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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019آذار/مارس  5-8
 )س( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات المستوطنات البشرية
   

تقرير برنااا ا ام ا المتةاادة للمسااااااااااتوطنااات البشااااااااااريااة ع  إحصاااااااااااااءات   
 البشرية المستوطنات

  
  ذكرة    ام ي  العام  

 
يتشــــر   وتبعا للممارســــاس الةــــا ق   2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصــــااال واالجتماع   

األمني العام  أن حييل طيه تقرير  رنامج األمم املتحدة للمةـــــــــــــــتمطناس البشـــــــــــــــري  )مم ل األمم املتحدة( 
يقدم إىل اللجن  ملناقشــــــــتهر وام يعر  التقدم ال ال  ق  إحصــــــــاواس املةــــــــتمطناس البشــــــــري   ال ال  عن

إحصـــــــاواس املةـــــــتمطناس البشـــــــري  وو ـــــــ   وجتمي  أســـــــالي      ما يتعل  قيااة مم ل األمم املتحدة في
   البياناس  شـأن مؤرـراس مةـتمطناس  شـري  ةتارة ذاس  ل  يف إطار املنهجياس وإجراو التحةـيناس 
ملكات  املمجه  إىل ا اإل الغ عنهار ويةـــــــلي التقرير ال ـــــــمو عل  التم ـــــــياس أادا  التنمي  املةـــــــتدام  و 

 ر ةني ر د مؤرراس املةتمطناس البشري  واإل الغ عنهاهبد  اإلحصا ي  المطني  
واللجن  مدعمة إىل تأييد منهجي  العين  المطني  من املدن يف البلدان اليت تماجه معمقاس يف ر ـد  

ا عل  الصـــــــــعيد المط إ وتأييد إنشـــــــــاو فري  من ا ااو لتنقي  املباا  التمجيهي   ي  مدهنا واإل الغ عنه
واملباا  ا ا ـ   تببي  مؤرـر اهااار املدنإ وتأييد إنشـاو فري  من ا ااو لم ـ  مباا  تمجيهي  لتحديد 

العمل  شــــــأن  األحياو الفقريةإ والتعلي  عل  التحدياس املتصــــــل   تعري؛ املدنإ والتعلي  عل  آلي  تنةــــــي 
إحصــــــــــاواس املةــــــــــتمطناس البشــــــــــري  عل  الصــــــــــعيد الدوهر وترا النقا  املبروح  عل  اللجن  ملناقشــــــــــتها 

 من التقريرر 49 الفقرة يف
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  قد ة - أوال 
إىل  4أحاطت اللجن  اإلحصــــــــــــا ي  علما  يف اورألا ا امةــــــــــــ  واألر عني  املعقماة يف الف ة من  - 1
 رنامج األمم املتحدة للمةـــــتمطناس البشـــــري  عن إحصـــــاواس املةـــــتمطناس    تقرير 2014آذار/مارس  7

(  ال ال  ص فيه األمني العام ما أحره من تقدم يف منهجي  و ـــــــعها مم ل E/CN.3/2014/17البشـــــــري  )
 ف ـــل مما ـــل    يف  ي  البلدان واملناط ر و لقياس  ـــمان ازياهة عل  مم متةـــ ؤهاألمم املتحدة ورـــر ا

 ـــقل أال  املباارة العاملي  للمؤرـــراس املتعلق   األرا ـــ   وتقدر التقارير تةـــ  املنهجي  ا ه  شـــأن العمل 
يف المقت املناســــ  عن سن  ســــكان األحياو الفقرية  و ةــــني ر ــــد االســــتفااة من ا دماس األســــاســــي  

 راز ري  عل   عيد العامل
  مبا يشـــمل التحةـــيناس 2014ويقدم ا ا التقرير حمل  عام  عن األنشـــب  امل ـــبل  هبا من  عام  - 2

اليت أاخلت عل  العديد من املنهجياس املرتبب   ر ـــــــد أادا  التنمي  املةـــــــتدام  ذاس الصـــــــل   املةـــــــا ل 
ويرا امل يد  ر(1)11از ـــــــــــــــري  عل  الصـــــــــــــــعيد العامل   وا  متاح   ج و من التقرير التمليف  عن ا د  

-A/73/83املعلمماس عن العمـل املنهج  يف تقرير األمني العـام عن تنفيـ  ا بـ  از ـــــــــــــــري  ا ديدة ) من

E/2018/62 التقرير مب يد من اإلسهاب التقدم احملره يف العمل املنهج  املتعل   املؤرراس ا ا (ر  ما يتناول
از ـــري   وحلقاس العمل التشـــاوري   شـــأن إحصـــاواس املةـــتمطناس البشـــري   والتقدم ال ال أحرهته البلدان 

يتصــل   ل   اارة اهااار املدن  وماعل  نباق العامل يف تببي  اإلطار ا اص  العين  المطني  من املدن ومب
 رمة عل  الصعيد اإلقليم الدعأنشب  من أنشب  التدري  و ناو القدراس  وأنشب     البياناس  و 

  
 أهداف التنمية المستدا ة وإحصاءات المستوطنات البشرية - ثانيا 

من  تقدر التقرير الةا   عن إحصاواس املةتمطناس البشري   اعتمد اجملتم  العامل  عدة خبي  - 3
العام   تتعل   املةــــــــــــــا ل از ــــــــــــــري   منها عل  وجه ا صــــــــــــــمص ا ب  از ــــــــــــــري  ا ديدة )قرار ا معي 

(  إىل جان  إطار 70/1)قرار ا معي  العام   2030  املرف ( وخب  التنمي  املةـــــــــــتدام  لعام 71/256
  املرف (  وام ما يف ــ  إىل اتةــاى مد  71/313املؤرــراس العاملي  ذال الصــل  هبا )قرار ا معي  العام  

شجي  ونباق إحصاواس املةتمطناس البشري  العاملي  يف النظام اإلحصا    كلر وساام ذل  أي ا يف ت
 تمطناس البشري رؤرراس املةيف األنشب  املتعلق  مبمشار   طا ف  أوس  من منتج  ومةتخدم  البياناس 

 ـــــــرورة  ـــــــمان اســـــــتناا التقارير املرحلي  إىل  2030وتؤ د ا ب  از ـــــــري  ا ديدة وخب  عام  - 4
 ليل ألنشب  ازكمماس عل  الصعد المط  واون المط  واحملل   ف ال عن التحليل املةتمد من تقارير 

م املتحدة  وأ ــــــــــحاب املصــــــــــلح  املعنيني مم ل األمم املتحدة  وغريه من الكياناس املعني  يف منظمم  األم
ال ين يدعممن تنفي  ا ب  از ري  ا ديدة  وتقارير جملس إاارة مم ل األمم املتحدةر وينبغ  أن تت من 
 ي  األال  أي ـــــــــــــــا  قدر اإلمكان  املدخالس املقدم  من املنظماس والعملياس املتعداة األطرا  عند 

ى ا اص  واألوســـا  األ اا،ي   وينبغ  أن تةـــتند إىل املنا ر والعملياس االقت ـــاو  واجملتم  املدو  والقبا 

__________ 

 - SDG 11 Synthesis Report 2018: High-Level Political Forum 2018   رنامج األمم املتحدة للمةتمطناس البشري  (1) 

Tracking Progress Towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements 

(Nairobi, 2018)ر 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2014/17
https://undocs.org/AR/A/73/83
https://undocs.org/AR/A/73/83
https://undocs.org/AR/A/RES/71/256
https://undocs.org/AR/A/RES/71/256
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
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القا م   م  جتن  االهاواجي  واالســــــــتجا   للظرو  احمللي  واون المطني  والمطني  وللتشــــــــريعاس والقدراس 
 واالحتياجاس واألولمياسر

ألمم املتحــدة اإلطـاري  وانــاخ خبي عـامليــ  أخر   مفــل اتفــاق  ـاريس املعتمــد يف إطـار اتفــاقيــ  ا - 5
  اعتمدس أي ـــــــــــــا 2030-2015 شـــــــــــــأن تغري  املنا  وإطار ســـــــــــــنداال للحد من ةاطر الكمار  للف ة 

جمممعاس جديدة من املؤرـــراس واإلحصـــاواس  وام ما وســـ  أ فر إطار املؤرـــراس الماســـ  أ ـــالر واناخ 
غري مبارــــــــرة مبؤرــــــــراس  مؤرــــــــرا من مؤرــــــــراس أادا  التنمي  املةــــــــتدام   ا  ــــــــل  مبارــــــــرة أو 81اآلن 

وإحصــــــاواس املةــــــتمطناس البشــــــري ر وتعتمد ا ب  از ــــــري  ا ديدة وســــــا ر ا بي العاملي  التكميلي  إىل 
 بري عل  جمممع  أســـاســـي  من مؤرـــراس وإحصـــاواس املةـــتمطناس البشـــري  اليت و ـــعت فيما يتعل   حد

 الصعيد العامل ر  أادا  التنمي  املةتدام  من أجل القيام  الر د واإل الغ عل 
  

 التقدم المةرز في اإلبالغ ع  إحصاءات المستوطنات البشرية - ثالثا 
قام مم ل األمم املتحدة  متشــــــــــــــيا م  واليته ويف إطار روا ا ب  از ــــــــــــــري  ا ديدة   تنةــــــــــــــي   - 6

س املةتمطناس تقارير ر يةي  تتناول  التفصيل التقدم احملره واإلجناهاس احملقق  يف مؤرراس وإحصاوا ثالث 
طا ف  واســـع  من البشـــري  خالل الةـــنماس ا مس املا ـــي ر وترا يف التقارير التالي  آخر االجتاااس  شـــأن 

املةـــتمطناس البشـــري  إ ـــاف  إىل عدة  دياس ح ـــري  عاملي   مفل تلم  ا ماو  والنقل س  متاليت ةـــا ل امل
العشـــــــــــــما    وتغري املنا   واألما ن  از ـــــــــــــرال  وإاارة النفاياس  وتكلف  الةـــــــــــــكن  وال ح؛ از ـــــــــــــرال

 از ري : العام 
 World Cities Report 2016: Urbanization and Development - Emerging )أ( 

Futures  التمس  از رال والتنمي : طمال  املةتقبل(إ2016)التقرير عن مدن العامل لعام : 
ره يف تنفي  ا ب  از ـــــري  ا ديدة تقرير األمني العام الر اع  الةـــــنماس عن التقدم احمل )ب( 

(A/73/83-E/2018/62)إ 
 ر(1)11التقرير التمليف  عن مؤرراس ا د   )ج( 

  يف أول تقرير من ســـــــــــــــلةـــــــــــــــلـ  2018ونظر اجمللس االقتصـــــــــــــــااال واالجتمـاع   يف متمه/يمليـه  - 7
 2036إىل عــــــام  2016س تعــــــد يف الف ة املمتــــــدة من عــــــام تقــــــارير ر ــــــاعيــــــ  الةـــــــــــــــنما مخةــــــــــــــــــــ  من
(A/73/83-E/2018/62  ر ومت تناول نتا جه  إســـــــــــــهاب يف التقرير التمليف) التقدم احملره مم  قي   شـــــــــــــأن

التنمي  املةــــــــــتدام  يف عام   ال ال نمقش يف إطار املنتد  الةــــــــــياســــــــــ  الرفي  املةــــــــــتم  املع   11ا د  
  وا ب 2030التقريران يشـــكالن معان عنصـــران أســـاســـيان ملتا ع  واســـتعرا  تنفي  خب  عام  نر وا ا2018

 را بي از ري  اإلقليمي از ري  ا ديدة و 
ويرا يف التقرير التمليف  إقرار   ــــــــرورة قيام البلدان  الر ــــــــد عل  الصــــــــعيد احملل   عل  أن تقمم  - 8
 الغ عن التقدم احملره  شــــــــــــــأن املدن واملةــــــــــــــتمطناس البشــــــــــــــري  عل  الصــــــــــــــعيد المط ر ويعد معا    اإل
عدا من تناول املةـــــــــا ل از ـــــــــري  من وجه  نظر منهجي  رـــــــــرطا ال غ  عنه ومدخال للتمســـــــــ  يف  وحل

ن رأســــيا األادا  والغاياس املتعلق   االســــتدام   ما يتبل   التاه اتةــــاق الةــــياســــاس و لمرة نظم للتعاو 
 وأفقيا  شأن الر د واإل الغ والتنفي ر

https://undocs.org/AR/A/73/83
https://undocs.org/AR/A/73/83
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وقد عر ــــــت التقارير املرحلي  الفالث  امل  مرة أعاله يف املنتد  الةــــــياســــــ  الرفي  املةــــــتم  املع   - 9
  هبد   فال  االتةـــــــــاق والتنةـــــــــي  وروا ي التةهر م  أنشـــــــــب  متا ع  2018 التنمي  املةـــــــــتدام  يف عام 
 وغرياا من ا بي العاملي ر 2030املةتدام  لعام واستعرا  خب  التنمي  

  
 حلقات العمل العالمية واإلقليمية المتصلة بأنشطة بناء القدرات - رابعا 

جمال  نظم مم ل األمم املتحدة وغريه من الم االس الراعي  حلقاس عمل منتظم  للتعاون التق  يف - 10
االســـتشـــاري  القبري   وحلقاس العمل المطني  واإلقليمي   إحصـــاواس املةـــتمطناس البشـــري   تلت ا دماس 

ر وعل  مد  الةــــــــنماس ا مس املا ــــــــي   ر  س املةــــــــاعدة التقني  عل   ناو (2)واملةــــــــاعدة التقني  املبارــــــــرة
القدراس املؤســــــــةــــــــي  يف املكات  اإلحصــــــــا ي  المطني  من أجل مماوم  نظم    إحصــــــــاواس املةــــــــتمطناس 

ملناط  از ــــري   وتصــــميم األاواس  م  البياناسر وتلت تل  املةــــاعدة أي ــــا البشــــري   و ــــقل تعاري؛ ا
إجراو اراساس استقصا ي  اعتيااي   شأن إحصاواس املةتمطناس البشري  تغب     البياناس عن املؤرراس 

ا ـــ  املر ب   مفل تل  اليت تر ـــد األحياو الفقرية  واالســـتفااة من ا دماس األســـاســـي   و ـــمان حياهة األر 
اإلاارة از ـــري   واملشـــار   املدني ر وتلت أنشـــب   ناو القدراس أي ـــان تصـــني؛ مؤرـــراس التحليل واألااو  أو

ذاس األمهي  يف فهم الةـــياســـاس املتعلق   املةـــتمطناس البشـــري  ور ـــد تنفي  الاامجر ويف الةـــنماس األخرية  
  وأوغندا  وإ مااور    إىل  لدان منها إثيم ياقدم مم ل األمم املتحدة املةـــــــــــــــاعدة التقني    درجاس متفاوت 

  و ملممبيا  والكامريون  وفييت نام  ورواندا  و همري   مريا  و همري  تن انيا املتحدة  وتمنس  و متةــــــــــــــمانا
وا ندر ويف وقت  تا   ا ا التقرير   ان جيرال تنفي    واململك  العر ي  الةــــــــعماي   ومصــــــــر  و ينيا  والكميت
 مناط  عدة من العاملر ن املشاري  العاملي  لبناو القدراس يف  لدان منالكفري م

 1 000حلق  عمل لتنمي  القدراس  رـــــــارخ فيها ما يقرب من  26  نُظمت 2014ومن  عام  - 11
مشــــارخ قدمما من مكات  إحصــــا ي  وطني  وحكمماس سلي  ووطني  ومنظماس يف اجملتم  املدو وأوســــا  

م  وخا ـــــــ   إ ـــــــاف  إىل  فلني عن جمممعاس خا ـــــــ  مفل الشـــــــباب والنةـــــــاو أ اا،ي  ومؤســـــــةـــــــاس عا
واألرخاص ذوال اإلعاق ر ولقد ثبت أن حلقاس العمل اإلقليمي  املنظَّم  لفا دة املكات  اإلحصا ي  المطني  
تشــــكل وســــيل  فعال  من حية التكلف  إلطالى اإلحصــــا يني المطنيني عل  آخر التم ــــياس الدولي  املتصــــل  

صـــــاواس املةـــــتمطناس البشـــــري ر وتماجه املكات  اإلحصـــــا ي  المطني  ااخل منبق  معين  عممما  دياس  إح
 ل سفال   مشـــــ     وال تمفر حلقاس العمل اإلقليمي  حي ا للمداوالس  شـــــأن املشـــــا ل املفاايمي  فحةـــــ 

ار خ مم ل األمم املتحدة  تاها أي ا لتباال ا ااس وأف ل املمارساسر وخالل الةنماس الفال  املا ي   
ورـــــر اؤه يف تنظيم عدا من حلقاس العمل اإلقليمي  والدولي   من  ينها: حلق  عمل اولي   شـــــأن مؤرـــــراس 

 2017املةــــــــــــتمطناس البشــــــــــــري  املرتبب   أادا  التنمي  املةــــــــــــتدام  يف نيفارــــــــــــا   ينيا  يف رــــــــــــبا /فااير 
مؤرــــراس املةــــتمطناس البشــــري  ألفريقيا  نظمت  لدا(إ وحلق  عمل إقليمي   شــــأن  31مشــــار ا من  93)

 لدا(إ  11 مشـــــــــار ا يف 38) 2017 التعاون م  اللجن  االقتصـــــــــااي  ألفريقيا يف  انمن األول/ايةـــــــــما 
وحلق  عمل إقليمي   شــــــأن مؤرــــــراس املةــــــتمطناس البشــــــري  لبلدان منبق  آســــــيا واحمليي ا اا   نظمت 

مشار ا من  46) 2018اعي  آلسيا واحمليي ا اا  يف آذار/مارس  التعاون م  اللجن  االقتصااي  واالجتم
 لدا(إ وحلق  عمل إقليمي  للدول العر ي   نظمت  التعاون م  اللجن  االقتصـــــــااي  واالجتماعي  لغر   14

__________ 

-https://unhabitat.org/the-journey-to-monitoring-sdg-11-kicks-off-in-the-asia-pacific  انظر  عل  ســـــــبيل املفال (2) 

region/  وhttps://unhabitat.org/preparing-cities-in-africa-to-monitor-and-report-on-goal-11/ر 

https://unhabitat.org/the-journey-to-monitoring-sdg-11-kicks-off-in-the-asia-pacific-region/
https://unhabitat.org/the-journey-to-monitoring-sdg-11-kicks-off-in-the-asia-pacific-region/
https://unhabitat.org/preparing-cities-in-africa-to-monitor-and-report-on-goal-11/
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 لدا(إ وحلق  عمل اولي   شأن إحصاواس املةتمطناس  11مشار ا من  32) 2018آسيا يف متمه/يمليه 
مشــــار ا  85   ج و من املنتد  از ــــرال العامل  )2018يف  ماالملبمر يف رــــبا /فااير البشــــري   نظمت 

 لـــدا(ر وخالل الةـــــــــــــــنتني املقبلتني  ســـــــــــــــيتم تمجيـــه امل يـــد من مبـــااراس تنميـــ  القـــدراس للمـــدن  27من 
  معظمها عل   يفي  تببي وازكمماس احمللي   ف ــال عن املكات  اإلحصــا ي  المطني ر وســ    ا هما يف

مفاايم العين  المطني  من املدن  ومماوم  تعاري؛ املدن  واســـــــــــــــتخدام التكنملمجياس ا غرافي  املكاني  يف 
ر ـــــد أادا  التنمي  املةـــــتدام  من حية  ـــــلتها  املةـــــا ل از ـــــري   وو ـــــ  النظم اإلحصـــــا ي  المطني  

تدام  ذاس الصــــــــل  والشـــــــــبكاس لدعم ر ـــــــــد جمممع  متنمع  ومتغرية من مؤرـــــــــراس أادا  التنمي  املةـــــــــ
 املةـــا ل از ـــري  يف املناط  از ـــري   وجتمي  البياناس وعر ـــها عل  مةـــتم  املدن  والكيفي  اليت ،كن 
هبا للمجتم  املدو واجملتمعاس از ـــــري  اإلســـــهام يف التقارير اليت تصـــــدر عن املةـــــتمطناس البشـــــري  عل  

 الصعيد العامل ر
املتحدة وســـا ر الم االس الراعي  الرا دة وحداس تدريبي   شـــأن    أعد مم ل األمم2016ومن  عام  - 12

وتشـــرا  11 ا د  ذاس الصـــل  ؤرـــراس امل متعلق   عدا منمؤرـــراس سداة تمفر تمجيهاس  شـــأن مفاايم 
وا ه المحداس متاح   مي  البلدان واملدن جمانار وإ ـــــاف  إىل مبااراس خبماس حةـــــاب ا ه املؤرـــــراسر 

ين  أعاله  تمفر ربك  املرا د از ري  املتاح  يف العديد من املناط  والبلدان أنشب  لتنمي  تنمي  القدراس املب
ر ونظمت اوراس تدريبي   شـــــــأن إنشـــــــاو املرا ـــــــد از ـــــــري  يف  لدان منها 11القدراس فيما يتعل   ا د  

واململك  العر ي    ي واملكةـــــــ  ومصـــــــر  والكميت  وفييت نام  وهامبيا  وتمنس  و متةـــــــمانا  واألران  إثيم يا
وا ندر وأف ـــت  ل اورة إىل إنشـــاو عدة مرا ـــد ح ـــري  سلي ر  ما اأ ت و االس راعي  أخر    الةـــعماي 

 عل  تنفي  مبااراس لتنمي  القدراس  التعاون م  اللجان اإلقليمي ر 11فيما يتعل   ا د  
  

 إحصاءات المستوطنات البشريةالثغرات في البيانات والتةديات في اإلبالغ ع   - خا سا 
أ ـــــــــحاب املصـــــــــلح  غريه من عل  الرغم من ا هما املةـــــــــتمرة اليت يب  ا مم ل األمم املتحدة و  - 13

املعنيني  إحصاواس املةتمطناس البشري   جتدر اإلرارة إىل أن متبلباس املةاعدة التقني   شأن إحصاواس 
كفري املمارا املتاح  حاليار وعل  الرغم من مالحظ   عض املةـتمطناس البشـري   يف  ي  البلدان  تتجاوه  

االجتاااس اإلجيا ي  يف  ةـــني إحصـــاواس املةـــتمطناس البشـــري  عل  الصـــعيد العامل   ال ت ال اناخ فجمة 
حرج  يف إنتاج  ياناس املةـــــتمطناس البشـــــري  يف العديد من البلدان  ال ســـــيما فيما يتعل   املؤرـــــراس اليت 

 حليل املكاورتعتمد عل  الت
فالعديد من غاياس ومؤرــراس أادا  التنمي  املةــتدام  املتصــل   املةــا ل از ــري  تشــري  صــمرة  - 14

مبارـــــــــرة إىل املدن  اعتباراا وحدة التحليل لغر  تتب  التقدم احملرهر غري أن البلدان تعر  املدن  شـــــــــكل 
تشـــــــــمل جمان  من قبيل حجم الةـــــــــكان ةتل؛  اســـــــــتنااا إىل معيار واحد أو جمممع  معايري  ،كن أن 

الكفاف  الةـــــكاني  )أو  ليهما(  أو المايف  االقتصـــــااي   أو طبيع  األنشـــــب  )األنشـــــب  ال راعي  مقا ل  أو
ي  واإلااري ر  ياســـــــــــــــ األنشـــــــــــــــب  التجاري (  أو حجم اإليراااس اململدة سليا  إ ــــــــــــــــاف  إىل التدا ري الةـــــــــــــــ

أن التعاري؛ واملقاييس واملعايري املمحدة لكفال  اتباى مفاايم وجما مباا  تمجيهي  مةــــتنرية  شــــ من  د وال
منةـــــق  متف  عليها يف ر ـــــد ا بي از ـــــري  وإحصـــــاواس املةـــــتمطناس البشـــــري  واإل الغ عنهار و دون 

ؤرـــــــــــراس از ـــــــــــري  املوجما تعري؛ واحد للمدين  يبب  عامليا  اعتباراا وحدة قياس ملؤرـــــــــــراس ةتارة من 
البشري   يرج  أن تقمم البلدان حبةاب التقديراس  استخدام مفاايم عملي  رىت   املةتمطناسمؤرراس و 
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،كن أن تشــمل املر   از ــرال أو التجم  از ــرال أو املنبق  از ــري  الكا   و يعها يةــتخدم ويبب  
 عتباس وطرا   ةتلف    ا جيعل املقارناس  عب  عل  الصعيد العامل ر

ا ـــــيني  قام مم ل األمم املتحدة  م ـــــفه جه  تنةـــــي  املةـــــا ل از ـــــري  وعل  مد  العقدين امل - 15
 م ـــــــ  أاواس رـــــــىت لر ـــــــد املناط  از ـــــــري  عل  الصـــــــعيد العامل   ســـــــامهت يف تمليد  ياناس ح ـــــــري  

ر وتشـــــــــمل ا ه األاواس دمذج املر ــــــــد 11 ـــــــــل  مبارـــــــــرة  ر ـــــــــد التقدم احملره مم  قي  ا د   ذاس
دن  و رنامج املؤرـــــــراس از ـــــــري   وهنج العين  المطني  من املدنر ومت  ـــــــقل از ـــــــرال  ومباارة اهااار امل

وتعديل العديد من األاواس  التعاون م   ياناس أخر  يف منظمم  األمم املتحدة يف إطار اإلعداا لدعم 
ر ــــد أادا  التنمي  املةــــتدام  ذاس الصــــل   املةــــا ل از ــــري  عل  الصــــعيد العامل ر ويرا أاناه مناقشــــ  

  عض تل  األاواس مب يد من التفصيلر
  

 نموذج المرصد الةضري: آلية التخاذ القرارات ع  علا - سادسا 
 غي  إجياا حلمل خالق  ألهم  املعلمماس از ــــــــــري   و ــــــــــ  مم ل األمم املتحدة دمذج املر ــــــــــد  - 16

  منتظم سبلدان تمجيهار وتلق  عدا من ال(3)از رال  م  و ليل البياناس از ري    الشرا   م  املدن
 شـــــأن إنشـــــاو املرا ـــــد از ـــــري   ما أف ـــــ  إىل نشـــــمو رـــــبك  عاملي  من املرا ـــــد از ـــــري  احمللي  والمطني  

البيــانــاس  واإلقليميــ  اليت تيةـــــــــــــــر    البيــانــاس ور ــــــــــــــــد العمليــاس عل  الصـــــــــــــــعيــد احملل   و ــ ا جتمي 
 مقارنتها عل  الصعيدين المط  واإلقليم ر و/أو
ا ـد از ـري   تل ممقعا يؤالها لتلبي  ازاج  املعا عنها  فريا إىل جمممعاس  ياناس ح ـري  واملر  - 17

املدن واملناط  از ــري  القريب  اليت تعمل فيهار وا  تةــاعد يف تع ي  خبصــمص فراا  ممثمق  وعالي  الدق  
تمفري منا ر لتيةــــــري التباال القدراس يف جمال البياناس از ــــــري  عل  الصــــــعد المط  واون المط  واحملل   

الفعال للمعار  وتع ي  اإلاارة القا م  عل  األال  اليت تةـــــــــــــتند إىل قاعدة معار  مشـــــــــــــ   ر ويف المقت 
مر ــدا ح ــريا ويقمم  تنةــي  أنشــبتها يف  ي   374ازا ــر  يتمىل مم ل األمم املتحدة اإلرــرا  عل  

يف أمريكا الالتيني ر وتقما ا ه ا يا ل از ري   130و يف آسيا   143يف أفريقيا  و  101أماو العامل: 
جهما التما ل اليت تتم عل  الصعيد احملل   شأن    و ليل   عن طري  عملياس تشاوري  ورامل   احمللي 

وتفةـــري البياناس ا ا ـــ   املؤرـــراس از ـــري  املتصـــل   ا ب  از ـــري  ا ديدة وأادا  التنمي  املةـــتدام  
 املةـــــــــــــا ل از ـــــــــــــري ر ويقمم مم ل األمم املتحدة  تمجيه  ي  األاواس واملباا  التمجيهي  ذاس الصـــــــــــــل  
 عن طري  ا ه املرا د از ري  احمللي رإىل امليدان املم مع  حديفا 

ويف وقت  تا   ا ا التقرير  جيرال تقدر تدري  مكف؛ يف جمال    وإنتاج املؤرـــــــــراس  ـــــــــمن  - 18
املةــــــــــــــتدام  يف العديد من املرا ــــــــــــــد از ــــــــــــــري ر وما فت  مم ل األمم املتحدة يعمل إطار أادا  التنمي  

عدة رــــــر او عل  تع ي  قدراس العديد من املرا ــــــد از ــــــري  لك  تما ــــــل القيام  دور مر  ال يف     م 
البياناس واإل الغ عن أادا  التنمي  املةــــــــتدام  وا ب  از ــــــــري  ا ديدةر وتشــــــــكل ا ه الكتل  ازرج  

 املرا د از ري  ر يدا ااما جدا لر د ا بي از ري  الدولي  واإل الغ عنهار نم
  

__________ 

 ر/https://unhabitat.org/urban-knowledge/guoانظر  (3) 
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عينة وطنية    المدن: نها نموذجي لرصاااااااااااد أداء المدن واإلبالغ عن  عل   - سابعا 
 الصعيد الوطني

يتبل  العديد من مؤرراس أادا  التنمي  املةتدام  ذاس الصل   املةا ل از ري  القيام جبم   - 19
البياناس عل  املةـــــــتم  احملل  و/أو عل  مةـــــــتم  املدين ر ومن   ت ـــــــبر البلدان إىل تعيني و ديد عدا 
املــدن اليت لــديهــا  وإىل    البيــانــاس عن  ي  تلــ  املــدن  وجتمي  البيــانــاس  عل  الصـــــــــــــــعيــد المط   

ن    املعلمماس حية متمســــــي أااو ا ه املؤرــــــراس ا ا ــــــ   املدنر وليس  مســــــ  العديد من البلدا من
واإل الغ عن  ي  مــدهنــا  واــ ا ينبب   مجــه خــاص عل  البلــدان اليت لــديهــا ممارا ســدواة )املمارا املــاليـ  
واملمارا املؤسةي  واملمارا البشري  والنظم(ر ويف ا ه ازاالس  يم   مم ل األمم املتحدة  تببي  هنج العين  

وتتب  التقدم احملره  منهجي ر عين  متفيلي  من املدن  صــــــــــــــمرة المطني  من املدن  األمر ال ال ســــــــــــــيتي  اختيا
 ر(4) استمرار يف تل  املدن من أجل تقدر تقارير عل  الصعيد المط 

اط  والعين  المطني  من املدن ا  عين  من املدن أعدس  عناي  تأخ  يف االعتبار خصـــــــــــــــا ص املن - 20
 غي  ر د األدا  از ري  الةا دة يف  لد  عينهر والعين  اختالفاألا و فراا  املدن اإلقليمي  وخصا ص  اون
إحد  اآللياس اليت ســـــــــتهي  الظرو  لر ـــــــــد جمممع  متةـــــــــق  من املدن واإل الغ عنها  وام ما من  ا 

،كن البلدان من إعداا  ليل للةـــالســـل ال مني  لقياس التقدم احملره عل  الصـــعيد المط   بريق   رـــأنه أن
 ر ويتعني و ـــــــــــــــ  عين  املدن  اســـــــــــــــتخدام منهجياس إحصـــــــــــــــا ي  وعلمي  ســـــــــــــــليم أ فر منهجي  وعلمي 

 أاناه(ر 22)انظر الفقرة 
ممارا  برية  من ممارا مــاليـــ  وممارا  11ويتبلـــ     البيـــانــاس عن  ي  مؤرـــــــــــــــراس ا ــد   - 21

مؤســــــةــــــي  وممارا  شــــــري  و ــــــمال إىل اســــــتفماراس يف النظم ا ديدةر وقد  شــــــفت تقييماس أجرألا عدة 
  أن معظم البلدان تماجه  ـــــــــــــــعم اس تتعل  2016و االس راعي   منها مم ل األمم املتحدة  من  عام 

ر 11ومبةــــتم  املمارا لدعم ر ــــد  ي  مؤرــــراس ا د   جيدة مبةــــتم  املمارا املتاح  لدعم نظم  ياناس
ل راســـخ   م  وم  ذل   فإن   ـــع   لدان  يف املناط  املتقدم  النمم عل  وجه ا صـــمص  لديها ايا 

واإل الغ  11البياناس از ــري  وممارا  افي  لتغبي   ي  احتياجاس ر ــد التقدم احملره مم  قي  ا د  
 عنه يف  ي  مناطقها از ري  و/أو مدهنار

  و ــــ  11و غي  اعم البلدان ذاس املمارا احملدواة  م  البياناس  انتظام عن مؤرــــراس ا د   - 22
دة ورــر او آخرون هنج العين  المطني  من املدنر وام هنج يةــاعد البلدان يف اختيار عين  مم ل األمم املتح

غري متحي ة من املدن املمفل  للبلدر وتم   العين  المطني  من املدن  استخدام منهجياس إحصا ي  وعلمي  
ا  وســــكاهنها  وحجم ا غرايف  هاوممقعاملدين  عل  الصــــعيد المط   ســــليم  تةــــتند إىل عمامل منها أمهي  

ر ويرا  يان م ايا اختيار عين  فيها االقتصـــــااال والةـــــياســـــ   ومتفيل الشـــــباب و/أو األطفال والنةـــــاووههنا و 
 وطني  من املدن وا بماس الر يةي  املق ح  الختياراا يف مرف  ا ا التقريرر

  

__________ 

 ر/https://unhabitat.org/national-sample-of-citiesانظر  (4) 
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تقنيات التةليل  ؤشااار ازدهار المدن: أداة فعالة لقياد أداء المدن باساااتخدام  - ثا نا 
 الشا ل للبيانات الةضرية

 غي  مماجه  التحدال املتمفل يف  قي  النمم الشـــــــــامل والتنمي  از ـــــــــري  املةـــــــــتدام   ســـــــــيكمن  - 23
ال ـــــرورال االلت ام  الشـــــرا   والتعاون  واعمهما  ةلي  قمي  للر ـــــد تقيس الةـــــياســـــاس واالســـــتفماراس  من

  أن ألد  ا ه اآللي  إىل  ديد أولمياس األنشـــــــــــــــب   و فال  اســـــــــــــــتنااا إىل أال  تكاا تكمن آني ر وينبغ
االســـــــــــــــتفمـاراس االســـــــــــــــ اتيجيـ   ور ــــــــــــــــد تغبيـ  ا بي  وقيـاس األثر عل  الصـــــــــــــــعـد المط  واإلقليم  

والبلدياس( والعامل ر وقد و ــــــــــــ  مم ل األمم املتحدة إطارا عامليا للر ــــــــــــد  يعر  مبباارة اهااار  )اإلقليم
ع ـــــــاو من ر ـــــــد وتقييم جهمااا من أجل تنفي  العنا ـــــــر از ـــــــري   ب  التنمي  املدن  ،كن الدول األ

املنظمر المط  والدوه   استخدام آلي  ممحدة وسليم  تقيس النجاحاس وتقيم اإلخفاقاس  املةتدام   من
 عل  ةتل؛ املةتمياس ازكممي ر

ومؤرراس  11مم  قي  ا د  وتشمل مباارة اهااار املدن أاواس وآلياس لر د التقدم احملره  - 24
أخر  ذاس  ـــل   املةـــا ل از ـــري  تتمارـــ  م  التمجيهاس الدولي  والمطني  املتعلق   اســـ اتيجياس ر ــد 
املةـــــــــاواة  ني ا نةـــــــــني والشـــــــــباب وحقمق اإلنةـــــــــان عل   ي  املةـــــــــتمياسر وي  ر عل  وجه التحديد 

تي  ما ي   شــــــــــــكل جيد يف مباارة اهااار املدن  أاواس من قبيل منهجي  العين  المطني  من املدن مدجم أن
قياس وتقييم األااو از ــــرال  بريق  متفيلي ر و الفعل  ما فت  مم ل األمم املتحدة يةــــتخدم مؤرــــر اهااار 
املدن  ال ال ام أحد عنا ر مباارة اهااار املدن لر د أااو املدن عل  الصعيد العامل   استخدام جمممع  

ليت تر د الشممل  من قبيل ر د ا يا ل األساسي  از ري  أو البيئ  أو اإلنتاجي ر أساسي  من املؤرراس ا
وإ ــــــاف  إىل ذل   فإن املؤرــــــراس املندرج   ــــــمن مؤرــــــر اهااار املدن من قبيل ازصــــــمل عل  الةــــــكن 
الال    واملياه واملراف  الصــــــــحي   وازصــــــــمل عل  التعليم ا يد  والم ــــــــمل إىل رــــــــبك  اإلن نت  ف ــــــــال 

مشـــــــــــــــار   املماطنني  أو أال مقاييس أخر  للحقمق املدني  والفقافي  واالقتصـــــــــــــــااي  والةـــــــــــــــياســـــــــــــــي   نع
واالجتماعي   ترتبي ارتباطا مبارــــــرا  العديد من  رامج حقمق اإلنةــــــانر و ف ــــــل العين  المطني  من املدن 

 ني ا نةـــني وحقمق  الشـــباب واملةـــاواة املةـــا ل املتعلق   تببي  مبدأ الشـــممل فيما يتعل  ســـيتع ه ر ـــد 
اإلنةــــــان عل  الصــــــعيدين احملل  والمط ر ولئن  ان إطار املؤرــــــراس العاملي  ال ال اعتمدته ا معي  العام  

عل  الصــــــــعيد العامل   فإن املؤرــــــــر يتي  معلمماس  11ام قا م  املؤرــــــــراس ذاس ازجي  لر ــــــــد ا د  
ار املؤرـــــــراس العاملي ر و،كن أن يةـــــــتخدم و ليالس تكميلي  لتل  اليت يتم ازصـــــــمل عليها عن طري  إط

 ر2030 م فه أااة إ افي  يف عملي  تنفي  خب  عام 
ويدمج مؤرـــر اهااار املدن مؤرـــراس أادا  التنمي  املةـــتدام  ذاس الصـــل   املةـــا ل از ـــري    - 25

متهار والماق  لك  يعاجل يف إطار واحد العنا ـــــــــر البيئي  واالجتماعي  واالقتصـــــــــااي  الهااار املدن واســـــــــتدا
مدجم  يف مؤرـــــــــــر اهااار املدنر و ناو عليه  ،كن  11  ي  الغاياس واملؤرـــــــــــراس العشـــــــــــرة يف ا د  أن
وغريه من األادا  اليت تشــــتمل عل  عنصــــر  11عامليا لر ــــد مؤرــــراس ا د  إطار يشــــكل املؤرــــر  أن

از ـري  ،كن قياسـها عل  ح ـرالر وتشـري التقديراس إىل أن حماه ثلة املؤرـراس ذاس الصـل   املةـا ل 
الصعيد احملل   و ا  ل  مباررة  الةياساس از ري   و ا تأثري وا   عل  املدن واملةتمطناس البشري ر 

يف املا   من  ي  غاياس أادا  التنمي  املةـــــــــتدام  اليت ،كن  23و اإل ـــــــــاف  إىل ذل   يغب  املؤرـــــــــر 
 تةــتخدم املؤرــر  ديد التقدم احملره عل  الصــعيد المط  قياســها عل  الصــعيد احملل ر و مســ  البلدان اليت

وقياس ا ا التقدم وتقييمه ور ــــــده واإل الغ عنهر وحىت اآلن   11وعل   ــــــعيد املدن مم  قي  ا د  
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مدين  حمل العامل لتببي  املؤررر وتبني ا ااس املكتةب   400قدم مم ل األمم املتحدة الدعم أل فر من 
املمحد لر ـــــد املؤرـــــراس از ـــــري  واإل الغ طار أن البلدان واملدن اليت اعتمدس ا ا اإلمن نشـــــر املؤرـــــر 

 عنها تمفر المقت واملمارار
ويتي  اعتماا املكات  اإلحصـــــــــــــــا ي  المطني  هنجا متكامال إلعداا قياســـــــــــــــاس املدين  من خالل  - 26

 املؤرر امل ايا التالي :
 مؤرر واحد زال  املدين إتمفري  )أ( 
 معايري مرجعي  للر د عل  الصعد احملل  والمط  والعامل إ ديد  )ب( 
 خي أساس ومعلمماس عن املدين إو    )ج( 
 ل إعل  الصعيد احملآلي  ر د إجياا  )ا( 
أولميــــاس وإجراواس  فيلــــ   ــــإحــــدا  التحمل من أجــــل  قي  التنميــــ  از ـــــــــــــريــــ   ــــديــــد  )ه( 
 ر(5)املةتدام 

  
 11المكانية في إطار رصد الهدف إد اج البيانات  - تاسعا 

   البياناس عل   11تبعا للةــــــياق احملل   يتبل  ما ال يقل عن ســــــبع  من مؤرــــــراس ا د   - 27
مةـــــــتم  املدن  اســـــــتخدام أســـــــالي  غري تقليدي  تتجاوه التعداااس أو اســـــــتقصـــــــاواس األســـــــر املعيشـــــــي ر 

الالهم  لتل  املؤرــــراس إاراج عنصــــر مكاو  الةــــماس املشــــ     ني املصــــاار غري التقليدي  للبياناس  ومن
  عل  1-3-11ســـماو  اعتباره المحدة الر يةـــي  للتحليل أو أحد العمامل احملداة لنتا ج املؤرـــرر فاملؤرـــر 

ســــــبيل املفال  يعتمد مقاييس مكاني   اعتباراا إحد  وحداس التحليل الر يةــــــي  )معدل اســــــتهالخ النمم 
ختتل؛  فريا من منبق  يف املدين  إىل أخر   2-6-11 ج املؤرــــــــــر از ــــــــــرال لنيرا ــــــــــ ( يف حني أن نتا

اســــــــــتنااا إىل تر    فاف  تلم  ا ماور وتتي  التقنياس ا غرافي  املكاني  للبلدان نظما فعال  لااارة املتكامل  
 ا غرافيــــاعلم للبيـــــانـــــاس )ذاس املرجعيـــــ  املكـــــانيـــــ ( يف  ي  جمـــــاالس التنميـــــ   ويتي  التقـــــدم يف جمـــــال 

فر ـــ  فريدة للبلدان  - ال وجما م يد من التببيقاس املفتمح  املصـــدر وجمممعاس البياناس يف - املكاني 
واملدن  م  البياناس و/أو جتميعها عل  مةـــــــــــــــتم  أعل  من الدق  املكاني  وال ماني   ف ـــــــــــــــال عن تمليد 

 عن علمرقراراس المعلمماس  صري  أو   ومرتبب   ازي  املااال  وام أمر ال غ  عنه الختاذ 
  أقام مم ل األمم املتحدة رـــــــرا اس م  ةتل؛ أ ـــــــحاب املصـــــــلح  العاملني 2014ومن  عام  - 28
جمال ا غرافيا املكاني  لدعم اســـتحدا  هنج حديف  لتمليد البياناس از ـــري   وتةـــخري ممارا األوســـا   يف

 فال  ت ويد البلدان واملدن االســتمرار يف    و 11ا غرافي  املكاني  لتع ي  تمليد البياناس ذاس الصــل   ا د  
 التكنملمجيـاس والنهج والبرا   املال مـ ر ومن الشـــــــــــــــرا اس الر يةـــــــــــــــيـ  اليت رأس النمر تلـ  اليت أقيمت 

مباارة األمم املتحدة  شـــأن إاارة املعلمماس ا غرافي  املكاني  عل  الصـــعيد العامل   وا هاهين العلميني  م 
)املديري  العام  للةياساس اإلقليمي  واز ري  ومر   البحم  املش خ(  وو ال  الف او  للمفم ي  األورو ي 

األفريقي  وســــــــــا  األاألورو ي   واإلاارة المطني  للمالح  ا مي  والف ــــــــــاو  والفري  املع   ر ــــــــــد األر   و 

__________ 
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عل  البياناس  و اإل اف  إىل ذل   أقيمت عالقاس تعاون م   ياناس ااخل  لدان تنك  رر د األر ل
ا غرافي  املكاني  لتجري  ةتل؛ أاواس    البياناس عل  الصـــــعيد احملل   وم  مكات  إحصـــــا ي  وطني  

 من أجل إاماج التكنملمجياس ذاس الصل  يف ايا ل البياناس التقليدي ر
ل اليت تعتمد عل  املكان  و ـــ  مم  11ومن أجل اعم تمليد البياناس  شـــأن مؤرـــراس ا د   - 29

األمم املتحدة ورر اؤه عدة أاواس تةتخدم مصاار  ياناس )مفل الصمر الةاتلي ( وتببيقاس ) راجمياس( 
جتاري  ومتاح  علنار ومن ا ه األاواس أال  تدريبي  تدرجيي   شــأن حةــا اس املؤرــراس والتببيقاس القا ل  

دنر وقد أطلعت البلدان عل  للتنفي  من أجل تةـــــــــلةـــــــــل ســـــــــري العمل آليان  وا  متاح  علنا للبلدان وامل
األاواس يف ةتل؛ حلقاس العمل اإلقليمي  ومت جتري  ا ه األاواس  شكل مبارر  الشرا   م  املكات  

و ملممبيا  من  ني  لدان   وتمنس  اإلحصــــــــــــــا ي  المطني  وو االس البياناس املكاني  القبري  يف  متةــــــــــــــمانا
حدة وثا   تقني  تشــــــرا  ي؛ يقيس  ل مؤرــــــر عنصـــــرا أخر ر وإ ــــــاف  إىل ذل   و ــــــ  مم ل األمم املت

سداا مرتببا  التنمي  املةتدام  و ي؛ ينبغ  أن تةتجي  الةياساس للقيم املبلغ عنها يف املؤرر يف سبيل 
 إحراه التقدم مم  قي  األادا  ذاس الصل ر

ملكــانيــ   إىل جــانــ  ويف حني أحره تقــدم مم اعتمــاا وتنفيــ  تكنملمجيــاس البيــانــاس ا غرافيــ  ا - 30
اإلقرار  أمهي  التكنملمجياس  يا ل البياناس يف املةـــــــتقبل  ال ت ال األطر القانمني  والةـــــــياســـــــاتي  الةـــــــاري  

العديد من البلدان قا ـــــــــرة فيما يتعل   تنظيم ا ا النهج والنتا ج املتصـــــــــل   ه  ال ســـــــــيما فيما يتصـــــــــل  يف
الي  يف اإلحصـاواس الريي ر و اإل ـاف  إىل ذل   يماجه  إاماج البياناس اليت جتم   اسـتخدام ا ه األسـ

العديد من البلدان  دياس  من قبيل االفتقار إىل املمارا الالهم  لم   النظم املال م  أو سدواي  القدراس 
يف جمال املمارا البشــــري   ف ــــال عن التحدياس املتعلق   النقص يف تمليد البياناس األســــاســــي  ذاس املرجعي  

 يــانـاس  انيــ  أو التكــالي؛ العــاليــ  املرتببــ   ــ لــ ر ويعمــل مم ــل األمم املتحــدة  ــالتعــاون م  غريه مناملكــ
حلقاس العمل  ورــر او منظمم  األمم املتحدة عل  اعم البلدان يف تل  اجملاالس  من خالل ســلةــل  من

اتيجي  أخر  م  ةتل؛ والدوراس التدريبي  املقررة واليت سب  أجن   عض منهار وجيرال إنشاو ررا اس اس  
مقدم  ا دماس للنظم و/أو الااجمياس ازاســم ي  ذاس الصــل   من قبيل الشــرا   املقام  م  معهد حبم  

 لمدنرلالنظم البيئي   من أجل تمفري الدعم املبارر 
  

 تعريف المدينة - عاشرا 
مبارــــرة إىل املدن  اعتباراا يشــــري العديد من غاياس ومؤرــــراس أادا  التنمي  املةــــتدام  إرــــارة  - 31

ومن  اروحداس قياس  مبتعدة   ل  عن اإلرـــــــارة التقليدي  إىل املناط  از ـــــــري  اليت تشـــــــمل أي ـــــــا مدن
  حية يشـــــــري  عض املؤرـــــــراس مبارـــــــرة إىل 2030األســـــــئل  العديدة اليت طرحت من  اعتماا خب  عام 

ي   ال ـــــــبيإ وملعرف  ازد األا  الالهم يف حجم وحدة املدين   أســـــــئل  ملعرف  مااي  املدين  واملنبق  از ـــــــر 
لتكمن مؤال  لتصـــــــــــــــري مدين إ وملعرف  املر   اإلاارال أو القانمو أو التاري  ال ال حيدا املدين إ  ما منبق 

وملعرف   يفي  التميي   ني منبق  ح ــــــــــــري  ومدين  أو قري ر ومن األســــــــــــاســــــــــــ  وجما تعري؛ عامل  للمدين  
لر ـــــــــــــــد من أجل التغل  عل  التحدياس يف مقارن  أااو املدنر ولكن حىت عل   محدة  ليل ألغرا  ا

املةتم  از رال  من ال رورال وجما تعري؛ عامل  أ فر حصرا ملااي  املناط  از ري   يف مقا ل املناط  
الريفي   ألغرا  الر ـــــــد واإل الغ عل  الصـــــــعيد العامل ر فعل  ســـــــبيل املفال  يعر   عض البلدان املناط  

حدوا إااري   أو  فاف  ســـكاني   أو اســـتنااا إىل المايف  االقتصـــااي   از ـــري   اســـتخدام عتب  ســـكاني   أو
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للمنبق    ينما تةــــــــــتخدم  لدان أخر  م جيا من املعايري امل  مرة أعالهر وتتباين العتباس لكل معيار تباينا 
املفاايم  ملفل  تةـــــــــــــــتخدم طا ف  متنمع  من بريا تبعا للمباا  التمجيهي  لكل  لد وللتعاري؛ احمللي ر و ا

 مراافاس لارـــــــــارة إىل رـــــــــكل من أرـــــــــكال املنبق  از ـــــــــري ر ومن األمفل  عل  ا ه اال ـــــــــبالحاس 
  و ل منها ،فل نمعا ةتلفا من “ ري  الكا املنبق  از”و  “التجم  از رال” و “يف حد ذاألا املدين ”

واملعايري املمحدة قاييس وجما إررــاااس سداة  شــأن املفاايم واملالكياناس از ــري  المايفي ر ومن ال ــرورال 
 ل مان أن يةتخدم اجملتم  الدوه مفاايم منةق  ومتفقا عليها  شأن تعاري؛ املدن واملناط  از ري ر

وعمل مم ل األمم املتحدة  متشـــــــيا م  الدور ال ال يقمم  ه  م ـــــــفه راعيا للعديد من املؤرـــــــراس  - 32
اليت تعتمد عل  تعري؛ للمدين  أو تتبل  ا ا التعري؛  م  ةتل؛ املؤســـةـــاس واملنظماس عل  الصـــعيد 

دا هبا البلدان العامل  من أجل االتفاق عل  تعري؛ عامل  للمدين ر وليس القصــــد ام تغيري البريق  اليت  
املناط  از ـــــــــري   وإدا املةـــــــــاعدة يف القيام  الر ـــــــــد واإل الغ  بريق  أ فر انتظاما واتةـــــــــاقار وأف ـــــــــت 
املشــــــــاوراس العاملي  واجتماعاس أفرق  ا ااو اليت نظمها مم ل األمم املتحدة ورــــــــر اؤه إىل اخت ال تعاري؛ 

عل  الصــــــــعيد  11اس ةتارة من مؤرــــــــراس ا د  املدين  يف تعريفني  يمفران منظمرا جيدا لر ــــــــد مؤرــــــــر 
 وفيما يل  نص التعريفني:ر “دين امل”العامل   تكمن وحدة التحليل والقياس فيه ا  

املدين  معرف  من منظمر امتداااا از ـــــــــرال: ،فل االمتداا از ـــــــــرال جمممى املةـــــــــاح   )أ( 
عر  املةـــــــاحاس املبني   اعتباراا املبني  واملةـــــــاحاس املفتمح  اليت أ ـــــــبحت  ـــــــمن النباق از ـــــــرالر وت

مناط  متصل  تشغلها املباو وغرياا من األسب  الصماو  وتصن؛ إىل ثالث  مةتمياس استنااا إىل حص  
حية الكفاف  ( يف اا رة  يلمم  مر   حمل نقب  معين : املنبق  املبني  از ـري  )urban-ness)البناو  فاف  

يف املا  (  50و  25 ني حية الكفاف  ت اوا ) رــــــبه از ــــــري ق  املبني  املنب أو يف املا   (إ 50أعل  من 
 إ(6)يف املا  ( 25أقل من حية الكفاف  املنبق  املبني  الريفي  ) وأ

وام تصـــــني؛ يشـــــري إىل طا    -التمســـــ  از ـــــرال فيها  املدين  معرف  من منظمر ارج  )ب( 
تصال  ني املةتمطناس يف المحداس املصنف  عل  أهنا منبق  ما استنااا إىل حجم الةكان  والكفاف   واال

 فيف    وام ،ي   ني ثالث  أنماى من املةـــــــتمطناس  ا : مناط   “2إااري  سلي   من املةـــــــتم   وحداس”
 الةكان  ومناط  متمسب  الةكان  ومناط  قليل  الةكانر

  
 مستوطنات البشريةالتقدم المةرز في دعا البلدان في اإلبالغ ع   ؤشرات ال - حادي عشر

ر وتنشـــأ 11ال ي ال مم ل األمم املتحدة و ال  راعي  جملممع   برية من املؤرـــراس يف إطار ا د   - 33
واإل الغ عنه  ال تنشـــأ يف ســـياق ر ـــد أادا  أخر  واإل الغ  11 دياس  ا  يف إطار ر ـــد ا د  

اس عن مؤرـــراس أادا  التنمي  املةـــتدام  عنهار وقد اق ا م يج من النهج ملعا   االحتياجاس من البيان
ذاس الصــــل   املدن و/أو املةــــا ل از ــــري   وخصــــم ــــا عندما تكمن املدين  ا  وحدة التحليلر ومن  ني 

مؤرـــــــــرا أو أ فر  جيرال    البياناس للمؤرـــــــــراس الةـــــــــبع  التالي  عل   15ا ه املؤرـــــــــراس البالغ عدااا 
   البياناس االعتيااي  مفل التعداااس أو اســــــــــتقصــــــــــاواس مةــــــــــتم  املدن احمللي  وليس عن طري  آلياس 

 شـــــأن اســـــتهالخ  1-3-11 شـــــأن وســـــا ل النقل العامإ واملؤرـــــر  1-2-11األســـــر املعيشـــــي : املؤرـــــر 
 شــــــأن األرــــــخاص  1-5-11 شــــــأن مشــــــار   اجملتم  املدو  واملؤرــــــر  2-3-11األرا ــــــ إ واملؤرــــــر 

__________ 

 رwww.atlasofurbanexpansion.org/dataانظر  (6) 
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 شــأن  2-6-11لنفاياس الصــلب  از ــري إ واملؤرــر  شــأن ا 1-6-11املت ــررين من الكمار إ واملؤرــر 
 شـــــأن األما ن العام ر و اإل ـــــاف  إىل ذل   فإن ســـــبع  من املؤرـــــراس  1-7-11نمعي  ا ماوإ واملؤرـــــر 

تتبل  رـــكال من أرـــكال    البياناس املكاني  و ليلها عل  املةـــتم  احملل  و/أو از ـــرال   15 الــــــــــــــــــ
 شـــأن وســـا ل النقل العامإ  1-2-11ؤرـــر تجمعاس از ـــري : امل انتهاج طريق  وا ـــح  عل  مةـــتم  ال

 شـــــــأن األرـــــــخاص املت ـــــــررين  1-5-11 شـــــــأن اســـــــتهالخ األرا ـــــــ إ واملؤرـــــــر  1-3-11واملؤرـــــــر 
 شـــأن األما ن  1-7-11 شـــأن النفاياس الصـــلب  از ـــري إ واملؤرـــر  1-6-11الكمار إ واملؤرـــر  من

 لقدرة عل  التكي؛ر شأن تغري املنا  وا 1-ب-11العام إ واملؤرر 
ا مةــ  عشــر ســت  مؤرــراس تتبل  اســتخدام تقنياس جتمي   11واناخ من  ني مؤرــراس ا د   - 34

 عض  خا ــــــــ  لتمليد البياناس املنشــــــــماة عل  الصــــــــعيد المط  انبالقا من  ياناس مةــــــــتمدة من املدنر ويف
وطني  من املدن متفل  ل  لد عين  ســــــــــــــتخدام ازاالس  حية تكمن لد  البلدان عدة مدن  يتبل  ذل  ا

من البلدان املختارة  حبية يتم تبيان إقليم البلد وجغرافيته وتاريه  ف ـــــــــــال عن أال أ عاا أخر  مفلما نمقش 
يف الفرى الةا  ر و اإل اف  إىل ذل   يع    عض املدن والبلدان  صعم   إاماج هنج عل  نباق املدين  يف 

ا ه  اليت تكتةـــــ  طا عا قباعيا ااارا واإل الغ عن 11 د   ـــــياغ  الةـــــياســـــاس عند ر ـــــد مؤرـــــراس ا
العديد من  ر و ا ي يد من تعقيد ذل  النهج االنع اه ال ال تنتهجه المهاراس واإلااراس ازكممي  يفاملؤرراس
 الدول األع ـــــاور وما فت  مم ل األمم املتحدة يعمل م  العديد من الشـــــر او والدول األع ـــــاو اارة نظم اإل
 و   النصمص النها ي  ملباا  تمجيهي  ذاس  ل  تقدم حلمال لتل  املشكالسرعل  
و ي  البلدان اليت جنحت يف اإل الغ عن مؤرــــــــــــراس أادا  التنمي  املةــــــــــــتدام  ذاس الصــــــــــــل   - 35

 املةـــتمطناس البشـــري  أ دس أمهي  قيام النظم اإلحصـــا ي  المطني   التنةـــي  م  الةـــلباس احمللي  ومقدم  
من أجل    املعلمماس عل  مةـــــــــــتم  املدين   اعتباراا وحدة التحليل   اســـــــــــتخدام أرـــــــــــكال ا دماس 

أرـــكال تقليدي  لتقنياس    البياناس )مفل الدراســـاس واالســـتقصـــاواس يف اجملتمعاس احمللي  والبلدياس( و 
املكاني  املبتكرة حديف  )الصمر الةاتلي  وتكنملمجيا املعلمماس واالتصاالس(ر واستخدام األاواس ا غرافي  

يف نظم    البياناس  مبا يف ذل  التعداااس واالســـــــــتقصـــــــــاواس لقياس وتتب  أااو املدن يف  قي  العديد 
من غاياس أادا  التنمي  املةـــــــــــــتدام  ذاس الصـــــــــــــل   املةـــــــــــــا ل از ـــــــــــــري  أمر حدية العهد يف العديد 

اس عل  مةتم  املدن من أجل اإل الغ املكات  واملؤسةاس اإلحصا ي  المطني ر  ما أن جتمي  البيان من
للعديد من املكات   الغ  أمهي  يكتةـــــــــــــــ  عن األااو عل  الصـــــــــــــــعيد المط /القبرال أمر حدية العهد و 

 اإلحصا ي  المطني ر
  

 التمييز بي  امحياء الفقيرة وامحياء غير الفقيرة - ثاني عشر
يف العامل عيشـــــــــــمن يف األحياو الفقرية يما ـــــــــــل مم ل األمم املتحدة الدفاى عن الةـــــــــــكان ال ين ي - 36

ور ـــد حالتهمر ويف المقت ازا ـــر  تكشـــ؛ تقديراس املم ل أن ما يقرب من  ليمن رـــخص يعيشـــمن يف 
أال مكان سدا  ســـــــــــــــماو  ان مدين  ”فقرية  وفقا لتعري؛ املم ل  ا: أحياو مناط  يشـــــــــــــــار إليها عممما  

أو أ فر من  ي  األســـــــــــر املعيشـــــــــــي  تفتقر إىل املياه حيا  يعد منبق  فقرية إذا  ان نصـــــــــــ؛   أ ملها  أو
احملةــــن  أو مراف  الصــــر  الصــــح  احملةــــن  أو حي  الةــــكن الكايف أو املةــــكن الدا م أو  ــــمان ازياهة 

يف ســـــــــــــــكان األحياو الفقرية أخ  أمام الكبرية وال ي ال أحد العراقيل ر “من تل  العنا ـــــــــــــــر جأال م ي أو
اســــــتخدام و فال  تعميم  “الفقري  از”لظاار إىل تعري؛ عامل  حيدا ياس يتمفل يف االفتقار اازةــــــبان 
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ا ا التعري؛ يف  ي  عملياس    البياناس عل  الصــــعيد العامل  )االســــتقصــــاواس  والتعداااس  وما إىل 
 ذل ( عن طري   باقاس ترتبي مباررة مبناط  العد  من األطر المطني  ألخ  العيناسر

 ـــــــقل تعاري؛ األحياو الفقرية  والعمل تمجيه األعمال الرامي  إىل مم املتحدة ويما ـــــــل مم ل األ - 37
م  العديد من املكات  اإلحصـــــا ي  المطني   شـــــأن اختبار مفهمم الكشـــــ؛ عن األحياو الفقرية من خالل 
 ثال  طرا    ا : )أ( التحليل الرقم  اال تكارال للصـــــــمر الةـــــــاتلي   إىل جان  تقنياس االختبار امليداو

اســــــتنااا إىل األحياو الفقرية واملراقب  احمللي   و  ا رســــــم ا را ي اجملالي  لنيحياو الفقريةإ )ب( رســــــم خرا ي 
التعداا عل  مةـــــتم  منبق  العد   االســـــتفااة من  ياناس التعداا ازالي  وتببي  تعري؛ از  الفقري عل  

لتعداااس الةــــكان  2020الفقرية يف جمل  عام األحياو )ج( إاراج تعاري؛  مةــــتم  األســــر املعيشــــي إ و
 لكل منبق  من مناط  العدر “ريفي ”و  “غري فقرية”و  “فقرية”واملةا ن  إسناا فئاس مناط  

ويف هناي  املبا   ســتتي  العملي  املبين  أعاله لالســتقصــاواس وغرياا من عملياس    البياناس  - 38
اســ  االختالفاس يف ا دماس  واالســتفااة  والةــكن  وازرمان يف البلدان املنخف ــ  واملتمســب  الدخل ار 

از ـــــري  الفقرية وغري الفقريةر وســـــتةـــــاعد اراســـــ  ا ه االختالفاس عل  أســـــاس األحياو يف  ي  مناط  
االع ا  رييا  أن مشكالس األحياو الفقرية ليةت ا  نفس مشكالس املناط  از ري    ا  املناط  يف

األحياو الفقرية  وام ما يتمار  م  يف لةكان ال عفاو واملهمشني حاليا ال ين يعيشمن سي يد إ راه فئ  ا
 روا مبدأ عدم ترخ أحد خل؛ الر  ر

  
 الخالصة والتوصيات - ثالث عشر

يبدو أن الصــعم اس اليت ينبمال عليها    ور ــد إحصــاواس املةــتمطناس البشــري   د من قدرة  - 39
تنمي  والقياااس عل   ـــياغ  ســـياســـاس وطني  فعال  للتنمي  از ـــري  و  وا ـــع  الةـــياســـاس يف ازكمماس

املةــــــتمطناس البشــــــري  وتمجيه التمســــــ  از ــــــرال عل  أســــــاس قا م عل  األال ر وقد حيد اهمر جمممعاس 
جديدة من املؤرــــــــراس املعتمدة عل  تكنملمجياس ونظم التحليل املكاو من قدرة العديد من البلدان عل  

عل  األقــلر  يــد أن العــديــد من البلــدان قــامــت اآلن  تحــديــة قماعــد  2020لمل عــام اإل الغ حىت ح
املةتمطناس البشري   لكن    البياناس عن  عض املؤرراس مؤرراس  ياناألا املتعلق   املؤرراس از ري  و 

اناس يف ا ديدة واملعقدة من ناحي  التحليل املكاو ســـــــــــــــيتبل  قدرا  بريا من المقت  من مرحل     البي
 أ غر المحداس  املدن إىل مرحل  جتميعها عل  الصعيد المط ر

و النظر إىل ما ذ ر أعاله  من ال ــــــــرورال هيااة مةــــــــتم   ناو القدراس واملمارا من أجل إنشــــــــاو  - 40
يف عملياس    البياناس  من قبيل أعمال التبمير املنهج    ةـــــــــــــــبل منها أوجه تةهر نظم  ياناس تتي  

تعاري؛ مفاايم ح ــري  جديدةر ومن ال ــرورال أي ــا تع ي  األطر الةــياســي  والقانمني  واملؤســةــي   تناول 
مؤرــــــرا ذا  ــــــل   15غاياس و  10 يت ــــــمن 11ف ــــــال عن الدعم املاه  عل  الصــــــعيد احملل ر وا د  

رتبب  يتعني عل  املدن وازكمماس المطني  اإل الغ عنهار وإ ــــــــــــــاف  إىل ذل   لد  معظم املؤرــــــــــــــراس امل
مؤرـــــــــرا  ـــــــــل  مبارـــــــــرة  الةـــــــــياســـــــــاس از ـــــــــري  و ا تأثري وا ـــــــــ  عل  املدن  234 األادا  وعدااا 
 واملةتمطناس البشري ر

واإل الغ عنه  دياس  ا  يل م التصــــــــــــــدال  11ويبرا ر ــــــــــــــد التقدم احملره مم  قي  ا د   - 41
البلدان  التحدياس املتصــــــــــل   تنفي  عل   ل من الصــــــــــعيد العامل  والمط  واحملل ر ويع   العديد من   ا
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وخالل الةــنماس األر   املا ــي    فعالي ر ر ــد واإل الغ قيام  اللالالهم لوتبل  الدعم التق   11ا د  
رــــــــهدس الم االس الراعي  ت ايدا يف طل  الدول األع ــــــــاو وازكمماس احمللي  عل  الدعم التق  املتصــــــــل 

 لبياناس احمللي  وو   الةياساس استنااا إليهار بناو القدراس يف جمال    و ليل ا
ونتيج  ل ل   أنف  مم ل األمم املتحدة وغريه من الم االس الراعي  قدرا  بريا من المقت واملمارا  - 42

ر وو ــــعت الم االس الراعي  أال  ومماا 11يف اعم الدول األع ــــاو إلنشــــاو النظم الالهم  لر ــــد ا د  
التعاري؛ الالهم  لر ـــــد املناط  از ـــــري  عل  الصـــــعيد العامل  فيما يتعل  وو ـــــحت هب ا الشـــــأن جديدة 

  ا د  امل  مر   التعاون م  ةتل؛ أ حاب املصلح ر
وتشـــ     ـــع  مؤرـــراس من مؤرـــراس أادا  التنمي  املةـــتدام  ذاس الصـــل   املةـــا ل از ـــري   - 43

لر ويتعني    و/أو حةــــــــــــــــاب العــديــد اإل الغ عل  املةـــــــــــــــتم  اإلقليم  للمــدينــ   كيــان فريــد للتحليــ
عل  مةـــــــــتم  املدن  عل  الرغم من أن الر ـــــــــد و/أو اإل الغ ســـــــــيتمان عل   11مؤرـــــــــراس ا د   من

املةــــــتم  المط ر و ان االتفاق عل  تعري؛ عمل  للمدين  من منظمر إحصــــــا   ومكاو رــــــاغال ر يةـــــيا 
دة ورـــــــــــــر اؤه عل  مد  العامني املا ـــــــــــــينير اجتماعاس عديدة ألفرق  ا ااو نظمها مم ل األمم املتح يف

و ان ذل  أي ا عامال ر يةيا يف قراراس فري  ا ااو املش خ  ني الم االس املع  مبؤرراس أادا  التنمي  
املةــتدام   شــأن ما إذا  ان ينبغ  إعااة تصــني؛  عض املؤرــراس من املةــتم  الفالة إىل املةــتم  الفاور 

م  الشــــر او والم االس الراعي    اس تعريفان عامليان للمدن متاحني نةــــقت و عد جمالس من املناقشــــاس 
د العامل  يأعالهر وسيةاعد التعريفان يف ر د أااو املدن عل  الصع 32اآلن  عل  النحم املبني يف الفقرة 

 ال يع  أنه ممحـدواإل الغ عنـه عل  مم أ فر تنظيمـار ومن املهم أن يالحم م  ذلـ  أن وجما تعري؛ 
 سيتعني عل  البلدان تغيري  يفي   ديداا للمدين  أو املنبق  از ري  يف أقاليمهار

وســـيما ـــل مم ل األمم املتحدة العمل م  املرا ـــد از ـــري  احمللي  يف  ي  أرجاو العامل  م ـــفها  - 44
وا بي  احملاورين احملليني لغر     البياناس از ــــــــري  وإاماج األال  مبارــــــــرة يف  ــــــــياغ  الةــــــــياســــــــاس

از ـــــــــري  احمللي ر ومتتل  املرا ـــــــــد يف البلدان املرتفع  واملتمســـــــــب  الدخل املمارا التقني  واملالي  لدعم تعميم 
وتنفي  الر ـــــــــــــــد از ـــــــــــــــرال فيما يتعل   األادا ر وجر  من خالل حلقاس عمل إقليمي  عر  أاواس 

مم  قي  األادا   من أجل  جديدة لتع ي  قدراس و ةـــــني معار  املرا ـــــد  شـــــأن ر ـــــد التقدم احملره
 تعميم األاواس ا ديدة عل  املرا د از ري   واستخدمت املالحظاس الالحق  لصقل األاواسر

كن تةــــــــــخري مباارة اهااار املدن  اليت ا  إطار مرن لم ــــــــــ  وتنفي  ور ــــــــــد الةــــــــــياســــــــــاس ،و  - 45
الرخاو يف املدن  لر ــــــــــد مؤرــــــــــراس واملمارســــــــــاس املتعلق   التنمي  املةــــــــــتدام  من أجل هيااة مةــــــــــتمياس 

إذ تدمج مؤرراس األادا  ذاس الصل   املةا ل از ري  لك  تعاجل يف إطار واحد العنا ر  11 ا د 
البلدان واملدن اليت اعتمدس املباارة لر د املؤرراس و البيئي  واالجتماعي  واالقتصااي  لالستدام  يف املدنر 

 دا  تمفر المقت واملماراراز ري  واإل الغ عنها يف سياق األا
  11وعل  الرغم من التقدم الكبري ال ال أحره يف و ـــــــــ  األاواس واألســـــــــالي  لر ـــــــــد ا د   - 46

اناخ حاج  إىل مما ـــــــــــــــل  العمل  ال ســـــــــــــــيما فيما يتعل   تببيقها يف  ي  البلدان يف  ل مناط  العاملر 
يعا ه  ما إاخال   ع   ةيناس  وام حياناأر د از رال م  الظرو  احمللي  الويتبل  تكيي؛ أاواس 

مماوم  عملياس  مم ل األمم املتحدة ورــــر اؤه  صــــمرة متماهي ر وســــتةــــتغرق جهما  ناو القدراس الرامي  إىل
   البيــــانـــاس والعمــــل املنهج   عض المقـــت لتحقي  نتــــا ج  مبـــا يف ذلـــ  تعــــاري؛ للمفــــاايم املتعلقـــ  
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 م  يف ف ة الةــــــــــنتني املقبل   تمفري ممارا إ ــــــــــافي  لتمكني ر وعل  ا ا النحم  ســــــــــيل11مبتبلباس ا د  
تع ه األطر  الم االس الراعي  من تع ي  عملها التنةـــــــيق  واعم الر ـــــــد الفعالر ومن ال ـــــــرورال أي ـــــــا أن

 الةياسي  والقانمني  واملؤسةي   ف ال عن الدعم املاه  عل  الصعيد احملل ر
)ا يئاس الةــــياســــي  عل  رــــىت فاعل  عل  مةــــتمياس جهاس دة عشــــارخ وعل  مةــــتم  املدن  ت - 47

ويف   ع   لدان يةتمر العمل تني  عملياس اإلاارة والتنمي  از رييف  الصعد المط  واون المط  واحملل (
اليت ينبغ  القيام هبا   ل  لغر  الر د از رالر و النظر إىل  ي مباررة م  الةلباس المطني  لتبيان الكيف

  تشــارخ يف إنتاج ةتل؛ مؤرــراس الدعم الالهم  لر ــد التقدم احملره مم ح ــاحب  مصــل أن جهاس ةتلف 
  يم ـــ   أن يتم تع ي  اور املرا ـــد از ـــري   م ـــفها جهاس تنةـــي  للبياناس از ـــري  11 قي  ا د  

لبياناس  لا الغر و اإل اف  إىل ذل   يل م إنشاو آلي  تنةي  ذاس طا   ري  يشارخ فيها  ي  منتج  او 
 رم  منحها والي  وا ح  واورا ومةؤولي  سداين عل   ي  املةتمياس

ويماجه العديد من البلدان  دياس ترتبي  أطر الةــــــــــــــياســـــــــــــــ  العام  وإاماج البياناس املةــــــــــــــتمدة  - 48
املصــــــــــــــاار ممثمق  واقيق   وأن البياناس تمفر معلمماس اام  ،كن أن مصــــــــــــــاار  ديل ر وعل  الرغم من  من
ؤثر يف الةـــــياســـــاس اليت تدعم االســـــتدام   فإن مفل ا ه البياناس ال ،كن  يف ارو  معين   أن تدمج ت أن

يف اإلحصــــــــــاواس الريي   عل  النحم املبلمب إلطار الر ــــــــــدر ويف حني أن  عض البلدان ت  ر عدم وجما 
لي (  فإن  لدانا آلياس وا ــــــــــــــح  للتحق  من جمممعاس  ياناس سداة )مفل تل  اليت  عتها اجملتمعاس احمل
  ،كن أن دث أخر  تقر  أن مصــــــــاار مفل تل  القا م  عل  التحليل ا غرايف املكاو تمفر  ياناس اقيق  وس

تكمل اإلحصــــاواس التقليدي ر واناخ حاج  إىل و ــــ  مباا  تمجيهي   شــــأن الكيفي  اليت ،كن هبا للبلدان 
مارـــ  م  النهج ازديف   من قبيل النهج الالهم  يف إطار أن تبةـــي وتةـــتكمل عملياألا  م  البياناس مبا يت

 ر د األادا   اليت ينبغ   قيقها من خالل طرا   مشار   أ حاب املصلح  املتعداينر
  

 النقاط المطروحة للمناقشة - رابع عشر
 لعل اللجنة تود القيام بما يلي: - 49

بالنسبة للبلدان التي تواج   عوقات تأييد اعتماد  نهجية العينة الوطنية    المدن  ()أ 
 في رصد جميع المدن التي تتوافر عنها بيانات واإلبالغ عنها عل  الصعيد الوطني؛

لخاصااة بتطبيم تأييد إنشاااء فريم    الخبراء لتنقيا المبادا التوجيهية والمبادا ا ()ب 
  ؤشر ازدهار المدن؛

بادا توجيهية لتةديد  ناطم عد تأييد إنشاااااااء فريم    الخبراء    أجل و ااااااع   ()ج 
 ء الفقيرة وامحياء غير الفقيرة؛امحيا

التعليم عل  التةديات المتعلقة بتعريف المدينة، بما في ذلك تصاااااااانيف البيانات  ()ا 
البشرية )المناطم الةضرية، والمناطم الريفية، وامحياء الةضرية الفقيرة  اتالمستوطنأنواع حسب 

 ي سياق أهداف التنمية المستدا ة؛غير الفقيرة(، ال سيما ف  قابل امحياء الةضرية
التعليم عل  أنجع آلية لتنساااايم العمل بشااااأن إحصاااااءات المسااااتوطنات البشاااارية  )ه( 

  رعل  الصعيد الدولي
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 المرفم
  زايا اختيار عينة وطنية    المدن ووصف الخطوات الرئيسية المقترحة الختيارها  

 
 املبين  أاناه ا بماس الر يةي  املق ح  الختيار عين  وطني  من املدن:تص؛ اإلجراواس  - 1

 تعد قا م   امل  جبمي  املدن يف  لد ما  وينشأ إطار وط  ألخ  العيناس من املدنإ )أ( 
جتم  البياناس الم ــــــــــفي  ذاس الصــــــــــل  لكل مدين  )املمق  ا غرايف  حجم الةــــــــــكان   )ب( 

 النةاو/الشباب  وما إىل ذل (إ التصني؛ من حية األمهي   عدا
يتم اختيار جتم  املدن  استخدام فئاس االاتمام الر يةي  احملداة عل  الصعيد المط  و  )ج( 

 عين  عشما ي  من املدن يف  ل فئ إ
يةـــتعر  أ ـــحاب املصـــلح  املختارون   تمجيه من املكت  اإلحصـــا   المط   قا م   )ا( 

 ويمافقمن عليهار هنا ي   املدن املشممل   العين 
 ويمفر اعتماا عين  وطني  من املدن امل ايا التالي : - 2

تـــدمج مـــدنـــا جبمي  األحجـــام والماـــا ؛ واألنماى  ج و من نظـــام وط  للمـــدن ،كن  (أ) 
 يةاعد يف  هر الباقاس املنفصل  وإمكاناس املرا   از ري إ أن

يام  الر ــــــد واإل الغ عل  الصــــــعيد تةــــــاعد يف جتمي  مؤرــــــراس املدن املنتج  سليا للق (ب) 
 المط   وإلنتاج التقارير والتحليالس اإلقليمي  والعاملي إ

تمفر مناا  م  ةتل؛ طبقاس البياناس  ماســـــــــــب  منهجي  ممحدة ،كن اســـــــــــتخدامها  (ج) 
 أخر  يف ا ب  از ري إجمان  لا الغ عن التقدم احملره مم  قي  أادا  التنمي  املةتدام  أو 

جممل متمســــباس وطني  مرجح   شــــأن و تتي  حةــــاب متمســــباس وطني  غري مرجح   (ا) 
 مؤرراس أادا  التنمي  املةتدام  ذاس الصل   املةا ل از ري إ

تنشــ   ياناس مرجعي  و دا معايري مرجعي  وغاياس وطني   اعتماا نفس تقني  التمحيد  ـ(ا) 
 لمدنإلاساس القياس   ما يتي  إجراو مقارناس للمؤرراس وقي

تيةــــــــر إجراو تصــــــــني؛ منتظم للمعلمماس عل  الصــــــــعيدين المط  واون المط  وعل   (و) 
مؤرــراس أادا  التنمي  املةــتدام  الر يةــي  مبا يتمارــ  م  أ عاا التنمي  الالهم  إىل جان   ــعيد املدن  

 رملعا   التفاوتاس اإلقليمي 
 


