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قدم للنرش يف 1441/9/3 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1442/2/17 هـ

كأداة  اململكة  يف  احلرية  املراصد  تشغيل  واقع  والتحليل  بالدراسة  الورقة  هذه  تتناول  البحث.  ملخص 
ملساعدة متخذي القرار عىل إدارة الشأن العمراين وحتديد األولويات يف ختطيط املدينة ومد اخلدمات. تسعى 
هذه الدراسة لتقييم هذه التجربة بعد فرتة تربو عن العقد الواحد من التشغيل. فقد عرفت هذه التجربة يف 
بداية انطالقها يف حالة املدينة املنورة، نجاحًا نسبيًا، ثم ما لبثت أن انتكست وشاهبا بعض التعثر يف كثري من 
احلاالت فيام بعد. تم مجع البيانات من خالل املقابالت واالستبيانات ذات األسئلة املفتوحة مع بعض الفنيني 
دعم  أساسًا يف  تكمن  النجاح  أن عنارص  التقييم  من عملية  يتضح  ذاهتا.  تقاريرها  املراصد، ومن  يف خمتلف 
صاحب القرار من أعىل سلطة يف املدينة، وتضافر جهود خمتلف اجلهات يف توفري املعلومات وحتديثها، إضافة 
إىل وجود الكوادر الفنية املتخصصة والتدريب املستمر هلذه الكوادر. كام خُلصت الدراسة إىل أن أسباب التعثر 
يف جتارب مدن اململكة يمكن حرها يف عدم استمرارية الدعم املايل وضعف ميزانيات التمويل، ما أثر سلبًا 
يف تعيني الكوادر املؤهلة والرورية لتشغيل املرصد. كام حصل انحسار الدعم من صاحب القرار إىل جمرد 
الرعاية الرشفية، وهو ما انعكس سلبًا عىل تغذية املرصد بام يتطلبه من معلومات بسبب عدم جتاوب خمتلف 
الفنية  لألجهزة  والتأهيل  التدريب  فرص  نقص  عن  فضاًل  البيانات،  هذه  حتديثهم  وعدم  البيانات  مزودي 
للمراصد. وبسبب هذا الوضع، جلأت املراصد لالعتامد عىل إبرام العقود مع املكاتب االستشارية لتشغيل هذه 
املراصد. لكن بدالً من أن تكون هذه املكاتب املتعاقد معها جزءًا من احلل، صارت جزءًا من املشكلة يف حد 
ذاهتا؛ فبمجرد انقضاء فرتة العقد يتعطل عمل املرصد ويتوقف موقعه عىل النت بسبب انتهاء فرتة العقد. ينتهي 

البحث بتوصيات لتفادي مثل هذا التعثر وهذا الرتاجع.
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املقدمة. 	

ــة  ــىل مراقب ــري ع ــد احل ــة الرص ــوم عملي تق
سياســاهتا  ومتابعــة  املدينــة  يف  التنميــة  عمليــة 
ــا،  ــور يصيبه ــل أو تده ــد أي خل ــة لتحدي التخطيطي
ــن أو تقــدم يعرتهيــا. كــام تســاعد عــىل إجراء  وأي حتسُّ
املقارنــات مــع نظرياهتــا يف املــدن األخرى، ســواء كان 
ذلــك عــىل املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو العاملي، 
الســتيعاب خصائــص املدينــة قيــد الرصــد، ومــن ثــم 
اختــاذ القــرارات الســليمة ملواجهــة أوضاعهــا وحتديــد 
أولوياهتــا وتوجيــه التنميــة احلريــة فيهــا بنــاء عــىل 
مــا يتــم مجعــه وحتليلــه مــن بيانــات ومــا يتــم قياســه 

مــن مــؤرشات.

املراصــد  العتــامد  ســّباقة  اململكــة  كانــت 
احلريــة كأداة لتحســني اختــاذ القــرارات التخطيطيــة 
التنمويــة،  السياســات  ورســم  العمــران،  إدارة  يف 
ــيل.  ــتوى املح ــىل املس ــة ع ــات اإلداري ــط املامرس وضب
ــم  ــذي ت ــورة ال ــة املن ــري للمدين ــد احل وكان املرص
ــل  ــم العم ــد يت ــام 1423هـــ، أول مرص ــاؤه ع إنش
ــة بعــد ذلــك عــىل كامــل مناطــق  ــه، لُتعمــم التجرب ب
اململكــة، وُتتــوج بإنشــاء املرصــد احلــري الوطنــي 
عــام 1437هـــ بقــرار مــن جملــس الــوزراء. وإن 
كانــت هــذه التجربــة قــد شــهدت بعــض النجاحــات 
ــد  ــاًل، فق ــر طوي ــا مل تعّم ــاالت، إال أهن ــض احل يف بع
ــع  ــر والرتاج ــض التعث ــرية بع ــة األخ ــت يف اآلون عان
ــدة. يقــوم هــذا البحــث عــىل تقييــم  يف حــاالت عدي
ــة مســتعرضًا عنــارص بداياهتــا الناجحــة  هــذه التجرب
ــا  ــباب تراجعه ــم أس ــاالت، ث ــض احل ــبيًا يف بع نس

ــاالت. ــن احل ــري م ــتها يف كث وانتكاس

املشكلة البحثية. 2

ــوًا  ــرية نم ــود األخ ــة يف العق ــهدت اململك ش
ــن  ــري م ــه الكث ــم عن ــر نج ــة التح ــارعًا حلرك متس
ــذه  ــىل ه ــني ع ــت القائم ــة، جعل ــات العمراني التحدي
ــرارات  ــاذ الق ــة يف اخت ــاكل مج ــون مش ــدن يواجه امل
املتاحــة  املــوارد  وتوجيــه  األولويــات  وحتديــد 
ــد  ــم ورص ــكان مدهن ــدة لس ــات املتزاي ــة املتطلب لتلبي
احتياجاهتــم. ملواجهــة هــذه التحديــات ومعاجلــة 
تلــك املشــاكل، عمــدت وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة إىل تبنـّـي املراصــد احلريــة يف مجيــع مناطق 
اململكــة وكثــري مــن مدهنــا، إال أن هــذه التجربــة وبعد 
ــرة  ــق فك ــن تطبي ــة م ــة كامل ــن عرشي ــو ع ــا يرب م
ــت  ــق؛ واجه ــن املناط ــري م ــة يف كث ــد احلري املراص
الكثــري مــن التحديــات وعرفــت بعــض النجــاح 
وشــهدت بعــض الرتاجــع. وعليــه؛ أصبــح مــن 
ــباب  ــد أس ــة وحتدي ــذه التجرب ــم ه ــروري تقيي ال
نجــاح إنشــاء وتفعيــل هــذه املراصــد يف بعــض 
احلــاالت، ودراســة عوامــل تعثرهــا وتراجــع نشــاطها 

يف حــاالت أخــرى.

أهداف البحث. 	

ــعودية  ــة الس ــم التجرب ــث لتقيي ــدف البح هي
ــارص  ــرف إىل عن ــة والتع ــد احلري ــغيل املراص يف تش
النجــاح ومكامــن الفشــل يف هــذه التجربــة. كــام 
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــدروس املس ــتخالص ال ــعى الس يس
التجربــة ومــن نظرياهتــا يف مناطــق أخــرى مــن العــامل، 
ــم  لالســتلهام مــن جتارهبــا واالســتفادة منهــا يف تقوي

ــة. ــة يف اململك ــد احلري ــغيل املراص إدارة وتش
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األسئلة البحثية. 	

يســعى البحــث لإلجابــة عــن تســاؤالت 
عــدة، أمههــا:

مــا هــي الصعوبــات واملعوقــات التــي تعرتض  	
ســبيل إدارة وتشــغيل املراصــد احلريــة يف 
ــا يف  ــاءة أدائه ــن كف ــص م ــة وتقل ــدن اململك م
املســاعدة عــىل صناعــة القــرارات التخطيطيــة 
للمناطــق  التنمويــة  السياســات  ورســم 

ــة؟ احلري

مــا هــي مقومــات نجــاح جتربــة تشــغيل  	
ــة  ــدن اململك ــض م ــة يف بع ــد احلري املراص
ــتها  ــباب انتكاس ــي أس ــا ه ــا؟ وم ــرتة م يف ف

وتراجعهــا يف فــرتات أخــرى؟

االختــالالت  	 تقويــم  أســاليب  هــي  مــا 
اإلداريــة والتشــغيلية لرفــع مســتوى أداء هــذه 
ــا  ــة وجعله ــدن اململك ــة يف م ــد احلري املراص
أداة لتوجيــه صناعــة القــرار وحتديــد أولويــات 

ــة؟ ــة العمراني التنمي

أمهية البحث. 	

ــر  ــبة التح ــاع نس ــك يف أن ارتف ــن ش ــا م م
ــري  ــوق بكث ــي تف ــارعة الت ــا املتس ــة بوتريهت يف اململك
املــدن  إدارات  عــىل  ســيفرض  العاملــي،  املعــدل 
الســعودية حتديــات مجــة لضبــط املــوارد املتاحــة 
وتوفــري اخلدمــات ورســم السياســات التنمويــة. ومن 
هنــا، فــال منــاص ملســؤويل هــذه املــدن مــن االعتــامد 
عــىل املراصــد احلريــة كأداة ملســاعدهتم عــىل صناعة 

ــة  ــد األولويــات التنموي ــة وحتدي القــرارات التخطيطي
احلريــة؛  املناطــق  لســكان  اخلدمــات  وتوفــري 
ذلــك أن املراصــد تقــوم أساســًا عــىل مجــع البيانــات 
ــي  ــؤرشات الت ــتخالص امل ــل اس ــن أج ــا م وحتليله
توجــه القائمــني عــىل املدينــة لصناعــة القــرار الســليم 

ــات. ــوارد واخلدم ــع امل ــن توزي وحس

ومــع التحــول مــن أســلوب احلكومــة إىل 
ــن  ــح م ــه أصب ــدن، فإن ــة يف إدارة امل ــلوب احلَْوكم أس
الــرورة بمــكان مســامهة املجتمــع املحــيل وخمتلــف 
القــرار  املدينــة يف صناعــة  الفاعلــة يف  األطــراف 
ــيل.  ــتوى املح ــىل املس ــة ع ــات التنموي ــم السياس ورس
وعليــه؛ فــإن املراصــد احلريــة تكتســب أمهيــة 
قصــوى يف هــذا الشــأن باعتبارهــا أداة تســعى لتفعيــل 
ــني يف  ــف الفاعل ــامهة خمتل ــة ومس ــاركة املجتمعي املش

ــيل. ــتوى املح ــىل املس ــط ع ــة والتخطي التنمي

ــري يف  ــص كب ــود نق ــذا وج ــكل ه ــاف ل ُيض
ــة  ــن جترب ــات ع ــذه الدراس ــل ه ــة ملث ــة العربي املكتب
العربيــة.  املــدن  يف  وتقييمهــا  احلريــة  املراصــد 
ــل هــذه البحــوث يف  ــة مث ــه؛ تكمــن أيضــًا أمهي وعلي
ــات  ــص يف األدبي ــذا النق ــد ه ــهم يف س ــا ستس كوهن
العربيــة عــن املراصــد وتقييــم أدائهــا يف املدينــة 

العربيــة.

اإلطار النظري. 	

إن إدارة املدينــة ورســم سياســاهتا التنمويــة 
ــي  ــبة، ه ــرارات املناس ــاذ الق ــات واخت ــري اخلدم وتوف
ــث إن  ــا. وحي ــني عليه ــغاالت القائم ــم انش ــن أه م
مــدن العــامل النامــي، ومنهــا مــدن اململكــة، اعتمــدت 
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لســنوات طويلــة مبــدأ املركزيــة  centralization يف 
الربجمــة  القطاعيــة يف  التنميــة  التســيري وأســلوب 
sector-based approach to develop-  والتخطيــط
ment؛ فإنــه عــادة مــا يتــوىل كل قطــاع مــن قطاعــات 

ــات  ــط والسياس ــع اخلط ــؤونه ووض ــة إدارة ش املدين
ــم  ــات )األم ــي القطاع ــن باق ــزل ع ــه بمع ــة ب اخلاص
تناســق  لعــدم  أدى  مــا  وهــذا   ،)2003 املتحــدة 
ــة  ــتوى املدين ــىل مس ــة ع ــات التطويري ــض السياس بع
ــد مــن  ــه ال ب ــه؛ فإن وتعــارض بعضهــا اآلخــر. وعلي
ــور  ــن منظ ــة م ــع إدارة املدين ــل م ــود أداة تتعام وج
القطاعــات  بــني مجيــع  شــامل ومتكامــل جيمــع 
وكانــت  املدينــة.  يف  الفاعلــني  خمتلــف  وُيــرشك 
ــوم  ــث يق ــري، حي ــد احل ــي املرص ــذه األداة ه ه
ــالل  ــن خ ــة م ــة يف املدين ــع التنمي ــد وتتب ــىل رص ع
مجــع البيانــات واملعلومــات حــول خمتلــف قطاعاهتــا 
واســتنباط  حتليلهــا  ليتــم  وأنشــطتهم،  وســكاهنا 
مــؤرشات لتســاعد أصحــاب القــرار عــىل رســم 
ــع  ــات لتوزي ــد األولوي ــة وحتدي ــات التنموي السياس
ــات  ــع املخطط ــات ووض ــص املوازن ــوارد وختصي امل
 UN Habitat 2010,) ومتابعــة عمليــة التنميــة وتقييمهــا

.(Esri

وقــد خيتــص املرصــد احلــري بدعــم إعــداد 
السياســات التنمويــة عــىل املســتوى اإلقليمــي أو 
ــة  الوطنــي ومتابعتهــا، كــام قــد يكتفــي برصــد التنمي
ــا.  ــة وتقييمه ــيل للمدين ــتوى املح ــىل املس ــة ع احلري
وحتــى يقــوم املرصــد بــدوره بكفــاءة عاليــة، ينبغــي 
ــة يف  ــراف الفاعل ــف األط ــني خمتل ــة ب ــل الرشاك تفعي
ــزة  ــني يف أجه ــوا إداري ــواء كان ــة، س ــة احلري املنطق

عــن  ممثلــني  أو  االقتصاديــة،  وقطاعاهتــا  الدولــة 
املجتمــع املــدين واملنظــامت غــري احلكوميــة أو القطــاع 
ــاون  ــيق والتع ــع التنس ــىل اجلمي ــي ع ــاص. ينبغ اخل
املوثوقــة واملحدثــة  بالبيانــات  املرصــد  يف تزويــد 
ــة  ــتها، وصناع ــؤرشات ومناقش ــاج امل ــا، وإنت وحتليله
ــا  ــا وتقييمه ــات ومتابعته ــع املخطط ــرارات ووض الق

.)UN Habitat 2009(

يقــوم املرصــد احلــري بمهمتــني أساســيتني، 
تتعلــق األوىل بجمــع البيانــات املوثوقــة مــن خمتلــف 
واألنشــطة  القطاعــات  خمتلــف  حــول  املصــادر 
الســتخراج  وحيللهــا  يعاجلهــا  ثــم  العمرانيــة، 
ــن  مــؤرشات ُتبنــى عليهــا السياســات التنمويــة وحُتسَّ
ــراين.  ــأن العم ــرار وإدارة الش ــاذ الق ــاليب اخت ــا أس هب
وختتــص املهمــة الثانيــة بتبليــغ هــذه املعلومــات 
وتوجهــات املــؤرشات لســكان املدينــة وملختلــف 
الفاعلــني، ســواء كانــوا إداريــني أو سياســيني أو 
أصحــاب  وخمتلــف  اجتامعيــني،  أو  اقتصاديــني 
املتحــدة  األمــم  )برنامــج  املدينــة  يف  املصالــح 

.)2006 )املوئــل(:  البرشيــة  للمســتوطنات 

أخــرى  مهمــة  هلــام  ُيضــاف  أن  ويمكــن 
ــم  ــة والتقيي ــي املتابع ــري، وه ــد احل ــة باملرص مناط
)وزارة  املســتمر  والتعلــم  النتائــج  واســتخالص 
ــالل  ــن خ ــة: 2011(. فم ــة والقروي ــؤون البلدي الش
ــد  ــوم املرص ــتمرار، يق ــا باس ــات وحتديثه ــه للبيان مجع
بإنتــاج املــؤرشات وتطويرهــا، وبالتــايل مالحظــة 
ــات  ــف القطاع ــىل أداء خمتل ــرأ ع ــد تط ــريات ق أي تغ
هــذه  كل  بدراســة  فيقــوم  املدينــة،  يف  واإلدارات 
ــن  ــا م ــا يف غريه ــباهبا وتأثرياهت ــم أس ــريات وفه التغ
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األنشــطة واملجــاالت، ليقــوم بتقييمهــا والتعلــم منهــا 
واســتخالص النتائــج.

ومــن هنــا، فــإن املراصــد احلريــة هــي 
أداة فاعلــة يف إدارة العمــران وختطيــط السياســات 
ــا  ــف قطاعاهت ــني خمتل ــيق ب ــة والتنس ــة للمدين التنموي
ــي  ــة، ينبغ ــد دوره بفاعلي ــؤدي املرص ــا. ولي وإداراهت
أن تتوافــر لــه البيانــات املحدثــة واملوثوقــة باســتمرار 
ــع  ــهم مجي ــي أن يس ــام ينبغ ــع. ك ــكل آيل ورسي وبش
املعنيــني مــن ســكان وسياســيني ومجعيــات غــري 
حكوميــة وممثلــني عــن خمتلــف قطاعــات املدينــة 
التعــاون فيــام بينهــم واملشــاركة يف  وإداراهتــا، يف 
صياغــة التوجهــات والسياســات التنمويــة بــام خيــدم 
ــا  ــًا مم ــتقبلية، انطالق ــة واملس ــع اآلني ــح اجلمي مصال
ــد.  ــتنتجتها املراص ــي اس ــؤرشات الت ــه امل ــي ب توح
وليتمكــن املرصــد مــن أدائــه وظائفــه بفاعليــة، 
ــة  ــورة ألمتت ــا متط ــى تكنولوجي ــه أن يتبن ــنّي علي يتع
ــات يف  ــف اإلدارات والقطاع ــني خمتل ــه وب ــط بين الرب
املدينــة، ليتــم احلصــول حلظيــًا عــىل البيانــات املحدثــة 
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تــأيت أمهيــة املراصــد احلريــة مــن كــون أكثــر 
ــون يف  ــامل )55.27%( يعيش ــكان الع ــف س ــن نص م
املناطــق احلريــة حســب إحصائيــات البنــك الــدويل 
ومــن  اإلنرتنــت(.  الــدويل عــىل  البنــك  )موقــع 
ــة  ــب أمهي ــد تكتس ــذه املراص ــإن ه ــور، ف ــذا املنظ ه
ــا  ــر فيه ــبة التح ــتصل نس ــي س ــة الت ــرب للمملك أك
ــي  ــر اإلحصائ ــام 2025م )التقري ــول ع )88%( بحل

لصنــدوق التنميــة الســعودي 2010(. وممــا ال شــك 
ــة  ــق احلري ــكاين يف املناط ــز الس ــذا الرتك ــه أن ه في
ســيفرض عليهــا حتديــات كبــرية وضغطــًا أكــرب عــىل 
ــرب  ــة أك ــذا صعوب ــوق كل ه ــا، وف ــا وخدماهت مرافقه
ــا  ــذا م ــات، وه ــم السياس ــرارات ورس ــاذ الق يف اخت
ــة  ــات عويص ــام حتدي ــة أم ــح املختص ــل املصال جيع
يف إدارة املــدن وحتديــد األولويــات االســرتاتيجية، 
ــة  ــات وتلبي ــري اخلدم ــة وتوف ــوارد املتاح ــع امل وتوزي
خمتلــف الطلبــات. وعليــه؛ فــإن هنــاك حاجــة ملحــة 
إلنشــاء املراصــد احلريــة جلمــع املعلومــات املوثوقــة 
وحتديثهــا وصياغــة املــؤرشات لتســاعد صنــاع القــرار 
اخلدمــات  توزيــع  التنميــة وحســن  عــىل ضبــط 
السياســات  ووضــع  املــوارد  وترشــيد  العمرانيــة 

ــبة. ــج املناس ــط والربام واخلط

إضافــة لضغــط تركــز الســكان يف املــدن وزيادة 
الطلــب عــىل اخلدمــات، فــإن تغــري أســاليب التســيري 
واإلدارة يف املــدن املتمثــل يف ختــيل احلكومــات املركزية 
عــن جــزء مــن صالحياهتــا لصالــح احلكومــات 
املحليــة عــىل املســتوى املحــيل للمدينــة؛ أدى للتحــول 
ــة  ــي sector-based  يف التنمي ــلوب القطاع ــن األس م
in- ــؤرشات ــىل امل ــم ع ــوي القائ ــلوب التنم  إىل األس
ــا،  ــن هن dicator-based approach to development. م

ــة  ــد احلري ــدأ املراص ــدن مب ــي امل ــة تبنّ ــت أمهي كان
املدينــة املعــارصة يف  آليــة تالئــم إدارة  باعتبارهــا 
معاجلــة التحديــات والقضايــا التــي تواجههــا. ودعــاًم 
هلــذا التوجــه، كان مؤمتــر املوئــل الــذي طــور جمموعــة 
مــن املــؤرشات احلريــة التــي كانــت النــواة لبلــورة 
فكــرة املراصــد احلريــة، حيــث متــت صياغــة دليــل 
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ــج  ــدين )برنام ــع امل ــة املجتم ــة وفاعلي ــة البرشي التنمي
ــة، 2015(. ــتوطنات البرشي ــدة للمس ــم املتح األم

ال شــك أنــه يف ظــل التحــر املتســارع يف 
ــة قصــوى ورضورة ملحــة  ــاك أمهي اململكــة، فــإن هن
للعمــل عــىل إنشــاء وتفعيــل املراصــد احلريــة 
ملواجهــة املشــاكل املتفاقمــة النامجــة عــن هــذا التحر 
الريــع الــذي تعرفــه مــدن اململكــة ومناطقهــا. 
ــاء  ــب إنش ــة يتطل ــد احلري ــل املراص ــاء وتفعي إنش
ــة  ــتوى كل منطق ــىل مس ــة ع ــات حري ــد بيان قواع
مجيــع  مشــاركة  وتســهيل  ودعــم  مدينــة،  وكل 
ــح  ــاب املصال ــة وأصح ــة يف املدين ــراف الفاعل األط
ذات العالقــة، للمســامهة يف تزويــد املرصــد بالبيانــات 
ــرار  ــع الق ــات صن ــم عملي ــة ودع ــة واملحدث املوثوق
 Giri: 2004 UN:) التنمويــة  السياســات  وصياغــة 
ــىل  ــري ع ــد احل ــة املرص ــر مهم 2009). وال تقت

ــط،  ــة فق ــاع العمراني ــد األوض ــات ورص ــع البيان مج
ــة  ــؤرشات احلري ــتخراج امل ــًا باس ــوم أيض ــام تق وإن
ــا  ــة وقطاعاهت ــاة احلري ــي احلي ــف مناح ــول خمتل ح
وضــع  عــىل  القــرار  صنــاع  ملســاعدة  املختلفــة 
ــق  ــة وف ــر املدين ــة لتطوي ــة املالئم ــات التنموي املخطط
ــتخالصه  ــم اس ــا ت ــىل م ــاء ع ــددة بن ــات املح التوجه

ــؤرشات. ــن م م

ــب  ــاعد صاح ــي تس ــي الت ــؤرشات ه ــذه امل ه
ــد  ــة وحتدي ــات العمراني ــه السياس ــىل توجي ــرار ع الق
التوجهــات املســتقبلية للتنميــة احلريــة. إال أن واقــع 
هــذه املراصــد قــد خيتلــف مــن مدينــة ألخــرى ومــن 
ــه  ــة تواج ــد احلري ــن املراص ــري م ــر؛ فكث ــد آلخ بل
حتديــات مجــة تعوقهــا عــن أداء دورهــا بكفــاءة، ومــن 

أهــم هــذه التحديــات يمكــن ذكــر ضعــف الكــوادر 
الروريــني  املختصــني  توافــر  وعــدم  البرشيــة 
ــوان  ــؤرشات )العل ــتخراج امل ــات واس ــل البيان لتحلي
2017(. وقــد تكمــن بعــض هــذه املعوقــات يف 
ضعــف البيانــات وصعوبــة مجعهــا وعــدم موثوقيــة ما 
تــم مجعــه أو عــدم حتديثهــا، مــا خيــل بكفــاءة املرصــد 
ويضعــف مؤرشاتــه. وقــد تكمــن التحديــات يف 
ضعــف امليزانيــات املخصصــة لعمــل املرصــد وعــدم 
ــه  ــي متكن ــة الت ــات الالزم ــىل الصالحي ــه ع حصول
ــذي  ــرار ال ــب الق ــم صاح ــلطته ودع ــة س ــن ممارس م
قــد يذلــل الكثــري مــن الصعــاب التــي تواجــه عمــل 

ــد. املرص

البيانات واملؤرشات. 8

ويتضــح جليــًا أن للمرصــد احلــري دوريــن 
ــؤرشات،  ــاج امل ــات وإنت ــع البيان ــا: مج ــني، مه مهم
ومــن هنــا فإنــه مــن الــرورة بمــكان تعريــف هذيــن 
املصطلحــني. فالبيانــات هــي تلــك املعلومــات التــي 
توفرهــا خمتلــف قطاعــات املدينــة عــن اجلوانــب 
واملعطيــات  االقتصاديــة  واألنشــطة  االجتامعيــة 
ــة  ــكانية وحرك ــكانية واإلس ــاالت الس البيئيــة واحل
النقــل وغريهــا مــن املعلومــات، ســواء وفرهتــا 
غــري  اجلهــات  أو  الرســمية  احلكوميــة  اجلهــات 
ــع  ــات املجتم ــاص ومؤسس ــاع اخل ــمية، كالقط الرس
ــم  ــات يت ــذه البيان ــل ه ــد حتلي ــا. بع ــدين وغريه امل
املــؤرشات احلريــة، وهــي عبــارة عــن  إنتــاج 
مــن  جمموعــة  حتددهــا  ومقاييــس  موجهــات 
ــري  ــدد تش ــوع حم ــول موض ــات ح ــات والبيان املعطي
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ــا  ــة وتوجهاهت ــة يف املدين ــة البرشي ــة التنمي ــا حلال فيه
ــي فيهــا  ــة التلــوث البيئ ــة اإلســكان أو حال أو وضعي
ــم  ــؤرشات يت ــذه امل ــا (HABITAT: 2010(. ه وغريه
ــة  ــة الفاعلــني يف البيئ توفريهــا لصاحــب القــرار وبقي
احلريــة هبــدف رســم السياســات التنمويــة ووضــع 
ــات  ــد األولوي ــة، وحتدي ــة للمدين ــط التوجيهي اخلط
ــوايل  ــع ت ــا. وم ــر فيه ــة التطوي ــرتاتيجية لعملي االس
مجــع البيانــات واســتخالص املــؤرشات، يمكــن 
متابعــة حالــة التنميــة يف املدينــة وتقييمهــا، ومــن 
ثــم تقويمهــا، بــام حيقــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة 
ــىل  ــك ع ــواء كان ذل ــة، س ــة املعني ــة احلري يف املنطق
املســتوى املحــيل أو اإلقليمــي أو الوطنــي. وحيــث إن 
املــؤرشات املعياريــة قــد تــم تطويرهــا بالرشاكــة بــني 
املرصــد احلــري العاملــي والعديــد مــن املــدن حتــت 
مظلــة منظمــة األمــم املتحــدة، فإنــه أصبــح باإلمــكان 
عقــد مقارنــات حلالــة التنميــة بــني هــذه املــدن 
واســتخالص الــدروس واالســتفادة مــن جتــارب 
بعضهــا البعــض. وقــد بلــغ عــدد املــؤرشات املعتمــدة 

عامليــًا 51 مــؤرشًا )املوئــل 2010(.

تطور استخدام املؤرشات. 9

ــج  ــؤرشات النات ــتخدم م ــت ُتس ــا كان ــًا م غالب
 Gross Domestic Product )GDP( اإلمجــايل  املحــيل 
وأســعار االســتهالك ومتوســط طــول العمــر يف 
 Cobb and Rixford:( صياغــة السياســات احلريــة
Duncan:1984 ,2005(، إال أن هــذه املقاربــة مــا لبثــت 

ــه ال  ــق أن ــن منطل ــدة م ــادات ع ــت النتق أن تعرض
ــة عــىل أســاس منتوجــات  يمكــن حتديــد قيمــة املدين

ســكاهنا ومروفاهتــم ومتوســط طــول أعامرهــم 
فقــط، بــل هنــاك مــؤرشات أخــرى مهمــة مثــل جودة 
ــكاهنا،  ــني س ــات ب ــة العالق ــة وطبيع ــاة يف املدين احلي
والتــي ال بــد مــن أخذهــا يف احلســبان أثنــاء صياغــة 
 Philips:( ــة ــات العمراني ــع املخطط ــات ووض السياس
ال  مثــاًل،  املدينــة،  يف  االســتدامة  فمــؤرش   .)2005

االجتامعيــة  املجــاالت  بيانــات  يغفــل  أن  يمكنــه 
ــة. ــة والبيئي واالقتصادي

وملعاجلــة مشــكلة اإلســكان، عمــل مركــز 
ــك  ــع البن ــة م ــتوطنات البرشي ــدة للمس ــم املتح األم
ذات  احلريــة  املــؤرشات  تطويــر  عــىل  الــدويل 
ــكانية  ــات اإلس ــع السياس ــكان لوض ــة باإلس العالق
ومتابعــة تنفيذهــا )املوئــل 2007(. وقــد ُتوجــت 
ــكان  ــاع اإلس ــؤرشات قط ــداد م ــة بإع ــذه العملي ه
لتطبيــق االســرتاتيجية العامــة للمــأوى ولتســتخدمها 
ــكان  ــاع اإلس ــة كأداة إلدارة قط ــات احلكومي املؤسس
ــم  ــد ت ــاع. وق ــذا القط ــاءة أداء ه ــدى كف ــاس م وقي
تطويــر هــذه املــؤرشات اإلســكانية إىل مــؤرشات 
 HABITAT II للموئــل  الثــاين  املؤمتــر  يف  حريــة 
لتضــم مــؤرشات قطــاع اإلســكان ملــؤرشات أخــرى 
للقطاعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والبنيــة التحتيــة 
ــة  ــذه العملي ــت ه ــد متخض ــل. وق ــات والنق واخلدم
عــن إنتــاج 46 مــؤرشًا حريــًا يف مرحلــة أوىل لرتتفع 
ــم  ــًا، لتض ــا عاملي ــًا عليه ــؤرشًا متفق ــا إىل 51 م بعده
القائمــة املوســعة 124 مــؤرشًا )املوئــل 2007(. 
ــة  ــؤرشات إضافي ــور م ــة أن تط ــكل مدين ــن ل ويمك
ــية إن  ــؤرشات األساس ــذه امل ــىل ه ــالوة ع ــا ع ختصه

ــا. ــن خصوصيته ــري ع ــأت التعب ــي ارت ه



طاهر بن عبداحلميد لدرع ؛ ماجد بن مصطفى حلواين ؛ عبداهلل بن أمحد الثابت: تقييم التجربة السعودية يف تشغيل املراصد احلرضية.204

مــن  احلزمــة  هــذه  عــىل  رسيعــة  بنظــرة 
املــؤرشات  طغيــان  جليــًا  يتضــح  املــؤرشات، 
quantitative indicators عــىل  ذات الطابــع الكمــي 
qualitative indica- النوعــي الطابــع  ذات   نظريهتــا 
ــوى 9  ــم س ــرة ال تض ــة املخت ــة األولي tors؛ فالقائم

مــؤرشات نوعيــة مــن أصــل 23 مــؤرشًا كميــًا، وهــذا 
قــد يكــون بســبب الســهولة النســبية جلمــع البيانــات 
الكميــة وســهولة اســتخراج املــؤرشات وقيــاس 
ــة.  ــؤرشات الكمي ــا امل ــى معه ــي تتعاط ــر الت الظواه
أمــا املــؤرشات النوعيــة فتتطلــب مهــارات أعــىل 
وأكثــر تعقيــدًا، ســواء تعلــق األمــر بجمــع بياناهتــا أو 
حتليلهــا وقيــاس مؤرشاهتــا. وهلــذا ُتقســم املــؤرشات 
ألصنــاف ثالثــة: مــؤرشات متاحــة وهــي تلــك التــي 
تعتمــد عــىل البيانــات اجلاهــزة كاإلحصائيــات العامــة 
ــيقية  ــؤرشات التنس ــا، وامل ــكان وغريه ــكن والس للس
وهــي تلــك التــي تنتجهــا بعــض اجلهــات احلكوميــة 
ــؤرشات  ــاك امل ــريًا هن ــد، وأخ ــع املرص ــيق م بالتنس
ــن  ــا م ــع بياناهت ــم مج ــي يت ــك الت ــي تل ــة وه امليداني

االســتطالعات واملســوحات امليدانيــة.

ــة  ــة النظري ــوح أن اخللفي ــدو بوض ــه يب ــام أن ك
والفكريــة ملنطــق هــذه املــؤرشات وأســلوب التعاطــي 
Rational-  مــع بياناهتــا، هييمــن عليهــا مبــدأ العقالنيــة
Fried-( يف صياغــة املــؤرشات احلريــة وضبطهــا ity
man: 1987(. فاملراصــد احلريــة تقــوم أساســًا عــىل 

ــات  ــف القطاع ــول خمتل ــتقاة ح ــات املس ــل البيان حتلي
ــؤرشات  ــة امل ــم صياغ ــن ث ــة، وم ــطة احلري واألنش
التــي تســاعد عــىل وضــع السياســات التنمويــة لرفــع 
كفــاءة األداء وحتســني أســاليب اختــاذ القــرار. وهــذا 

مــؤداه أن التنميــة العمرانيــة ســيكون أداؤهــا أفضــل 
ــة  ــن املعرف ــد م ــىل مزي ــول ع ــم احلص ــا ت ــري إذا م بكث
حــول املــؤرشات احلريــة. وهــذا هــو عــني املنطــق 
العقــالين الــذي يــرى السياســة التنمويــة مــا هــي إال 
ــة  ــة والتخطيطي ــرارات التطويري ــاذ الق ــة الخت وصف
فالتخطيــط   ،)Friedman: 1953; Simon: 1957(
عــىل  يقــوم   )1987( فريدمــان  بــرأي  العقــالين 
ــني  ــداف يتع ــد أه ــوات وحتدي ــلة خط ــع سلس وض
ــق  ــي حتقي ــع توخ ــع م ــا بالتتاب ــا وتنفيذه ــام هب القي
 Innes:( ــت ــذا ذهب ــة. وإىل ه ــج املمكن ــل النتائ أفض
1990( حــني أكــدت أن النمــوذج العقــالين يقــوم عــىل 

وضــع أهــداف لسياســة التنميــة العمرانيــة، ثــم يقــوم 
بالتحليــل باســتخدام املعلومــات الرســمية، مثــل 
ــاذ  ــم اخت ــا يت ــاًء عليه ــاءات، وبن ــؤرشات واإلحص امل

ــة. ــرارات النهائي الق

ــاالة يف  ــارة إىل أن املغ ــن اإلش ــد م ــا ال ب وهن
ــة  ــات وصناع ــم السياس ــة يف رس ــلوب العقالني أس
أســاليب  إلغــاء  بالــرورة  يعنــي  القــرارات، 
ــرى  ــب أخ ــا جوان ــف لن ــأن تكش ــة ب ــرى كفيل أخ
العــام                                                ســياقها  ضمــن  العمرانيــة  الظواهــر  مــن 
Contingency Theory of Planning (Brock: 1995, Al-

exander: 1996(. فالتعاطــي مــع مثــل هذه األســاليب 

البديلــة للعقالنيــة قــد يــؤدي ملعاجلــة أفضــل لبعــض 
مشــاكل املدينــة وقضاياهــا، ألن اختــاذ القــرار يف هــذه 
احلالــة ســيكون خاضعــًا contingent جلملــة العوامــل 
تتفاعــل  الــذي  للســياق  واخلارجيــة  الداخليــة 
ضمنــه الظاهــرة العمرانيــة. فهــذا الســياق بمعطياتــه 
الداخليــة واخلارجيــة هــو بالضبــط مــا تتجاهلــه 
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.Rationality Theory العقالنيــة  النظريــة 

ــت  ــام تقلص ــه كل ــًا إىل أن ــه أيض ــي التنوي وينبغ
أداؤه  كان  كلــام  احلــري  املرصــد  تغطيــة  دائــرة 
ــد  ــإن أداء املراص ــاس، ف ــذا األس ــىل ه ــل. وع أفض
ــا  ــن أدائه ــل م ــيل أفض ــتوى املح ــىل املس ــة ع احلري
بســبب  اإلقليمــي،  أو  الوطنــي  املســتوى  عــىل 
اســتجابة  أكثــر  تكــون  املحليــة  احلكومــات  أن 
ــريات  ــد التغ ــهولة رص ــم ولس ــا منه ــا لقرهب ملواطنيه
ــيل؛  ــتوى املح ــىل املس ــة ع ــات التنموي ــري السياس وتأث
ــكل  ــون بش ــيل يلحظ ــتوى املح ــىل املس ــون ع فاملواطن
أفضــل أي آثــار نامجــة عــن قــرارات وممارســات 
ــة  ــتوى البيئ ــىل مس ــواء كان ع ــة، س ــلطات املحلي الس
املبنيــة أو البيئــة الطبيعيــة. كــام أنــه عــادة مــا تســتجيب 
 Marvin( ــا ــات مواطنيه ــة الهتامم ــات املحلي احلكوم

.)and Guy: 1996, Selmon: 1998

ــة مــن الســهل  ــة اإلجرائي ــه مــن الناحي كــام أن
ــتوى  ــىل املس ــوحات ع ــراء املس ــات وإج ــع البيان مج
املحــيل، وســيكون أمــر التحقــق مــن موثوقيتهــا 
عــىل  البيانــات  أمــا  بكثــري.  أيــر  ومصداقيتهــا 
ــب  ــا أصع ــر مجعه ــي فأم ــي والوطن ــتوى اإلقليم املس
ــىل  ــة وأع ــر صعوب ــة أكث ــوحات امليداني ــراء املس وإج
ــؤرشات  ــة امل ــري أن نوعي ــن التذك ــي ع ــة. وغن تكلف
ــي  ــات الت ــة البيان ــا طبيع ــها حتدده ــاءة مقاييس وكف
ــت  ــة، كان ــات موثوق ــت البيان ــإذا كان ــا، ف ــم مجعه يت

ــس. ــس بالعك ــدة، والعك ــؤرشات جي امل

مــع التحــول مــن فكــرة احلكومــة إىل احلَْوكمــة 
الرشــيدة، أصبــح مــن الــروري الرتكيــز عــىل متابعة 

وتقييــم السياســات العمرانيــة باســتمرار إعــدادًا 
ــذًا. وهــذا التحــول هــو بالضبــط مــا  وصياغــة وتنفي
ــد  ــه املراص ــذي تلعب ــدور ال ــربى لل ــة ك ــي أمهي يضف
ــاءة  ــني كف ــية لتحس ــا أداة أساس ــة باعتباره احلري
ــاب  ــع أداء أصح ــة، ورف ــة العمراني ــات التنمي سياس

ــي. ــرار التخطيط الق

ــد  ــرة املراص ــق فك ــم تطبي ــف ت ــة كي وملعرف
احلريــة عــىل أرض الواقــع، ســيتم اســتعراض 
بعــض التجــارب العامليــة يف إنشــاء وتشــغيل املراصــد 
ــذه  ــل يف ه ــاح والفش ــل النج ــم عوام ــة، لفه احلري
التجــارب، واالســتلهام منهــا يف دراســة وتقييــم 
ــا ســتعاجله  ــذا م ــدد، وه ــذا الص ــة اململكــة يف ه جترب

ــة. ــرة التالي الفق

جتربة املراصد احلرضية يف بعض الدول. 0	

كانــت مــر ســّباقة إلنشــاء وتشــغيل املراصد 
املتحــدة  األمــم  مؤمتــر  منــذ  وذلــك  احلريــة، 
يف إســطنبول عــام 1996م.. فقــد كانــت البدايــة 
ــراين إدارة  ــط العم ــة للتخطي ــة العام ــتضافة اهليئ باس
ــام 1999،  ــري ع ــي احل ــد الوطن ــرة للمرص مصغ
ــة  ــذه اهليئ ــس ه ــه لرئي ــس إدارت ــة جمل ــود رئاس وتع
ــرع  ــذه اإلدارة لتتف ــورت ه ــها. تط ــتضيفة نفس املس
عنهــا مجيــع املراصــد احلريــة عــىل مســتوى األقاليــم 
ــة  ــود رئاس ــي تع ــة، والت ــدن املري ــات وامل واملحافظ
ــدن  ــات أو امل ــم أو املحافظ ــؤويل األقالي ــها ملس جمالس
ــد  ــع املرص ــد )موق ــل املرص ــتوى عم ــب مس بحس

ــت(. ــىل اإلنرتن ــري ع امل

ــة  ــي يف احلال ــري الوطن ــد احل ــم املرص اهت
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ــدن  ــران بامل ــر والعم ــة التح ــة حال ــة بدراس املري
املريــة وأقاليمهــا، إال أن مركزيــة اختــاذ القــرار 
ــام  ــريًا أم ــًا كب ــت عائق ــي كان ــتوى الوطن ــىل املس ع
نشــاط املرصــد وأثــرت يف رسعــة مجــع البيانــات 
وموثوقيتهــا وحتديثهــا، وهــو مــا انعكــس ســلبًا عــىل 
إصــدار املــؤرشات. فحتــى يقــوم املرصــد بــأداء دوره 
بكفــاءة يتعــني عليــه أن يكــون هيئــة مســتقلة، وهــذا 
بالضبــط مــا نقــص املرصــد احلــري املــري الــذي 
خيضــع للجهــة املســتضيفة، وهــي اهليئــة العامــة 
ــكان.  ــا وزارة اإلس ــن فوقه ــراين وم ــط العم للتخطي
عــدم  أيضــًا:  أضعفتــه  التــي  األســباب  ومــن 
التعــاون الكامــل والتجــاوب الريــع مــن األجهــزة 
ــادر  ــدُّ مص ــي تع ــا، الت ــة وقطاعاهت ــة يف الدول التنفيذي
ــؤ يف  ــدم التلك ــا ع ــني عليه ــي يتع ــات والت للمعلوم
ــات.  ــن معلوم ــه م ــام يطلب ــد ب ــز املرص ــد مرك تزوي
ــتوى  ــىل مس ــات ع ــع البيان ــر يف مج ــبب أث ــذا الس ه
املطلوبــة  بالتحاليــل  القيــام  ثــم  ومــن  املرصــد، 
وإصــدار املــؤرشات. وهــذا الســبب هــو نفســه الــذي 
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــد املحلي ــور املراص ــببًا يف قص كان س
ــتمد  ــي أن يس ــذا كان ينبغ ــات. هل ــم واملحافظ األقالي
ــة، وهــي  املرصــد ســلطته مــن أعــىل ســلطة يف الدول
ــل  ــى متتث ــوزراء، حت ــس ال ــة أو جمل ــة اجلمهوري رئاس
مجيــع أجهــزة الدولــة ملطالبــه وتتفاعــل معــه بإجيابيــة 
)رسور 2016(. وحُيســب للمرصــد املــري إبرامــه 
ــة،  ــامت الدولي ــات واملنظ ــع اهليئ ــاون م ــات تع اتفاقي
والوكالــة   )GUO( العاملــي  احلــري  كاملرصــد 
واملعهــد   )KOICA( الــدويل  للتعــاون  الكوريــة 
 ،)KRISHS( البرشيــة  التنميــة  لبحــوث  الكــوري 

واهليئــة   ،)UN-HABITAT( املوئــل  وبرنامــج 
ــة )CIDA(، وبرنامــج األمــم  ــة الدولي ــة للتنمي الكندي
ــه  ــا جمموعت ــكل منه ــة)UNDP( ، ليش ــدة للتنمي املتح
ــني  ــني ودولي ــرباء حملي ــم خ ــي تض ــارية الت االستش
ــري عــىل  ــد امل ــع املرص يف خمتلــف املجــاالت )موق
ــب  ــاون يف تدري ــذا التع ــُتغل ه ــد اس ــت(. وق اإلنرتن
ــة  ــد احلري ــغل املراص ــي تش ــة الت ــوادر البرشي الك
يف خمتلــف أقاليــم وحمافظــات ومــدن مــر، وعقــده 
العديــد مــن الــورش والــدورات التدريبيــة هلــذا 
ــة  ــؤرشات ملتابع ــداد امل ــىل إع ــل ع ــام عم ــرض. ك الغ
وتوجيــه سياســات التنميــة الوطنيــة واملحليــة. إال أن 
كثــرة التحديــات واملعوقــات التنظيميــة واملؤسســاتية 
حالــت دون بلــوغ األهــداف املســطرة بســبب صعوبة 
احلصــول عــىل البيانــات، وعــدم توافــر بعضهــا أصاًل 
لــدى اجلهــات التــي يفــرتض أن تكــون مصــدرًا هلــا، 
ــني  ــط ب ــة التعــاون والتنســيق والرب ــة إىل صعوب إضاف
خاصــة  احلكوميــة،  واإلدارات  األجهــزة  خمتلــف 
تلــك املعنيــة بــإدارة التنميــة عــىل املســتويات املحليــة 
ــة اإلدارة.  ــت بريوقراطي ــة، وتعن ــة والوطني واإلقليمي
وفــوق كل هــذه املعوقــات، هنــاك مشــكل اســتمرارية 
الدعــم املــايل والتمويــل. وحيــث إن ميزانيــة املرصــد 
ــإن  ــة، ف ــات املانح ــن اجله ــة م ــح املقدم ــة باملن مرتبط
ــر  ــام يتواف ــىل حين ــة أع ــون بطاق ــغيله تك ــاءة تش كف
الدعــم، وتضعــف وتريهتــا عنــد شــح هــذا الدعــم أو 

 .)2016 )رسور  انقطاعــه 

كــام أن مشــكلة مركزيــة اختــاذ القــرار الضاربــة 
بجذورهــا يف النظــام اإلداري املــري، شــكلت عائقًا 
ــع  ــة مج ــرت يف رسع ــد وأث ــاط املرص ــام نش ــريًا أم كب
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ــس  ــا انعك ــو م ــا، وه ــا وحتديثه ــات وموثوقيته البيان
ســلبًا عــىل إصــدار املــؤرشات. ويبــدو أن جلــوء 
ــة  ــذه املركزي ــي ه ــي إىل تبن ــري الوطن ــد احل املرص
يف التنظيــم اهليــكيل ملراصــده، راجــع بالدرجــة األوىل 
إىل ترشــيد النفقــات، لكنــه باملقابــل مل يتــح للمراصــد 
التنظيميــة  هياكلهــا  تطويــر  واإلقليميــة  املحليــة 
العتامدهــا أساســًا عــىل املرصــد الوطنــي يف تغطيــة أي 
قصــور تنظيمــي. وباالطــالع عــىل إصــدارات املرصد 
ــت،  ــىل اإلنرتن ــه ع ــرش يف صفحت ــي ع ــي االثن الوطن
ــات  ــديدًا يف خمرج ــًا ش ــاك تقارب ــًا أن هن ــح جلي يتض
ــن  ــادرة ع ــا ص ــا وكأهن ــدارات وصياغاهت ــذه اإلص ه

.Templates ــب ــس القوال نف

أمــا جتربــة ديب، فــإن مرصدهــا احلــري يتبــع 
ــت  ــارة وحت ــة اإلم ــة حلكوم ــة العام ــارشة لألمان مب
ــة  ــلطة تنفيذي ــىل س ــاره أع ــد باعتب ــة ويل العه رئاس
معنيــة برســم سياســات التنميــة. يقــوم املرصــد 
ــاج  ــا إلنت ــات وحتليله ــع البيان ــري يف ديب بجم احل
املــؤرشات لدعــم صاحــب القــرار يف توجيــه التنميــة 
ووضــع اخلطــط االســرتاتيجية للتنميــة. ومــن ميزاتــه 
ــبب  ــا بس ــد م ــر إىل ح ــر مي ــات أم ــع املعلوم أن مج
تطــور اإلمــارة يف نظــام احلكومــة اإللكرتونيــة، حيــث 
يتــم تبــادل املعلومــات إلكرتونيــًا، إضافــة إىل تواجــد 
ممثــيل معظــم القطاعــات يف األمانــة العامــة للمجلــس 
التنفيــذي لإلمــارة. ومتيــز املرصــد بإنتــاج مــؤرشات 
غــري تقليديــة، حيــث ســعى لقيــاس رضــا املواطنــني 
ســعادهتم  ومــدى  هلــم  املقدمــة  اخلدمــات  عــن 

ــوان 2017(. ــم )العل بمدينته

مرصــدا  فيمثلهــا  الكنديــة،  التجربــة  أمــا 

ــني  ــض األكاديمي ــام بع ــد ق ــو. فق ــر وتورنت فانكوف
املرصــد  بإنشــاء  املدينتــني  بجامعتــي  والطــالب 
ــوا  ــوا أن أقنع ــا لبث ــم م ــام، لكنه ــري يف كل منه احل
اجلهــات احلكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين 
باالنخــراط يف هــذا املــرشوع، ونجحــوا يف احلصــول 
القــرار املســؤول األول، يف  عــىل دعــم صاحــب 
وأنتاريــو  لــألول  كولومبيــا  بريتيــش  مقاطعــة 
للثــاين، اللذيــن كانــا داعمــني قويــني للمرصــد 
ــل  ــن أفض ــا م ــى أصبح ــة، حت ــري يف كل مدين احل
Hold- )املراصــد احلريــة ومثالــني حُيتــذى هبــام 
املرصــدان  أســهم  وقــد   .)en and Mochrie: 2006

يف مجــع البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بمختلــف 
ــة وأنشــطتها وبيئتهــا. وبعــد  ــاة احلري جوانــب احلي
ــتخراج  ــم اس ــات، ت ــات واملعلوم ــذه البيان ــل ه حتلي
املــؤرشات احلريــة عن املــأوى والســكان ومســتوى 
ــتوى  ــة ومس ــتوى املعيش ــن مس ــدى حتس ــاه وم الرف
ــة واحلركــة والنقــل العــام... إلــخ. وقــد شــكل  البيئ
ــة  ــن 55 مدين ــر م ــات بأكث ــو ارتباط ــد تورنت مرص
حــول العــامل، وأصبــح مســامه معهــد بيانــات املــدن، 
ليتطــور بعدهــا أكثــر ويغــري مســامه إىل املجلــس 
ــن  ــر م ــبكة بأكث ــكاًل ش ــدن، مش ــات امل ــي لبيان العامل
ــًا  ــة حــول العــامل تنتــج 46 مــؤرشًا حري 255 مدين
ــادل املعلومــات ضمــن هــذه الشــبكة املتطــورة.  وتتب
ــع دور  ــايل تراج ــم امل ــع الدع ــرد تراج ــه بمج إال أن

املرصديــن وانتكــس أداؤمهــا.

ُيســتنتج مــن هــذا العــرض املوجــز هلــذه 
الفاعــل  الدعــم  توافــر  أن  الســابقة،  التجــارب 
لصاحــب القــرار رشط أســايس لنشــاط املرصــد 
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وكفــاءة أدائــه ونجاحــه يف مهمتــه. وبمجــرد أن 
يرتاجــع هــذا الدعــم مــن صاحــب القــرار والســلطة 
األعــىل، يرتاجــع أداء املرصــد وينتكــس. ولعــل 
ــىل  ــاهد ع ــري ش ــو خ ــر وتورنت ــارب ديب وفانكوف جت
ذلــك. وهنــاك عامــل أســايس ُيستشــف مــن جتربتــي 
فانكوفــر وتورنتــو، وهــو ارتبــاط املرصــد باجلامعــة، 
ــة  ــيني يف عملي ــرباء األساس ــًا للخ ــد خمزن ــث تع حي
ــز  ــة أو املراك ــؤرشات. فاجلامع ــاج امل ــل وإنت التحلي
البحثيــة متثــل الوعــاء الــذي يوفــر خمتلــف اخلــربات 
والتخصصــات الروريــة لعمــل املرصــد، وهــو مــا 
ــب  ــة أو مكت ــة إداري ــدى أي هيئ ــره ل ــن تواف ال يمك
استشــاري. أمــا احلالــة املريــة، فتفيــد يف أن توســعة 
دائــرة اختصــاص املرصــد ليشــمل املســتوى الوطنــي 
إلشــكاالت  تعرضــه  بــأن  كفيلــة  اإلقليمــي،  أو 
كبــرية حتــّد مــن أدائــه وتغرقــه يف بريوقراطيــة إداريــة 
ــاك درس آخــر مــن  ــة تكبلــه وتضعفــه. وهن وتنظيمي
التحتيــة  البنيــة  جتربــة ديب، وهــو رضورة تطويــر 
البيانــات  جلمــع  املتطــورة  التكنولوجيــا  واعتــامد 

ــة.  ــا برع وتبادهل

منهجية البحث. 		

ــي  ــج الوصف ــىل املنه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم
التحليــيل املقــارن، حيــث يســعى لتوصيــف الظاهــرة 
وفهمهــا والبحــث يف عنارصهــا ومجــع البيانــات 
وتفكيكهــا.  لتحليلهــا  حوهلــا  والثانويــة  األوليــة 
ــًا  ــوم أساس ــة primary data فتق ــات األولي ــا البيان أم
املراصــد  بعــض  وتشــغيل  ألداء  املالحظــة  عــىل 
وبعــض  اململكــة  ومناطــق  مــدن  يف  احلريــة 

ــىل  ــا ع ــم توزيعه ــي ت ــتبيانات الت ــالت واالس املقاب
بعــض العاملــني فيهــا. أمــا املعلومــات الثانويــة 
secondary data، فهــي التــي تــم احلصــول عليهــا 

مــن خــالل التقاريــر املنشــورة لبعــض املراصــد 
وتوصيــف هياكلهــا التنظيميــة، ومــا توفــره مــن 
ــن  ــؤوليها ع ــات مس ــا وترحي ــىل مواقعه ــات ع بيان
ــد  ــث بعق ــوم البح ــام يق ــا. ك ــغيلها وإدارهت ــة تش كيفي
ــعودية  ــدن الس ــن امل ــدد م ــد ع ــني مراص ــات ب مقارن
فيــام بينهــا ومــع بعــض مراصــد املــدن العامليــة. هتتــم 
ــد  ــغيل املراص ــص بتش ــب ختت ــات بجوان ــذه املقارن ه
وإدارهتــا لالســتلهام مــن جتارهبــا والســتخالص 
النتائــج والــدروس منهــا. تــم مجــع 22 اســتبيانًا مــن 
خمتلــف املراصــد. تــم اعتــامد نــوع األســئلة املفتوحــة 
ــل  ــّم هائ ــب بك ــديل املجي ــى ي open-ended items حت

ــاف إىل  ــةqualitative data  لتض ــات النوعي ــن البيان م
ــم  ــاالت. ت ــر واملق ــن التقاري ــع م ــري مُج ــر كب ــّم آخ ك
اســتخدام برنامــج Nvivo-12 املعــد خصيصــًا لتحليــل 

ــة. ــات النوعي البيان

نتائج التحليل للمراصد احلرضية يف اململكة. 2	

تــم جتميــع البيانــات األوليــة والثانويــة حــول 
أداء املراصــد احلريــة يف اململكــة والتحديــات التــي 
تواجههــا، ثم تــم تطبيــق  برنامــج Nvivo-12 لتحليلها 
واســتعالم ســحابة الكلــامت word cloud. يتيــح هــذا 
األكثــر  والتحديــات  القضايــا  إبــراز  االســتعالم 
شــيوعًا مــن خــالل رسد الكلــامت واملفاهيــم األكثــر 
ــتبيانات  ــث )االس ــات البح ــادر بيان ــرارًا يف مص تك
والتقاريــر واملقــاالت ومواقــع املراصــد(، والتــي 
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ــايل: ــكل الت ــا الش جيمله

ــامت  ــحابة الكل ــكل لس ــذا الش ــن ه ــح م يتض
ــه  ــذي تواجه ــايس ال ــدي األس word cloud، أن التح

املراصــد احلريــة يف اململكــة يتمثــل أساســًا يف كل ما 
يتعلــق بالبيانــات، ســواء كان ذلــك لقلتهــا أو لضعف 
مصداقيتهــا وموثوقيتهــا وعــدم توافــر قاعــدة بيانــات 
ــك  ــيل ذل ــم ي ــتمرار. ث ــا باس ــا وحتديثه ــم تغذيته يت
ــل  ــات التحلي ــام بعملي ــرباء واملختصــني للقي ــة اخل قل
ــة  ــم قل ــؤرشات، ث ــاج امل ــات وإنت ــذه البيان ــق هل املعم
ــة  ــأيت يف املرتب ــد. وي ــغيل املرص ــة لتش ــوادر الفني الك
ــة  ــة واخلاص ــات احلكومي ــاون اجله ــدم تع ــة ع الثالث
ــن  ــه م ــام يطلب ــد ب ــز املرص ــد مرك ــا تزوي ــوط هب املن
ــا  ــث بياناهت ــن حتدي ــها ع ــات وتقاعس ــات ومعطي بيان
بشــكل دوري. وهنــاك أيضــًا ضعــف وصعوبــة 
أمــا  احلكوميــة.  اجلهــات  بــني خمتلــف  التنســيق 
ــة  ــت قل ــابقاهتا فكان ــن س ــًا م ــل إحلاح ــا األق القضاي

الوعــي لــدى املســؤولني بأمهيــة البيانــات واملــؤرشات 
وجــدوى املراصــد احلريــة، وتليهــا عــدم اســتقاللية 
إدارات املراصــد واســتضافتها ضمــن أقســام أخــرى، 
كنظــم املعلومــات واإلدارة احلريــة، مــا جيعلهــا 
ــذه  ــل هل ــي مفص ــل تقييم ــيل حتلي ــام ي ــا. وفي ــة هل تابع

ــة. ــد اململك ــض مراص ــات يف بع ــا والتحدي القضاي

بــدأ اهتــامم اململكــة بإنشــاء وتشــغيل املراصــد 
ــة  ــة املدين ــت أمان ــة، وكان ــة األلفي ــع بداي ــة م احلري
املنــورة ســّباقة يف هــذا املجــال؛ فقــد قامــت بتشــغيل 
املرصــد احلــري للمدينــة املنــورة عــام 2004م 
بدعــم مبــارش وقــوي حمليــًا مــن أعىل ســلطة سياســية، 
ــو  ــة، وه ــلطة تنفيذي ــىل س ــة، وأع ــري املنطق ــو أم وه
ــم  ــذا الدع ــبب ه ــورة. وبس ــة املن ــة املدين ــني منطق أم
مــن صاحــب القــرار، فقــد شــهد املرصــد احلــري 
ــدة  ــاج ع ــن إنت ــن م ــه متّك ــة أن ــًا لدرج ــورًا ملفت تط
مــؤرشات بلــغ عددهــا 69 مــؤرشًا أوليــًا، وبحســاب 
املــؤرشات اإلضافيــة ُيصبــح إمجــايل حزمــة املــؤرشات 
107. الغــرض مــن كل هــذه املــؤرشات هــو ضبــط 
ــري  ــة بتوف ــاس أداء اإلدارات املعني ــة وقي ــة التنمي حال
اخلدمــات لســكان املدينــة )أمانــة منطقــة املدينــة 
التأثــري  التطــور  املنــورة 2006(. وقــد كان هلــذا 
اإلجيــايب يف باقــي حمافظــات املنطقــة، التــي ســارعت 
ــغ  ــتواها بل ــىل مس ــة ع ــد حملي ــاء مراص ــا إلنش بدوره
عددهــا ثامنيــة، لرصــد ومتابعــة حالــة التنميــة يف كل 

ــة. حمافظ

ولعــل أهــم عامــل وراء االنطالقــة القويــة 
ــىل  ــورة ع ــة املن ــري للمدين ــد احل ــدة للمرص والرائ
مســتوى اململكــة والوطــن العــريب، هــو صالبــة 

الشكل رقم )	(. شكل سحابة الكلامت word cloud التي 
أنتجها برنامج Nvivo-12 لتحليل البيانات النصية واستخراج 

العبارات الشائعة يف مصادر بيانات البحث.
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الرتكيــب املؤســي وســالمة اهليــكل التنظيمــي. 
فقــد تــم يف البدايــة مجــع كل األطــراف ذات العالقــة 
لقــاءات  عــدة  يف  واخلــاص  العــام  القطاعــني  يف 
ــة  ــات التنموي ــا السياس ــة قضاي ــل ملناقش وورش عم
ــة،  ــري للمدين ــد احل ــا املرص ــيضطلع هب ــي س الت
واألولويــات االســرتاتيجية للتنميــة واســتدامتها، 
ــة  ــكان البيئ ــات لس ــري اخلدم ــوارد وتوف ــع امل وتوزي
ــد  ــي للمرص ــكل التنظيم ــام اهلي ــد ق ــة. وق احلري
بتشــكيل جملــس أعــىل تعــود رئاســته ألعــىل ســلطة، 
وهــو أمــري املنطقــة، ويضــم يف عضويتــه 25 مســؤوالً 
مــن مديــري اإلدارات احلكوميــة وممثــيل القطــاع 
ــات  ــداد السياس ــس بإع ــذا املجل ــم ه ــاص. هيت اخل
التنمويــة ووضــع االســرتاتيجيات التطويريــة وحتديــد 
ــة  ــا اللجن ــري. أم ــد احل ــية للمرص ــام األساس امله
ــم  ــي، فتض ــكل التنظيم ــذا اهلي ــن ه ــة ضم التنفيذي
11 عضــوًا يرأســون فــرق العمــل املختلفــة، عــالوة 
عــىل الفريــق االستشــاري، وتتــوىل العمــل عــىل تنفيــذ 
مرئيــات املجلــس وتوجيهاتــه وإدارة املرصــد وتنظيــم 
ــذه  ــن ه ــوي ضم ــه. وتنض ــاج مؤرشات ــؤونه وإنت ش
ــدات  ــرش وح ــد وع ــبكة للرص ــة ش ــة التنفيذي اللجن
فنيــة ختتــص كل واحــدة منهــا بجانــب مــن جوانــب 
عمــل املرصــد، مثــل وحــدة مجــع البيانــات ووحــدة 
ــط املــكاين  ــاج املــؤرشات ووحــدة الرب ــل وإنت التحلي
ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة ووحــدة أمــن املعلومات 
ووحــدة إدارة املــوارد البرشيــة )أمانــة منطقــة املدينــة 

املنــورة 2006(.

وقــد تفــرع عــن املرصــد احلــري األســاس 
مســتوى  عــىل  حمليــة  حريــة  مراصــد  ثامنيــة 

املحافظــات برئاســة أعــىل ســلطة يف املحافظــة، وهــو 
املحافــظ ذاتــه. وقــد متخــض عــن عمــل هــذا املرصــد 
ــات  ــدة بيان ــاء قاع ــورة، إنش ــة املن ــري للمدين احل
املرصــد وحزمــة مــؤرشات تضــم 69 مــؤرشًا حريًا 
حتــر خصوصيــة املجتمــع املحــيل؛ 18 مــؤرشًا 
ــم  ــؤرشًا ت ــدر، و34 م ــن املص ــة م ــت متاح ــا كان منه
إنتاجهــا مــن البيانــات التــي تــم مجعهــا مــن اإلدارات 
تــم  مــؤرشًا  و17  اخلــاص،  والقطــاع  احلكوميــة 
اســتخالصها مــن حتليــل بيانــات املســوحات امليدانيــة 
التــي أجراهــا املرصــد )أمانــة منطقــة املدينــة املنــورة 

.)2006

ــذا  ــدة هل ــة والرائ ــة القوي ــذه االنطالق إال أن ه
املرصــد احلــري، مــا لبثــت أن تراجــع بريقهــا 
وخبــا نجمهــا بمجــرد تراجــع الدعــم مــن صاحــب 
ــى  ــد عان ــة. فق ــه يف البداي ــت ب ــذي حظي ــرار ال الق
امليزانيــات  ضعــف  األخــرية  اآلونــة  يف  املرصــد 
املرصــودة، فرتاجــع أداؤه وتدّنــت كفاءتــه. فقــد 
ــات  ــن اجله ــات م ــادر البيان ــض مص ــت بع أحجم
احلكوميــة واخلاصــة عــن توفــري املعلومــات اخلاصــة 
هبــا وحتديثهــا، مــا أعــاق املرصــد عــن إصــدار 
ــه يف الوقــت املناســب. كــام تراجــع التعــاون  مؤرشات
الــذي كانــت تبديــه بعــض القطاعــات وضعــف 
ــات  ــري املعلوم ــات يف توف ــض اجله ــني بع ــيق ب التنس
ــه  ــع زمخ ــراض تراج ــن أع ــا. وم ــامن موثوقيته وض
أنــه مل يعــد ينظــم ورش العمــل والــدورات التدريبيــة 
التــي كان يقيمهــا يف أوج تطــوره التــي شــهدهتا فــرتة 
بداياتــه. ُيضــاف لــكل هــذه املشــاكل، نقــص الكوادر 
املؤهلــة، وضعــف اعتــامد التقنيــات احلديثــة يف تبــادل 
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الورقيــة  املعامــالت  بــدل  إلكرتونيــًا  املعلومــات 
ــتجَوبني  ــدت ردود املس ــد أك ــة. وق ــة البطيئ التقليدي

ــتنتاجات. ــذه االس ه

ــا  ــتنتاجات، م ــذه االس ــًا ه ــم أيض ــا يدع وم
ــول  ــاؤالت ح ــن تس ــعودية م ــة الس ورد يف الصحاف
ــع  ــة، وتراج ــري باملدين ــد احل ــم املرص ــوت نج خف
ــة.  ــري يف اململك ــد ح ــح مرص ــتوى أداء أنج مس
وأقــر بذلــك رئيــس املجلــس البلــدي باملدينــة - 
آنــذاك - يف حديــث لــه جلريــدة عــكاظ بتاريــخ 
2015/11/27، حيــث قــال إنــه لضــامن عــودة 
النجــاح للمرصــد احلــري ال بــد مــن أمريــن، 
األول: تعــاون وتفاعــل مجيــع اجلهــات ذات العالقــة 
بتغذيــة وإدخــال البيانــات احلقيقيــة يف النظــام ملعرفــة 
الواقــع بالشــكل الصحيــح، والثــاين: إتاحــة الفرصــة 
لتلــك اجلهــات لالســتفادة مــن البيانــات واملعلومــات 
ــة  ــا التنموي ــاريعها وبراجمه ــات مش ــك اجله ــي تل لتبن
ــىل  ــكاظ ع ــدة ع ــع جري ــق )موق ــام وحقائ ــىل أرق ع
اإلنرتنــت(. وهــذا دليــل عــىل عــدم تفاعــل وجتــاوب 
املرصــد  تزويــد  يف  احلكوميــة  اجلهــات  بعــض 
ــات  ــؤ اجله ــا تلك ــف أداءه. وم ــا أضع ــات، م بالبيان
ــع  ــبب تراج ــد إال بس ــة املرص ــن تغذي ــة ع احلكومي
الدعــم مــن صاحــب القــرار. ونفــس احلالــة تكــررت 
مــع مراصــد أخــرى كــام يف مدينــة بريــدة وأهبــا 

ــا. ــدة وغريه ــف وج والطائ

جلــدة  املحــيل  احلــري  املرصــد  تأســس 
ــؤرشات،  ــن امل ــس دورات م ــج مخ ــام 2006، وأنت ع
ــغ  ــة. وبل ــدورة السادس ــاز ال ــًا إلنج ــربي حالي وين
ــًا. أمــا  عــدد املــؤرشات املنتجــة 125 مــؤرشًا حري

مرصــد مكــة املكرمــة فقــد أنشــئ عــام 2008 كإدارة 
ــىل  ــل ع ــد عم ــة، وق ــة املقدس ــة العاصم ــة ألمان تابع
إنتــاج مــا يربــو عــن 400 مــؤرش بســبب خصوصيــة 
ــم  ــة ومواس ــاعر املقدس ــة يف املش ــة املكرم ــة مك مدين
ــري  ــد احل ــج املرص ــني أنت ــرة. يف ح ــج والعم احل
املحــيل للطائــف منــذ إنشــائه ســنة 2009 أكثــر 
ــة  ــؤون البلدي ــًا )وزارة الش ــؤرشًا حري ــن 221 م م
ــارة إىل  ــن اإلش ــد م ــا ال ب ــة، 2019(.  وهن والقروي
أن هــذه املراصــد الثالثــة تنتمــي ملنطقــة واحــدة 
هــي منطقــة مكــة املكرمــة، إال أهنــا تنتــج مــؤرشات 
خمتلفــة، مــا جيعــل مــن أمــر التنســيق بينهــا يف صياغــة 
ــة  ــي للمنطق ــد اإلقليم ــؤرشات املرص ــتنباط م واس
عمليــة غايــة يف الصعوبــة. أمــا مدينــة الريــاض 
فقــد تأخــرت بعــض الــيء يف إنشــاء وتشــغيل 
ــت  ــنة 2009م، وكان ــى س ــري حت ــا احل مرصده
اجلهــة املســتضيفة للمرصــد هــي اهليئــة امللكيــة ملدينــة 
ــؤرشًا  ــاض 87 م ــد الري ــج مرص ــد أنت ــاض. وق الري
حريــًا، ثــم طــور مــن أدائــه يف اســتنباط املــؤرشات 
ــؤرشًا  ــنة 1438هـــ إىل 117 م ــره لس ــل يف تقري ليص

ــاض، 1439(. ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي )اهليئ

ــدن  ــيل مل ــري املح ــد احل ــج املرص ــد أنت وق
-1434( األوىل  مرحلتــه  يف  الدمــام  حــارضة 
1436هـــ( 180 مــؤرشًا مقســمة إىل 107 مــؤارشت 
تنســيقية و73 مــؤرشًا ميدانيــًا. كــام تعامــل مــع 
برنامــج ازدهــار املــدن التابــع لألمــم املتحــدة، ونجــم 
عــن هــذا التعــاون التنســيق للعمــل عــىل مــؤرشات 
ــة  ــه الثاني ــا يف مرحلت ــا 44. أم ــدن وعدده ــار امل ازده
أســاليب  مــن  طــور  فقــد  )1436-1439هـــ(، 
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عملــه وأنتــج عــددًا أكــرب مــن املــؤرشات بلــغ 240 
ــيقيًا و113  ــؤرشًا تنس ــىل 127 م ــة ع ــؤرشًا موزع م
املــدن  ازدهــار  مــؤرشات  أمــا  ميدانيــًا.  مــؤرشًا 
ــا 54  ــح عدده ــرشة ليصب ــابقة بع ــن الس ــزادت ع ف
ــدود  ــدد حم ــىل ع ــامده ع ــه اعت ــذ علي ــؤرشًا. ويؤخ م
ــة. ُوّزع  ــدن الدراس ــداين مل ــح املي ــتامرات املس ــن اس م
يف مدينــة اجلبيــل الصناعيــة 200 اســتامرة فقــط، 
والقطيــف 360، ورأس تنــورة 300؛ وهــذه عينــات 
ــيؤثر  ــا س ــو م ــدن، وه ــذه امل ــام ه ــب وأحج ال تتناس
ســلبًا يف اســتخالص املــؤرشات مــن بيانــات حمــدودة 
قــد ال تعكــس الوضــع احلقيقــي للمــدن املعنيــة 
ــارات  ــة لالستش ــع دار الرمح ــوحات )موق ــذه املس هب

ــية(. اهلندس

أمــا املرصــد احلــري املحــيل ملحافظــة حفــر 
الباطــن، فقــد أنتــج 100 مــؤرش خــالل الفــرتة 
ــه أن معظــم  )1432-1434هـــ(. ومــا ُيالحــظ علي
ــن  ــر الباط ــة حف ــىل مدين ــر ع ــت تقت ــه كان بيانات
لعــدم متكنــه مــن احلصــول عــىل بيانــات كافيــة 
ــد  ــن مراص ــريه م ــو كغ ــة. وه ــتوى املحافظ ــىل مس ع
ــيقية  ــة والتنس ــؤرشات املتاح ــىل امل ــز ع ــة يرك اململك
ويفتقــر بشــدة للبيانــات امليدانيــة. وهنــاك نقــص كبري 
حتــى يف بيانــات املــؤرشات املتاحــة والتنســيقية، مثــل 
نســب اســتعامالت األرايض التــي مل تتوافــر إال لســنة 
ــة حفــر الباطــن دون  1434هـــ وعــىل مســتوى مدين
ــاين  ــازة املب ــايل حي ــات إمج ــت بيان ــام غاب ــة. ك املحافظ
ــات  ــن بيان ــري م ــالد، وكث ــد املي ــع عن ــر املتوق والعم
االســتمرار يف التعليــم للجنســني بمختلــف املراحــل. 
كل هــذه النقائــص تضعــف مــن قيمة حــزم املؤرشات 

وقيمــة التقاريــر املبنيــة عــىل هــذه املــؤرشات. واملثــري 
للدهشــة هــو عــدم متكنــه مــن احلصــول عــىل بيانــات 
يفــرتض توافرهــا لــدى البلديــة، مثــل مجــع النفايــات 
ــتوفية  ــاين املس ــد واملب ــة بعم ــاء املخدوم ــدد األحي وع
ــذا  ــنوية. وه ــح الس ــدد املن ــمية وع ــرشوط الرس لل
دليــل عــىل عــدم تعــاون مجيــع اإلدارات والقطاعــات 
ــم  ــري رغ ــد احل ــات املرص ــع متطلب ــرى م األخ

ــد. ــيني للمرص ــرشكاء األساس ــد ال ــا أح كوهن

ــد  ــران فق ــة نج ــري ملنطق ــد احل ــا املرص أم
أنشــئ عــام 2011 وأنتــج يف البدايــة 85 مــؤرشًا 
دوراتــه  يف  مؤرشاتــه  عــدد  طــور  ثــم  حريــًا، 
تقريــر  حســب  مــؤرشًا   171 لتصبــح  الالحقــة 
التنميــة  مــؤرشات  حزمــة  اســتحوذت  2018م. 
االجتامعيــة واالقتصاديــة عــىل أغلــب مــؤرشات 
نســخته األخــرية بعــدد 85 مــؤرشًا، ثــم تلتهــا حزمــة 
ــة  ــات احلكومي ــن اخلدم ــام ع ــا الع ــؤرشات الرض م
بعــدد 25 مــؤرشًا، ثــم مــؤرشات املــأوى بـــ 11 
مــؤرشًا. وعــىل شــاكلة غــريه مــن التقاريــر األخــرى، 
ــة نجــران يقــدم  ــر املرصــد احلــري ملنطق ــإن تقري ف
ــا  ــوض يف حتليله ــام دون أن خي ــب وأرق ــداول نس ج
واســتخالص السياســات التنمويــة املرتتبــة عنهــا 

ــت(. ــىل اإلنرتن ــران ع ــد نج ــع مرص )موق

ــكاكا يف  ــة س ــري ملدين ــد احل ــئ املرص ُأنش
2014م وأنتــج بدورتــه األوىل 138 مــؤرشًا حريــًا. 
ــات  ــس خصوصي ــؤرشات تعك ــاج م ــز بإنت ــد متي وق
والنخيــل  الزيتــون  زراعــة  كمــؤرشات  املدينــة 
ــي  ــات الت ــياحة واملهرجان ــة بالس ــؤرشات اخلاص وامل
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  )وزارة  تشــتهر هبــا 



213 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )3(،  الرياض )2021م / 1443هـ (

2019(. ويف 2016 تــم إنشــاء املرصــد احلــري 
ملنطقــة جــازان كإدارة تابعــة لألمانــة، وقــد أنتج 110 
ــي  ــات الت ــرب املفارق ــن أغ ــة. وم ــؤرشات حري م
أبرزهتــا مــؤرشات مرصــد جــازان، هــي أهنــا األقــل 
ــس  ــبة العوان ــىل يف نس ــا األع ــالق لكنه ــبة الط يف نس
والعــزاب، كــام أبــدى 90% مــن ســكان فرســان 
رضاهــم عــن خدمــات النظافــة، يف حــني مل تتجــاوز 
هــذه النســبة 28% يف عاصمــة املنطقــة جــازان، ومــع 
ذلــك مل يقــدم التقريــر أي حماولــة لتفســري مثــل هــذه 
ــة )موقــع مرصــد جــازان عــىل  الظواهــر غــري العادي
ــة،  ــة الباح ــري ملنطق ــد احل ــا املرص ــت(. أم اإلنرتن
فقــد ُأنشــئ عــام 2011م وأنتــج 84 مــؤرشًا حريــًا 
ــة  فقــط يف دورة واحــدة فقــط )وزارة الشــؤون البلدي
والقرويــة، 2019(. وكونــه مل ينتــج إال دورة واحــدة 
خــالل تســع ســنوات مــن إنشــائه، فهــذا دليــل عــىل 

ــري. ــد احل ــذا املرص ــل يف ه ــر العم تعث

ــك  ــإن ذل ــغيل، ف ــب التش ــص جان ــا خي ــا م أم
التعاقــد مــع بعــض املكاتــب  يتــم مــن خــالل 
االستشــارية. وحتــى يســتفيد املرصــد مــن اخلــربات 
ــم  ــج األم ــع برنام ــيق م ــري التنس ــه جي ــة، فإن العاملي
UN HABI- ــل ــة )املوئ ــتوطنات البرشي ــدة للمس  املتح
TAT( واملرصــد احلــري العاملــي، إلنشــاء وتشــغيل 

هــذه املراصــد. وعــادة مــا تكــون مــدة هــذه العقــود 
ــات  ــر امليزاني ــب تواف ــد بحس ــة للتجدي ــنتني قابل لس
والدعــم املــايل. ويبــدو أن مجيــع هــذه املراصــد 
تعــاين مشــكلتني جوهريتــني، أهــم مشــكلة هــي 
ــا  ــغيلها، م ــارية يف تش ــود االستش ــىل العق ــامد ع االعت
ــد  ــل املرص ــث إن عم ــتمراريتها، حي ــدم اس أدى لع

ــبب  ــاري بس ــد االستش ــاء عق ــرد انته ــف بمج يتوق
ــه  ــف مع ــايل، ويتوق ــم امل ــري الدع ــام توف ــدم انتظ ع
ــة. أمــا  أيضــًا موقــع املرصــد عــىل الشــبكة العنكبوتي
ــىل  ــد ع ــرص املراص ــل يف ح ــة فتتمث ــكلة الثاني املش
إنتــاج أعــداد ضخمــة مــن املــؤرشات، وهــو مــا يعني 
ــىل  ــول ع ــة احلص ــا وصعوب ــل معه ــة التعام صعوب
بياناهتــا مجيعهــا حمدثــة وموثوقــة، فضــاًل عــن صعوبــة 
حتليلهــا، خاصــة أهنــا غــري مرتبطــة بمؤسســة جامعيــة 
ــة  ــربات التخصصي ــدرات واخل ــا بالق ــة متده أو بحثي
يف التحليــل واســتنباط املــؤرشات وقياســها. وبتأمــل 
املــؤرشات اإلضافيــة املنتجــة، نجدهــا ال تعــدو أكثــر 
ــية.  ــؤرشات الرئيس ــًا للم ــًا وتفريع ــا تفرخي ــن كوهن م
فمــؤرش الســياحة عــىل ســبيل املثــال ال احلــر، مجيــع 
ــؤرشات  ــة يف امل ــؤرشات فرعي ــة كم ــه متضمن مقاييس
االقتصاديــة والديمغرافيــة، فســواء تــم التعامــل معهــا 
أثنــاء التحليــل باعتبارهــا مــؤرشًا رئيســيًا أو كمــؤرش 

ــدة. ــة واح ــرب، فالنتيج ــة أك ــن حزم ــي ضم فرع

ــا  ــة بكوهن ــة يف اململك ــد احلري ــز املراص تتمي
عــىل  التنميــة  ترصــد  أهنــا  أي  حمليــة،  مراصــد 
ــتوى  ــريًا باملس ــم كث ــة وال هتت ــيل للمدين ــتوى املح املس
ــة  ــة نقط ــذه اخلاصي ــدُّ ه ــي. وتع ــي أو الوطن اإلقليم
أن  ُيفــرتض  حيــث  اململكــة،  يف  للمراصــد  قــوة 
تكــون اإلحاطــة بقضايــا املدينــة املحليــة أســهل 
ــن  ــق م ــة التحق ــع إمكاني ــر، م ــا أي ــع بياناهت ومج
ــتكامل  ــة الس ــوحات امليداني ــراء املس ــا وإج موثوقيته
ــود  ــدم وج ــزوم. إال أن ع ــد الل ــص عن ــض النواق بع
ــة  ــة اإلقليمي ــىل ذات الطبيع ــتوى أع ــد يف مس مراص
والوطنيــة، ســتكون لــه تبعــات ســلبية عــىل مســتوى 
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ــؤرشات  ــاج امل ــد وإنت ــني املراص ــط ب ــيق والرب التنس
ــل يف  ــل بالفع ــا حص ــذا م ــة. وه ــة والوطني اإلقليمي
حالــة اململكــة؛ فرغــم صــدور قــرار بإنشــاء املرصــد 
ــل  ــد. ولع ــور بع ــر الن ــه مل ي ــي إال أن ــري الوطن احل
هــذا مــا يفــر عــدم وجــود تنســيق وارتباطــات بــني 
هــذه املراصــد بعضهــا ببعــض وبينهــا وبــني املراصــد 
والوطنــي،  )اإلقليمــي،  األعــىل  املســتوى  ذات 
والــدويل(. كــام تفتقــد هــذه املراصــد الكــوادر الفنيــة 
واإلداريــة لتشــغيلها، وهلــذا نجــد أهنــا تعتمــد أساســًا 
عــىل إبــرام عقــود مــع مكاتــب استشــارية لتقــوم هــي 
بمهمــة التشــغيل واإلدارة ومجــع البيانــات والتحليــل. 
ــة،  ــات الدولي ــض املؤسس ــتعانة ببع ــم االس ــد يت وق
كمنظمــة األمــم املتحــدة أو املرصــد احلــري العاملــي 

ــريويب.  بن

ــري  ــد احل ــاء املرص ــر إنش ــّكل أم ــد ش وق
واســتضافته إشــكالية لــدى كثــري مــن أمانــات املــدن، 
ــل إدارة  ــاالت إىل حتوي ــن احل ــري م ــأت يف كث ــد جل فق
ــد  ــل املرص ــوم بعم ــا لتق ــة فيه ــات احلري املعلوم
ــة منطقــة  احلــري، كــام هــو الشــأن يف كل مــن أمان
حائــل، وأمانــة حمافظــة األحســاء، وبلديــة حفــر 
ــالت  ــرزت املقاب ــد أب ــوان 2017(. وق ــن )العل الباط
ــن  ــري م ــات يف كث ــوء األمان ــتبيانات جل وردود االس
ــن إدارات  ــا م ــض موظفيه ــداب بع ــان إىل انت األحي
ــني  ــؤالء املوظف ــد، إال أن ه ــل يف املرص ــة للعم خمتلف
ــارات  ــه اعتب يظلــون حمســوبني عــىل قســم آخــر، وفي
مســارهم الوظيفــي وفــرص الرتقيــة الوظيفيــة وتقدير 
مردوديــة عملهــم وإنتاجيتهــم، وهــذا مــا أدى هبــؤالء 
املنتدبــني إىل عــدم االهتــامم كثــريًا بمســائل اجلــودة يف 

ــود  ــن يع ــوف ل ــاطة س ــه ببس ــد، ألن ــم اجلدي تكليفه
عــىل مســارهم الوظيفــي بفائــدة كبــرية. ثــم إن كثــريًا 
ــرون  ــا يفتق ــًا م ــني غالب ــني املنتدب ــؤالء املوظف ــن ه م
للخــربة الســابقة يف جمــاالت عمــل املراصــد، ومل 
ــام هبــذا الــدور.  ــم تدريبهــم بالشــكل الــكايف للقي يت
املرصــد نجــده منتدبــًا مــن قســم  حتــى مديــر 
ــىل  ــره ع ــدم تواف ــن ع ــتكى م ــم اش ــري منه ــر وكث آخ
ــام  ــني للقي ــني املؤهل ــن املوظف ــة م ــاءات الالزم الكف
بأعــامل املرصــد. وحيــث إن العمــل بمنطــق العقــود 
املحــدودة زمنيــًا يعنــي أن إدارة وتشــغيل املرصــد 
ــب  ــاري صاح ــب االستش ــا للمكت ــوكل يف جممله ت
العقــد، فــإن هــذا أرض كثــريًا بتأهيــل املــوارد البرشيــة 
ــد  ــا يعتم ــًا م ــاري غالب ــد؛ فاالستش ــة للمرص املحلي
عــىل كــوادره اخلاصــة، وهــو مــا يعنــي عــدم تدريــب 
وتأهيــل موظفــي املرصــد بالشــكل الــكايف املطلــوب. 
ــد  ــة باملرص ــة العامل ــوادر الوطني ــإن الك ــه؛ ف وعلي
ــتمرار يف  ــن االس ــب ع ــزة يف الغال ــها عاج ــد نفس جت
العمــل، فيتوقــف تشــغيل املرصــد. وتعــاين املراصــد 
أيضــًا نقــص أصحــاب الكفــاءات العليــا التــي تقــوم 
ــي  ــؤرشات. ويكف ــتخراج امل ــل واس ــامل التحلي بأع
االطــالع عــىل تشــكيلة فريــق عمــل املرصــد يف هنايــة 
ــني  ــص يف املختص ــذا النق ــًا ه ــر جلي ــر ليظه التقاري
ــنة  ــة لس ــد املدين ــر مرص ــاًل يف تقري ــوادر؛ فمث والك
مخســة  مــن  مكونــًا  العمــل  فريــق  كان   ،2017
ــراج  ــدس إخ ــم مهن ــدس ومعه ــة مهن ــني برتب خمطط
فنــي، أمــا فريــق عمــل إدارة التنميــة املســتضيفة 
ــة  ــان( وثالث ــه )مهندس ــر ونائب ــا مدي ــد، ففيه للمرص
ــة  ــة املدين ــري ملنطق ــد احل ــع املرص ــني )موق موظف
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ــدة  ــارضة بري ــد ح ــل مرص ــق عم ــا فري ــورة(. أم املن
لســنة 1431-1432هـــ، فيتكــون مــن )2( خمططــني 
 GIS, Oracle, حريــني فقــط وأربعــة مهنــديس برجمــة
Net, IT )موقــع مرصــد حــارضة بريــدة(. وقــس عــىل 

ــد. ــي املراص ــك باق ذل

ــض  ــامم بع ــف اهت ــذا ضع ــاف إىل كل ه ُيض
األمانــات  مســتوى  عــىل  املحليــني  املســؤولني 
والبلديــات بأمهيــة عمــل املرصــد ومؤرشاتــه وعــدم 
فهمهــم خمرجاتــه وعــدم قناعتهــم هبــا أصــاًل. وعليه؛ 
ــد وال  ــروري باملرص ــامم ال ــون االهت ــم ال يول جتده
يقدمــون لــه الدعــم املناســب، ســواء كان هــذا الدعــم 
ماليــًا أو لوجســتيًا أو إداريــًا، وهــو مــا مــن شــأنه أن 
ينعكــس ســلبًا عــىل أداء املرصــد ويقلــل مــن كفاءتــه 
ــكلة يف  ــاك مش ــاًل عــن أن هن ــوان 2017(، فض )العل
التنســيق والتعــاون بــني املراصــد فيــام بينهــا، وكذلــك 
ــة  ــاندة والداعم ــة املس ــات الدولي ــني اجله ــا وب بينه

ــة. ــد احلري ــل املراص لعم

ويعــاب أيضــًا عــىل املراصــد احلريــة يف 
تعتمــد عــىل األســاليب  تــزال  أهنــا ال  اململكــة، 
التقليديــة يف مجــع البيانــات وطلــب املعلومــات، 
واملعامــالت  املكاتبــات  أســلوب  عــادة  وهــو 
الورقيــة للصــادر والــوارد )العلــوان 2017(، وهــذا 
العمليــة وتأخرهــا وضعــف  لتباطــؤ  مــا يــؤدي 
ــا  ــا، م ــا وموثوقيته ــن يف مصداقيته ــات ويطع البيان
ــتخراج  ــل واس ــة التحلي ــىل عملي ــلبًا ع ــس س ينعك
التقاريــر بشــكل دوري. لــذا  املــؤرشات وإنتــاج 
ــات  ــزودي املعلوم ــع م ــط مجي ــروض رب ــن املف كان م
بمركــز املرصــد احلــري ليتــم احلصــول عــىل مجيــع 

ــل  ــبكة. عم ــرب الش ــًا ع ــًا وحلظي ــات إلكرتوني البيان
كهــذا يــؤدي لتحديــث املعلومــة أوالً بــأول والتحقــق 
ــاج  ــا وإنت ــايل حتليله ــهولة، وبالت ــا بس ــن موثوقيته م
املــؤرشات ونــرش التقاريــر بشــكل دوري أدق وأرسع.

وهنــاك مشــكل آخــر أشــار إليــه املســتجَوبون 
بإحلــاح، ويتمثــل يف عــزوف بعــض الدوائــر احلكومية 
عــن تقديــم بياناهتــا وإحجامهــا عــن مجــع مــا ُيطلــب 
منهــا مــن معلومــات ضمــن حــدود اختصاصهــا ألي 
ســبب مــن األســباب، كعــدم توافــر الكــوادر املؤهلــة 
ــات خاصــة هبــا،  ــر قاعــدة بيان لذلــك، أو عــدم تواف
ــراء  ــة إلج ــات الالزم ــىل امليزاني ــول ع ــدم احلص أو ع
املســوحات الروريــة، مــا يعنــي نقــص املعلومــات 
وعــدم حتديثهــا بالشــكل املناســب. وهــذه املعوقــات 

كلهــا حتــّد مــن كفــاءة أداء املراصــد احلريــة.

ــة  ــد احلري ــن املراص ــري م ــأ كث ــذا تلج وهل
ــكن  ــام للس ــاء الع ــج اإلحص ــىل نتائ ــامد ع إىل االعت
والســكان الــذي ُأعــد أصــاًل لغــري وظيفــة املرصــد. 
ــة  ــاء مبني ــة اإلحص ــرات هيئ ــون تقدي ــا تك ــريًا م وكث
عــىل معلومــات قديمــة جتاوزهتــا األحــداث، وبالتــايل 
مل تعــد تصلــح للبنــاء عليهــا يف إنتــاج مــؤرشات 
ــىل  ــز ع ــة ترك ــد اململك ــد مراص ــذا نج ــد. وهل املرص
إنتــاج املــؤرشات املتاحــة والتنســيقية التي تــرد جاهزة 
ــة.  ــح اإلدارات احلكومي ــات ومصال ــن اإلحصائي م
وبتأمــل تقاريرهــا، ُيالحــظ أن بيانــات املــؤرشات هي 
إمــا متاحــة أو تنســيقية أو ميدانيــة وليســت متقاطعــة 
ــة يف  بحيــث يمكــن تكــون متاحــة وتنســيقية وميداني
نفــس الوقــت للتأكــد مــن مــدى موثوقيتهــا )موقــع 
ــل  ــذا دلي ــدة(. وه ــارضة بري ــري حل ــد احل املرص
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عــىل قلــة االهتــامم بالتحقــق مــن مصداقيــة البيانــات، 
ــي  ــات تعط ــدة جه ــني أن ع ــة تب ــة أن التجرب خاص
أرقامــًا وإحصائيــات متباينــة حــول نفــس املوضــوع، 
ــل  ــيقية يقل ــة والتنس ــات املتاح ــامد البيان ــإذا كان اعت ف
ــه يعــرض مصداقيتهــا للطعــن.  تكلفــة مجعهــا، إال أن
ويبــدو أن بعــض املكاتــب االستشــارية تتهــرب مــن 
ــا  ــون تكلفته ــة لك ــوحات امليداني ــات املس ــع بيان مج
ــب  ــب وتتطل ــا أصع ــرب ومجعه ــة أك ــة والزمني املادي
مســاعدين كثــرًا وتأطــريًا جيــدًا. ُيضــاف لــكل هــذا 
حتــدٍّ آخــر يزيــد مــن تعقيــدات احلصــول عــىل بيانــات 
موثوقــة حســبام ورد يف ردود االســتبيان، هــو اختالف 
احلــدود اإلداريــة داخــل املدينــة بــني خمتلــف اجلهات، 
وأحيانــًا بــني إحصــاء وآخــر، مــا يتعــذر معــه توحيــد 

ــي. ــكل ح ــؤرشات ل ــايل امل ــات وبالت البيان

املراصــد  مــؤرشات  تقاريــر  وبمراجعــة 
)1438هـــ  املنــورة  املدينــة  ألمانــات  احلريــة 
و1440هـــ(، وجــدة 1436هـ، والقصيــم )1431هـ 
و1433هـــ(، وغريهــا؛ يتضــح أهنــا متقاربــة شــكاًل 
ــدم  ــدو أن تق ــي ال تع ــد، فه ــد بعي ــًا إىل ح ومضمون
املــؤرش  لتعريــف  ومبســطًا  جــدًا  خمتــرًا  نصــًا 
لنتائجــه  بيانيــًا  أو شــكاًل  ثــم جــدوالً  وأمهيتــه، 
ــقاطات  ــة لإلس ــتنتاجات حتليلي ــابية دون أي اس احلس
االســرتاتيجية  واألولويــات  والتنمويــة  السياســية 

لتطويــر املدينــة.

واملقابــالت  اللقــاءات  خــالل  مــن  تبــنّي 
ــن  ــريًا م ــة، أن كث ــد احلري ــتغلني باملراص ــع املش م
املســؤولني عــىل خمتلــف أجهــزة الدولــة غــري مدركــني 
دور املراصــد احلريــة، وبالتــايل فهــم غــري مقتنعــني 

بأمهيتهــا ودورهــا يف رســم السياســات التنمويــة 
ومتابعــة تنفيذهــا. وعليــه؛ فــإن هنــاك حاجــة ملحــة 
إلقنــاع املســؤولني يف خمتلــف األجهــزة اإلداريــة 
ــا أداة  ــة باعتباره ــد احلري ــة املراص ــدن، بأمهي يف امل
لصناعــة القــرار وضبــط التنميــة والتنســيق بــني 
ــد  ــة املراص ــي بأمهي ــذا الوع ــات. ه ــف القطاع خمتل
ــاع بجدواهــا ســيؤدي إىل الشــفافية يف تزويــد  واالقتن
ــلبية أو  ــت س ــز املرصــد باملعلومــات، ســواء كان مرك
إجيابيــة. إن الفهــم القــارص ملهمــة املرصــد أدى بكثــري 
ــات  ــم بعــض البيان مــن اإلدارات لتحجــم عــن تقدي
فيجتهــد  اختصاصهــا،  قطاعــات  عــن  الســلبية 
أصحاهبــا فقــط يف إبــراز اجلوانــب اإلجيابيــة وإمهــال 

ــا. غريه

ــذب يف  ــكاالت، تذب ــذه اإلش ــكل ه ــاف ل ُيض
ــة  ــد اململك ــل مراص ــاريني جع ــري االستش األداء وتغي
تعــاين مشــكلة الديمومــة واالســتمرارية. ويف دراســة 
لربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، صــدرت يف 
يونيــو 2015، أشــارت لوجــود 15 مرصــدًا حريــًا 
ــدن، و%12  ــات امل ــة ألمان ــا خاضع ــًا، 88% منه حملي
تابعــة هليئــات التطويــر. أمــا املراصــد احلريــة 
النشــطة فلــم تتجــاوز نســبتها 71%، و23% اضطــرت 
لتعليــق نشــاطها بســبب ترتيبــات متعلقــة باملوظفــني 
البلديــة  الشــؤون  )وزارة  التعاقديــة  واملســائل 

والقرويــة، 1440، ص: 21(.

ومــن املؤاخــذات التــي يمكــن تســجيلها عــىل 
ــل  ــف متثي ــو ضع ــة، ه ــة للمملك ــد احلري املراص
اجلهــات التابعــة للقطــاع اخلــاص واملجتمــع املــدين؛ 
فباالطــالع عــىل تقريــري املرصــد احلــري للمدينــة 
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املنــورة لســنتي 2017 و2019، مل تتــم اإلشــارة ألي 
ــاص أو  ــاع اخل ــن القط ــد م ــاركة يف املرص ــة مش جه
ــت  ــة كان ــة حكومي ــل 29 جه ــدين، مقاب ــع امل املجتم
ــري  ــد احل ــع املرص ــه )موق ــة رشكائ ــن قائم ضم
ــة املنــورة(. أمــا املرصــد احلــري للدمــام يف  للمدين
مرحلتــه األوىل 1434-1436هـــ، فلم ُيمثــل القطاع 
اخلــاص واملجتمــع املــدين ســوى بعــدد حمــدود جــدًا: 
ــن يف  ــع مل يتحس ــذا الوض ــاين. وه ــألول و5 للث 4 ل
ــظ  ــث حاف ــة 1436-1439هـــ، حي ــة الثاني املرحل
ــو  ــة، وزاد ممثل ــه األربع ــىل ممثلي ــاص ع ــاع اخل القط
املجتمــع املــدين إىل 14، يف حــني كانــت اجلهــات 
املرحلــة األوىل،  بـــ 67 جهــة يف  احلكوميــة ممثلــة 
و79 يف الثانيــة )موقــع دار الرمحــة لالستشــارات 
اهلندســية(. وهــذا ينســحب عــىل باقــي مراصــد املــدن 
ــل  ــًا يف متثي ــاك ضعف ــي أن هن ــذا يعن ــة. ه يف اململك
ــينعكس  ــا س ــدين، م ــع امل ــاص واملجتم ــاع اخل القط
عــىل مناقشــة القــرارات ورســم السياســات، وبالتــايل 

ــة. ــات احلكومي ــات القطاع ــح مرئي ــا لصال حتيزه

ــعبية  ــاركة الش ــف املش ــاع ضع ــن إرج ويمك
د  لتَعــوُّ املرصــد،  يف  كــرشكاء  اخلــاص  والقطــاع 
اختــاذ  مركزيــة  عــىل  املــدن  يف  الفنيــة  األجهــزة 
القــرارات التخطيطيــة وفــق مقاربــة اإلمــالءات مــن 
Top-down ap-  اجلهــات العليا إىل املســتويات األدنــى
proach، وهــذا مــا أدى إلقصــاء الســكان املعنيــني مــن 

ــد  ــوم املراص ــى تق ــرار. وحت ــة الق ــامهة يف صناع املس
احلريــة بدورهــا بكفــاءة، فإنــه يتعــني مشــاركة 
مجيــع الفاعلــني يف املدينــة وأصحــاب املصالــح يف 
ــد  ــه؛ كان ال ب ــتها. وعلي ــؤرشات ومناقش ــة امل صياغ

ــري  ــن املرصــد احل ــة متّك ــاد آليــة ملزم ــن إجي م
ــة، حيــث يتــم  ــدأ التشــاركية املجتمعي مــن تفعيــل مب
إرشاك املجتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واألجهــزة 
ــع  ــا ووض ــة القــرارات واختاذه ــة يف صناع التنفيذي

ــا. ــا ومتابعته ــاريع وتنفيذه ــط واملش اخلط

النتائج. 		

يف . 1 الرئيســية  املــدن  مــن  كثــري  اهتمــت 
ــة.  ــا احلري ــغيل مراصده ــاء وتش ــعودية بإنش الس
وغالبــًا مــا كانــت هــذه املراصــد عبــارة عــن إدارات 
تابعــة لألمانــات التــي تســتضيفها، حيــث جــاء 
ــدن  ــار امل ــج ازده ــتقصائية لربنام ــة اس ــب دراس حس
أن 88% مــن مراصــد مــدن اململكــة تســتضيفها 
أمانــات هــذه املــدن، أمــا 12% املتبقيــة فتتبــع هيئــات 
التطويــر باملناطــق )وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
2019(. هــذه التبعيــة اإلداريــة جعلــت املراصــد 
احلريــة يف اململكــة تعــاين عــدم اســتقالليتها يف 
أداء عملهــا؛ فاجلهــة املســتضيفة ال متنحهــا يف الغالــب 
حريــة احلركــة، فكثــري مــن األمانــات ال تــويل أولويــة 
لعمــل املرصــد، وإنــام للقضايــا املســتعجلة التــي 
ــة  ــة ومعاجل ــات الروري ــري اخلدم ــا، كتوف تواجهه
واملشــاكل  البيئيــة  بالصحــة  املتعلقــة  املخالفــات 
العمرانيــة وشــكاوى املواطنــني ومعامالهتــم. كل هذه 
القضايــا جعلــت ترتيــب املرصــد احلــري يف ســلم 
أولويــات األمانــات يتدحــرج إىل ذيــل الرتتيــب، 
وهــو مــا أدى باملحصلــة إىل تقليــص ميزانيــة املرصــد 
وضعــف الدعــم املــايل املخصــص لــه. ضعــف 
ــدد  ــص ع ــاالت لتقلي ــم احل ــات أدى يف معظ امليزاني
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ــم  ــروري تواجده ــرباء ال ــني واخل ــني والفني املوظف
ــق  ــاء الفري ــدد أعض ــذا كان ع ــد. وهل ــغيل املرص لتش
ــكاد يتعــدى عــدد  ــر املرصــد ال ي العامــل عــىل تقاري
أصابــع اليــد الواحــدة يف كثــري مــن احلــاالت، وهــذا 
ــني  ــن الفني ــدد م ــن ع ــًا م ــد منقوص ــل املرص ــا جيع م

واخلــرباء االستشــاريني.

ــىل . 2 ــادة ألع ــود ع ــد تع ــة املرص ــم أن رئاس رغ
ســلطة يف املدينــة التــي غالبــًا مــا تكــون أمــني املدينــة 
ــات  ــة هليئ ــد التابع ــة املراص ــة يف حال ــري املنطق أو أم
التطويــر أو املراصــد اإلقليميــة، إال أن هــذه املســؤولية 
ال تعــدو أكثــر مــن كوهنــا رئاســة رشفيــة، وبالتــايل ال 
تســهم بفاعليــة يف تذليــل الصعوبــات التــي يواجههــا 
املرصــد يف مجــع املعلومــات واحلصــول عــىل الدعــم 
املــايل املطلــوب. وهــذا مــا يفــر تلكــؤ منــح األمهيــة 
الكافيــة مــن بعــض مديــري األجهــزة اإلداريــة 
ــدم  ــا لع ــات وحتديثه ــد باملعلوم ــز املرص ــد مرك لتزوي
تلقيهــم أوامــر رصحيــة مــن املســؤول األول بذلــك.

تعــاين املراصــد صعوبــة يف مجــع البيانــات . 3
ــات ذات  ــف اإلدارات والقطاع ــن خمتل ــا م وحتصيله
العالقــة، كــام تعــاين صعوبــة حتديــث هــذه البيانــات 
ــة  ــن دراس ــظ م ــام لوح ــتمر. ك ــكل دوري ومس بش
املــؤرشات املنتجــة، تركيزهــا عــىل املــؤرشات املتاحــة 
والتنســيقية وضعــف املــؤرشات امليدانيــة التــي تنتــج 
ــا يمكــن تفســريه  ــة، وهــو م ــوحات امليداني عــن املس
بصعوبــة إعــداد فريــق املســح امليــداين بالعــدد الــكايف 

ــد. ــب اجلي ــارات والتدري وبامله

كــام بينــت الدراســة عــدم وجــود عالقــة . 4

تعــاون بــني اجلامعــات واملراصــد احلريــة، وهــو مــا 
يفــر عــدم اســتعانة املرصــد بخــربات املتخصصــني 
ــوث.  ــز البح ــات ومراك ــني يف اجلامع ــن األكاديمي م
ــًا للنظــر أن اجلامعــات واملؤسســات  وهلــذا؛ كان ملفت
ــة  ــد احلري ــل املراص ــن عم ــًا ع ــة متام ــة مغيب البحثي
يف اململكــة، وهــذا قــد يفــر جــزءًا كبــريًا مــن 
ــة  ــا التحليلي ــف قدراهت ــا وضع ــباب عــدم نجاحه أس
واعتامدهــا عــىل العقــود االستشــارية. إال أن املكتــب 
ــات  ــع التخصص ــر مجي ــه أن يوف ــاري ال يمكن االستش

ــات. ــدى اجلامع ــر ل ــام يتواف ــة ك املطلوب

ــدم . 5 ــد ع ــة أداء املراص ــن معاين ــح م ــام اتض ك
إصدارهــا تقاريرهــا الدوريــة كــام هــو مفــرتض 
بعــد،  تقريــر  أي  تصــدر  مل  منهــا  فكثــري  منهــا. 
وبعضهــا يصــدر تقريــرًا ثــم تتوقــف إصداراتــه 
ــىل  ــة ع ــري مطمئن ــورة غ ــي ص ــذا يعط ــنوات، وه لس
أداء املركــز. وحيــث إن تشــكيل الصــورة اجليــدة عــن 
عمــل املرصــد أمــر لــه أمهيتــه القصــوى، فإنــه يتعــني 
عــىل املراصــد االلتــزام بإصــدار التقاريــر الدوريــة كل 
ســنتني حتــى إن مل تكــن مكتملــة، حفاظــًا عــىل جــودة 

ــام. ــال الع ــورة يف املخي ــذه الص ه

ــد . 6 ــات للمراص ــتضافة األمان ــني أن اس ــام تب ك
مهامهــا  أداء  عــىل  املراصــد  تســاعد  مل  احلريــة 
تشــغيلها  عــىل  لالعتــامد  اضطرهــا  مــا  بكفــاءة، 
باللجــوء للتعاقــد مــع مكاتــب استشــارية لتتــوىل أمــر 
ــف  ــد يتوق ــل املرص ــا جع ــو م ــد، وه ــغيل املرص تش

ــد.  ــاء العق ــرد انته ــل بمج ــن العم ع

ُيســتنتج أيضــًا أن هنــاك ضعفــًا يف املــوارد . 7
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ــعودية،  ــدن الس ــة يف امل ــد احلري ــة للمراص البرشي
حيــث غالبــًا مــا كان يقــوم عــىل متابعــة أدائــه موظــف 
أو اثنــان فقــط مــن أمانــة املدينــة، مضافــًا إليهــام مــن 
5 إىل 8 فنيــني يوفرهــم االستشــاري صاحــب العقــد، 

ــري. ــد احل ــغيل املرص ــري كاف لتش ــذا غ وه

التنســيق . 8 ضعــف  البحــث،  نتائــج  ومــن 
ــزة  ــرشكاء، كأجه ــي ال ــري وباق ــد احل ــني املرص ب
الدولــة واإلدارات احلكوميــة وممثــيل القطــاع اخلــاص 

ــدين. ــع امل واملجتم

التوصيات. 		

إنشــاء هيئــة مســتقلة للمراصــد احلريــة . 1
بــدل اســتضافتها يف أمانــات املــدن أو هيئــات تطويــر 
املناطــق، ذلــك أن اهليئــة تكــون مســتقلة إداريــًا وماليًا 
ــف  ــوم بتوظي ــة، فتق ــا اخلاص ــا ميزانيته ــًا وهل وتنظيمي

ــائها. ــد وإنش ــغيل املراص ــا لتش ــا وخربائه كوادره

واملراكــز . 2 اجلامعــات  مــع  رشاكات  عقــد 
واملحللــني  للخــرباء  وعــاء  باعتبارهــا  البحثيــة 
للقيــام بأعــامل حتليــل البيانــات يف خمتلــف املجــاالت 
ــالت  ــاب مؤه ــرباء وأصح ــن خ ــات م والتخصص
ــن ألي  ــال يمك ــة، ف ــات املطلوب ــة يف التخصص عالي
أمانــة أو مكتــب استشــاري أن يوفــر خــرباء مــن 
ــتقلة  ــة مس ــاء هيئ ــم إنش ــات. وإذا ت ــع التخصص مجي
للمرصــد، فســيمكنها إبــرام عقــود رشاكــة مــع 
ــتغطي أي  ــي س ــة الت ــات البحثي ــات واملؤسس اجلامع
نقــص مــن اخلــرباء املتخصصــني يف حالــة مــا إذا 

احتــاج املرصــد خلدماهتــم.

إصــدار ترشيعــات وقوانــني إضافيــة تلــزم . 3
مجيــع الدوائــر احلكوميــة يف أجهــزة الدولــة وإداراهتــا، 
ــده  ــد وتزوي ــع املرص ــل م ــايب والفاع ــاون اإلجي بالتع
باملعلومــات وحتديثهــا، لتمكــني املرصــد مــن أداء 

ــرب. ــة أك ــه بفاعلي مهام

إلــزام مجيــع اجلهــات احلكوميــة وغريهــا بربــط . 4
ــد،  ــدى املرص ــات ل ــز املعلوم ــبكة مرك ــا بش بياناهت
إلكرتونيــًا  املعلومــات  ونقــل  تبــادل  يتــم  حتــى 

ــًا. وحلظي

تأهيــل وتدريــب موظفــي املرصــد بشــكل . 5
مســتمر مــن خــالل عقــد ورش عمــل ودورات 

تدريبيــة لرفــع مســتويات أدائهــم.

ــه . 6 ــد وخربائ ــي املرص ــاركات فني ــجيع مش تش
يف امللتقيــات واملؤمتــرات التــي تعنــى بعمــل املراصــد 

ــم. ــتمر هل ــن املس ــتثامر يف التكوي واالس

التــزام املرصــد بإصــدار تقاريــره الدوريــة . 7
ــىل  ــًا ع ــص، حفاظ ــض النق ــوهبا بع ــى إن كان يش حت

ــام. ــال الع ــه يف املخي ــه وصورت ــتمرارية أدائ اس

إنزال التوصيات عىل أرض الواقع. 		

أمــا بخصــوص إســقاط هــذه التوصيــات . 1
وتطبيقهــا عــىل أرض الواقــع، فــإن إنشــاء هيئــة 
ــور  ــن األم ــري م ــري كث ــل بتيس ــة كفي ــد احلري املراص
اإلداريــة واملاليــة والتنظيميــة لتشــغيل املراصــد. 
فســيكون بمقــدور اهليئــة التوظيــف املبــارش ملــا 
ــني  ــاريني وفني ــني واستش ــن موظف ــد م ــه املرص يتطلب

والتعاقــد مــع املؤسســات واألفــراد. 
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فبمجــرد إنشــاء املرصــد والــرشوع يف تشــغيله، . 2
ــي  ــامت الت ــحابة الكل ــن س ــتنتج م ــه ُتس ــإن أولويات ف
ــة يف  ــد احلري ــكأداء للمراص ــكلة ال ــرزت أن املش أب
الســعودية تكمــن بالدرجــة األوىل يف توفــري البيانــات 
ومصداقيتهــا وحتديثهــا، ثــم تليهــا أمهيــة توفــري 
ــاج  ــات وإنت ــل هــذه البيان اخلــرباء واملختصــني لتحلي

ــؤرشات.  امل

يــيل ذلــك رضورة العمــل عــىل رفــع مســتوى . 3
ــواء  ــرشكاء، س ــف ال ــني خمتل ــيق ب ــاون والتنس التع
كانــوا جهــات حكوميــة أو منظــامت املجتمــع املــدين 

ــاص.  ــاع اخل ــيل القط وممث

ــؤولني . 4 ــة املس ــة لتوعي ــاك حاج ــري هن ويف األخ
ــة ورضورة  ــد احلري ــل املراص ــة عم ــني بأمهي املحلي
قاعــدة  وتشــكيل  املوثوقــة  بالبيانــات  تزويدهــا 
بيانــات عــىل مســتوى املركــز يتــم تغذيتهــا وحتديثهــا 

ــتمرار. باس

الدوريــة . 5 التقاريــر  إصــدار  عــىل  العمــل 
ــارص،  ــة العن ــري مكتمل ــت غ ــى إن كان ــد حت للمرص
حفاظــًا عــىل اســتمرارية أداء املرصــد وديمومتــه.

املراجع. 		

املراجع العربية

»تعزيــز   :)2008( املنــورة  املدينــة  منطقــة  أمانــة 
ــات  ــات يف آلي ــل املامرس ــاع أفض ــوق واتب التف
املراقبــة املحليــة واملراصــد احلريــة االوطنيــة 

ــالمية« ــة واإلس ــدن العربي يف امل

أمانــة منطقــة املدينــة املنــورة، )2006(  »جتربــة إنشــاء 
ــة  ــيل للمدين ــري املح ــد احل ــغيل املرص وتش
املنــورة الكــربى«، اململكــة العربيــة الســعودية 

رسور، مدحــت فتحــي)2016( » املراصــد احلريــة 
للمــدن«  العمرانيــة  التنميــة  إلدارة  كآليــة 
ــة  رســالة ماجســتري -جامعــة القاهرة-مجهوري

ــة ــر العربي م

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة، )2011( »التصــور 
املبدئــي لإلطــار العــام للمــؤرشات احلرية«، 
ــة  املرصــد احلــري الوطنــي، املممكــة العربي

الســعودية

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــؤون  ــدة« وزارة الش ــار املدن-ج ــة ازده حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار املدن-مكــة« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار املدن-الطائــف« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــزان« وزارة الشــؤون  ــة ازدهــار املدن-جي حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
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ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــة ازدهــار املدن-نجــران« وزارة الشــؤون  حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
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ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار املدن-أهبــا« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(، الريــاض

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــؤون  ــام« وزارة الش ــار املدن-الدم ــة ازده حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــؤون  ــدة« وزارة الش ــار املدن-بري ــة ازده حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــؤون  ــة« وزارة الش ــار املدن-الباح ــة ازده حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي

ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
حالــة ازدهــار املدن-أهبــا« وزارة الشــؤون 
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(، الريــاض

وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )2019( »تقريــر 
ــؤون  ــدة« وزارة الش ــار املدن-ج ــة ازده حال
ــدة  ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة والقروي البلدي
ــاض ــل(، الري ــة )املوئ ــتوطنات البرشي للمس

ــاض )1439هـــ(  ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي اهليئ
الريــاض-  ملدينــة  احلــري  »املرصــد 
الريــاض  ملدينــة  احلريــة  املــؤرشات 

الريــاض. 1438هـــ« 

اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض )1435ه( 
الريــاض-  ملدينــة  احلــري  »املرصــد 
الريــاض  ملدينــة  احلريــة  املــؤرشات 

الريــاض. 1434هـــ« 

ــاء  ــة إنش ــة املنورة،)2006(«جترب ــة املدين ــة منطق أمان
ــة  ــيل للمدين ــري املح ــد احل ــغيل املرص وتش
ــعودية ــة الس ــة العربي ــربى«، املممك ــورة الك املن

املراصــد   «  :)2017( بــن حممــد  أمــر  العلــوان، 
احلريــة دراســة مقارنــة لتجربــة اململكــة 
الــدول  جتــارب  مــع  الســعودية  العربيــة 
ــة  ــر« جمل ــات وســبل التطوي األخــرى »التحدي
ــم  ــوم تصامي ــز، عل ــك عبدالعزي ــة املل جامع

48-3 الصفحــات:   11 املجلــد  البيئــة، 
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ــدن  ــو امل ــعودي )2010( »نم ــة الس ــدوق التنمي صن
التقريــر  واملســتقبل«  الواقــع  الســعودية: 

اإلحصائــي

البرشيــة،  املتحــدة للمســتوطنات  برنامــج األمــم 
ــون األول 2007  ــة كان ــل«، طبع ــوار املوئ »ح

، العــدد 3 ، العربيــة.

ــة، 2011 ، »التصــور  ــة والقروي وزارة الشــئون البلدي
املبدئــي لإلطــار العــام للمــؤرشات احلرية«، 
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Abstract. This paper sets out to discuss the urban observatories (UO) in Saudi cities. It examines the use 
of urban observatories as an instrument to help decision makers in setting urban policies and provision of 
urban services. The main aim is to evaluate urban observatories in the Kingdom after well over a decade of 
use. To collect the necessary data, open ended questionnaire interviews were used together with published 
reports emanating from the urban observatories themselves. The study revealed that the reasons behind the 
initial success of UO were mainly due to the political support from the highest authority in the city. Political 
support would lead other city departments to fully and effectively cooperate with the UO and provide updat-
ed, reliable and valid data. As a result of generous financial support, the UO were able to recruit specialized 
experts and qualified personnel who benefit from regular training, international meetings and partnerships 
with different UO globally. The reasons of the downturn of the UO, however, may be traced to lack of          
political support and sufficient budgets which affected the staffing with the required experts and technicians. 
The recession of political support has led many city departments and data providers to show some reluctance 
to supply the UO information center with regular data update. Confronted with such an awkward situation, 
many UO relied for their work and management on singing contracts with private firms. Instead of being 
part of the solution, these firms were part of the problem themselves. They run the UO for the period of the 
contract. When the contract is over, the UO is practically shut down. Even the website will no longer be in 
use. The local staff remain untrained. Finally, some recommendations were provided.
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