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 اإلحصائية اللجنة
  األربعون الدورة
 ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٧-٢٤
  *املؤقت األعمال جدول من )ح( ٤ البند
       للعلم بنود

 البشرية ناتاملستوط إحصاءات  
    

   العام األمني من مذكرة    
  

 العـام  األمـني  يتـشرف  ،**والـثالثني  التاسـعة  دورهتـا  يف اإلحـصائية  اللجنـة  لطلب وفقاً  
 األمـم  موئـل ( البـشرية  للمـستوطنات  املتحـدة  األمـم  برنـامج  تقريـر  ،للعلم ،اللجنة إىل حييل بأن

ــران اســتعراض اجتمــاع اســتنتاجات يقــدم الــذي )املتحــدة  عــدد تقــدير بــشأن وتوصــياته األق
 .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٦ إىل ٣ من الفترة يف نيويورك يف املعقود ،الفقرية األحياء

  
 )املتحدة األمم موئل( البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج تقرير    

  مقدمـة  - أوالً  
 احلـايل  لتقريـر ا )املتحـدة  األمـم  موئل( البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج أعد  - ١

ــتجابة ــب اسـ ــة لطلـ ــصائية اللجنـ ــصول اإلحـ ــى للحـ ــات علـ ــشأن معلومـ ــة بـ ــصاءات حالـ  إحـ
 للطلـب  اسـتجابة  املتحدة األمم موئل هبا قام اليت األنشطة التقرير ويوجز .البشرية املستوطنات

 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
 الفــصل ،)E/2008/24( ،٤ رقــم امللحــق ،٢٠٠٨ واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس الرمسيــة الوثــائق نظــرا  **  

  .باء الفرع األول،
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 موقـع  يف املـذكور  النحـو  علـى  ١١ الغايـة  ،لأللفيـة  الـسابع  اإلمنـائي  اهلدف حتقيق برصد املتعلق
 لفقـراء  العـصيبة  بـالظروف  لأللفيـة  العـاملي  اإلعـالن  عتـرف ي” :اإللكتـروين  املتحدة األمم وئلم

 مقــداره ملـا  املعيـشية  األوضـاع  بتحـسني  األعـضاء  الــدول التـزام  عـن  ويعـرب  .العـامل  يف احلـضر 
  .)١(“٢٠٢٠ العام حبلول الفقرية األحياء سكان من مليون ١٠٠

  
  األقران استعراض تماعاج وأهداف أساسية معلومات  - ثانيا  

 وعقــد )املتحــدة األمــم موئــل( البــشرية للمــستوطنات املتحــدة األمــم برنــامج التــأم  - ٢
 املمتـدة  الفتـرة  يف نيويـورك،  يف الفقـرية،  األحيـاء  عدد قديرت بشأن األقران ستعراضال ااجتماع
ــسان ٦ إىل ٣ مــن ــد .٢٠٠٦ أبريــل/ني ــون االجتمــاع يف شــارك وق  بةوشــع الربازيــل عــن ممثل

 للطفولـة  املتحدة األمم ومنظمة لسكانل املتحدة األمم وصندوق املتحدة األمم يف اإلحصاءات
 وجامعــة هــارفرد جامعــة :التاليــة األكادمييــة واملؤســسات الــسكان وجملــس الــدويل والبنــك
  .دوريب وجامعة نيويورك

 األمـم  وئـل م بـدأها  الـيت  العمليـة  يف إسـهامات  تقـدمي  لالجتماع الرئيسي اهلدف كانو  - ٣
ــدة ــكان تعريــــف بــــشأن املتحــ ــاء ســ ــرية األحيــ ــشروطو الفقــ ــرات/الــ ــستخدمة املؤشــ  يف املــ

  .معدده قياس
  

 األقران استعراض وتوصيات استنتاجات  - ثالثا  
  الفقرية األحياء سكان عريفت  - ألف  

 معرفـة  مبكـان  األمهيـة  مـن  الفقـرية،  األحيـاء  لسكان املعيشية األوضاع حتسني أجل من  - ٤
 الـصحية  والرعايـة  الـصحي  والـصرف  وامليـاه  املـسكن  حيـث  مـن  األساسية حاجاهتمو ،عددهم
 كتلبيــة ٢٠٠٣ عــام األوىل املــسألة عوجلــت وقــد .وجــودهم ومكــان ،العمــل وفــرص والتعلــيم
 عـن  وذلـك  الفقـرية  األحيـاء  سكانبـ  املتعلقـة  ١١ غايـة ال حتقيـق  مـدى  رصـد  إىل للحاجـة  فورية
 ستقـصاءات اال من مستقاة جزئية إحصائية بيانات إىل استنادا ةالفقري ألحياءا عدد تقدير طريق

 تـستتبع  فهـي  األخريتـني،  املـسألتني  معاجلة أما .املعيشية األسر تشمل اليت السكانية والتعدادات
  .السكان هؤالء لتعداد إحصائية ومنهجية الفقرية األحياء سكان حلاجات تقييم إجراء

ــتعراض فريـــق أشـــارو  - ٥ ــا ىلإ األقـــران اسـ ــه أعـــرب مـ  بـــني املـــشترك اخلـــرباء فريـــق عنـ
 للجنــة التــابع الــرئيس أصـدقاء  وفريــق )٢(لأللفيــة اإلمنائيــة األهـداف  ؤشــراتمب املعــين الوكـاالت 
__________ 

  .http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=312 :التايل الشبكي املوقع انظر  )١(  
  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=IAEG.htm :التايل الشبكي املوقع نظرا  )٢(  



E/CN.3/2009/25  
 

08-63538 3 
 

 .الفقـرية  األحيـاء  سـكان  لتعريـف  املعتمـد  ؤشـر امل إزاء شـواغل  مـن  تقريريهمـا  يف )٣(اإلحصائية
 تعريـف  إلعداد املتحدة األمم موئل به قام الذي العمل أن على األقران استعراض فريق ويوافق
 لإلعجـاب  مـثرياً  كـان  الـسياسي  التحليلو ءحصااإل ألغراض “الفقرية األحياء لسكان” عملي
 اهلــدف يف الــواردة غايــةال حتقيــق حنــو احملــرز التقــدم برصــد واهتمامــه هنطاقــ حيــث مــن ودقيقــا
 موئـل  على أن األقران استعراض فريق ويدرك .الفقرية األحياء بسكان ةاملتعلق لأللفية، اإلمنائي
 ولكنـه الـيت رصـدت      “الفقـرية  األحيـاء  سـكان ” أعـداد  تقـديرات  نـشر  مواصـلة  املتحـدة  األمم
 املـأوى  مـن  احملـرومني  احلضر سكان نسبةب تتعلق اليت تلك مع تقديراتال هذه تنشر بأن يوصي
 وصـغر  احملـسنة  الـصحي  رفالـص  مرافـق  تـوافر  عـدم و احملـسنة  امليـاه  إىل فتقـار الا مثـل ( املناسب
 بـشكل  املـسكن  شـغل  يف احلـق  امـتالك  عـدم  أو الـدائم  سكناملـ  إىل الفتقـار او املـسكن  مساحة
 اجلمـع  حـول  األحبـاث  مـن  املزيـد  إلجـراء  دعمالـ  تقـدمي  ضرورة على الفريق ويوافق ).مضمون

  .اجلغرافية تاملعلوما نظم من املستقاة تلكو للسكان الوطين التعداد من املستقاة البيانات بني

 وبــأن متجانــسة، مجيعهــا ليــست الفقــرية األحيــاء بــأن األقــران اســتعراض فريــق أقــرَّو  - ٦
 احلرمـان  درجـة  تـرتبط  إذ .احلرمـان  مـن  نفـسه  القـدر  مجـيعهم  يعانون ال الفقرية األحياء سكان
 نمـ  الكـايف  القـدر  تـوافر  عـدم ( الفقـرية  األحيـاء  لقيـاس  ةعتمـد امل األربعـة  الـشروط  شيوع مبدى
 داخـل  )املـسكن  مـساحة  وصـغر  الدائم غري سكنملاو الصحي الصرف مرافق منو سنةاحمل ياهامل

 األحيـاء مـستوى املعيـشة يف       لقيـاس  احلـايل  الوضع ضوء ويف .الفقرية األحياء يف املعيشية األسر
أحــد الــذي يــشكل  الفقــرية، األحيــاء يف املعيــشية األســر حرمــان درجــة تقــديريتعــذر  الفقــرية،
اعتمادهـا   املطلـوب    والـسياسات  الـربامج وختتلف   .السياسات مقرري إىل بالنسبة اهلامة   داألبعا
 كمـا  .سـكان اإل أو الـصحي  الـصرف  مرافق جمال يفاعتمادها   عن تلك املطلوب   املياه جماليف  
 ضـمن  ،حاهلـا  على تظل أن ميكن الرصد، حيث من ما، بلد يف الفقرية األحياء سكان نسبة أن

 مـستوى املعيـشة   لقيـاس احلـايل  ويف ضـوء الوضـع    احلرمان نوع تبدل معحىت   ما، معينة مرحلة
 . مــا يعــد حتــسنا ذا شــأن معينــة معيــشية أســرة يف الــنقص أوجــه مجيــع إلغــاءوحــده  ،املــذكور
 يتالـ  احلرمـان  أنـواع  حـسب  الفقـرية  األحيـاء  سـكان  بتـصنيف  األقران استعراض فريق ويوصي
“ الــشديدو احلرمــان”وفئــة  “ احلرمــانواملتوســط” فئــةعلــى فئــتني مهــا  الحقــاًتقــسيمها  ميكــن

 أفـراد  لدى نقصال أوجه أحدحدة   من التخفيفومع أن    ).أكثر أو النقص أوجه من نوجها(
 لكـن  ،قي أفرادها يف حالة نقص من أمر ما       ب ميكن أن ي   الشديد احلرمان منتعاين   معيشية أسرة
  .شديداً حرماناً احملرومني عداد من خيرجهمقد 

__________ 
 املقـدم إىل    ،)E/CN.3/2006/15 (لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  ؤشـرات  مب املعين الرئيس أصدقاء فريق تقرير انظر  )٣(  

  .٢٠٠٦مارس / يف آذار دورهتا السادسة والثالثنييف اإلحصائية اللجنة
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 مــن العديــدالحظــه  الــذي الظــاهر “االنفــصال” إىل األقــران اســتعراض فريــق وأشــار  - ٧
 علـى الـذي يركـز      الفقـرية  ألحيـاء ا مفهـوم  بـني املوجـود    اإلسـكان  إحصاءات يف االختصاصيني

 املنـاطق  علـى  األحيـاء  هـذه  مفهـوم  وبـني  ،سـيئة احلـال    سكنية أحياء يف يعيشون الذين السكان
علـى أنـه     األخـري  املفهـوم  يـذكر  مـا  وغالبـاً  .املـساكن مثـل هـذه      كثافـة  فيهاتشتد   اليت اجلغرافية

 األقـران  اسـتعراض  فريـق  أن غـري  .املستخدمني حلاجاتأنه أكثر تلبية    وأكثر دقة للوهلة األوىل     
 متـصلة  فنيـة  مـشاكل ما يستتبعه املفهـوم الـذي يركـز علـى املنـاطق اجلغرافيـة مـن                  كذلك ريقدِّ

 توجــد حيــث البلــدان بعــض يفاملتنوعــة الــسائدة  الظــروفطائفــة و وجتميعهــا، العينــات بأخــذ
الـسيئة   الـسكنية  األحيـاء  ومـن  “الفقـرية ” األحيـاء  يف اجلـودة  العاليـة  املـساكن  من كبرية نسب
للمزيـد   البديلـة  والتعـاريف  القطرية لتجارببإخضاع ا  الفريق ويوصي .غنيةال األحياء يفاحلال  

 إعـادة  بغيـة ،  األمـم املتحـدة    موئـل  عتمـده ي الـذي  النـهج  مـع  يتماشـى  مبـا من البحث والتحليل،    
 ويوافـق  .٢٠١٠ عـام  البيانـات  إرسالقبل فترة    املناسب الوقت يف هبا املوصى املنهجيات حبث
 الـسكاين  التعـداد  بيانـات  إدماجبشأن   البحث من املزيدإجراء   أن على األقران استعراض فريق

جلمـع  الـيت تنفـذ     التقليديـة    الـربامج يف   اجلغرافيـة  مـات املعلو نظـم  مـن  املـستقاة  والبيانات الوطين
ــ احلقــل هــذا يفالبيانــات وحتليلــها   الــدعممنحــه  مــن بــد ال العمــل تابعــةمل واعــداً جمــاالً شكلي

 ينبغـي  الـذي  مالقيِّ لعملعلى ا  جيداً مثاالً الصغرية املناطق يف الفقر خريطة رسم ويعد .الشديد
 .النهج هذا مع يتماشى مبا متابعته

  
   البيانات يف الثغرات  - باء  

 املعـين  اإلحـصائية  للجنـة  التـابع  الـرئيس  أصـدقاء  فريق مع األقران استعراض فريق تفقي  - ٨
 علـى  تنـشر  أن ينبغـي  ال املقـدَّرة  القطريـة  البيانـات  أن علـى  لأللفيـة  اإلمنائية األهداف ؤشراتمب

ــ ــريا صعيدالـــ ــتعني اســـــتخدامها  لقطـــ ــةاإل التقـــــديرات مجـــــع يف حبـــــذرويـــ ــر  (قليميـــ انظـــ
E/CN.3/2006/15   علـى  لالسـتفادة  الـدول  مـع  الوثيق بالتعاون ويوصي .)٦٠ و   ٢٧، الفقرتان 

األمـم املتحـدة     موئـل  يـستخدمها  اليت املنهجية إدراك ضمانلو القطرية البيانات من وجه أفضل
 نتـائج  عن ةالوطني املنهجية سفرت وفيما .الدويل الصعيد على مقارنةلجلعل هذه البيانات قابلة ل    

 التــشاورعــرب  يتعــذرواألمــم املتحــدة  موئــلالــيت يتوصــل إليهــا  نتــائجال عــنشــديدة االخــتالف 
األمـم   موئـل الـيت ينـشرها      بيانـات اليف  أيضا   يلحظ أن من بد ال ، هذه   االختالفتسوية أوجه   

 تقــديرات مــع املثــال، ســبيل علــى حــصل، كمــا ،االخــتالف وأســباب الوطنيــة النتــائجاملتحــدة 
 مـع  املالئـم على النحو    التشاوراحلرص على    مبكان األمهية ومن .املدقع الفقر عن الدويل نكالب

هـذه البلـدان     بـه  تتمتـع  الذي احلجم بسببهبا   املتصلة التقديرات بشأن واهلند والصني الربازيل
 ةالـشحيح  املـوارد  إنفـاق  يف دنيـا  فائدة مثة أن على األقران استعراض فريق ويوافق .مناطقها يف

خبالف مـا هـي عليـه احلـال          املتقدمة، املناطق يف الفقرية األحياءعدد   وتقدير البيانات مجع على
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الـيت   اإلمنائيـة  واألهـداف  )٤(املوئـل  أعمـال  جـدول  أن مبـا يف املناطق النامية اليت يتمحور حوهلا،       
  .األلفيةحددت يف قمة 

  
  االستشرافات  - جيم  

 املعـين  اإلحـصائية  للجنـة  التابع الرئيس أصدقاء فريق رأي األقران استعراض فريق يؤيد  - ٩
 واألحيـاء  لـسكان لوضـع ا   استـشرافية  منـهجيات اعتماد   بأن لأللفية اإلمنائية األهداف ؤشراتمب

 اسـتعراض  فريـق  قـر وي .التـدقيق فيهـا    مـن  بـد  وال فائـدة، حمـدودة ال   احلـضرية  املناطق يف الفقرية
 مـن  خيلـو  ال قـد  “لـو؟  مـاذا ” سيناريوالـ  الختبـار  بـسيطة  اسـتنباط عمليـات    إجـراء  بأن األقران
للغايـة   مـضللة  تكـون  لـئال  بعنايـة  وتوثيقهـا  النتـائج  تقـدمي  بضرورة يوصي ولكنه الفائدة،بعض  

 .“توقعات” أهنا علىتؤخذ  أو
  

  الدويل الصعيد علىالبيانات  مقارنة قابلية  - دال  
األمـم املتحـدة جلعـل       موئـل بـه   الـذي اضـطلع      عمـل ال على األقران استعراض فريق يثين  - ١٠

 أحـد  تـشكل  للمقارنة القابلية هذه أن إىل ويشري ،الدويل الصعيد على لمقارنةل ةقابلإحصاءاته  
 نويــثمِّ .البلــدان يف وتــصنيفها البيانــات مجــعجمــال  يف اجلــودة مــن عاليــة معــايريلتعمــيم  الــسبل
 إطـار  يف ثنائيـة  وبصورة مباشرة البلدان مع للعمل املوئل يبذهلا اليت بارةاجل اجلهود أيضاً الفريق

الراميـــة إىل حتـــسني اإلحـــصاءات املتعلقـــة  اإلقليميـــة العمـــل حلقـــات مـــن واســـعتنيسلـــسلتني 
ــدان ومــساعدةباملــساكن  ــصنيف علــى البل ــل ت ــرامج مــن املــستقاة اإلحــصاءات وحتلي ــداد ب  تع
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ ميعـا  يف املوئل كان كما .الصغرية املناطق أساس علىاليت تنفذها    السكان
 .٢٠١٠ لعـام  واملـساكن  السكان لتعدادات العاملي للربنامج التحضريي الفريق يففاعال   عضواً

 شـركائه  مـع  الوثيـق  بالتعـاون  اهلـدفني،  هـذين  لبلـوغ  الـسعي  املوئل يواصل بأن الفريق ويوصي
 ضييقـ  األجـل  طويـل  هـدف حتقيـق    وراء الـسعي  مع اإلحصاءات، جمال يف والدوليني الوطنيني

 تكييفهــا ميكــن الــيت دوليــاً عليهــااملتفــق  التوجيهيــة واملبــادئ املعــايري مــن جمموعــةباســتحداث 
  .البيانات معجل برامجما تنفذه من و متنوعةما لدى البلدان من احتياجات  مع بسهولة

  
  اخلالصة  - رابعا  

 التزامـه ة  األمـم املتحـد    موئـل  مبواصـلة  علماً اإلحاطة إىل مدعوة اإلحصائية اللجنة  - ١١
  .البشرية املستوطنات إحصاءات حتسني إىل الرامية وجهوده

  
__________ 
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