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الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (د) من جدول األعمال املؤقت* 

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية: إحصاءات 
  املستوطنات البشرية 

  تقرير برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  
 مذكرة من األمني العام 

وفقا لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني**، يتشرف األمني العام بأن 
حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير برنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية عـن إحصـاءات 
املستوطنات البشرية الوارد يف مرفق هذه املذكرة. وحيال التقرير إىل اللجنة وترد نقـاط حمـددة 

يف الفقرتني ٤٧ و ٤٨ لتنظر فيها اللجنة. 
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موجز 
عـزز برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـــم املتحــدة) وظــائف 
الرصـد الـيت يقـوم هبـا خـالل السـنتني األخـريتني وذلـك بسـبب تطوريـن رئيسـيني مهـا: حتـــول 
ـــامج  الوكالـة مـن مركـز إىل برنـامج (مـن مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية إىل برن
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية)؛ وواليته املتمثلـة يف رصـد حتسـن ظـروف عيـش سـكان 

األحياء الفقرية؛ الغاية ١١ من األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وما فتئ موئل األمم املتحدة يتابع اسـتراتيجية ذات شـقني. الشـق األول هـو مواصلـة 
برنـامج مجـع اإلحصـاءات الرمسيـة املتعلقـة بـاملدن واإلبـالغ عنـها مبـا يف ذلـك إعـداد جمموعـــة 
إحصاءات املستوطنات البشرية، اليت يعدهـا مـع الشـعبة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة، وإصـالح 
برنامج املؤشرات احلضرية التابع هلا. والشق الثاين هو الشروع يف برنـاجمني جديديـن، برنـامج 
رصد الفوارق يف املناطق احلضرية، ونظام املعلومات اجلغرافية أللف مدينة، مشـفوعا بربنـامج 

بشأن إحصاءات املناطق الصغرية. 
ويغطـي برنـامج رصـد الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة ٣٥ مدينـــة يف القــارات الثــالث 
آلسـيا وأمريكـا الالتينيـة وأفريقيـا، اختـريت بنـاء علـى االحتمـال املتناسـب مـع احلجـــم. وقــد 
أجريت بالفعل استقصاءات لألسر املعيشية بشأن الفوارق يف املناطق احلضرية يف مـدن داكـا، 
بنغالديـش؛ واسـطنبول، تركيـا؛ وأكـرا، غانـا؛ ومنطقـة مـانيال احلضريـة، الفلبـــني؛ والقــاهرة، 
مصــر؛ وأديــس أبابــا، إثيوبيــا. وباســتثناء اســطنبول وأديــس أبابــا، أجريــت االســـتقصاءات 
باعتبارها إضافات لالستقصاءات الدميغرافيـة والصحيـة الـيت قـامت هبـا وكالـة التنميـة الدوليـة 
التابعـة للواليـات املتحـدة، وسـتقدم نتائجـها قريبـا. وينكـب موئـل األمـم املتحـــدة يف الوقــت 
الراهن على تعبئة املوارد للقيام باالستقصاءات املتبقية باعتبارها إضافات الستقصاءات أخرى 
أو باعتبارها استقصاءات مسـتقلة لألسـر املعيشـية بشـأن ا لفـوارق يف املنـاطق احلضريـة. وقـد 
استفاد كثريا موئل األمم املتحدة يف وضعه هلذا الربنامج من اآلراء املتبادلة بني األقـران داخـل 
وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى ووكـاالت بريتـون وودز. وقدمـــت وكالتــان مهــا، الشــعبة 
اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـــدة دعمــا ملحوظــا 
ملساعي موئل األمم املتحدة لرصد الغاية ١١ املتعلقة بسـكان األحيـاء الفقـرية. وأدلـت طائفـة 
مـن الوكـاالت األخـرى بدلوهـا يف تعريـف األحيـاء الفقـرية، وهـي مسـألة ظلـت معلقـة لعــدة 

عقود. 



403-66270

E/CN.3/2004/5

وشرع برنامج “نظام املعلومات اجلغرافية أللف مدينة” وبرنامج إحصـاءات املنـاطق 
الصغرية يف عام ٢٠٠٢، بتوزيع برامج حاسوبية على املدن وتقـدمي تدريـب تكميلـي. وتقـدم 
اهليئة الكندية للرهون العقاريـة واإلسـكان، واملعـهد الـدويل لعلـم املعلومـات اجلغرافيـة ورصـد 
األرض يف هولندا، ومكتب اإلحصاءات الوطنية باململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشــمالية، الدعــم ملوئــل األمــم املتحــــدة ومدنـــه الشـــريكة يف وضـــع خرائـــط للمؤشـــرات 
االجتماعية، استنادا إىل االستقصاءات والتعدادات والبيانات اإلدارية القائمة. ويلتقـي برنـامج 
نظام املعلومات اجلغرافية وبرنامج رصد الفوارق يف املناطق احلضرية داخل العينـة الـيت تشـمل 

٣٥ مدينة. 
ويطلـب موئـل األمـم املتحـدة إىل اللجنـة اإلحصائيـة أن تؤيـــد املبــادرتني اجلديدتــني، 
“برنـامج رصـد الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة” و “برنـامج نظـام املعلومـات اجلغرافيـة أللـــف 
مدينة” التابعان للوكالة، يف تعاوهنا مستقبال مـع املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة يف البلـدان الـيت 

توجد هبا مدن العينة. 
 
   

التغيري التنظيمي   أوال-
استفادت أنشطة برنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـم املتحـدة)  - ١
والذي يشار إليه أدناه بالوكالة، وأنشطة شركائه املتعلقة بإحصاءات املستوطنات البشرية مـن 
التغيري احلاصل يف وضع املنظمة داخل منظومة األمم املتحدة. فقد أنشئ مركـز األمـم املتحـدة 
للمسـتوطنات البشـرية يف ١٩٧٨، باعتبـاره وكالـة رائـدة يف تنسـيق األنشـــطة يف جمــال املــدن 
واملسـتوطنات البشـرية األخـرى. ويف ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، تعـــززت واليــة الوكالــة 
ورقي مركزها إىل برنامج مكتمل تابع ملنظومة األمم املتحدة عمال بقرار اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة ٢٠٦/٥٦ املؤرخ ٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١.  
وآلثار التغري يف املركـز علـى نوعيـة وكميـة إحصـاءات املسـتوطنات البشـرية جوانـب  - ٢
متعـددة. فـأوال، ُرقيـت وظـائف الرصـد والبحـث، إذ أصبحـــت تتوالهــا شــعبة مســتقلة ذات 
مسؤوليات واسعة. وأصبحت من املسؤوليات الكربى توفري املعلومات اإلحصائيـة والتحليليـة 
 The State of the ) ”للتقريرين الرئيسيني ملوئل األمم املتحدة “تقريـــــر حالــــة املدن يف العامل
 The Global Report on) ”و “التقريـــــر العاملي للمستوطنات البشرية (World Cities Report

  .(Human Settlements
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ـــامج آثــار مــن حيــث القــدرة واملــوارد،  كمـا كـان لتغيـري الوضـع مـن مركـز إىل برن - ٣
إذ أصبحت دوائر املاحنني أكثر تعاونــا مـن حيـث دعـم الوظـائف التقنينيـة للوكالـة، وال سـيما 
منـها مـا يتعلـق بـالرصد. ويف هـذا السـياق، مت تثبيـت عـدد مـن الوظــائف وأضيفــت وظــائف 
جديـدة. ممـا أفضـى إىل إنشـاء فريـق رصـد مؤلـف مـن أربعـة موظفـــني دائمــني، باإلضافــة إىل 

مستشارين وموظفني مؤقتني.  
كمـا حـدث حتـول تنظيمـي علـى مسـتوى الشـعب والفـروع، وداخـل شـــعبة الرصــد  - ٤
والبحث (اليت كانت تسمى يف الســابق أمانـة الشـؤون احلضريـة)، وأدمـج قسـما اإلحصـاءات 
واألدوات واملرصـد احلضـري العـاملي يف قسـم واحـد، ومسـي قسـم املرصـد احلضـــري العــاملي. 
وتدعمت أنشطة الرصد بفضل دمج قسمني يف قسم واحـد، أنيطـت بـه واليـة رصـد أهـداف 
إعـالن األلفيـة. وكـــان أول نشــاط للكيــان املدمــج اجلديــد هــو االضطــالع بتقييــم لتحديــد 

االجتاهات املستقبلية اليت سينحوها الربنامج.  
 

التقدم احملرز يف الربامج القائمة   ثانيا -
اإلحصاءات الرمسية: جمموعة إحصـاءات املسـتوطنات البشـرية وقـاعدة بيانـات  ألف -

 املدن وقواعد البيانات األخرى 
ويتبع اهليكل اجلديد اسـتراتيجية ذات شـقني: الشـق األول يتمثـل يف مواصلـة الـربامج  - ٥
القائمة، مبا فيها جمموعة إحصـاءات املسـتوطنات البشـرية، وقـاعدة بيانـات املـدن وغريهـا مـن 
املبـادرات املشـــتركة ملوئــل األمــم املتحــدة مــع الشــعبة اإلحصائيــة لألمــم املتحــدة وبرنــامج 
املؤشرات احلضرية. والشق الثاين هو استشراف توجيهات جديـدة لتحسـني رصـد الغايـة ١١ 
مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلـق بسـكان األحيـاء الفقـرية، وإعـالن جوهانسـربغ للتنميـــة 
املستدامة. وسيقدم هذا الفرع حملة عن التقدم احملرز يف الربامج القائمة منذ عهد بعيد واملتعلقـة 

باإلحصاءات واملؤشرات احلضرية.  
ولقد دأب موئل األمم املتحدة والشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة منذ عهد بعيد علـى  - ٦
التعاون يف مجع اإلحصاءات الرمسية على مستوى املدن، والــيت تشـكل بصفـة رئيسـية “قـاعدة 
 .(Datahouse version 2) ”والصيغـة ٢ مـن “دار البيانـات (The Citibase) ”بيانـات املـدن
ـــك، يتعــهد موئــل األمــم املتحــدة قــاعدة بيانــات إحصــاءات املســتوطنات  وباإلضافـة إىل ذل
البشرية. وقد سامهت اجلهود املشتركة للشعبة اإلحصائية وموئل األمم املتحدة مسامهة كبـرية 
يف اإلحصاءات املتعلقة باملدن، وذلـك بتعبئـة شـبكة املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة بغـرض مجـع 

هذه البيانات.  
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وتعد هذه البيانات املتاحـة يف موقـع املرصـد احلضـري العـاملي علـى شـبكة اإلنـترنت،  - ٧
إجنازا بارزا يف جمال اإلحصاءات احلضرية. فقد شكلت قاعدة معلومات “للتقرير العـاملي عـن 
املســتوطنات البشــرية” لســــنوات ١٩٨٦ و ١٩٩٦ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٣. كمـــا تـــرد هـــذه 
اإلحصـاءات يف أشـــكال عديــدة موجهــة ملختلــف أنــواع املســتخدمني - خرائــط، كتيبــات 

وجمموعات أو يف شكل أقراص مضغوطة.  
ويربز تقرير تقييمي(١) لقواعد البيانات اإلحصائيـة عـددا مـن املسـائل املتعلقـة بقواعـد  - ٨
البيانات هذه واليت يتعني تناوهلا. ومن هـذه املسـائل اخنفـاض معـدالت االسـتجابة للمؤشـرات 
املتعلقة برصد الغاية ١١ املتعلقة بسكان األحياء الفقرية. فللحد األدىن املطلوب من املؤشرات 
املتعلقة باإلسكان قدر مفرط من القيم املنعدمة الـيت تنفـر مسـتخدمي املسـتوى األول. غـري أن 
ـــا تعكــس احلالــة يف أواخــر  مثـة مسـألة أخـرى بـرزت يف شـىت املرجعيـات الزمنيـة، إذ كثـريا م
الثمانينات أو أوائل التسعينات. كما أوصى فريق التقييم بأن يعزز موئل األمم املتحـدة قدرتـه 

على حتسني مراقبة نوعية البيانات املستمدة من املكاتب اإلحصائية الوطنية.  
ونظـرا للتغيـريات الـيت شـهدهتا خطـة الرصـد والنامجـة عـــن إحلاحيــة رصــد األهــداف  - ٩
اإلمنائية لأللفية، واعتبارا لتوصيات فريـق التقييـم، قـرر موئـل األمـم املتحـدة أن يعيـد النظـر يف 

قواعد البيانات هذه لزيادة معدل االستجابة وحتسني نوعية البيانات.  
 

برنامج املؤشرات احلضرية   باء -
ـــة جلمــع  اختـار برنـامج املؤشـرات احلضريـة الـذي أنشـئ يف ١٩٩٣ اسـتراتيجية خمتلف - ١٠
املؤشرات، حيث أقام اتصاالت مباشرة وأخرى غري مباشرة باخلـرباء يف املـدن لتوفـري البيانـات 
بشـأن موضوعـات جـدول أعمـال املوئـل، املتعلقـة باملـأوى وإدارة احلكـم والتنميـة االقتصاديــة 
واالجتماعية والبيئة. ومجعت معلومات املؤشرات اخلاصـة بــ ٢٣٧ مدينـة يف ١٩٩٣ و ٢٣٢ 
ـــام ١٩٩٣ أرضيــة لوثــائق  مدينـة يف ١٩٩٨. وشـكلت قـاعدة بيانـات املؤشـرات احلضريـة لع
املعلومـات األساسـية ملؤمتـر األمـم املتحـدة للمســـتوطنات البشــرية (املوئــل) الثــاين املعقــود يف 
اسطنبول يف ١٩٩٦. ووفرت اجلولة الثانية من مجــع البيانـات املتعلقـة بعـام ١٩٩٨ إسـهامات 

  .(The State of the World’s Cities Report) ”إحصائية يف “تقرير حالة املدن يف العامل
ـــة أكــثر ممــا  وكـانت املؤشـرات احلضريـة موفقـة يف اجلـانب املتعلـق باملؤشـرات النوعي - ١١
كانت موفقة يف اجلانب املتعلق باملؤشرات الكمية، األمر الذي يعزى إىل الطريقة ا ليت مجعت 
هبـا هـذه املؤشـرات. وتـدور املسـائل املتعلقـة بقـاعدة بيانـات املؤشـرات احلضريـة واملوجــزة يف 
التقريـر التقييمـي ألنشـطة الرصـد الـيت يقـوم هبـا موئـــل األمــم املتحــدة حــول قابليــة البيانــات 

للمقارنة وكمية البيانات ونوعيتها. 
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ـــر إىل أن مثــة نقصــا يف البيانــات املتاحــة للتحليــل واملتعلقــة بالسالســل  ويشـري التقري - ١٢
الزمنية. وقد مجعت املعلومات املتعلقة باملؤشـرات اخلاصـة بــ ٢٣٧ مدينـة يف ١٩٩٣ و ٢٣٢ 
مدينـة يف ١٩٩٨، غـري أن ٧٠ يف املائـة تقريبـا مـن هـذه اجملموعـة األخـرية هـــي وحدهــا الــيت 
تطابق املعلومات املتعلقة مبجموعة عـام ١٩٩٣. ومثـة حاجـة إىل عينـة مـن املـدن ميكـن تتبعـها 
بانتظام. وعالوة على ذلك، كان معدل االستجابة يف معظم املؤشرات أقل من ١٠٠ يف املائـة 
ـــم حتقيــق معــدل ٨٠ يف املائــة أو أكــثر يف االســتجابة إال يف ٥ مؤشــرات مــن  بكثـري. ومل يت
املؤشرات واملؤشرات الفرعية اخلمسة والثالثـني ومل حيقـق معـدل اسـتجابة قـدره ٥٠ يف املائـة 

أو أكثر إال يف ٢٣ مؤشر من املؤشرات واملؤشرات الفرعية اخلمسة والثالثني.  
والعينـة طوعيـة بـدل أن تكـون عينـة خمتـارة باســـتخدام إطــار ألخــذ العينــات. وهــذا  - ١٣
ما يتعــذر معه استخالص نتائج عاملية أو إقليمية من البيانات. فبعض املناطق ممثلة متثيال ناقصـا 

وبعض أصناف املدن (من قبيل املدن الواقعة يف البلدان العالية التصنيع) ممثلة متثيال ناقصا.  
كما أعربت األطراف ذات املصلحة عن قلقها إزاء نوعية البيانات وتباين النوعية مـن  - ١٤
منطقة إىل أخرى. والحظ فريق التقييم أن حـدود مؤشـرات معينـة يف “تقريـر حالـة املـدن يف 
العامل” مل يتم تناوهلا بقدر كاف من الوصف واملناقشة لتوجيه إشـارات التنبيـه الالزمـة للقـراء 

يف أمور من قبيل مدد الثقة.  
 

إعادة النظر يف املؤشرات احلضرية   جيم -
اعتبارا لتوصيات فريق التقييم الجتماع فريق اخلـرباء املعـين برصـد الغايـة ١١ املتعلقـة  - ١٥
“بتحسني ظروف عيش ١٠٠ مليون من سكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام ٢٠٢٠”، أعـاد 
فرع نظم الرصد النظر يف استراتيجيته املتعلقة باملؤشرات احلضرية. وأدخلت تغيـريات رئيسـية 

إىل عينة املدن وعلى مجع املعلومات.  
واختريت عينة عاملية من املدن لتمثل مجيع املناطق العشر املصنفة بغـرض اإلبـالغ عـن  - ١٦
األهداف اإلمنائية لأللفية. ومن خالل إطار أخذ العينات الـذي يغطـي مـا يزيـد علـى ٥٠٠ ٤ 
مدينة من املدن الـيت يبلـغ عـدد سـكاهنا أو يتجـاوز ٠٠٠ ١٠٠ نسـمة، اختـريت ٣٥٠ مدنيـة 
اسـتنادا إىل طريقـة االحتمـال املتناســـب مــع احلجــم. وستشــكل العينــة العامليــة للمــدن عينــة 

املؤشرات احلضرية.  
وحظــــي موئـل األمـم املتحـدة بدعـم ملمـوس مـن خـــالل تبــادل اآلراء بــني األقــران  - ١٧
فيما بني الوكاالت، وال سيما الذي قدمته الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة بشأن وضـع إطـار 

عينة عاملية للمدن.  
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ومن حيث مجـع البيانـات، سـيتم اتبـاع اسـتراتيجيات خمتلفـة بشـأن اجلوانـب النوعيـة  - ١٨
والكميـة. وسـيتم احلصـول علـى املؤشـرات الكميـة علـى مسـتوى املـــدن، مــن قبــل معــدالت 
وفيات األطفال دون اخلامسة، ومعدالت تعلم القراءة والكتابـة ومعـدات العمالـة، عـن طريـق 
حتليل ثانوي ملصادر البيانات األوليـة، أي تعـدادات السـكان واإلسـكان واسـتقصاءات األسـر 
املعيشية القائمة. وستجمع البيانات النوعيـة عـن طريـق املـزج بـني االسـتعراض النظـري ومجـع 

املعلومات عن طريق اإلنترنت واستقصاءات آراء اخلرباء، يف كل بلد يندرج يف العينة.  
وتلخص الفقرات السالفة اإلصالحات اليت أدخلتــها الوكالـة علـى إحصاءاهتـا املتعلقـة  - ١٩
باملستوطنات البشرية. ونظرا للوالية اجلديدة ملوئل األمم املتحدة فيما يتعلق برصـد الغايـة ١١ 
من األهداف اإلمنائية لأللفية واملتعلقة بسـكان األحيـاء الفقـرية، يلـزم اتبـاع هنـج جديـدة. ويف 
هذا السياق، شرع موئل األمـم املتحـدة يف برنـامج رصـد الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة الـذي 

سيتم استعراضه يف الفصل التايل.  
 

توجيهات برناجمية جديدة على ضوء األهداف اإلمنائية لأللفية   ثالثا -
استنادا إىل تقرير األمم املتحدة(٢)، يتزايد التحضر مبعدل مل يسـبق لـه مثيـل. إذ يعيـش  - ٢٠
شخص من كل شخصني تقريبا يف مناطق حضرية يف العـامل. واسـتنادا إىل تقريـر موئـل األمـم 
املتحـدة، يعيـش ثلـث كـل سـكان املنـاطق احلضريـة يف أحيـاء فقـرية. ويتبـني مـــن األدبيــات(٣) 
احلديثـة أن ظـروف عيـش سـكان األحيـاء الفقـرية ختتلـف اختالفـا جذريـا عـن ظـروف عيـــش 
ـــل  املسـتوطنات الريفيـة واملسـتوطنات احلضريـة. ونظـرا للتطـورات الـواردة أعـاله، يقـترح موئ
األمــم املتحــدة أن يعــاد النظــر يف تصنيــف املســتوطنات البشــــرية إىل مســـتوطنات حضريـــة 
ومسـتوطنات ريفيـة. فمـن الواضـح أن األحيـاء الفقـــرية، بضخامتــها، وأمنــاط االســتيطان هبــا 

ومؤشراهتا اإلمنائية، تشكل يف حد ذاهتا فئة فريدة من املستوطنات البشرية.  
ونظرا لتركيز األهداف اإلمنائية لأللفية على سكان األحياء الفقـرية يف الغايـة ١١ مـن  - ٢١
اهلـدف ٧، وضـع موئـل األمـم املتحــدة اســتراتيجية جديــدة للرصــد تتيــح حتليــل إحصــاءات 
املستوطنات البشرية واإلبالغ عنها يف ثالث فئات: الفئة الريفية والفئة احلضريـة وفئـة األحيـاء 

الفقرية.  
ومـا فتئـت أنشـطة موئـل األمـم املتحـدة تعمـل منـذ ٢٠٠٢ مـن أجـل حتقيـق أهـــداف  - ٢٢
ــأوال، أدت  مقـترح املشـروع هـذا. وبـدأت اإلجـراءات امللموسـة املتخـذة فعـال تـؤيت أكلـها. ف
الوالية املنوطة مبوئل األمم املتحدة واملتمثلة يف رصد الغاية ١١ مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
إىل نشأة برنامج جديد داخل الوكالة. فربنامج رصد الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة الـذي أتـى 
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بنهج أكثر انتظامـا ودقـة يف رصـد الفقـر احلضـري قـد حقـق فعـال نتـائج أوليـة تسـتخدم علـى 
نطاق واسع داخل املوئل ولدى شركائنا الدوليني. 

 
تعريف األحياء الفقرية   ألف -

ـــرباء عقــد يف  أعـد موئـل األمـم املتحـدة ورقـات مفاهيميـة ونسـق اجتماعـا لفريـق اخل - ٢٣
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ وكان معلمة ساعدت الوكالة وشركاءها على حتقيـق تقـدم يف 
رصد الغاية ١١. ويف حلقة عمل مكثفة استغرقت أسبوعا واحدا، توصلت طائفة واسـعة مـن 
املشـاركني الذيـن ميثلـون شـىت املنـــاطق واألطــراف ذات املصلحــة إىل اتفــاق بشــأن التعريــف 

العملي للحي الفقري واألسرة املعيشية يف احلي الفقري(٤). 
ونتيجة الجتماع فريق اخلرباء، عرفـت األسـرة املعيشـية يف احلـي الفقـري بأهنـا جمموعـة  - ٢٤

من األفراد يعيشون حتت سقف واحد ويفتقرون إىل شرط أو أكثر(٥) من الشروط التالية: 
فرص االستفادة من املياه احملسنة  •

فرص االستفادة من مرافق الصرف الصحي  •
حيز عيش كاف وغري مكتظ   •

اجلودة اهليكلية والدوام اهليكلي للمساكن  •
احليازة العقارية املضمونة  •

وكانت مثـــة مبــــادرة أخــــرى متثلت يف إقامــــة حــوار مسـتمر بشـأن السـؤال التـايل:  - ٢٥
“مـا الــذي يســتلزمه التحســني؟”. وقــد بــادر موئــل األمــم املتحــدة إىل تنظيــم اجتماعــات 
ومشاورات داخلية مع فرقة العمل ٨(٦) الـيت أنيطـت هبـا خصيصـا مسـألة تقـدمي الدعـم بشـأن 
“حتسني ظروف عيش سكان األحياء الفقرية”. ونتيجـة لذلـك، مت التوصـل إىل توافـق لـآلراء 
بشـأن نطـاق التحسـني، ال يشـمل اجلـانب املـادي مـن احليـاة يف احلـي الفقـري فحسـب بـل إنــه 

يتناول أيضا جانبها االجتماعي االقتصادي. 
 

تقديرات األحياء الفقرية 
أتاح هذا الربنامج ملوئل األمم املتحدة القيام بتقديرات أولية لألحيـاء الفقـرية، اسـتنادا  - ٢٦
إىل التحليـل الثـانوي لــ ٢٩٥ اسـتقصاء دميغرافيـا وصحيـــا وجمموعــة اســتقصاءات املؤشــرات 
املتعددة. وقد استخدمت نتائج هذه التقديرات فعـال يف أغـراض الرصـد العـاملي إذ نشـرت يف 
ـــام ٢٠٠٣، وتقريــر األمــني العــام عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة.  تقريـر التنميـة البشـرية لع
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ونشرت هذه التقديرات هيئة اإلذاعة الربيطانيـة وغطتـها علـى نطـاق واسـع جمـالت نيوزويـك 
والتـاميز والغارديـان ووسـائط اإلعـالم األفريقيـة(٧). ونشـر مؤخـرا يف شـكل ورقـة عمـل حتــت 
عنوان “األحياء الفقرية يف العامل” تقريـر مفصـل ملوئـل األمـم املتحـدة، يتنـاول توزيـع سـكان 
ـــة البشــرية(٨)، ومــن املتوقــع أن  األحيـاء الفقـرية حسـب املـدن وعالقتـه بـالرقم القياسـي للتنمي
تتحسن بفعل توزيع هذا التقرير التقارير القطرية لألهداف اإلمنائية لأللفية اليت يدرج معظمـها 

الغاية ١١. 
ويتبني من املوجز األويل للنتائج أن ثلـث سـكان املنـاطق احلضريـة يف العـامل يعيـش يف  - ٢٧
أحيـاء فقـرية. ويوجـد أكـرب متركـز لألحيـاء الفقـرية يف أقـل البلـدان منـوا، حيـث يقـدر ســـكان 
املناطق احلضرية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية بـــ ٧٨ يف املائـة. واسـتنادا إىل هـذه األرقـام، 
لن يكون مـن املبالغـة يف شـيء اخللـوص إىل نتيجـة مفادهـا أن قسـما كبـريا مـن املـدن يف أقـل 

البلدان منوا يتألف من مدن األحياء الفقرية (اجلدول ١). 
 

اجلدول ١  
سكان مناطق األحياء الفقرية يف أواسط سنة ٢٠٠١، حسب املناطق الرئيسية  

 

املنطقة الرئيسية 
جممـــــوع الســـــــكان 

(باملاليني) 
جممـــــوع الســـــــكان 
احلضريني (باملاليني) 

النســـــــبة املئويــــــــة 
للسـكان احلضريــني 
من جمموع السكان 

النســـــــبة املئويــــــــة 
ــــــاء  لســــكان األحي
الفقـرية مـن جممــوع 

السكان 

ســكان األحيـــاء 
ـــــــــــــــرية يف  الفق
املنـاطق احلضريــة 

(باملاليني) 
 ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٢٠٠١ ١٩٩٠ ٢٠٠١ ١٩٩٠ ٢٠٠١ ١٩٩٠

٢٥٥٦ ٥العامل  ٢٨٦٢ ١٣٤٢ ٩٢٣٤٣,٥٤٧,٧٣١,٦٩٢٤
١٩٤٨٤٦٩٠٢٧٣,٧٧٥,٥٦,٠٥٤ ١٤٨١ ١املناطق املتقدمة النمو 

٠٢٢٣٥,٠٤٠,٩٤٣,٠٨٧٠ ٤٣٩٢ ٩٤٠١ ١٠٦٤ ٤املناطق النامية 
٥١٥٦٨٥١٠٧١٧٩٢٠,٨٢٦,٢٧٨,٢١٤٠أقل البلدان منوا  

 Total and urban population: United Nations, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, املصدر: 
 Table A.1; Slum percentages: DHS (1987-2001); MICS (1995-2000); WHO/UNICEF JMP

 .(1998-1999)
   

وينسجم التوزيع اإلقليمي مع هذا االستنتاج إذ أن كل ٦ سـكان مـن ١٠ سـكان يف  - ٢٨
مدن أفريقيا هم من سكان األحياء الفقرية. (اجلدول ٢)  
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اجلدول ٢  
سكان مناطق األحياء الفقرية يف املناطق النامية يف أواسط سنة ٢٠٠١، حسب املناطق  

 

املنطقة الرئيسية 
جمموع السكان  

(باملاليني) 
جممـــــــوع الســــــــكان 

احلضريني (باملاليني) 

النسبة املئويــة للسـكان 
احلضريـني مـن جممــوع 

السكان 

النســـــــبة املئويـــــــــة 
ــــــاء  لســـــكان األحي
الفقـرية مـن جممـــوع 

السكان 

ســكان األحيـــاء 
ـــــــــــــــرية يف  الفق
املنـاطق احلضريــة 

(باملاليني) 
١٩٩٠٢٠٠١١٩٩٠٢٠٠١١٩٩٠٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١

٥ العامل   ٢٥٥٦ ١٣٤٢ ٢٨٦٢ ٩٢٤ ٤٧,٧٣١,٦ ٤٣,٥ ٩٢٣
٤املناطق النامية  ١٠٦٤ ٤٣٩٢ ١ ٩٤٠ ٨٧٤ ٣٥,٠٤٠,٩٤٣,٠ ٠٢٢

١٨٧ ٣١,٩٤٤,٩٦٠,٩ ٦١٩٦٨٣١٩٨٣٠٧أفريقيا  
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

١٢٨ ٧١,٧٧٥,٨٣١,٩ ٤٤٠٥٢٧٣١٣٣٩٩الكارييب  
٣آسيا (باستثناء الصني)  ٠٤٠٣ ٥٩٣٩٢٨١ ٥٥٤ ٣٠,٥٣٦,٥٤٢,١ ٣١٣

٥ ٢٣,٥٢٦,٧٢٤,١ ٦٨١٢أوقيانوسيا 
 Total and urban population: United Nations, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, املصدر: 
 Table A.1; Slum percentages: DHS (1987-2001); MICS (1995-2000); WHO/UNICEF JMP

 .(1998-1999)
   

وفيمـا يتعلـق باألرقـام املطلقـة مـن حيـث جممـوع عـدد سـكان األحيـــاء الفقــرية علــى  - ٢٩
الصعيد القاري، تسيطر آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ على الصورة العامة، إذا يبلـغ عـدد سـكان 
األحياء الفقرية غري املهيكلة يف عام ٢٠٠١ ما جمموعه ٥٥٤ مليون نسـمة (باسـتثناء الصـني). 

ويف أفريقيا، يبلغ جمموع سكان األحياء الفقرية ١٨٧ مليون نسمة.  
ومثة استنتاج بـارز آخـر هـو أن الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية علـى الصعيـد الوطـين  - ٣٠
يرتبط ارتباطا وثيقــا بنسـبة سـكان األحيـاء الفقـرية. (الشـكل ١) والواقـع أنـه بقـدر مـا ترتفـع 
ـــع دليــل  نسـبة سـكان األحيـاء الفقـرية يف بلـد، ينخفـض دليـل التنميـة البشـرية وبقـدر مـا يرتف

التنمية البشرية تنخفض نسبة سكان األحياء الفقرية.  
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الشكل ١  
معادلة االرتداد بني النسبة املئوية لسكان األحياء الفقرية والرقم القياسي للتنمية البشرية 

  

 
يقوم موئل األمم املتحدة يف الوقت الراهن بتوفـري حتليـل للسالسـل الزمنيـة باستنسـاخ  - ٣١
تقديـرات مماثلـة لألحيـاء الفقـــرية، لعــام ١٩٩٠. وســيتواصل عمــل ممــاثل بشــأن إحصــاءات 

املستوطنات البشرية، باإلضافة إىل إحصاءات التقسيمات الفرعية للمدينة.  
ويرد وصف واف هلذه املنهجية يف منشور املوئل املعنون “األحيـاء الفقـرية يف العـامل:  - ٣٢
وجــه الفقــر احلضــري يف األلفيــة اجلديــدة” وهــو منشــور يف موقـــف املوئـــل علـــى شـــبكة 

اإلنترنت(٩). 
وتتوسع التقديرات العاملية لألحياء الفقرية من خالل املصادر الثانوية للبيانات لتشـمل  - ٣٣
ـــة: وال تعكــس تقديــرات األحيــاء الفقــرية كليــا الفــوارق يف املنــاطق  حتليـال للسالسـل الزمني
احلضرية، ألن املصادر األولية للبيانات مل تصمم هلـذه الغايـة. غـري أن نتـائج التقديـرات املبوبـة 
حسـب األقطـار سـتوفر إسـهامات قيمـة يف اجلـهود الراميـة إىل فـهم ومعاجلـة الفقـــر احلضــري 

باعتبارمها هدفا ملقترح املشروع هذا. 
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برنامج رصد الفوارق يف املناطق احلضرية   باء -
نطاق الربنامج 

وفقا لتوصيات اجتماع فريق اخلرباء املعين برصـد الغايـة ١١ املتعلقـة بسـكان األحيـاء  - ٣٤
الفقـرية، وجـدول أعمـال املوئـل وإعـالن جوهانسـربغ للتنميـة املسـتدامة، شـرع موئـــل األمــم 
ـــى ضــوء  املتحـدة يف وضـع برنـامج جديـد عنوانـه “رصـد الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة”، عل

مؤشرات خمتارة من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ومن زاوية جدول أعمال املوئل. 
واهلدف الشامل للوكالة هو التأثـري علـى السياسـات احلضريـة لفـائدة سـكان األحيـاء  - ٣٥
الفقرية وفقراء احلضر، وتوفري دعم معريف فعال. وقد توسـعت وظيفـة الرصـد لتشـمل برنـامج 
رصد الفوارق يف املناطق احلضرية، إىل جانب الربناجمني القائمني املعنيـني باملؤشـرات احلضريـة 
ونظم املعلومات اجلغرافية. ويتوخـى برنـامج رصـد الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة حتقيـق ثالثـة 
أهـداف حمـددة. اهلـدف األول هـو العمـل علـى توفـري معرفـة متثيليـة علـى نطـاق عـــاملي بشــأن 
اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات لتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
ـــربغ، وأثــر تلــك اإلجــراءات علــى ســكان األحيــاء الفقــرية وعلــى عيــش  وإعـالن جوهانس
املواطنني، وحجم الفوارق يف املنـاطق احلضريـة. وجتـري األنشـطة املتعلقـة باملعرفـة كـل مخـس 
سـنوات، ابتـداء مـن عـام ٢٠٠٤، وإىل غايـة ٢٠٣٠. واهلـدف الثـاين للمشـــروع هــو تطويــر 
ـــذ األطــر الربناجميــة  القـدرات لـدى األطـراف الوطنيـة ذات املصلحـة لتحليـل السياسـات وتنفي
لألطراف املتعددة ذات املصلحة لفائدة فقراء احلضر. وأخريا، يرمـي اهلـدف الثـالث إىل تعزيـز 
صوغ السياسات والتعريف هبا على املستوى احمللي، استنادا إىل أدلة متينة ومعلومـات موثـوق 

هبا.  
ويشـمل اهلـدف األول املتعلـق بـــالرصد العــاملي طائفــة مــن األنشــطة تتضمــن تنفيــذ  - ٣٦
جمموعـة مـن أدوات مجـع وحتليـل البيانـات، واسـتقصاءات األسـر املعيشـية بشـــأن الفــوارق يف 
املنـاطق احلضريـة، والتقييمـات الســـريعة القائمــة علــى املشــاركة، ورســم اخلصــائص املمــيزة 
للمجتمعات احمللية، ونظام املعلومات اجلغرافية وتقييمات السياسـات العامـة. وتـتراوح أنشـطة 
اهلدف الثاين املتعلق ببناء القدرات بني التدريب اجلماعي املنتظم والتمـرن الطويـل األمـد علـى 
التنفيـذ العملـي للتقنيـات والتعلـم عـــن بعــد. وستشــمل موضوعــات بنــاء القــدرات أســاليب 
ـــاء األفرقــة. وســيتم بلــوغ  التحليـل، وكـذا االتصـال والدعـوة وإقامـة الشـبكات ومـهارات بن
اهلدف الثالث املتعلق بصوغ السياسـات احملليـة عـن طريـق إشـراك شـىت الشـركاء يف حـوارات 
ــــة القائمـــة علـــى املشـــاركة، ووضـــع اخلصـــائص املمـــيزة  بشــأن السياســات العامــة، وامليزن

للمجتمعات احمللية ووضع نقاط مرجعية، يف إطار املراصد احلضرية احمللية.  
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التقدم احملرز  
ينحصر النطاق اجلغرايف لربنامج رصد الفوارق يف املناطق احلضرية يف عينة مؤلفة مـن  - ٣٧
٣٥ مدينة من شىت بقاع العامل، اختريت على أساس االحتمال املتناسب مـع احلجـم. وتشـمل 
العينـة بعـض املـدن الضخمـة: شـنغهاي وبوينـس أيريـس وكولكاتـا ومـانيال والقـاهرة وداكـــار 
واسطنبول، ومدنا متوسطة وصغرية. وقد استقيت هذه املـدن (اجلـدول ٣) مـن العينـة العامليـة 
األوىل املستندة إىل االحتمال املتناسب مع احلجم واليت تشمل ٣٥٠ مدينـة اختـريت ألغـراض 

برنامج املؤشرات احلضرية.  
 

اجلدول ٣  
مدن العينة: التقدم واخلطط واالحتياجات 

  
البلد املدينة  البلداملدينة البلداملدينة 

مصر اإلسكندرية  لبنانبريوت الصني هونغ كونغ 
املغرب الرباط  الربازيل ساو باولو سنغافورة سنغافورة 

املغرب الدار البيضاء  السنغال دكار  اململكة العربية السعودية تبوك 
السودان اخلرطوم  اهلند فيجايافادا  مجهورية كوريابوسان 

كوت ديفوار أبيدجان  سوريامحاه    
نيجرييا الغوس  إثيوبيا أديس أبابا   
األرجنتني بوينس أيريس  تركيا اسطنبول    
املكسيك غواداخلارا  اهلند كولكاتا    
املكسيك مكسيكو  اهلند مومباي    
فرتويال كاراكاس  غانا أكرا    
الصني شنغهاي  مصر القاهرة    
الصني ليسهان  بنغالديش داكا    
الصني غواغزهو  الفلبني منطقة مانيال احلضرية    
أوزبكستان طشقند       
إندونيسيا جاكارتا       
ميامنار ينغون       
فييت نام مدينة هوشي منه       
األردن عمان          

ووضعت أداة مرجعية إلجراء استقصاء الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة، وذلـك بفضـل  - ٣٨
حلقة العمل املتعلقة باملؤشرات واألدوات احلضرية اليت شـارك فيـها املركـز األفريقـي لبحـوث 
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السكان والصحة، كينيا؛ ومعـهد فـافو لعلـم االجتمـاع التطبيقـي، الـنرويج؛ ومعـهد هاسـتيب 
ـــز دليــل اســتقصاء  للدراسـات السـكانية؛ وفـرع نظـم الرصـد يف موئـل األمـم املتحـدة. ويرتك
ـــة اســتقصاءات املؤشــرات  الفـوارق يف املنـاطق احلضريـة علـى الصيغـة الثانيـة مـن دليـل جمموع
املتعددة لنهاية العقد الذي وضعته منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف). ويقـدم دليـل 
استقصاء الفوارق يف املناطق احلضرية توجيهات أساسية بشأن إجنـاز االسـتقصاءات وحتليلـها، 

وخيضع للتنقيح على ضوء ما يتبني للموئل من إدارة االستقصاء.  
كما بادر املوئل إىل إنشاء مبادرات شراكة يف إجناز برنامج رصد الفوارق يف املنـاطق  - ٣٩
احلضرية وبدأ يتلقى نتائج هذه املبادرات. وبدأت االتصاالت األولية اليت أجريت مـع مكتـب 
النمـو االقتصـادي والزراعـة والتجـارة يف وكالـة التنميـة الدوليـــة التابعــة للواليــات املتحــدة - 
مكتب الربامج احلضرية وORC Macro تؤيت أكلها إذ نسقت استقصاءات الفوارق يف املنـاطق 
احلضرية واالستقصاءات الدميغرافية والصحية. وأجنزت هذه الشـراكة إجنـازا موفقـا إذ أضـاف 
املوئل عنصر استقصاءات الفوارق يف املناطق احلضرية إىل االستقصاءات الدميغرافيـة والصحيـة 
يف أكـرا والقـاهرة ومـــانيال وداكــا يف عــام ٢٠٠٣، وســتضاف ســاو بــاولو ودكــار يف عــام 
٢٠٠٤. ويعــد اســــتقصاء الفـــوارق يف املنـــاطق احلضريـــة يف اســـطنبول عنصـــرا إضافيـــا يف 
االسـتقصاء الدميغـرايف والصحـي الـذي مولتـه هيئـة التخطيـط احلكوميـة التابعـة حلكومـة تركيــا 
واالحتاد األورويب. وجيري على قدم وساق إقامة شراكات إلنشاء مرصد حضـري السـطنبول 
مبشـاركة بلديـة اجملموعـة احلضريـة الكـربى السـطنبول. وأنشـأ املوئـل شـــراكات مــع املكتــب 
اإلحصـائي الوطـين اإلثيـويب وبلديـة أديـس أبابـابغرض إجنـاز اسـتقصاء لألســـر املعيشــية بشــأن 
الفوارق يف املناطق احلضرية كمدخل يف أديس أبابا. وسينجز عنصر إنتاج املعرفة يف األنشـطة 
املتعلقة بكولكاتــا ومومبـاي بـاهلند يف إطـار شـراكة مـع مركـز الدراسـات اإلمنائيـة يف كـرياال، 
اهلند. وكمدخل سـيجري املوئـل حتليـال ثانويـا لالسـتقصاءات الوطنيـة لصحـة األسـر يتضمـن 

شرحية مستقلة تتعلق باألحياء الفقرية، يف كولكاتا ومومباي. 
ونظــرا للقيــود املتعلقــة بــالتمويل الــيت يواجهــها املوئــل، جنحــت اســـتراتيجية إدراج  - ٤٠
التحاليل يف مبادرات أخرى، إذ جيري إجناز مخسة استقصاءات يف مخس مدن من مـدن العينـة 

هي داكا وأكرا واسطنبول والقاهرة ومانيال بتكلفة منخفضة. 
وســيواصل املوئــل يف املســتقبل املنظــور إشــراك شــركاء دوليــني آخريــن مبــــا فيـــهم  - ٤١
اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، إىل جـانب معـهد البنـك 
الـدويل، وحتـالف املـدن ومشـروع الصحـة البيئيـة الـذي ترعـاه وكالـــة التنميــة الدوليــة التابعــة 

للواليات املتحدة.  
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ومـن العنـاصر الرئيسـية يف برنـامج رصـــد الفــوارق يف املنــاطق احلضريــة الــيت تســهل  - ٤٢
استخدام البيانات واإلحصاءات يف صوغ السياسـات اجلمـع بـني إحصـاءات املنـاطق الصغـرية 
ــوارق  ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة. فاملؤشـرات االجتماعيـة والطبيعيـة، إذا ُجـردت، تعكـس الف

على أحسن وجه، وتؤثر على صناع القرار والساسة.  
 

نظام املعلومات اجلغرافية أللف مدينة وإحصاءات املناطق الصغرية   جيم -
تواجــه املــدن يف البلــدان الناميــة أزمــة معلومــات لســــببني رئيســـيني. فمـــن خـــالل  - ٤٣
الالمركزية وتفويض السلطة، تتوىل السلطات احمللية مسـؤوليات إضافيـة يف جمـاالت مـن قبيـل 
توفري املياه أو الصرف الصحي أو اخلدمات الصحية أو التعليم، دون أن تتوفر هلا يف كثـري مـن 
األحيان معلومات بشأن الطلب على اخلدمات ونوعيتـها وتوجـهات اسـتخدامها. ومـن جهـة 
أخرى، يطالب اجلمهور وفئات اجملتمع املدين واحلكومة الوطنية ودوائــر املـاحنني بدرجـة عاليـة 

من املساءلة والشفافية والربط الواضح بني املوارد املقدمة واألداء على مستوى البلديات.  
ولذلك يتعني أن تضع املدن نظما للمعلومات تفي بأغراض شىت تتراوح بـني اإلعـالم  - ٤٤
بشأن رصد األداء واإلدارة املالية والتخطيط احلضري. وهذا مـا يتطلـب حتليـال للبيانـات علـى 
مستوى تفصيلي، بل وعلى مستوى األحيـاء، وتوظيـف إحصـاءات املنـاطق الصغـرية لكشـف 
جيوب الفقر واألحياء الفقرية اليت ما كان ليتأتى كشفها بتحليل البيانات على مستوى كلي. 
وتـدرج نظـم املعلومـات اجلغرافيـة هـذه الوظـــائف باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات احلديثــة 

ومتكن بالتايل السلطات احمللية من حتسني اختاذ القرارات. 
واستجابة لتزايد الطلب علـى املعلومـات املفصلـة االجتماعيـة االقتصاديـة واملعلومـات  - ٤٥
املتعلقة باحليز، أبرم املوئل مذكرة تفاهم مع معهد حبـوث النظـم البيئيـة، وهـو مؤسسـة يوجـد 
مقرها بالواليات املتحدة وتنتج برامج احلاسوب املتعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية. وقـد وافـق 
املعهد على توفري برامج احلاسوب املتعلقـة بنظـم املعلومـات اجلغرافيـة أللـف مدينـة يف البلـدان 
الناميـة وإتاحـة االسـتفادة مـن دوراتـــه التدريبيــة علــى نظــم املعلومــات اجلغرافيــة عــن طريــق 

اإلنترنت.  
وبرنامج نظام املعلومات اجلغرافية أللف مدينة مشـروع وضعـه املوئـل لبنـاء القـدرات  - ٤٦
بغرض دعم إجنـاز نظـم املعلومـات احلضريـة علـى املسـتوى احمللـي باسـتخدام تكنولوجيـا نظـم 
املعلومـات اجلغرافيـة. ويكمـل هـذا املشـروع توفـري برامـج احلاسـوب املتعلقـة بنظـم املعلومــات 
اجلغرافية بوحدات دراسية من قبيل تدريب خمصص بشأن إجناز نظام للمعلومات اجلغرافيـة يف 
سـلطة حمليـة، ووضـع مؤشـرات حمـددة حمليـا لرصـد األداء احلضـــري، وإدراج صــور الســواتل 
العالية الدقة كمصدر للمعلومات املتعلقة بــاحليز يف نظـام للمعلومـات اجلغرافيـة، ودعـم إدراج 
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البيانات. ودخلت الوكالة يف شراكة مـع عـدة مؤسسـات مشـهورة لتوفـري هـذه اإلسـهامات. 
ويصمم املعهد الـدويل لعلـم املعلومـات اجلغرافيـة ورصـد األرض يف هولنـدا وحـدات تدريـب 
حمـددة، ويتـربع للوكالـة خبمســـة أشــهر مــن وقــت عمــل خبــري رئيســي يف نظــم املعلومــات 
اجلغرافية. وتساهم اهليئة الكندية للرهون العقارية واإلسكان بستة أشهر من وقت عمـل خبـري 
يف نظـم املعلومـات اجلغرافيـــة واالستشــعار عــن بعــد وذلــك إلســداء املشــورة بشــأن كيفيــة 
استخدام صور السواتل العالية الدقة يف التخطيـط احلضـري وإدراج البيانـات الكميـة يف نظـام 
للمعلومـات اجلغرافيـة. وتطـور الوكالـة الفضائيـة األوروبيـة أدوات لرصـــد التغــري التــارخيي يف 
أمناط استخدام األرض واألحياء الفقرية بتقنيـات لتفسـري الصـور السـاتلية شـبه اآلليـة. ويدعـم 
االحتاد اجلامعي لعلم املعلومات اجلغرافية، وهو مبادرة متوهلا وزارة اإلسكان والتنمية احلضريـة 
بالواليات املتحدة، برنامج نظـام املعلومـات اجلغرافيـة أللـف مدينـة بتوفـري مدربـني علـى نظـم 
املعلومات اجلغرافية وإجراء حلقات عمل بشأهنا. ويقدم مكتب اإلحصاءات الوطنية باململكـة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنــدا الشـمالية الدعـم بشـأن كيفيـة اسـتخدام إحصـاءات املنـاطق 
الصغـرية يف الرصـــد والتخطيــط احلضريــني اللذيــن ســتموهلما وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة 
للمملكة املتحدة. ومن املقرر إقامة شراكة مع مركز الشـبكة الدوليـة ملعلومـات علـوم األرض 

يف جامعة كولومبيا، نيويورك. 
 

النقاط اليت ستعرض على نظر اللجنة   رابعا -
إن دعم املكاتب اإلحصائيـة الوطنيـة يف مجيـع البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو  - ٤٧
والتعاون معها مسألة بالغة األمهيــة بالنسـبة للموئـل يف إجنـاز األنشـطة املوجـزة أعـاله. فسـتلزم 
املشـاركة االسـتراتيجية والتقنيـة للمكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة يف الربنـامج املنقـح للمؤشـــرات 
احلضريـة وكـذا يف الربنـاجمني اجلديديـن املتعلقـني برصـد الفـوارق يف املنـــاطق احلضريــة ونظــام 
املعلومات اجلغرافية أللف مدينة. وميكن أن يتمثل إشراك املكاتب اإلحصائية الوطنية يف توفــري 
فـرص االسـتفادة مـن التعـدادات وبيانـــات اســتقصاءات األســر املعيشــية، أو تقــدمي املســاعدة 

التقنية، أو القيام بالدعوة لدى صناع القرار بشأن استخدام البيانات.  
ويطلب موئل األمم ا ملتحدة إىل اللجنة اإلحصائية ما يلي:  - ٤٨

ـــاطق  تـأييد مبادرتيـها اجلديدتـني املتمثلتـني يف “برنـامج رصـد الفـوارق يف املن (أ) 
احلضرية” و “برنامج نظام املعلومات اجلغرافيــة أللـف مدينـة” وتشـجيع املكـاتب اإلحصائيـة 
يف أمريكـا الالتينيـة وآسـيا واحمليـط اهلـادي وأفريقيـا علـى التعـاون مـع موئـل األمـم املتحــدة يف 

إجنازه هلذين الربناجمني؛ 
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اإلحاطـة علمـا بالشـراكات الـيت يرعاهـا موئـل األمـم املتحـــدة بــني املكــاتب  (ب) 
اإلحصائيـة الوطنيـة يف بلـدان الشـمال ونظرياهتـا يف بلـدان اجلنـوب، وتـأييد املزيـد مـن التعــاون 

بشأن إحصاءات املناطق الصغرية؛ 
اإلحاطة علما باألدوار األساسـية الـيت تقـوم هبـا الوكـاالت اإلمنائيـة يف بلـدان  (ج) 
الشمال، أي وكالة التنمية الدولية التابعة للواليـات املتحـدة وإدارة التنميـة الدوليـة يف اململكـة 
املتحدة، واهليئة الكندية للرهون العقارية واإلسـكان، وكذلـك املعـهد الـدويل لعلـم املعلومـات 

اجلغرافية ومراقبة األرض وهو وكالة حبوث هولندية يف رعاية هذه الشراكات.  
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