
1 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 مركز البياانت البلدية ودعم القرار

 اإلدارة العامة للمرصد احلضري الوطن 

 

 

 الالئحة التنظيمية للمرصد احلضري الوطن 
 واملراصد احلضرية احمللية  

 
 

 2020 أكتوبر

 

 

 

 

 



2 
 

 احملتوايت
 3 .................................................................................................................................................................................... مقدمة

 5 ............................................................................................................................................. الوطن  احلضري  املرصد   ومهام  اختصاصات

 6 ................................................................................................................................ اإلداري   واهليكل  واختصاصاته  للمرصد   التوجيهي  اجمللس

 7 .................................................................................................................................................. الوطن  احلضري  للمرصد   العامة  اإلدارة

 9 ...............................................................................................................................   واختصاصاهتا احمللية  احلضرية  للمراصد   التنسيقية  اجملالس

 10 .......................................................................................................................... اإلداري  وهيكله  واختصاصاته  احمللي  احلضري  املرصد   دور:  

 12 ........................................................................... .احلضرية  املؤشرات  إعداد  يف احلكومية  واجلهات  حملليةا  احلضرية  واملراصد   الوطن  املرصد  ومسؤوليات  دور

 13 ................................................................................................................................................... البياانت   واستضافة  اإللكرتوين  الربط

 14 .................................................................................................................................................... املتخصصة  احلضرية  التقارير  إصدار

 15 ................................................................................................................................................................ القدرات   وبناء  التدريب

 15 .................................................................................................................................... والدولية  احمللية  واملشاركات  تفاقياتواال  الشراكات

 16 ...................................................................................................... " احلضرية  التنمية  دراسات"  يف  احمللية  احلضرية  واملراصد   املرصد  ومسؤوليات  دور

 16 ........................................................................................................................................................احمللية  احلضرية  املراصد   استدامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  مقدمة
واتريخ  250هـ على قرار جملس الوزراء رقم 14/6/1437واتريخ  28725رقم  الربقيةوافق املقام السامي الكرمي يف 

املرجع  يكون هتابسم املرصد احلضري الوطن وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن انشاء هـ الذي 12/6/1437
ظات فنيا ابملرصد ترتبط املراصد احلضرية احمللية يف أماانت املناطق واحملافأن  و ،  بعملية الرصد احلضري يف اململكة  الرئيس لكل ما يتعلق

 .احلضري الوطن

اليت تنظم أعمال   والقرارات التنفيذيةوزير الشؤون البلدية والقروية يف إصدار اللوائح التنظيمية  بناء على الصالحيات املخولة ملعايل  و 
هـ بشأن إنشاء اإلدارة 21/4/1438واتريخ    1130صدر قرار معايل وزير الشؤون البلدية والقروية رقم  فقد  الوزارة داخل أجهزهتا.  

ية والقروية. كما نص القرار على أن "تنشأ مراصد حضرية حملية يف أماانت العامة للمرصد احلضري الوطن بوزارة الشؤون البلد 
 املناطق واحملافظات وترتبط بوكيل األمني للتعمري واملشاريع وترتبط فنيا ابملرصد احلضري الوطن"

يتخذها القيادات يف القطاع احلكومي ونظرا لكون مهام وخمرجات املرصد احلضري الوطن ممكنة يف دعم قرارات التنمية احلضرية اليت 
بشكل عام والقيادات يف أجهزة القطاع البلدي )وكاالت ومراكز إشرافيه وأماانت وبلدايت( وكذلك القطاع اخلاص واجلهات األخرى، 

ضري ملا لدى املرصد احلضري الوطن من إمكاانت وخربات وجهاز إداري متخصص يف الرصد احلضري يهتم بتنظيم عمل الرصد احل
 الوطن واملراصد احلضرية احمللية واإلشراف عليها وتنسيق أعماهلا مبا ينسجم مع التنمية الوطنية ويشارك يف فعالياته اجلهات احلكومية

ومؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ويعمل على إنتاج وحتليل املؤشرات احلضرية اليت تساهم يف إعداد سياسات التنمية احلضرية 
 عتها وتقييمها، وبناًء عليه وضعت هذه الالئحة التنظيمية اليت حتقق األهداف واملهام وتنظمها وفق أفضل املمارسات.ومتاب
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 ادة األوىلامل

يف سبيل تطبيق أحكام هذه الالئحة التنظيمية يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املوضحة قرين كل منها، ما مل يقتض السياق 
 :ف ذلكخال

 وزارة الشؤون البلدية والقروية  الوزارة 
 األمانة املرتبطة ابلوزارة  األمانة 

 إما هيئة ملكية أو هيئة التطوير ذات العالقة بتطوير القطاع البلدي  هيئة التطوير 
 واملراصد احمللية  الئحة تنظيم املرصد احلضري الوطن الالئحة التنظيمية 

 الوطن املرصد احلضري  املرصد 
 لوطن واملراصد احلضرية احمللية اضري ابإلشراف ومتابعة سري أعمال املرصد احل ةلس املعنيااجمل ة التنسيقي لس ااجمل

وأعمال  مع مهام   جمموعة من اهليئات واملؤسسات املتجانسة واليت تتشابه يف أنشطتها اإلنتاجية وطبيعة عملياهتا التنموية واملهام اليت تقوم هبا القطاع 
 املرصد احلضري الوطن 

احلضرية وبياانهتا  نتاج وإدارة املؤشراتمع اجلهات املعنية إلكيان يعترب املرجع الرئيسي للرصد احلضري يف اململكة ويُعىن ابلتنسيق والتشارك  الوطن املرصد احلضري 
 ظاتفاى املراصد احمللية يف املدن واحمللوكذلك اإلشراف الفن عضرية يف اململكة، هبدف اإلسهام يف صياغة السياسات احل 

نتاج وإدارة املؤشرات والبياانت التنموية مبنطقته اإلدارية أو املدينة/احملافظ يف املنطقة إل مع اجلهات املعنية ابلتنسيق والتشارككيان يعىن  املرصد احلضري احمللي
بتطوير املنطقة من مجيع النواحي احلضرية ويرتبط فنيا ابملرصد احلضري الوطن،  اإلدارية هبدف اإلسهام يف صياغة سياسات حضرية هتتم 

  ويرتبط إدارايً إما ابألمانة أو اهليئة امللكية 

 الوزارات، واهليئات واملؤسسات واملصاحل العامة، واجلهات األمنية والعسكرية واجلامعات، وأي جهة حكومية  اجلهات احلكومية 

 الشركات مبا فيها الشركات اململوكة للدولة أو تساهم فيها الدولة، واملؤسسات الفردية اخلاصة  القطاع اخلاص 
 املنظمات واملؤسسات واجلمعيات األهلية وما يف حكمها  مؤسسات اجملتمع املدين 

ف اجلهات احلكومية أو القطاع اخلاص أو اجملتمع املدين، السجالت الورقية أو اإللكرتونية اليت ُتّدون فيها البياانت أو املعلومات يف خمتل السجالت اإلدارية 
 .هاتاملتعلقة ابجملاالت اإلحصائية وغري ذلك فيما يتعلق أبحوال اجملتمع ونشاطاته، ابإلضافة اىل السجالت عن العمليات اإلنتاجية لتلك اجل

والبيئية والعمرانية والثقافية وما تشمله من جماالت إحصائية تفصيلية من سكنية أو اجملاالت اإلحصائية: السكانية واالجتماعية واالقتصادية  اجملاالت اإلحصائية 
 .تعليمية أو جتارية أو صناعية أو صحية أو سياحية أو زراعية أو غريها

اجملتمع ونشاطاته، وقد تكون بياانت فردية أو األرقام واخلصائص الوصفية املتعلقة ابجملاالت اإلحصائية أو غري ذلك فيما يتعلق أبحوال  البــــــيانـــــات
 جمموعة من البياانت الفردية او ما تصدره اجلهات احلكومية واخلاصة من توثيق ألعماله املختلفة وتصدر يف شكل ارقام بيانية. 

 البياانت اليت حتدد هوية الوحدة اإلحصائية حمل الدراسة  البياانت الفردية 
 .تتم معاجلتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو أبي طريقة معاجلة أخرى لتصبح ذات معىن يتعلق ابجملاالت اإلحصائية  البياانت اليت املعـلـومات 

ية دولية البياانت أو املعلومات بداللة مثيالهتا زمانياً أو مكانياً أو بداللة أي من مصادرها. ويتم احتساهبا عادة وفق معادالت رايضية معيار  املؤشرات
 لقياس مدى تقدم املدن يف املؤشرات احلضرية والدولية مثل أهداف التنمية املستدامة 

 منظمات اجملتمع املدين أو األفراد اجلهات احلكومية أو القطاع اخلاص أو العمالء 
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 اختصاصات ومهام املرصد احلضري الوطن
 املادة الثانية:

 :إىل الالئحة  هذه  هتدف

 .ابململكة  احمللية  واملراصد  الوطن  احلضري  الرصد   عمليات  تطوير .1
 . واحملافظات  املناطق  يف  احمللية  احلضرية  املراصد   على الفن  لإلشراف  ضوابط  وضع .2
 .احلضرية  املؤشرات  وحتديث  قياس  يف  للمسامهة  القطاع  مكوانت  بني  العالقات  تعزيز .3
 .العاملية  املمارسات  ألفضل  طبقاً  يُعد  حوكمة  منوذج  وفق  العالقة  ذات  واجلهات  الوطن  احلضري  املرصد  بني  الشراكة  تفعيل .4
 ذات  واجلهات  احمللية  احلضرية  واملراصد  الوطن  احلضري  املرصد   بني  معلوماتية  شبكة  إلنشاء  املناسبة  التحتية  البنية  هتيئة .5

 .بينها  فيما  والتكامل  والتنسيق  البياانت  تدفق  تضمن اليت  اآلليات  وتطوير  احلضرية، التنمية  سياسات  لتعزز  العالقة
 .املستفيدة  للجهات  احلضرية  للتنمية  السياسات  وإعداد  رسم  يف  املسامهة .6

 

 :الثالثة  املادة

 : يلي  فيما  الوطن  احلضري  املرصد   ومهام اختصاصات  ترتكز

 .واحملافظات  املناطق  بني  احلضرية  للمؤشرات  املقارنة  الدراسات  إجراء .1
 .وحتليلها  احلضرية  ابملؤشرات  املتعلقة  واملعلومات  البياانت  مجع   على  العمل .2
 وتطوير  احلضري  للمرصد   املطلوبة  واملعلومات  البياانت  لتوفري  العالقة  ذات  وغريها احلكومية  اجلهات  مع  شراكات  بناء .3

 .احلضرية  املؤشرات
 وبشكل  بيسر  عليها  احلصول  عملية  احلكومية  للجهات  يسهل  مبا  إلكرتونيا  واملعلومات  البياانت  لتدفق تقن  نظام  تطوير .4

 .احلضرية  ابملؤشرات  اخلاصة  واملعلومات  البياانت  ومعاجلة جلمع   البياانت  وقواعد  التقنية  النظم  وتطوير  دوري
 والقطاع  احلكومية  واجلهات واحملافظات  املناطق  يف  احمللية  احلضرية  املراصد  مبشاركة  الوطنية احلضرية  املؤشرات  إطار إعداد .5

 .املدين  اجملتمع  ومؤسسات  اخلاص
 .الوطن  املستوى  على  عليها  املتفق  احلضرية  املؤشرات  واستخدام  وحتليل  حساب  كيفية  معايري  توحيد  على  العمل .6
 وضع   يف  منها لالستفادة  احلضرية  املؤشرات  حتليل  مبخرجات  املصلحة  وأصحاب  احلكومية  اجلهات  تزويد  على  العمل .7

 .املناسبة  القرارات  واختاذ  احلضرية  التنمية  سياسات
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 طريق عن الوطن  احلضري  املرصد   بشبكة  وربطها  واحملافظات املناطق  يف  احمللية  احلضرية  املراصد   وتشغيل إنشاء يف املساندة .8
 .االلكرتوين  املوقع 

 .احمللية  احلضرية  املراصد   على  الفن  اإلشراف .9
 .احلضرية  املؤشرات  جماالت يف  والدولية  احمللية  املمارسات  أبفضل  واحملافظات  املناطق  يف  احلضرية  املراصد  تزويد  .10
 .احلضرية  املؤشرات  جمال  يف  لقاءات  وتنظيم  تدريبية  دورات  عقد  على  العمل .11
 .والدولية  احمللية  احلضرية  املراصد   مع احلضرية  واملؤشرات  الرصد  جمال  يف والتجارب  اخلربات  تبادل .12
 .ونشرها  احلضرية  املؤشرات  عن  الدورية  التقارير  إعداد .13

 
 :املادة الرابعة

املالكة للمؤشرات مبا يشمل ذلك البياانت الوصفية إعداد وبناء مؤشرات التنمية احلضرية ابلتنسيق مع اجلهات  يتوىل املرصد  (أ
اىل حتليل النتائج  ابإلضافة القياسيةوالوحدات  يةواألبعاد األساسية والفرع بوتعريف املؤشرات وأساليب احلسا اتللمؤشر 

 وتطوير التقارير املطلوبة من املستفيدين
، وذلك بعد التنسيق مع ةحيق للمراصد احلضرية احمللية انتاج املؤشرات ذات اخلصوصية ابملنطقة اإلدارية أو املدينة/احملافظ   (ب

 املرصد واحلصول على موافقته.

 املادة اخلامسة:

ليات واملنهجيات واألساليب يتوىل املرصد احلضري الوطن حوكمة أعماله وتكاملها مع املراصد احمللية والتنسيق معها بغرض تطوير اآل
 إلدارة عمل الرصد احلضري وتبادل بياانت املؤشرات احلضرية.

 واختصاصاته   احلضري الوطن  لمرصدل  التنسيقياجمللس  
 :املادة السادسة

الشؤون يشكل بقرار من معايل وزير للتنسيق مع اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق ابلرصد احلضري، و جملس الوطن يكون للمرصد 
ثالثة أعوام   العضويةمدة  وتكون  رئيس  لانئباً ليف اجتماعه األول  حيدد اجمللس  و   .البلدية والقروية حبيث يرأس اجمللس أحد قيادات الوزارة

 قابلة للتجديد ملرة واحدة.

  :املادة السابعة

حتقيق أهدافه، وله يف سبيل ذلك اختاذ ما يراه من قرارات  منيتوىل اجمللس مهمة اإلشراف ومتابعة سري أعمال املرصد للتحقق 
  وإجراءات وتدابري، كما خيتص اجمللس ابلتايل:
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واخلطط والربامج الالزمة إقرار السياسات الوطنية يف جمال الرصد احلضري واإلسرتاتيجيات العامة املتعلقة بنشاط املرصد  -1
 لتنفيذها.

 .اعتماد املواصفات واملعايري املعلوماتية والتقنية الداعمة للمرصد واملراصد احلضرية احمللية -2
اعتماد إطار وحزم املؤشرات احلضرية للمرصد اليت تعكس خصوصية اجملتمع ابإلضافة اىل املؤشرات احلضرية العاملية، عالوة  -3

 ت احلضرية للمراصد احمللية.على إطار وحزم املؤشرا
 احمللية.  اعتماد حوكمة املرصد، وحوكمة املراصد  -4
 ضمان توحيد املعايري واآللية واملنهجية إلنتاج املؤشرات احلضرية سواء للمرصد أو املراصد احلضرية احمللية. -5
 احلصري الوطن  املتخصصة الدائمة واملؤقتة للمرصدتشكيل اللجان   -6
 طوير لرفع كفاءة املتخصصني العاملني يف جمال الرصد احلضري.دعم برامج التعليم والت -7
إعداد االتفاقيات ذات العالقة أبعمال املرصد سواء على املستوي احمللي بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعلى  -8

 املستوي الدويل بعد موافقة اجلهات املعنية وجملس الوزراء. 
 .يصدرها املرصد احلضري الوطن  اليتضرية الوطنية  املوافقة واعتماد التقارير احل -9

 :املادة الثامنة

جيتمع اجمللس بناء على دعوة من رئيسه على األقل مرة كل ثالثة أشهر أو عند الضرورة، وال يكون اجتماعه انفذاً اال حبضور  (أ
مبوافقة أغلبية احلاضرين على األقل، وعند ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اجمللس أو انئبه وتصدر القرارات 

تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي معه صوت رئيس االجتماع، ولرئيس االجتماع دعوة من يراه حلضور اجللسات لتقدمي 
 .معلومات أو آراء أو مقرتحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت

 .القتضاء أن تعقد يف مكان آخر داخل اململكةتعقد اجتماعات اجمللس يف مقر املرصد، وجيوز عند ا (ب
 

 اإلدارة العامة للمرصد احلضري الوطن
 :املادة التاسعة

يكون للمرصد مدير عام، وهو املسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال املرصد، وترتكز مسؤولياته يف حدود هذه الالئحة، وُُيارس 
 االختصاصات اآلتية:

 جمال الرصد احلضري والرفع هبا إلدارة اجمللس.اقرتاح السياسات الوطنية يف   -1
 مراجعة وتطوير إطار وحزم املؤشرات احلضرية للمرصد احلضري الوطن واملراصد احمللية. -2
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 مراجعة اخلطط والربامج للمرصد ومتابعة اعتمادها. -3
 اقرتاح تشكيل اللجان الفرعية املتخصصة وفرق العمل ودراسة املواضيع اليت حييلها اجمللس. -4
 راسة املقرتحات والطلبات اليت ترد من املراصد احلضرية احمللية أو اجلهات اخلارجية قبل عرضها على اجمللس.د -5
 مراجعة الدراسات األولية للموضوعات اليت تعرض على اجمللس واقرتاح التوصيات الالزمة بشأهنا. -6
 التوصيات حياهلا.  ذات العالقة وإعداد  والدوليةتقومي ومراجعة مشاريع االتفاقيات احمللية   -7
 اقرتاح اخلطوات العملية وإجراء الدراسات ملعاجلة املشكالت اليت تربزها املؤشرات. -8
 تذليل الصعوابت اليت تواجه املرصد واملراصد احلضرية احمللية واللجان الفرعية وفرق العمل يف سبيل اجناز مهامها.  -9

 املادة العاشرة:

 كالتايل:لوطن من ثالث وحدات إدارية وهي  تتكون اإلدارة العامة للمرصد احلضري ا

 مبا يلي:إدارة املؤشرات احلضرية وختتص   .أ
أتسيس وتنفيذ نظام ومناذج مجع وتبادل البياانت واملعلومات احلضرية لظواهر التنمية احلضرية على املستوى الوطن  .1

 واإلقليمي واحمللي.
 البياانت وتبويبها.حتديد أفضل الطرق واألساليب للحصول على   .2
 ربط تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف جماالت املراصد احلضرية ومؤشراهتا التنموية. .3
 وضع آلية لتوحيد معايري حتليل واستخدام املؤشرات والتحديث املستمر للبياانت واملعلومات وااللتزام هبا. .4
 ملتاحة للتنمية احلضرية الوطنية وأولوايهتا.دراسة وحتليل املؤشرات لتوضيح مواطن القوة والضعف والفرص ا .5
 .احلضرية  وضع السياسات التنموية )العامة والقطاعية( املبنية على املؤشرات .6
تنظيم وحفظ البياانت واملعلومات املتعلقة بنشاطات اإلدارة بشكل يساعد على سرعة وسهولة الرجوع إليها، مع  .7

 املتاحة لذلك.االستفادة من اإلمكاانت التقنية  
 
 مبا يلي: متكني دراسات التنمية احلضريةإدارة   .ب
 داخل القطاع البلدي.التنمية احلضرية    دراسات واحباثلتنظيم  أجهزة الوزارة )الوكاالت واألماانت(  التنسيق مع   .1
أبرز التوجهات والتحدايت املسامهة مع أجهزة الوزارة )الوكاالت واألماانت( إلعداد ونشر تقارير دراسات وأحباث دورية عن   .2

 يف التنمية احلضرية.
تنظيم اجلانب البحثي مع املؤسسات التعليمية ومراكز األحباث املتخصصة يف التنمية احلضرية إلعداد دراسات واحباث تطور  .3

 من عملية الرصد احلضري يف اململكة.
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هزة الوزارة املالكة للمؤشرات لبحث اليات معاجلة من خالل قراءة املؤشرات والتنسيق مع أجاستنباط قضااي التنمية احلضرية   .4
 اإلشكاليات.

 مساندة أجهزة الوزارة يف تنمية القدرات البشرية العاملة يف جماالت التنمية واحلضرية ومؤشراهتا .5
 يف جمال التنمية احلضرية.  البشرية  تنمية القدراتدعم أجهزة الوزارة يف   .6
 .احلضرية  ة( املبنية على املؤشراتوضع السياسات التنموية )العامة والقطاعي .7
 وختتص مبا يلي:   االتصال احلضريإدارة   .ج

التنسيق والتعاون مع مصادر املعلومات للمحافظة على تدفق وجودة البياانت واملعلومات املطلوبة ألعمال املرصد  .1
 كماً ونوعاً.

 االشراف والدعم الفن للمراصد احلضرية احمللية وتزويدها ببياانت املؤشرات والتقارير واملعلومات.  .2
املهتمة   والندوات اخلارجية والداخليةاملراصد احمللية بشأن التمثيل يف املؤمترات  أجهزة الوزارة واالماانت و التنسيق مع   .3

 مبجاالت التنمية احلضرية.
 راصد احلضرية احمللية للقيام ابملسوحات امليدانية.التنسيق بني املرصد وامل .4
 إلمتام عمليات الرصد احلضري  لوطن ووكاالت الوزارة واألماانتالتنسيق بني املرصد احلضري ا .5
 .عليهاإعداد التقارير الدورية إلجنازات املرصد واقرتاحات تطويره ومعوقات األداء وسبل التغلب   .6
 تزويد الشركاء واملعنيني مبخرجات املرصد. .7
 حفظ املستندات والبياانت الورقية بصورة سليمة.  .8
 تطوير منوذج احلوكمة وفقا للمتغريات. .9

 املراصد احمللية.اعداد الدراسات التمويلية لتشغيل   .10
 لتفعيل وانشاء املراصد احمللية والفن  تقدمي الدعم التشريعي .11

 

  للمراصد احلضرية احمللية واختصاصاهتا  تنسيقيةاجملالس ال
 املادة احلادية عشر:

حبيث يرأس اجمللس وكيل األمني للتعمري  احملافظة/يشكل إما بقرار من أمني املنطقة تنسيقيكون لكل مرصد حضري حملي جملس ي
وحيدد اجمللس واملشاريع أو بقرار من رئيس أو أمني هيئة التطوير وذلك حسب ارتباط املرصد احلضري احمللي )األمانة أو هيئة التطوير(،  

 يف اجتماعه األول انئباً للرئيس وتكون مدة العضوية ثالثة أعوام قابلة للتجديد ملرة واحدة.

  :الثانية عشر  املادة



10 
 

حتقيق أهدافه،   منمهمة اإلشراف ومتابعة سري أعمال املرصد احلضري احمللي للتحقق للمراصد احلضرية احمللية  التنسيقييتوىل اجمللس 
  وله يف سبيل ذلك اختاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابري، كما خيتص اجمللس ابلتايل:

إقرار السياسات االقليمية يف جمال الرصد احلضري واإلسرتاتيجيات العامة املتعلقة بنشاط املرصد واخلطط والربامج الالزمة  -1
 لتنفيذها يف منطقته.

 .وية يف التنمية احلضرية احملليةإقرار القضااي ذات األول -2
 اختاذ القرارات بشأن اجتاهات العمل ابملرصد احلضري احمللي. -3
 .متابعة األثر التنموي للمرصد احلضري احمللي ومؤشراته على شركاء التنمية والتأكد من حصول التأثري اإلجيايب -4
 املنطقة، والرفع هبا للمجلس العتمادها.تقدمي مقرتح إلطار وحزم املؤشرات احلضرية اليت تعكس خصوصية   -5
 إقرار اللجان الفنية املتخصصة الدائمة واملؤقتة للمرصد احلضري احمللي. -6
 يصدرها املرصد احلضري احمللي.   ليتاملوافقة واعتماد التقارير احلضرية احمللية ا -7

 املادة الثالثة عشر:

بناء على دعوة من رئيسه على األقل مرة كل ثالثة أشهر أو عند الضرورة، وال يكون اجتماعه انفذاً   التنسيقيجيتمع اجمللس   (أ
أو انئبه وتصدر القرارات مبوافقة أغلبية احلاضرين  التنسيقياال حبضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اجمللس 

صوت رئيس االجتماع، ولرئيس االجتماع دعوة من يراه حلضور على األقل، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي معه  
 .اجللسات لتقدمي معلومات أو آراء أو مقرتحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت

 نطقة.تعقد اجتماعات اجمللس يف مقر املرصد احلضري احمللي، وجيوز عند االقتضاء أن تعقد يف مكان آخر داخل امل (ب

 حمللي واختصاصاته وهيكله اإلداريدور املرصد احلضري ا
 املادة الرابعة عشر:

 مدير عام، حبيث: لكل مرصد حضري حمليكون  لتتمكن املراصد احلضرية احمللية من اجناز مهامها الفنية ي

وذلك حسب املنطقة هيئة تطوير  أو ابألمني أو برئيسإدارايً بوكيل األمني للتعمري واملشاريع مدير عام املرصد احمللي يرتبط  (أ
 ارتباط املرصد احلضري احمللي )األمانة أو هيئة التطوير(.

املسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال املرصد احلضري احمللي، وترتكز مسؤولياته يف حدود هذه الالئحة، وُُيارس  يكون  (ب
 االختصاصات اآلتية:

 احلضري.اقرتاح السياسات اإلقليمية للمنطقة يف جمال الرصد   .1
 مراجعة وتطوير إطار وحزم املؤشرات احلضرية للمرصد احلضري احمللي بعد التنسيق وأخذ املوافقة من املرصد احلضري الوطن. .2
 مراجعة اخلطط والربامج للمرصد احلضري احمللي ومتابعة اعتمادها. .3
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خيص أعمال املرصد احلضري احمللي وإبداء الرأي الفن واملشورة والتوصيات فيما  التنسيقيالعمل كاستشاري للمجلس  .4
 للمنطقة.

 .التنسيقياقرتاح تشكيل اللجان الفرعية املتخصصة وفرق العمل ودراسة املواضيع اليت حييلها اجمللس   .5
دراسة املقرتحات والطلبات اليت ترد من اجلهات اخلارجية بعد التنسيق مع املرصد احلضري الوطن وقبل عرضها على اجمللس  .6

 . التنسيقي
 واقرتاح التوصيات الالزمة بشأهنا.  التنسيقيمراجعة الدراسات األولية للموضوعات اليت تعرض على اجمللس   .7
 ة ذات العالقة وإعداد التوصيات حياهلا.تقومي ومراجعة مشاريع االتفاقيات احمللي .8
 اليت تربزها املؤشرات للمنطقة.  القضااي احلضريةاقرتاح اخلطوات العملية وإجراء الدراسات ملعاجلة   .9

 تذليل الصعوابت اليت تواجه املرصد احلضري احمللي واللجان الفرعية وفرق العمل يف سبيل اجناز مهامها.  .10
 لعامة للمرصد الوطن حول سري االعمال.التنسيق املستمر مع اإلدارة ا .11

  املادة اخلامسة عشر:

إلدارة املرصد  على اجلهة املعنية ابملرصد "هيئة، أمانة" إعداد هيكل تنظيمي ،ويف سبيل حتقيق أهداف ومهام املراصد احلضرية احمللية
تم تكوين ثالث وحدات إدارية ختتص ابألعمال حبيث ياحمللي ويقرتح ابن يكون اهليكل منسجم مع اهليكل التنظيمي للمرصد الوطن  

 الفنية والتنسيقية وهي كالتايل:

 إدارة املؤشرات احلضرية .أ

 دراسة وحتليل املؤشرات احمللية. .1
 املتواجد فيها.  اطق واملدن للمن  احلضرية  ؤشراتاملوضع السياسات التنموية بناء على  املساندة يف  .2
 اجلغرافية للمنطقة بنظم املعلومات اجلغرافية للمرصد احلضري الوطن.ربط نظم املعلومات   .3
تنظيم وحفظ البياانت واملعلومات املتعلقة بنشاطات اإلدارة بشكل يساعد على سرعة وسهولة الرجوع إليها، مع االستفادة  .4

 من اإلمكاانت التقنية يف هذا اجملال.

 التنمية احلضرية  إدارة متكني دراسات .ب

من خالل قراءة املؤشرات والتنسيق مع األجهزة احلكومية املالكة للمؤشرات لبحث اليات استنباط قضااي التنمية احلضرية  .1
 معاجلة اإلشكاليات ابملنطقة.

تنظيم اجلانب البحثي مع املؤسسات التعليمية ومراكز األحباث املتخصصة يف التنمية احلضرية إلعداد دراسات واحباث تطور  .2
  نطقةة الرصد احلضري يف املمن عملي

 إعداد التقارير الدورية إبجنازات اإلدارة واالقرتاحات لتطويرها ومعوقات األداء وسبل التغلب عليها. .3
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 مساندة املرصد احلضري الوطن يف اعداد تقارير التنمية احلضرية. .4

 احلضري  االتصال .ج

 بياانت واملعلومات املطلوبة ألعمال املرصد كماً ونوعاً. التنسيق مع املرصد احلضري الوطن للمحافظة على تدفق وجودة ال .1
 التنسيق بني املرصد احلضري الوطن ووكاالت األمانة .2
 التنسيق بني اجلهات املعنية ابلرصد احلضري على مستوى املنطقة. .3
 تزويد الشركاء واملعنيني مبخرجات املرصد .4

 احمللية واجلهات احلكومية يف إعداد املؤشرات احلضرية.دور ومسؤوليات املرصد الوطن واملراصد احلضرية  
 املادة السادسة عشر:

اعتبار ما يصدر من مؤشرات د احلضرية احمللية، قبل إنتاج أي مؤشرات إحصائية أو حضرية  يلتزم املرصد احلضري الوطن واملراصأوال:  
 إحصائية من خالل املصادر التالية:

 املسوح اإلحصائية اليت تنتجها اهليئة العامة لإلحصاء.   -1
 السجالت اإلدارية لدى الوزارة واألماانت. -2
 السجالت اإلدارية لدى األجهزة احلكومية من خارج القطاع البلدي. -3

توفرة يف املصادر املشار اليها يتم التعامل مع املؤشرات اإلحصائية واحلضرية اإلضافية املشرتكة بني املراصد احلضرية احمللية غري املاثنيا:  
 يف املادة "السادسة عشر"، وفقاً للتايل:

 يتوىل املرصد الوطن التنسيق مع املراصد احلضرية احمللية حلصر مجع املؤشرات غري املتوفرة، واعداد استبيان موحد. .1
دام االستبيان املوحد ومنهجية املعاينة يقوم املرصد الوطن ابلتنسيق مع اهليئة العامة لإلحصاء إلعداد وتنفيذ املسح ابستخ .2

 املناسبة، ووفقاً لإلجراءات املعتمدة لدى اهليئة.
 يتوىل املرصد الوطن التنسيق مع مركز البياانت البلدية ودعم القرار لدعم توفري تلك املؤشرات للمراصد احلضرية احمللية. .3

غري املشرتكة مع املراصد احلضرية   -اإلحصائية واحلضرية اإلضافية اخلاصة ملنطقة أو مدينة/حمافظة    اثلثا: يتم التعامل مع املؤشرات
 يتم التعامل معها وفقاً للتايل:أوال من هذه املادة  احمللية وغري املتوفرة يف املصادر املشار اليها يف 

تلك املؤشرات ومن مث أخذ موافقة املرصد يتوىل املرصد احلضري احمللي حتديد تلك املؤشرات، وإعداد خطة توفري   .1
 الوطن عليها.

بعد توفري تلك املؤشرات، يقوم املرصد احلضري احمللي ابلتنسيق مع املرصد الوطن لعرض تلك املؤشرات يف قواعد  .2
 بياانت وااتحتها للمراصد احلضرية احمللية األخرى.

 املادة السابعة عشر: 
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 يتوىل املرصد مسؤولية:
هبدف دعم السياسات احلضرية   ذات العالقة(ابلتنسيق مع اجلهات  )  للمرصد احلضري الوطن  إطار املؤشرات احلضريةديد  حت (أ

 .ةوفقاً ألفضل املمارسات الدولي
 اإلشراف والدعم والتمكني للمراصد احلضرية احمللية إلعداد إطار املؤشرات احلضرية على املستوى احمللي. (ب

 

 

  :الثامنة عشراملادة  
يتوىل املرصد التنسيق مع اهليئة العامة لإلحصاء مسؤولية التحقق من مناسبة منهجية إعداد املؤشرات احلضرية للمرصد واملراصد احلضرية 

 احمللية؛ من حيث التعريف، واألساليب اإلحصائية لبناء تلك املؤشرات.

 
 : التاسعة عشراملادة  

 لتحليل املؤشرات احلضرية:

املؤشرات على املستوى الوطن، وتوفري اإلرشادات الالزمة للمراصد احلضرية احمللية للقيام بتحليل املؤشرات يتوىل املرصد حتليل   (أ
 على املستوي اإلقليمي واحمللي.

يتوىل املرصد ابلتنسيق مع اهليئة العامة لإلحصاء اإلشراف على عملية حتليل املؤشرات لضمان تفسري القيمة اإلحصائية   (ب
 بشكل صحيح.  للمؤشرات احلضرية

 
  :العشروناملادة  

يتوىل املرصد التنسيق مع اهليئة العامة لإلحصاء حيال أي متطلبات إدارية أو مالية لتنفيذ أي مسوح إحصائية إضافية أو إجراء حتليل 
 بياانت إضافية، سواء للمرصد أو املراصد احلضرية احمللية.

  

 الربط اإللكرتوين واستضافة البياانت
 : والعشرون  الواحدةاملادة  

لدعم أعمال املرصد واملراصد احلضرية احمللية، يتوىل املركز البلدي للتحول الرقمي الدعم والتمكني التقن واإلشراف على عملية الربط 
سبة اليت يتم االتفاق مع اهليئة العامة لإلحصاء واجلهات احلكومية عالوة على استضافة مجيع بياانت املؤشرات، وااتحتها ابلطريقة املنا

 عليها بني املرصد من جهة واهليئة واجلهات احلكومية من جهة أخرى.
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 إصدار التقارير احلضرية املتخصصة
 والعشرون:  الثانيةاملادة  

 يتوىل املرصد إعداد التقارير التالية:  (أ

 التقارير احلضرية الوطنية. -1
 احلضرية.التقارير الدورية املعنية ابملؤشرات   -2
 .تقارير التنمية احلضرية -3
 تقارير التنافسية العاملية. -4

 .التنسيقي  يتوىل املرصد تقدمي اقرتاح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من اجمللس (ب
أ(، مع الوحدات اإلدارية ذات العالقة ابلتنمية احلضرية )يلتزم املرصد ابلتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما يف  (ج

  وكالة ختطيط املدن.يف
يقوم املرصد بنشر التقارير ابلتنسيق مع إدارة اإلعالم يف الوزارة ووفقاً لكل القنوات املتاحة سواء اإلعالم التقليدي أو اإلعالم  (د

 اجلديد.

 
 والعشرون:  الثالثةاملادة  
 يتوىل كل مرصد حضري حملي: (أ

 .املناطق ومدهناإصدار تقارير حالة   .1
املؤشرات احلضرية احمللية ذات العالقة ابلقضااي املؤثرة على التنمية ودراستها وحتليلها ابلتعاون مع اجلهات املعنية إنتاج تقرير  .2

ووضع اخلطط والربامج الكفيلة مبعاجلتها ومتابعة وتقييم نتائج التنفيذ، على ان يتضمن التقرير ارشادات للتوجهات العمرانية 
األماانت والبلدايت هذه اخلطط والربامج الزمنية هلا واالهداف على أن تكون قابلة للقياس يف املدن ومقرتح آلليات تطبيق 

 واملتابعة.
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 .التنسيقييتوىل املرصد احلضري احمللي تقدمي اقرتاح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من اجمللس   (ب
أ(، مع الوحدات اإلدارية ذات العالقة )كما يف   يلتزم املرصد احلضري احمللي ابلتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير (ج

 ابلتنمية احلضرية يف املنطقة أو املدينة.
بعد اجازته  يقوم املرصد احلضري احمللي بنشر التقارير من خالل القنوات املتاحة سواء اإلعالم التقليدي أو اإلعالم اجلديد (د

 .التنسيقيمن اجمللس  

 

 

 

 التدريب وبناء القدرات
 والعشرون:   الرابعةاملادة  

ب يلتزم املرصد بوضع خطة لبناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية لرفع كفاءهتم وتطوير قدراهتم الفنية من خالل الدورات التدريبية والتدري
 ورش العمل الداخلية واخلارجية للعاملني يف القطاع ومنسويب املرصد واملراصد احلضرية احمللية. حضور  أثناء العمل و 

 

 الشراكات واالتفاقيات واملشاركات احمللية والدولية
 والعشرون:   اخلامسةاملادة  

 االستدامة:يف سبيل حتقيق شراكات فعالة لدعم أعمال املرصد واملراصد احلضرية احمللية لضمان  

يقوم املرصد إبعداد اتفاقية تعاون مع اهليئة العامة لإلحصاء بتوفري البياانت اإلحصائية للمرصد واملراصد احلضرية احمللية سواء   (أ
مبا متلكه اهليئة من قواعد بياانهتا أو مبا تنفذه من مسوح إضافية أخرى، على ان تشمل االتفاقية: مدة االتفاقية والغرض 

بياانت واألدوار واملسؤوليات حلماية البياانت )السرية واخلصوصية وأمن البياانت( ونقاط االتصال اإلدارية وآليات واستخدام ال
التمويل والتكاليف املقدرة والدفع، وحل النزاعات، وتعديل/تنقيح االتفاقية، وإلغاء االتفاقية، واملراجعة الدورية لالتفاقية، 

 واملوافقة واملوقعة من املؤسسة.
يتوىل املرصد حتديد قائمة الشركاء من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين واملراكز املتخصصة لتبادل  (ب

التقارير ذات العالقة وحتديد درجة أمهية كل جهة من هذه اجلهات وفقًا لدورها  إعدادالبياانت الالزمة ألنشطة املرصد أو 
يف توفري البياانت املطلوبة منها هبدف وضع آلية إلشراك هذه اجلهات ذات الصلة يف أنشطة املرصد، ومن مث إعداد اتفاقية  

 إلجراءات املتبعة.ل وفقاتعاون وتوقيعها  



16 
 

 حلضرية احمللية يف "دراسات التنمية احلضرية"دور ومسؤوليات املرصد واملراصد ا
 :السادسة والعشروناملادة  

دراسة  إعداد عنديلتزم املرصد ابلتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات اإلدارية املختصة ابلتنمية احلضرية يف وكالة ختطيط املدن 
 دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس أو أي جهة أخرى.التطور يف التوجهات احلضرية والبيئية والتنمية احلضرية أو أي 

 
 :السابعة والعشروناملادة  

عن   يلتزم املرصد احلضري احمللي ابلتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات اإلدارية املختصة ابلتنمية احلضرية يف األمانة أو هيئة التطوير
 أو أي جهة أخرى.  التنسيقيللمجلس  دراسات أخرى، قبل رفعها سواء   احلضرية أو أيالتنمية  توجهات  دراسة التطور يف    إعداد

 

 استدامة املراصد احلضرية احمللية
 : والعشرون  الثامنةاملادة  

تقييم مدى نضج املراصد احلضرية احمللية وإجراء التقييم بشكل سنوي لكل املراصد، على تطوير معايري احلضري الوطن يتوىل املرصد 
 النقاط التالية:عايري  أن تُغطي امل

 االلتزام ابلتشريعات واحلوكمة. .1
 .الفنية للرصد احلضريتطبيق املعايري   .2
 وضوح املهام، الرؤية أو األهداف. .3
 خمرجات املرصد بشكل عام. .4
 الدعم املؤسسي. .5
 التدريب وبناء القدرات. .6
 االستدامة املالية. .7
 االرتباط بني املؤشرات واالولوايت اإلقليمية واحمللية. .8
 دد املؤشرات احلضرية.ع .9

 التنسيق بني اجلهات الفاعلة.  اسرتاتيجية االتصال .10
 نشر التقارير ذات العالقة ابملؤشرات احلضرية. .11


