاد،البيئة،الحكم، الثقافةتلخيص الحالة الوطنية والدول-

 البنية التحتية بالمناطق الحضرية. 
المناطِق الرئيسية لالستدامة اإلقليميِة: بحث كتابات الخبراء المحليين الذي َيوصي بمؤشر في  -

 صحة، بيئة، حكم محلي، هجرة، قضايا أصلية. 
 (: عملية المجموعات الدراسية 2المرحلة )

 مجموعات دراسيِة لدراسة القضايا الذاتية للمنطقة. 8تشكيل -
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مناقشة وأحداث على اإلنترنت للتوصية بمؤشر أساسه  أشهر ِمن ورش العصف الذهني، 6 -
 اطن الكندي.المو 

 (: التعزيز والنشر3المرحلة )
التكامل بين توصيات الخبراء األساسين والمجموعة الدراسيِة، بمساعدِة الطالب الخريجين واللجنة   -

 االستشارية للمرصد الوطني بفانكوفر.
 تعزيز وبناء استراتيجية ِمن التوصيات. -
 إنتاج التقرير الخاص بالمؤشرات ونشر المعلومات. -
 مخرجات المرصد: -

 خلق توافق في األداء حول القيم واالتجاهات الرئيسية. -
 خلق االبتكارات الحضرية الجديدة لقيادة التغيير المستقبلي.  -
 تتبع إعالم السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات واالتجاهات المختلفة في السياسات والتطبيق.  -
 المؤشرات المستنتجة: -

تجت من خالل ثمان محاور وهي الحركة، والقضاء على الفقر، والتنمية  مؤشر ن  24تم حساب 
االقتصادية، والحكم المحلي، واإلسكان، والبيئة الطبيعية، والنظام الغذائي والفن والثقافة حيث تم  

 مؤشرات فقط بكل محور. 3تحديد 
 الدروس المستفادة من هذه التجربة: -

نتباههم على مستوى المنطقة من خالل تقديم مؤشر أساسه  الوصول إلي األفراد والجماعات ولفت ا  -
 المواطن.

 تنفيذ خطة طويلة المدى.  -
 دفع وتشجيع المعرفة المتبادلة حول التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.  -
 التباين واالختالف الفكري والقيمي وما يحتوي من اختالف في الرأي. -
التحرك البناء نحو المفاهيم الشائعة للمؤشرات األساسية،  البدء من وجهات النظر المختلفة، و  -

 الظروف الراهنة، القوى الدافعة، واالتجاهات التي تؤثر علينا جميعًا. 
 االهتمام المباشر بالقضايا المرتبطة بالمواطن.  -

 كينيا  –تجربة ناكورو 
 م.2004عام  سنة التأسيس:
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 وجيا الوسطية. مجموعة تنمية التكنول الجهة المستضيفة للمرصد:
 مرصد محلي. مستوى المرصد:

 وظيفة المرصد: 

مساعدة السلطات المحلية لتحسين عملية صنع القرار عن طريق االستفادة من دقة وتوقيت  -
 المعلومات.

ضمان وصول المعلومات إلي المجتمع من أجل تعزيز المشاركة في التخطيط وعملية صنع   -
 القرار.

 أهداف المرصد: 

 وفير تخطيط حضري وممارسات إدارية مستدامة في كينيا. في إطار ت -
 بناء مهارات فنية وتفعيل مشاركات المستفيدين المحللين. -
 لخلق أدوات المرصد الحضري المحلي.  -
 لتحفيز العمل البلدي مكانيًا، والتخطيط البيئي والممارسات البلدية. -

 الجهات المسئولة عن تنفيذ المرصد: 

 ."UN-Habitat"تحدة للمستوطنات البشرية مكتب األمم الم -
 مجموعة تنمية التكنولوجيا الوسطية. -
 القطاع الخاص. -  المجلس البلدي لناكورو. - المجتمع المحلي. -  شركاء التنمية: -

 مهام عمل المرصد: 

دارة المعلومات كأداة للمجلس البلدي وصناع القرار والمخططين. -  التخطيط وا 
 يد احتياجات ومتطلبات ومناقشات المجتمع وذلك بعرض التنمية الحضرية. أداة السلطة لتأك -
 أداة للمجتمع ليكون قادرًا على المشاركة في التخطيط وعمليات صنع القرار. -

 مخرجات المرصد:

تمت طباعة نتائج تحليل المسح الميداني حول أولويات التنمية الحضرية ومتطلبات الحصول علي   -
 علق بقضايا التنمية الحضرية. المعلومات فيما يت

 يمكن للمنظمات واألفراد استخدامها مجانًا.   "Nakinfo"توفير قاعدة بيانات )ناكإنفو(  تم -
 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 
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 تحقيق التوازي المالي وحفظ ضمان حق المجتمع في حرية الحصول على المعلومات. -
 المجلس البلدي. دمج مشروع المرصد الحضري لناكورو في -
 االتصال بالقرى األخري.  -
 تحديد اللوائح التي تنظم تبادل المعلومات ونشر البيانات. -
 

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية 

 . 1969أسس برنامج المرصد الحضري األمريكي في  سنة التأسيس:

 المراكز البحثية األمريكية. الجهة المستضيفة للمرصد:

 د وطني. مرص مستوى المرصد:
 إجراء األبحاث التي تقود مباشرة إلى خدمة المجتمعات.  - وظيفة المرصد:

 أهداف المرصد: 

 البحث بشكل رئيسي مستند على القضايا األكثر صعوبًة التي ُتواجُه المدينَة. -
 تحديد ونشر الوعي للظروف المحلية واالتجاهات والقضايا، ووضع األولويات المحلية.  -
 ات الحضرية الرئيسية وأنواع الخبرات الالزمة لجمع وتحليل البيانات والمؤشرات.تحديد المؤشر  -
 الجهات المسئولة عن تنفيذ المرصد:  

 . "UN-Habitat"مكتب األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  - مراكز البحوث األمريكية.  -
 المحلية والوطنية(.األجهزة الحكومية ) - المنظمات الخيرية. - الجامعات. - شركاء التنمية:

 منظمات المجتمع المحلي. -
 مهام عمل المرصد: 

مداد المركز  - المركز مع الحكومة والمجتمع المدني يقوموا بتحديد المجاالت البحثية ذات الصلة، وا 
 بالعناصر األساسية لصياغة االستراتيجيات، ووضع منهجيات العمل، وتحليل المعلومات.

السياسات المحلية والجمعيات المهنية وممثلي المنظمات غير   إجراء مشاورات بين واضعي -
الحكومية والمنظمات المدنية لصانعي السياسات، وتدريب المتخصصين والمجتمع المحلي معًا لتبادل  

 وجهات النظر.
 تقوم المراصد الحضرية بتوليد معلومات عن األوضاع والمشاكل المحلية للمجتمعات أينما وجدت. -
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راكز بتمييز واستهداف التحديات األكثر إلحاحًا في تجمعاتهم واقتراح السياسات القطاعية  تقوم الم -
 واالستراتيجيات في سياق األوضاع المحلية.

 مركز البحوث هو الكيان الذي يقرر أي قضايا تستحق االنتباه والبحث. -
أثير في قرار المراكز بشأن  الحكومة المحلية وغيرها من الجهات المعنية يمكن أيضًا أن تكون لها ت -

ما يتم إجراء البحث عنه، وال سيما من خالل الشراكات وتمويل البحث، ولكن دورها األساسي  
 إقتراحي. 

 أمثلة ألنشطة المراصد الحضرية األمريكية:  

 مركز ميامي، والية فلوريدا: أجرت بحثًا على تخطيط ما بعد األعاصير والكوارث الطبيعية. -
 و، والية نيويورك: قامت بدراسة المناطق الحدودية.مركز بوفال -
 كاليفورنيا: ركزت على قضايا الهجرة والجنسية. مراكز -
 المراكز الموجودة في المناطق الحضرية الكبرى ركزت على الجريمة والفقر في المناطق الحضرية. -
ثير من الموارد للقضايا  المراكز الواقعة على المحاور الصناعية والصناعات التحويلية كرست الك -

 المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطاقة.
 مخرجات المرصد:

دارة وتحليل ونشر المعلومات الحضرية متضمنًا المعلومات التجريبية،  - تبنيا لمراكز قابلة لتوليد وا 
 وذلك على قاعدة منتظمة وثابتة، وتطبيق المعلومات في عمليات إتخاذ القرار. 

بالمحافظة على صفحة محلية على شبكة المعلومات الدولية والرسائل اإلخبارية   قامت المراكز  -
والمجالت والدوريات اإللكترونية، وذلك لتزويد المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية بمعلومات  

 عن المدينة وعرض أنشطة المركز.
 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 

لموئل( مكلف من ناحية األعباء البيروقراطية، ولكن فوائده ربط المركز إن إقتراح األمم المتحدة )ا -
 بشبكة أكبر. 

 عدم اعتماد التمويل على الحكومة المحلية فقط.  -
 العالقة مع الحكومة المحلية ينبغي أن تنشأ على أساس جدول أعمال السياسة العامة. -
 إثارة بحث أكاديمي )صالح للنشر( هو أساس سمعة المرصد. -
 التفاعل مع الجامعات األخرى وموثوقية البيانات و... إلخ دليل على بحث مثير عالي الجودة. -
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 العالقةمع الحكومة المحلية أمر أساسي لجودة البيانات. -
 المرصد الحضري اإلقليمي  

إن مهمة المرصد الحضري اإلقليمي هي ربنط المراصد الحضرية الوطنية لمجموعة أقطار متشابهة  
لم العربي ،شرق آسيا ،إفريقيا جنوب الصحراء، ....إلخ ( عن طريق شبكة اتصاالت بين  )العا

المراصد الحضرية الوطنية. وأولويات عمله تتمحور في بناء القدرات بالمراصد الحضرية الوطنية كما  
يهتم بالسياسات والخطط الحضرية على مستوى اإلقليم ويكون نقطة ارتكاز لجمع وتحليل المؤشرات  

رف المتصلة  والمعلومات ذات الصلة بوضع السياسات الحضرية على مستوى اإلقليم وتنمية المعا
 بها. 

  ، بما فيها المكاتب اإلقليمية واللجان التابعة لمنظمة األمم المتحدة ، المنظمات اإلقليمية )الدولية(
يرها تشجع على  والمظلة الدولية للمنظمات غير الحكومية ، شبكات مؤسسات البحوث والتدريب وغ

تنظيم مهام المرصد الحضري على أساس إقليمي. المراصد الحضرية اإلقليمية يمكن أن تنشأ على  
أساس جغرافي صارم فى نظام االيكولوجي، أو مؤسسة أخرى اجتماعية، ثقافيه، إدارية، سياسية  

 وبيئية مشتركة. 
 تقام المراصد الحضرية اإلقليمية لآلتي: 

ميه بشأن القضايا المشتركة، متضمنة القضايا العابرة والقضايا مشتركة من  إجراء مشاورات إقلي ·
 . المنظومة البيئية، اإلدارية أو الثقافية

 .،الدالئل واألساليب والمؤشرات تطوير وتعديل أدوات منطقة محددة ترعى حلقات عمل إقليميه بشأن ·
 . ارسات الوطنيةتنظم بالتعاون مع شركاء آخرين، مسابقات ومعارض ألفضل المم ·
 .المساهمة في تطوير ونشر المواد التدريبية بلغات المنطقة ·
 . تنسيق تدريب المدربين في مجال بناء القدرات للمؤسسات الوطنية والمحلية ·
، تصنيف وتحليل بيانات  ة والشركاء في المنطقة على تجميعتساعد المراصد الحضرية الوطني ·

 .المؤشرات وأفضل الممارسات 
 . هيل تبادل وتقاسم الدروس المستفادة بين البلدان والمدن في المنطقة الحضرية اإلقليميةتس ·
 . التنسيق بين برامج البحوث الحضرية اإلقليمية ·
 . تحديد نقاط اتصال التعاون التقني والبحث  ·
تقرير عن التطور المحدث، الفرص والمعوقات للمرصد الحضري العالمي إلدراك القضايا المتعلقة   ·

 بالمنطقة وأولوياتها في عمليات الحكومية الدولية.
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: إن مهمة المرصد الحضري الوطني هي إنشاء شبكة اتصاالت بين  المراصد الحضرية الوطنية

لمساعدة في بناء قدرات المراصد المحلية والعمل على  المراصد الحضرية المحلية وتسهيل مهامها وا
 . وتطوير السياسة الحضرية الوطنية جمع المؤشرات الحضرية الوطنية من أجل إعداد 

؛ بوصنفها هيئنة الستشناري النوطني القنائم أو وكالنة: كجنزء منن الهيكنل اويمكن أن يأخنذ أشنكاال عديندة
، المنشننأ فنني معظننم (NHCللجنننة الوطنيننة للموئننل )؛ أمانننة اق وطنيننة للمراصنند الحضننرية المحليننةتنسنني

كجزء من أكاديمية أو مؤسسنة بحثينة، منظمنة غينر حكومينة البلدان المحضرة لمؤتمر الموئل الثاني ؛ 
. الهندف األول لوطنينة. فالمراصد الحضرية الوطنية تعد بمثابة هيئات استشارية للسياسات اأو نقابات 

، توصنني ولهننذه الغايننة. لوطنيننة، إذا كننان غيننر موجننود أصننالامنهننا وضننع إطننار السياسننات الحضننرية 
 المراصد الحضرية الوطنية باالتي: 

إجراء مشناورات واسنعة النطناق للمراجعنة أو لوضنع خطنة وطنينة للعمنل وطنني فني ضنوء التزامنات  .1
 وتوصيات جدول أعمال الموئل واألولويات المقترحة عن طريق عمليات استشارية.

سننات الحضننرية الوطنيننة فنني توجيننه عمليننة تنفيننذ برنننامج العمننل الننوطني عننرض إطننار العمننل للسيا .2
عداد وتنفيذ لخطط العمل المحلية.  وا 

اقتننننراح خيننننارات لتنسننننيق األهننننداف القطاعيننننة، معتمنننند علنننني أسنننناس المؤشننننرات الحضننننرية وأفضننننل  .3
 الممارسات 

سننتويين تننوفير إطننار عمننل تنسننيقي لعمليننات جمننع وتحليننل واسننتخدام المؤشننرات الحضننرية علننى الم .4
 الوطني والمحلي.

 تنظيم مسابقات ومعارض، بالتعاون مع شركاء آخرين، ألفضل الممارسات. .5
تنظننيم بننرامج تدريبيننه لصننانعي السياسننات والفنيننين علننى الصننعيدين الننوطني والمحلنني، علننى تولينند  .6

 واستخدام المعلومات التجريبية.
 .الحفاظ على برنامج المؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل الوطنية .7
تنسننيق التقيننيم وتننوفير المننوارد الالزمننة لبننناء القنندرات للتنفيننذ، رصنند وتقيننيم برنننامج العمننل الننوطني  .8

 وخطط العمل المحلية .
تنظنننيم شنننبكات للتننندريب والتعلنننيم، بالتعننناون منننع الشنننركاء المعنينننين علنننى جمينننع المسنننتويات، بنننين  .9

 مجال تحسين البيئة المعيشية. الوكاالت، السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في
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إنشاء صفحة على شبكة االنترنت لتوفير المعلومات للمجتمع المدني حنول السياسنات الحضنرية  .10
 الوطنية، وتوثيق األنشطة للمرصد الحضري الوطني ومجموعات الشركاء.

 
 :إنشاء مرصد حضري وطني

اء هيئنة وطنني ال يعنني إنشن  نشناء مرصند حضنريإكما هو في المراصد الحضرية المحلية، أن عملينة 
ي الوطني: خذ مهام المرصد الحضر أ، يكون هناك بالفعل كيانا قادرا على جديدة. ففي معظم الحاالت 

، جامعنننننة أو مؤسسنننننة بحنننننوث حضنننننرية وطنينننننة كنننننإدارة التخطنننننيط القنننننومي، ووزارة التنمينننننة الحضنننننرية
 الحضنننريون المرصننند منظمنننة غينننر حكومينننة أو القطننناع العنننام والخننناص. ويجنننوز أن يكننن ، واجتماعينننة

 .الشركاء متعدد  نظام أو واحد  كيان الوطني
 

: يمكن أن يكون المرصد الحضري المحلي وكالة حكومية أو مركز بحوث المراصد الحضرية المحلية
أو مؤسسة تعليمية تعين في تطوير واختبار المؤشرات. إن المرصد الحضري المحلي ألّي مدينة هو  

طط تنميتها الحضرية حيث أنه ينسق التعاون بين واضعي السياسات  نقطة ارتكاز لوضع سياسات وخ
 والخبراء وممثلي الشركاء وأن يعزز ويقوي هذا التعاون على المستوى المحلي. 

ونجاح أو فشل السياسة الحضرية مصممة أساسا على مدي اسنتجابتها لألولوينات المحلينة. لنذا شنجع 
 محلية كمؤسسة على مستوى المدينة:المرصد الحضري العالمي إنشاء مراصد حضريه 

 إلشراك صانعي السياسة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار  .1
 لتوليد المعلومات بشأن المواضيع والمشاكل المحلية  .2
 لتشجيع سياسة ردود الرأي محليا لالحتياجات واألولويات  .3
 لن:، يعد المرصد الحضري المحلي نموذج كخطة محلية لسياسة المعلومات  .4
 العمل مع مجموعات الشركاء لوضع وتطبيق المؤشرات وآليات التقييم لمنطقة حضريه ومجتمعه.  -
جنراء تقييمنات وتحلنيالت األثنر بنناء علنى طلنب السنلطات  - المحافظة علنى إدارة نظنم المعلومنات وا 

 الشركاء.مجموعات و المحلية 
دار  - ، على لتجريبيةبما فيها المعلومات ا، ة وتحليل ونشر المعلومات الحضريةبناء القدرات لتوليد وا 

  .أساس ثابت ومنتظم وتطبيق المعلومات في صنع القرار
تحديننند الشنننروط واالتجاهنننات وأولوينننات القضنننايا منننن خنننالل البحنننوث والعملينننات االستشنننارية التننني  -

 المحليين ومؤسسات المجتمع المدني.تنطوي على المسئولين 
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 .اتيجيات القطاعية في إطار خطة عمل محليةاقتراح خيارات لتنسيق السياسات واالستر  -

الخطوات المقترحة للسلطات أو الجماعات إلنشاء أي من مرصد حضري محلي، وطني،  
 إقليمي: 

 تشكيل فريق توجيهي يحدد عمليات وطرق تعيين المرصد الحضري فى أي مستوى   -1
ياسات، والجمعيات عي السجراء مشاورات )اجتماعات، حلقات دراسية وحلقات عمل( بين واضإ -2

 ، وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية على: المهنية
 جعل واضعي السياسات والممارسين المهنيين والمجتمع معا من أجل تبادل اآلراء.  -
 تحديد االحتياجات ذات األولوية وتحديد قضايا السياسية.  -
الالزمة لجمع وتحليل بيانات المؤشرات لقياس تحديد المؤشرات الحضرية الرئيسية وأنواع الخبرة  -

 استعراض وتحديث خطة العمل الوطنية. 
 تقييم قدرة الكيانات القائمة على:   -3
القيام بجمع بيانات المؤشرات الحضرية وتحليلها ووضع معايير لرصد األحوال واالتجاهات   -

 الحضرية 
حضرية وتوثيق أفضل الممارسات الممكنة  أو التعلم من الممارسات الجيدة في اإلدارة التحديد و/ -

 .للتقاسم مع المراصد الحضرية المحلية، الوطنية، اإلقليمية األخرى
ة على  إشراك جميع الفئات المهتمة في التوليد والتحليل واإلدارة ألهميتها في تشكيل السياسة العام -

 ، وتنفيذ ورصد أثر السياسات وتقييمها. المستوى المحلي في التنمية
 إنشاء المرصد الحضري بين الهيئات المختصة يؤدي إلى: -4
 . تطوير برنامج عملها والميزانية بواقع كل سنتين -
 .تحديد وبرمجة احتياجاتها من بناء القدرات  -
 . البحث عن ميزانيه ومصادر تمويل أخرى -
 .مواصلة عمليات التشاور -
 

 محلية عربية لمراصد نماذج
ة موضوع إنشاء المراصد الحضرية للدول العربية أهمية كبيرة، وهو ما  ُتولي جامعة الدول العربي

يقتضي إنشاء شبكة من المراصد الحضرية الوطنية والمحلية بكل دولة عربية، وتحث الجامعة الدول 
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العربية ومدنها بل والجهات المعنية بالتنمية الحضرية على إنتاج المؤشرات الحضرية كأداة أساسية  
عداد الخطط لتحقيق التنمية الحضرية الوطنية والمحلية.لصناع القرار   في رسم السياسات وا 

وتشير الدراسات التحليلية للبيانات المتاحة عن تجارب الدول العربية في مجال المراصد الحضرية  
تجميع   إلى تواضع تلك التجارب حتى اآلن وعدم شموليتها واستمراريتها بشكل عام نظرًا لغياب آليات 

البيانات. وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه التجارب في المملكة العربية السعودية وسوريا   وتحديث 
 واألردن ولبنان والبحرين:

 المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة 

بدأت تجربة إنشاء المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى كمجرد فكرة تم طرحها من قبل  
ورة وبالتعاون والتنسيق مع مجلس المنطقة الذي أوصى بإنشاء أول مرصد أمانة منطقة المدينة المن 

حضري على مستوى المملكة العربية السعودية بالمدينة المنورة الكبرى تحت إشراف أمانة منطقة  
هن، وسرعان ما توالت الخطوات اإلجرائية والتنفيذية  1424المدينة المنورة في شهر ربيع الثاني لعام 

قيع وثيقة تعاقد بين أمانة منطقة المدينة المنورة والمعهد العربي إلنماء المدن ومكتب وتوج ذلك بتو 
، ومازال هذا اإلنجاز نابضًا  المكاتب االستشارية( وأحد UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 بالحياة متجددًا يزداد أهمية ودعمًا من قبل متخذي القرار 
مؤشرًا في   68م بإنتاج  2004ة المنورة الكبرى والذي بدأ عام قام المرصد الحضري المحلي للمدين

مؤشرًا،  107باكورة انتاجه ، ثم قامت إدارة المرصد بتطوير حزمة المؤشرات إلى أن وصلت حاليًا 
مؤشرًا محليًا، وقد اشتملت المؤشرات الدولية على حزمة المؤشرات  25مؤشرًا دوليًاو  82منها 

مؤشر باإلضافة إلي مجموعة المؤشرات الدولية لمبادرة  51لبالغ عددها الرئيسية للرصد الحضري وا
، أما المؤشرات المحلية فهي ذات طبيعة خاصة  فال ومؤشرات ضمن القائمة الشاملةحماية األط 

لمجتمع المدينة المنورة والتي تم استنباطها من خالل مجموعات وورش العمل لشركاء التنمية والتي  
 ات الحج والعمرة.من أهمها حزمة مؤشر 

 1  جدة محافظة المرصد الحضري المحلي ل 

مؤشرًا عند بدايته،   80م بإنتاج 2007قام المرصد الحضري المحلي لمحافظة جدة والذي بدأ عام 
عداد قاعدة  والبنك الدولي في UN-Habitatالموئل  حيث اتبع المرصد توصيات مركز تصميم وا 

(  5كما جاء في مؤتمر اسطنبول )+ رات المتفق عليها دولياً البيانات الالزمة إلنتاج مجموعة المؤش

 
1 http://juo.jeddah.gov.sa/content/default.asp 

http://juo.jeddah.gov.sa/content/default.asp


21 

 

، كما هناك المؤشرات  موعة مؤشرات ضمن القائمة الشاملةمج م. باإلضافة إلى اختيار2001عام 
المحلية ذات الطبيعة الخاصة لمجتمع جدة والتي تم استنباطها من خالل مجموعات وورش العمل 

 لشركاء التنمية. 
 1 رة بريدةالمرصد الحضري لحاض

يعتبر المرصد الحضري أداه لمعاونة صانع القرار فيالتعرف على المشاكل التي تعاني منها المدن  
( ووضع السياسات والبرامج التنفيذية للتغلب عليها ويعتبر  تطور تلك المشاكل )سلبا أوأيجاباومتابعة 

 قاطرة التنمية الحضرية المستدامة  المرصد الحضري
 

 سوريا –دينة حلب المرصد الحضري لم

 م . 2003عام   11شهر  سنة التأسيس:
 المجلس المحلي لمدينة حلب. الجهة المستضيفة للمرصد:

   مرصد محلي. مستوى المرصد:

 وظيفة المرصد: 

 يساهم المرصد في معرفة أثر البرامج العمرانية على بيئة المدينة.  -
 محلية وجعلها أكثر استجابة لألولويات. يوفر البيانات الدقيقة بحيث تساعد على تفعيل الخطط ال -
 يوفر أدوات التحليل المنهجي على مختلف المستويات. -
 إحداث اتفاق بين اآلراء المختلفة بشكل واقعي ووفق نهج جماعي  -

 أهداف المرصد: 

 رصد وتحليل البرامج العمرانية والتنموية. -
 المتعاقبة.  إمداد مجلس المدينة وباقي اإلدارات باألوضاع الحضرية -
 المساهمة في تنسيق جهود اإلدارات المشاركة في عمليات المتابعة لتقييم جهود التنمية.  -
 توفير مؤشرات تكون األساس في عملية المتابعة والتقييم  -
 المساعدة على تشكيل مراصد حضرية أخرى في سوريا. -

 الجهات المسئولة عن تنفيذ المرصد: 

 
1 http://www.marsad-buridah.com 

http://www.marsad-buridah.com/
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 ."UN-Habitat"وطنات البشرية مكتب األمم المتحدة للمست -
 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة   - منظمة المدن العربية. -."ESCWA"اإلسكوا  -

 : مهام عمل المرصد

 تحديث دوري للتقارير الوصفية والمكانية.  -        تطوير نظام إدارة المعرفة. -
 مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة. -

 مخرجات المرصد:

 بحيث باتت أي دائرة قادرة على االستعانة بالمراصد لتزويدها بالقرار الرشيد.للمعلومات،قاعدة وبنك -
إنشاء مرصد حضرى وطنى ومرصد حضري محلى فى محافظة السويداء كمحافظة رائدة وتقديم   -

 المساعدة الفنية لمركز التنمية المحلية المستدامة. 
 المؤشرات المستنتجة: 

مرصد حلب المأوى من خالل تأمين حماية حق حيازة المسكن   من المؤشرات التي اهتم بها
 والحصول على السكن المالئم والترويج لتأمين الحصول على األراضي السكنية. 

 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 

 دقة المعلومة التي يتم أخذها من الدوائر الرسمية.  -
 وسنويًا.  ضرورة أرشفة عمل المؤسسات والدوائر الرسمية شهرياً  -
 الحرص على جمع المعلومة من مصدر القرار.  -
 ضرورة تنمية بناء القدرات. -            إنشاء قاعدة وبنك للمعلومات. -
 

 التجربة األردنية 
 م. 1995بدأ برنامج المؤشرات الحضرية عام   سنة التأسيس:

 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري.  الجهة المستضيفة للمرصد:

 مرصد وطني.  توى المرصد:مس 
 وظيفة المرصد: 

 مراقبة ورصد قطاع اإلسكان لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان.  -
 أداة لبناء قاعدة معلومات المدن وتقييم أداء قطاعات التنمية المختلفة بها.  -
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 أهداف المرصد: 

 حليل. تطوير قاعدة بيانات تسمح بالت  -       تحديد وجمع المؤشرات الحضرية. -
 مساعدة الدول األخرى في استخدام وتطوير برنامج المؤشرات الحضرية. -

 الجهات المسئولة عن تنفيذ المرصد: 

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة. -    المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري. -
 لبنية التحتية. الجهات المعنية بخدمات ا -  منتجي الخدمات. - سكان المدينة. - شركاء التنمية:

 المؤسسات التمويلية. - القطاع الخاص. - إدارات المدن. - الحكومات المحلية. -
 المنظمات غير الحكومية )المجتمع المدني(.  -

 مهام عمل المرصد: 

 وضع المعايير التي يتم من خاللها اختيار وتحديد المؤشرات الحضرية. -
 تحديد الفئات المستخدمة للمؤشرات. -

 المرصد:مخرجات 

قام المرصد الحضري بوضع الهرم المعلوماتي الذي يبدأ بالبيانات في قاعدته وينتهي بالمعايير في   -
 قمته مرورًا باإلحصاءات والمؤشرات.

قام بتقسيم المؤشرات إلى جزئين يتضمن األول برنامج المؤشرات اإلسكانية والجزء الثاني يتضمن   -
 برنامج المؤشرات الحضرية. 

 ت المستنتجة: المؤشرا

، كما تم تطوير مجموعة المؤشرات مؤشر رئيسي كحد أدنى مطلوب رصده 46تم االتفاق على 
 مؤشرًا(.75الشاملة والتي تضم )

 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 

 ضرورة توحيد مفاهيم وتعريفات المؤشرات وفق البيانات المطلوبة. -
 والمستوى الوطني لحساب المؤشرات. ضرورة توفر البيانات على مستوى المدينة -
 استمرارية التحديث المستمر للبيانات. -
 ضرورة توفر بعض المؤشرات موزعة حسب النوع )ذكر /أنثى(.  -
 عدم اعتماد مصادر البيانات على التقارير واإلحصاءات السنوية واألبحاث العلمية فقط. -
 ضرورة وضع منهجية للعمل لضمان استمرارية المرصد. -
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 تجربة مملكة البحرين 

 م.1999في نوفمبر  BUIPبدأ برنامج المؤشرات الحضرية البحريني   سنة التأسيس:
 مدينة المنامة. الجهة المستضيفة للمرصد:

 مرصد وطني.  مستوى المرصد:
توسيع قاعدة المعلومات لتنمية السياسات المساعدة في اتخاذ القرار من أجل   وظيفة المرصد:
 معيشة لسكان الحضر بالمملكة البحرينية.تحسين أحوال ال

 أهداف المرصد: 

 تعريف واختيار المؤشرات الحضرية األساسية لقياس األداء والتقدم في القطاع الحضري.  -
 تطوير القدرات البشرية ألصحاب المصلحة الرئيسية في البحرين. -
 وضع إطار مؤسسي لبرنامج المؤشرات الحضرية بمملكة البحرين. -

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة. -  ت المسئولة عن تنفيذ المرصد:الجها
 مؤسسات المجتمع المدني.  - القطاع الخاص. -

 شركاء التنمية: 

 وزارة التعليم ومؤسسة اإلحصاءات العامة.  - وزارة الصحة.  - وزارة اإلسكان والبلديات والبيئة. -
 تي تتبع وزارة الداخلية. محافظة العاصمة وال -  وزارة األعمال والزراعة. -
 مركز البحرين للبحوث والدراسات. -

 مهام عمل المرصد: 

 تطوير المستوطنات البشرية القائمة والحديثة.  - دعم التخطيط اإلقليمي. -
 المساعدة في إعداد خطة استعماالت األراضي الوطنية البحرينية.   - مساعدة وزارة الصحة. -
 لبشرية المستدامة وتفعيلها.إنشاء قاعدة بيانات للتنمية ا -
 دعم مشروعات المياه والبيئة بمملكة البحرين.  - 

 مخرجات المرصد:
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أصدر المرصد الحضري البحريني تقريرًا استعرض فيه هرم المعلومات وربطها بالفئات المستفيدة،  
لحضرية  كما استعرض أجندة الموئل. ثم حدد التقرير تدفق األنشطة والمخرجات لبرنامج المؤشرات ا

 والعالقة بين المراصد المحلية وبرنامج المؤشرات الحضرية الوطني. 
وقد حدد المرصد الحضري البحريني فئات المستفيدين من برنامج المؤشرات الحضرية وهم المواطنون  
وخاصة سكان المناطق الحضرية والفئات المتوسطة والفقيرة ، أيضًا من المستفيدين بصورة مباشرة  

لمؤشرات أصحاب المصلحة والمشاركون في إنشائه من القطاع الخاص ومؤسسات  من برنامج ا
 المجتمع المدني. 

 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 

 قياس التطور الحضري واالجتماعي والثقافي للمجتمع.  -
 أهمية المعلومات والبيانات اإلحصائية وضرورة وضع آلية للتحديث المستمر.  -
 

 يل )لبنان(تجربة بلدية سن الف
 . م2000عام   سنة التأسيس:

 بلدية سن الفيل. الجهة المستضيفة للمرصد:

 مرصد محلي. مستوى المرصد:

تطوير برنامج المؤشرات الحضرية وتطبيقاته كأداة في اتخاذ القرار التنموي   - أهداف المرصد:
 على مستوى السلطة المحلية.

 الجهات المسئولة عن تنفيذ المرصد: 

 منظمة المدن العربية.  -."ESCWA"قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة اال -
 المعهد العربي إلنماء المدن. -."UN-Habitat"مكتب األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  -

 البلدية واإلدارات الحكومية -القطاع الخاص.    -  شركاء التنمية:

 مهام عمل المرصد: 

 لسكان والمباني السكنية.إعداد استمارة االستبيان حول ا -
 تنفيذ خطة العمل إنطالقًا من الواقع الميداني للبلدية وحدودها اإلدارية. -

 مخرجات المرصد:
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تم إدخال معلومات حي الجباية على برنامج نظم المعلومات الجغرافية وبذلك أصبح لدينا مادة   -
 أولية عن أوضاع سكان البلدة وتعدادهم.

كاملة عقارية لمنطقة سن الفيل وذلك بهدف استخدامها في برنامج الن  بدأ العمل على خريطة -
GIS. 

صدار المؤشرات األساسية.لنش "UN-HABITAT"تم التنسيق مع المرصد الحضري العالمي  -  روا 
 المؤشرات المستنتجة: 

 . +5لمؤشرات الرئيسية لرفعها إلى اسطنبول  ة لمثلمؤشر الخاصة بالهابيتات والم 23تم حساب الن 
 الدروس المستفادة من هذه التجربة: -

 القيام بميكنة العمل البلدي وتقييم مستوى البيانات والمعلومات لدى البلدية. -
 االعتماد على المسوح الميدانية في حساب بعض المؤشرات وربطها بنظم المعلومات الجغرافية. -
 .المحلية والوطنيةاستمرارية عمل المرصد مرهونة بتغطية نفقاته من قبل الجهات  -
 

 :1التجربة المصرية
م تحت  1998أول ندوة علمية حول المراصد الحضرية للدول العربية بمصر في مطلع عام  أقيمت 

م كلّفت الهيئة بإعداد المؤشرات الحضرية 1999وفي عام   رعاية الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
دن بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة بدعم  م قام المعهد العربي إلنماء الم2001لمصر، وفي عام  

م ووفقًا لقانون البناء منحت الهيئة  2008وفي عام   فني لمدينة طنطا إلنشاء مرصدها الحضري.
مسئولية تطوير المؤشرات العمرانية وتحديثها بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات  

والمرافق والتنمية العمرانية بشأن تنظيم المراكز  م صدر قرار وزير اإلسكان 2009وفي عام  المختلفة.
اإلقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمراني بتأسيس وحدة للمرصد 
الحضري بكل مركز إقليمي. وهكذا انتشرت المراصد الحضرية بالمدن المصرية تحت رعاية الهيئة  

 العامة للتخطيط العمراني. 
 ف المرصد الحضري الوطني المصري :أهدا

 

 مرجع سابقأحمد طه محمد صغير:عرض للمفاهيم والتجارب للمراصد الحضرية،  1
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مداد متخذي القرار وصانعي السياسات باألوضاع   · رصد وتقييم السياسات التنموية الوطنية وا 
 الحضرية المتتابعة .

 · تنسيق جهود الشركاء في عمليات المتابعة والتقييم . 
 نها . · اإلعداد إلنشاء المراصد الحضرية المحلية وتكوين شبكة متكاملة للربط بي 

 ترتيبات إنشاء ومهام المرصد الحضري الوطني:
 أواًل : ترتيبات إنشاء المرصد الحضري :

 · وضع تصور لهيكل المرصد الوطني .
 · تكوين مجموعات العمل الرئيسية .

 · وضع خطة لرفع كفاءة العاملين بالمرصد الحضري الوطني .  
 ن المصرية كمراصد تجريبية.· وضع خطة إلنشاء مراصد حضرية محلية فى عدد من المد 

 ثانيًا : مهام عمل المرصد الحضري :
 · إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية . 

· متابعة وتحديث المؤشرات الحضرية واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب وخصوصية المجتمع  
 المصري والمنطقة العربية . 

 · قياس كفاءة المؤشرات في إعادة صياغة السياسات . 
 السياسات التنموية الوطنية والمحلية .  تطور· رصد 

الحضري اإلقليمي العربي والمرصد  · ربط العمل بالمراصد الحضرية المحلية بكل من : المرصد 
 الحضري العالمي . 

 · تدريب العاملين بالمراصد الحضرية المحلية. 
 · إعداد التقارير والنشرات العمرانية .

 .· تنظيم لقاءات دورية )محلية وعربية( 

 

 1أهم إنجازات المرصد الحضري الوطني

 أواًل : فى مجال إعداد وتطوير المؤشرات : 

 
 /http://nuo.gopp.gov.eg العمراني، للتخطيط العامة الهيئة موقع 1
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إعداد المؤشرات الحضرية على المسنتوى النوطنى والمحلنى لمندينتي طنطنا واإلسنماعيلية وتضنمينها  -
 .  5فى التقرير الوطنى المقدم فى مؤتمر أسطنبول + 

عننداد دراسننة حننول "االسننكان بمصننر: المشنناكل تطننوير المؤشننرات الحضننرية فننى مجننال اإلسننكان و  - ا 
 . KOICAوالقضايا ومقترحات الحلول" بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي 

 ثانيًا : فى مجال تنظيم ورش العمل والحلقات النقاشية :
ئنى مؤتمر التوازن البي -ورشة عمل تدريبية حول "دور المراصد الحضرية وأهمية إعداد المؤشرات"  -

 . 2000فبراير  –والتنمية الحضرية المستدامة 
 -ورشة عمل تدريبية حول "كيفية إعداد المؤشرات ووضع خطنة عمنل للمرصند الحضنرى النوطنى"  -

 .  2000أغسطس 
عننداد المنندربين بالمراصنند الحضننرية بالبلنندان العربيننة"  - مننؤتمر -ورشننة عمننل تدريبيننة حننول "تأهيننل وا 

 .  2001أبريل  -ضرية الجيدة واإلدارة الح ةتأمين الحياز 
 . 2002مارس –تنظيم حلقة نقاشية حول "تسهيل الدعم المالى والفنى للمرصد الحضرى الوطنى"  -

 
 الخالصة:

تشير الورقة إلى بدايات نشأة المرصد الحضري كآلية لجمع البيانات والمعلومات حول 
حضرية التى تفيد العاملين فى  الوضع فى المناطق الحضرية والذي تطور الى وضع المؤشرات ال

وتتعدد المؤشرات الحضرية التى يتم   مختلف مجاالت التنمية والتخطيط فى المجتمع الحضري،
ثالث  في  مؤشرًا تم تصنيفها (51) فى حدها األدني جمعها على المستوي الحضري حيث تشمل

 :  هي مجموعات 
 مجموعة المؤشرات الحضرية    -                           .مجموعة البيانات األساسية -
 لمؤشرات اإلسكانية  امجموعة  - 

إلى المستوي الدولي حيث استخدمت المؤشرات للداللة على وتمتد فائدة المراصد الحضرية  
مدي تحقيق هدف منن أهنداف األلفينة وهنو الهندف السنابع " الغاينة د". كمنا تتبناين مسنتويات المراصند 

وعلنني  وي االقليمنني حتننى المسننتوي المحلنني مننرورًا بالمسننتوي الننوطنى.مننن المسننتوي العننالمي إلننى المسننت
مستوي الوطن العربي تتعدد المراصد من سوريا الى لبنان واالردن الى السعودية ومصر، وقند شنهدت 
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مثننل مرصنند المدينننة ، وقامننت بوضننع مؤشننرات خاصننة بهننا مراصنند تحقيننق العدينند مننن االنجننازات هننذه ال
 من المؤشرات الخاصة بالحج والعمرة.المنورة والذي وضع مجموعة 

وعننند تننناول التجربننة المصننرية فننيمكن االسننتفادة مننن مراكننز المعلومننات التننى أقامهننا مشننروع  
علنننى كافنننة المسنننتويات المحلينننة بداينننة منننن مسنننتوي القرينننة وصنننوال  (شنننروق) المتكاملنننة التنمينننة الريفينننة

حضنننرية حينننث تعننند قاعننندة أساسننننية ذلنننك علنننى مسنننتوي المحافظننننات الريفينننة واللمسنننتوي المحافطنننة، و 
للحصننول علننى البيانننات علننى مسننتوي األحينناء ورفعهننا للمسننتويات االداريننة األعلننى وفقننًا لنندليل عمننل 
سنيوفر الكثينر منن المعلومنات والبياننات منن خننالل مؤسسنات قائمنة بالفعنل ولنن تكنون مكلفنة للحكومننة 

( الننى Grass Roots Organizationولكنهنا تحتناج إلنى إعنادة توجينة باعتبارهنا مؤسسنة قاعدينة )
جاننننب الجمعينننات األهلينننة المنتشنننرة علنننى كنننل بقننناع مصنننر يمكنننن أن يعمنننل المرصننند الحضنننري بشنننكل 

 متكامل مع هذه المؤسسات العاملة بالفعل على المستوي المحلي فى مصر.
مما سبق يتبين لنا ضرورة معرفنة االخصنائي االجتمناعي الحضنري بهنذه المراصند وطبيعنة  

أهميتننه فننى الحصننول علننى البيانننات والمعلومننات والمؤشننرات التننى تفيننده وتوضننح منندي التقنندم دورهننا و 
الننذي يحننرزه فننى عملننه المهننني بأسنناليب علميننة واضننحة ومحننددة ورقميننة، الننى جانننب مننا يحققننه علننى 

 مستوي األهداف المعنوية.
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