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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات المستوطنات البشرية
   

للمساااااااااتوطناات البشااااااااارياة  جوئا  امج  المتدادة  تقرير برنااج  امج  المتدادة    
 إحصاءات المستوطنات البشرية  عن 

  
 جذكرة جن امجين العام  

 
ــاوا واالجتماع     ــاتقرف اتمـــر  األم ن  224/ 2021وفقا لمقرر المجلس االقتصـ ــال القـ وتبعا للممارسـ

ــرير  ــتلطنال البمـــــ ــا ال  العام تأن يح ل طيه تقرير برنامج األمم المتحدة للمقـــــ )ملئل األمم المتحدة( عن إحصـــــ
ــتهت وف   دا التقريرف يقـــلت ملئل األمم المتحدة  ــائير لمناقمـ م إلن اللجنر اةحصـ المقـــتلطنال البمـــريرف الدا يإقد 
ــرير والمن جيال   ــتلطنال البمـــ ــا ال المقـــ ــو إحصـــ ــراا و ف  مجال و ـــ ــل  علن التقدم الدا  حرزو  ل وهـــ الضـــ

حققر ف  جمو البيانال الحضـــرير واةبعن عن ا تقريقر متقـــقر عبر مجملعر  الصـــلرف وعلن اةنجازال المت  ذال 
مؤهــــــرال المقــــــتلطنال البمــــــرير الماتارةت ويقدم ملئل األمم المتحدة معللمال عن التقدم المحرز ف  تن  د   من 

 تالتلصيال القاتقر تمأن تحق ن رصد مؤهرال المقتلطنال البمرير واةبعن عن ا علن الصع د العالم  

 
  

 

 * E/CN.3/2022/1ت 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
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تقرير برنااج  امج  المتدادة للمساااااااااتوطناات البشااااااااارياة  جوئا  امج  المتدادة    
 إحصاءات المستوطنات البشرية  عن 

  
 جقدجة  -   أوال  

آذار/مارس   8إلن   5 حاطت اللجنر اةحصـــــــــائير علما ف  وورت ا الامقـــــــــ نف المعقلوة ف  ال ترة من  - 1
لبمــــرير )ملئل األمم المتحدة( عن إحصــــا ال المقــــتلطنال ف بتقرير برنامج األمم المتحدة للمقــــتلطنال ا 2019

(ف الدا  وجز فيه األم ن العام التقدم المحرز تمـــــــــأن الرصـــــــــد العالم  ل تعاو E/CN.3/2019/18البمـــــــــرير ) 
الجدادةف تما ف  ذلك ماتلف األنمـــــقر والمن جيال  الحضـــــرير ف    دا  التنمير المقـــــتدامر والاقر الحضـــــرير  

ر  ف  ا لتيقـ ر جمو إحصـا ال المقـتلطنال البمـرير ت. ا ةت ومند عام  ف   ف  2019مجال تنمير القدرال الت  هـإ
ــقر   ــرير وما ارتبت ب ا من  نمـــــ ــتلطنال البمـــــ ــا ال المقـــــ جرى تعزيز المزيد من األعمال المتعلقر تإعداو إحصـــــ

ــير اللاروة ف  التقرير عن الدورة  التعاون التقن  وبنا  ــيال الرئيقـــ   القدرالت واتُّادل إجرا ال ماتل ر لتن  د التلصـــ
ــا  نيام إبعن تدريج  وهـــــــامل يعزز آلير التنقـــــــ   للرصـــــــد واةبعن علن نقا    الامقـــــــ نف تما ف  ذلك إنمـــــ

د للمدن والمناط  الري يرف و   ــو تعريح ملح  ــا  فري  ءبرا  للعمل علن  منيلمر األمم المتحدةف والبد  ف  و ــ نمــ
ــد الحضــــرات ووعت الجم ير العامرف  تصــــنيح األحيا  ال ق رة واألحيا  ا ر ال ق رةف وو ــــو إطار منقــــ  للرصــ

للمنــاط   ف ملئــل األمم المتحــدة إلن وعم ج لو اللجنــر الراميــر إلن و ـــــــــــــو تعريح و ي    224/ 75قرار ــا   ف  
 تالحضرير وصياار من جير ممترار لتجميو اةحصا ال الحضرير علن المقتلى وون اللطن  

ويصــــــــــــــدر  ــدا التقرير ف  وقــت اإتلقو فيــه  ن اتلقف  و انع.س االتجــاو المتم ــل ف  انا ــا  ال قر  - 2
ــنلال ال ع  ن   ــع د العالم  الدا للحى علن مدى القــ ــرير علن الصــ ــب   المدقو ف  المناط  الحضــ ــير تقــ الما ــ

( الـدا يإ ــاقم   رإو  يضــــــــــــــا علامـل النزا  وت  ر 19- اال ـــــــــــــقراتـال النــاجمــر عن مر  ف روس الرونـا ) لف ــد 
ــافـر إلن ذلـكف  بل     ر من  ( 1) المـنا   ف  المـاـئر من األعمـال التجـارـير الصـــــــــــــ  رة ف  المـناط   80ت وـباة ــــــــــــ

من العامل ن ف  الققاعال ا ر النيامير تأ ُّرا الحضــــــــرير عن  ــــــــ لُّ ماليرف وعن تأ ُّر ما ال يقل عن بل لن ن  
البيانال    ن  ف الاجه م  لم المدن والتحضر تحديا اعامل ءقلرة  ساس ت ا ر 19- مباهرات وبقب  جائحر الف د 

المقـتدامر    الت   الحضـرير واألولر العالمير الت  جإمعت مؤءرا تمـ ر بل ـلل إلن  ن ممارسـال التحضـر ا ر 
م آ ار الجا  العلامل المتم لر ف  عدم   إن  ئحرت فالك افر القـــــ.انير ليقـــــت من علامل الاقلرة األصـــــ لرف بل تإضـــــاثا

المقـاواة واال تيا  و ـعف فرا الحصـلل علن الادمال األسـاسـير وال قر ترتبت ارتباطا مباهـرا تارت ا  ءقر  
ر من المدن تمــــــ د تزاادا المائ  ف   75انتقال العدوى والمر  واللفاةت وحتن قبل انتمــــــار الجائحرف اانت نقــــــبر 

ـقد  ـ دل ـما ـاان معروـفا مـند عقلون  ا  ن عـدم المقــــــــــــــاواة   19-  وجـه التـ اولت وـبالـتال ف ـفإن جـائحـر الفـ د  ف  
 تت اقمت ف  المدنف و ن    ر هرائح المجتمو  ع ا       ر ا تضررا  قد 

   إجريت مند عام ويقدم  دا التقرير لمحر عامر عن  نمـــــقر إحصـــــا ال المقـــــتلطنال البمـــــرير الت  - 3
علن العملت وي ق  التقرير التحق نال الت  تم إوءال ا    19-ف تما ف  ذلك اآل ار الكب رة لجائحر الف د2019

ــلر برصــــــــــد وتن  د الاقر الحضــــــــــرير الجدادة واألتعاو الحضــــــــــرير أل دا  التنمير  علن عدة من جيال متصــــــــ
  (؛/https://unhabitat.citiiq.comانير  للمدن ) 19-المقـــــــــــتدامرت و   تمـــــــــــملن بد  تن  د مرق  الف د

 __________ 

ــر   (1)  ــيـــ -https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-asانـــ

150-million-extreme-poor-by-2021ت 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/18
https://undocs.org/ar/A/RES/75/224
https://undocs.org/ar/A/RES/75/224
https://unhabitat.citiiq.com/
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021


E/CN.3/2022/11  

 

21-17841 3/16 

 

ــا ال المقـــــــــــتلطنال البمـــــــــــرير؛ وتلح د تعريح المدن والمناط    ومباورال تنمير القدرال لتعزيز جمو إحصـــــــــ
المدن؛ و نتاج البيانال الحضـــــرير والري ير؛ وتقب   اةطار الااا تالع نر اللطنير من المدن ومباورة ازو ار 

ــد الحضـــــــرا؛   ــتعرا ـــــــال المحلير القلمير؛ وو ـــــــو اةطار العالم  للرصـــــ علن مقـــــــتلى المدن وعما لعســـــ
 اتصل بدلك من مباورال إقليمير ف  مجال  النمر والدعلةت وما

  
 أهداف التنمية المستداجة وإحصاءات المستوطنات البشرية  -  ثانيا  

ر الســتراتيجير التنمير الحضــرير المقــتدامر علن الاصــل ملئلإ األمم   - 4 المتحدةف بلصــ ه القر  الميقــثا
ــتدام والمقـــــتلطنال   ( 2) نقا  منيلمر األمم المتحدة وج ر التنقـــــ   ف  األمم المتحدة لمـــــؤون التحضـــــر المقـــ

ن  د الاقر  البمــرير المقــتدامرف رصــدا األو ــا  واالتجا ال العالمير واةبعن عن اف وتياوةا وتنقــ   عمليال ت 
ــتادام   ــل ملئل األمم المتحدة تعزيز اســ ــرير الجدادة تالتعاون مو وااالل األمم المتحدة األءرىت ويلاصــ الحضــ
الحللل الحضرير المبتكرةف فضع عن بيانال وتحل عل مح.مر اتم تلل د ا من ءعل  ووال هتن من ا مؤهر 

تحل عل الم.انيرف والمراصـــــــد الحضـــــــريرف وذلك لدعم ازو ار المدنف والع نال العالمير/اللطنير من المدنف وال
 الرصد العالم  أل دا  التنمير المقتدامرف والاقر الحضرير الجدادةف وا ر ذلك من األإطر العالميرت

وزيــاوة القلــ  علن البيــانــال المصــــــــــــــن ــر   19-وف   ــل حــالــر القلارج النــاجمــر عن جــائحــر الف ــد - 5
و طار المؤهـرال العالمير المرتبت    2030وءقر التنمير المقـتدامر لعام   ( 3) المرتبقر تالاقر الحضـرير الجدادة

ب اف اتقـو نقا  إحصـا ال المقـتلطنال البمـرير العالمير لضـمان اسـتادام المؤهـرال واةحصـا ال المناسـبر  
ــل لليرو  واألوللـيال المحلـير ووون اللطنـير واللطنـيرف تمـا ف  ذلـك التعـامـل  لعســــــــــــــتجـاـتر تمــــــــــــــ.ـل  فضــــــــــــ

لعر  وســـو من منتج  البيانال ومقـــت لك  اف وال ســـيما المنيمال المتعدوة األطرا  والمجتمو المدن  مجم مو
 والققا  الااا واألوساُّ األ اويميرت

وقد  ــــــــــمنت ءقت جمو البيانال الت  وإ ــــــــــعت ف  وقت ســــــــــاب  اســــــــــتمرار ملئل األمم المتحدة  - 6
 1و   11ف المؤهـرال الحضـرير ف  إطار األ دا   جمو البيانال واةبعن عن التقدم المحرز تمـأن ماتل ف 
ــدار ال ان  من التقرير   6 و ــيا  إعداوو لنصـــ ــتدامرت وقام ملئل األمم المتحدةف ف  ســـ من   دا  التنمير المقـــ

ــرير الجدادة الدا اإزمو تقديمه ف  عام  ــنلال عن الاقر الحضــــ ــو مباوج تلج  ير  2022الرباع  القــــ ف بل ــــ
ــر ( 4) لنبعن ــرير الجدادةف و طع  منصـــ ــرير( 5) الاقر الحضـــ ــرال الحضـــ ــ ن برنامج المؤهـــ ف وتعزيز  ( 6) ف وتحقـــ

ــال المحلير القلمير ــتعرا ــــــــ ف و عداو اةطار العالم   ( 7) الدعم الدا يقدمه ف  مجال البيانال ألارا  االســــــــ

 __________ 

ــاال   (2)  ــالتنقــــــــــــــ   ف   يـــار/مـ ــا  التن  ـــدا ن ف  منيلمـــر األمم المتحـــدة المعن  تـ ت انير  2019علن النحل الـــدا  قرو مجلس الر ســــــــــــــ
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/un-system-wide-strategy-on-sustainable-

urban-development-1.pdfت 

 تhttps://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Arabic.pdfانير  (3) 

 https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2020-07/New%20Urban%20Agendaر  انـــــــيـــــــ (4) 

%20Reporting.Guidelines.30-10-2019_Final.pdfت 

 ت/https://www.urbanagendaplatform.orgانير  (5) 

 ت/https://data.unhabitat.orgانير  (6) 

 تhttps://unhabitat.org/topics/voluntary-local-reviewsانير  (7) 

https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/un-system-wide-strategy-on-sustainable-urban-development-1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/un-system-wide-strategy-on-sustainable-urban-development-1.pdf
https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Arabic.pdf
https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2020-07/New%20Urban%20Agenda%20%20Reporting.Guidelines.30-10-2019_Final.pdf
https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2020-07/New%20Urban%20Agenda%20%20Reporting.Guidelines.30-10-2019_Final.pdf
https://www.urbanagendaplatform.org/
https://data.unhabitat.org/
https://unhabitat.org/topics/voluntary-local-reviews
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ت وقد صـــــــاح  ذلك النمـــــــاُّ وورال  ( 9) ف وتعميم إطار رصـــــــد الاقر الحضـــــــرير الجدادة( 8) للرصـــــــد الحضـــــــرا 
را ــــير متنلعر للتدري  وتنمير القدرال ب د  إعداو المــــراا  المحل  ن واللطن  ن والعالم  ن لجمو البيانال افت 

 الحضرير األساسير ذال الصلر علن نحل فعال من  جل اةبعن الروت ن  ف   ل  رو  تال ر الصعلبرت
  

 البشرية التقدم المدرز في اإلبالغ عن إحصاءات المستوطنات   -  ثالثا  
ف قدم ملئل األمم المتحدة إلن الجم ير العامر  ول تقرير من التقارير الامقـــــــر  2018ف   يار/ماال  - 7

م  دا التقرير ) -A/73/83الربامير القــــــــــــــنلال عن التقدم المحرز ف  تن  د الاقر الحضــــــــــــــرير الجدادةت وقاد 

E/2018/62ايانا من ايانال األمم المتحدة ومو اللجان اةقليمير االقتصـــاوير   23لدا  إعدث تالتمـــاور مو (ف ا
هـــري.اف تحل عل نلمير وامير ل دا التقدم المحرزت و ل اتضـــمن تلصـــيال تمـــأن   30واالجتمامير الامس و 

مل  دا الن ج و ــــــو  ت ويمــــــ 2036الاقلال الت  انب   اتااذ ا للنجال ف  إعداو التقارير العحقر حتن عام 
منصـال للبيانال المـاملر وتعزيز المـرا ال مو الكيانال األءرى التاتعر لمنيلمر األمم المتحدةف ب د  رصـد 
 ع نر نملذجير من المدن اللطنير حتن اتقــــنن اةبعن عن التقدم المحرز علن الصــــع د اللطن  مو الحد من

آلليال واألووال الراسار لدعم البيانال قد  منتف اعتبارا تح ز االنتقا  وتحق   وفلرال ف  التكاليحت و دو ا
ف و ـو نيام مبقـت لدعم جميو االحتياجال من ح ج جمو البيانال الحضـرير واةبعن عن ا  2019من عام  

 ألارا    دا  التنمير المقتدامر والاقر الحضرير الجدادة علن ماتلف المقتليال اللطنير ووون اللطنيرت

ف تللثن ملئل األمم المتحدة تنقـ   المناقمـال الممـترار ب ن اللااالل تمـأن و ـو 2018ومند عام  - 8
إطار لمؤهــــــــرال الاقر الحضــــــــرير الجدادة اتماهــــــــن مو مؤهــــــــرال ال ايال ذال الصــــــــلر من   دا  التنمير 

لاقر  المقـتدامرف وادلك المباوج التلج  ير لنبعن عن تن  د الاقر الحضـرير الجدادةت وتعتمد عملير رصـد ا
الدا تتللثن هــــ بر    2030الحضــــرير الجدادة علن نيام المؤهــــرال والبيانال الااا تإطار رصــــد ءقر عام  

ــيقهف وي.مل ن جإ الاقر   ــاوير واالجتمامير تاألمانر العامر تنقــــــ ــؤون االقتصــــــ ــا ال التاتعر ةوارة المــــــ االحصــــــ
ــرير الجدادة تن  دا ءقر عام   ــ ا  القاتو المحل  عل  ات و   2030الحضـ ــد  و  ـ ــب.ر العالمير للمراصـ ــل المـ تلاصـ

الحضــــــرير تيقــــــ ر جمو البيانال وتجميع ا علن الصــــــع د المحل  ومقارنر البيانال علن الصــــــع دان اللطن  
ــير  ــلا مند تعال اللقتف يمــــ.عن آلير رئيقــ واةقليم  وعلن صــــع د المدنت و صــــبح النيام والن جف اللدان  إنمــ

 19-المقـــــــــــــتلى المحل  عن تداب ر التصـــــــــــــدا لجائحر الف د تإم.ثان من جمو البيانال تمـــــــــــــ.ل روت ن  علن
 وتأ  رات ا ف  المدنت

ووعم ملئلإ األمم المتحدة اســــتمرارا تن  د مباورة ازو ار المدنف و   إطار عالم  ترصــــد من ءعله   - 9
علن مقــتلى المدنت وقد اســتادم ملئل األمم المتحدة  2030الدول األعضــا  العناصــر الحضــرير لاقر عام 

دو المباورة لرصـد  وا  المدن علن الصـع د العالم  ف   ـل  مجملعر  سـاسـير من المؤهـرال الت  تتيح تاتبُّو   
مقــــــائل هــــــتن من ا المــــــملليرف والبنن التحتيرف والب لرف واةنتاجيرف واةســــــ.انف والمياوف والصــــــر  الصــــــح ف  

رات ونيرا للقاتو التكامل  للعداد و م.انير اللصــــــــلل إلن اةنترنتف والممــــــــارار المدنير ف  التاقيت الحضــــــــ 
الاقت العالمير المتعلقر تالمناط  الحضــــــريرف هــــــر  ملئل األمم المتحدةف بدعم من مجلس مدانر مدريدف  من
إجرا  ممــاورال مو ايانال األمم المتحدة والمــراا  اآلءرين تمــأن  ــرورة ملا مر اآلليال العدادة القائمر  ف 

 __________ 
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ــري نف م ل ــد واةبعن الحضــــــــ ــد  للرصــــــــ ــو إطار عالم  للرصــــــــ ــن إلن و ــــــــ مباورة ازو ار المدنف مما  فضــــــــ
ت ويأءد اةطار ف  االعتبار علن نحل اا  نقاقا  وسو من المقائل الحضريرف  2020ف  عام  ( 10) الحضرا 

 تما ف  ذلك تم. ن المر ةف وممارار المبابف وحقل  اةنقانف وا ر ذلك من العناصرت

 جل الن ل  تاعتماو واســـــــتادام مصـــــــاور بيانال جدادة تدعم اةبعن وبإدل المزيد من الج لو من  - 10
ف  2021-2018من   ـدا  التنمـير المقـــــــــــــــتدامـر والاقـر الحضــــــــــــــرـير الجـدـادةت فاعل ال ترة  11عن ال ـد   

ســـــــاعدل الج لو الت  ا ـــــــقلو ب ا ملئل األمم المتحدة ف  مجال تنمير القدرال علن إبراز   مير األســـــــال    
البيانالف م ل تلك الت  تتقل  اســـــتادام التقنيال والتكنلللجيال الج رافير الم.انيرت و ســـــ رل  الناهـــــلر ةنتاج 

ــلر وزياوة مقبلل ت اف إذ يقلم عدو   بر من الدول   ــال   الناهــــــــ تلك الج لو عن ف م وتقدار اب رين لقيمر األســــــــ
تالتماس الدعم والتلجيه من ملئل  األعضــــــا  اآلن تإنتاج البيانال تاســــــتادام التقنيال الج رافير الم.انير و/ و

ــل ملئل األمم  ــتدامرت ويلاصــ ــد   دا  التنمير المقــ ــقر رصــ ــراائه ل ر  التقب   علن  نمــ األمم المتحدة وهــ
المتحدة وهــراا و العمل مو الدول األعضــا  وبنا  قدرات ا للتعج ل تإنتاج البيانال علن مقــتلى المدنف فضـع  

عريح المدن ألارا  اةبعن اةحصــــائ  العالم ف و ل ما  قرته  عن تقب   ورجر التحضــــر ان ج منقــــ  لت 
 ت2020اللجنر اةحصائير ف  آذار/مارس 

ــا   - 11 ــر تالمدن زءماف إذ تعتمد الدول األعضــــــ ومن ءعل  دا الدعمف ي.تقــــــــ  إنتاج البيانال الااصــــــ
ــليمر ألءد الع نال من  جل تحداد مجملعر تم  لير من الم ــال   ســــــ دن الت  تجمو الدولإ  تصــــــــلرة متزاادة  ســــــ

ــا  بـياـنالا عن ـا وتبل  عن االتجـا ـال الحضــــــــــــــرـير ف  ـاف ـبدال من تللـ د بـياـنال للمـدن األ بر حجمـا   األعضــــــــــــ
واأل  ر هــ رة فقتت وقد  صــبح إنتاج البيانال علن مقــتلى المدن م  دا جدا ف  إنتاج االســتعرا ــال المحلير  

ا ـيرت وقد  سـ رل ج لو إنتاج البيانال  دو علن مقـتلى القلمير الت  ا تقـبت زءما ف  القـنلال األربو الم
المدنف والمرتبقر تقيام ملئل األمم المتحدة تإطع  ن ج الع نر اللطنير من المدن ووعمه المقـــــــــــــتمر لتن  دوف  
ــياقال الحضــــــــــــرير ف  ماتلف البلدان وتزيد من تعزيز مبد  عدم تر    عن إنتاج بيانال تم ل تقدر   بر القــــــــــ

 ن ءلف الرا تهاص  و م.ا  ا

ومن  جل وعم تن  د الاقر الحضـــــــــرير الجدادةف و  ـــــــــ ا  القاتو المحل  علن األتعاو الحضـــــــــرير   - 12
ــلر تالمناط  الحضـــــريرف عمم ملئل األمم  ــد ال ايال والمؤهـــــرال ذال الصـــ ــتدامرف ورصـــ أل دا  التنمير المقـــ

م الدعم إلن  150المتحدة مباوج تلج  ير تمـــأن جمو البيانال وتحل ل ا ورصـــد ا علن نحل   وولر عضـــلات وقإدثا
بلدا ف  رصـد البيانال الحضـرير وتصـني  اف تما ف  ذلك المؤهـرال الجنقـانير المتعلقر تالمناط    90   ر من  

بل   ــإ ــ ن ســ ــأن تحقــ ــرة حلقر عمل تمــ مت  مان  عمــ ــالت ونإيثا ــياســ ــنو القــ ــريرف من  جل تلجيه عملير صــ الحضــ
ل المقـــتلطنال البمـــرير علن الصـــع د المحل  وحضـــر ا    ر تقب   التلصـــيال الدولير المتصـــلر تإحصـــا ا

ممـــــار ت ونتيجر لدلكف ازواو إنتاج البيانال الااصـــــر تالمناط  الحضـــــرير والمتعلقر بنل  الجنس   1 000 من
واألهــــــــــــــاـاا ذوا اةعـاقـر وفـلال  ءرى من جـاـن  الج ـال ال ـاعلـر ف  الـدولـر والمجتمو المـدن ف ممـا عزز 

 تليال ووعم االلتزام تعدم تر   حد ءلف الرا تالرصد علن ماتلف المق

وقام ملئل األمم المتحدةف ف  إطار م مر الرصـــــد العالم  الت  يضـــــقلو ب اف بتلســـــيو نقا  ع نته   - 13
ــلير الت  اانت تضـــــم  مدانر لدعم تياس االتجا ال الت   1  000مدانر لتمـــــمل    ر من    200العالمير األصـــ
لم ف فضـع عن التقدم المحرز نحل تن  د الاقر الحضـرير الجدادة وءقر  يمـ د ا التحضـر علن الصـع د العا

 __________ 

 تhttps://data.unhabitat.org/pages/urban-monitoring-frameworkانير  (10) 

https://data.unhabitat.org/pages/urban-monitoring-framework


 E/CN.3/2022/11 

 

6/16 21-17841 

 

من اجتمــاعــال  فرقــر    12ت وني م ملئــل األمم المتحــدةف تــالتعــاون الل    مو اللجــان اةقليميــرف  2030عــام  
ــد التقـــدم المحرز نحل تحق     ـــدا  التنميـــر   2020و    2018الابرا  ب ن عـــام    لتعزيز من جيـــال رصــــــــــــــ

)جعل المدن والمقــــــتلطنال   11ال الصــــــلر تالمناط  الحضــــــرير ومؤهــــــرات اف وال ســــــيما ال د   المقــــــتدامر ذ
تلصـــــير تأن تعتمد  2019البمـــــرير هـــــاملر للجميو وآمنر وقاورة علن الصـــــملو ومقـــــتدامر(ت وقإدثامت ف  عام 

تر  ب ن  الدول األعضـــــــا  ع نر وطنير من المدن والتصـــــــنيح الم.ان  للبيانال من ءعل فري  الابرا  الممـــــــ 
اللااالل المعن  تمؤهــــــــــــرال   دا  التنمير المقــــــــــــتدامرت وءعل ال ترة الممــــــــــــمللر تالتقريرف تم تدري     ر 

من الم.ـــاتـــ  اةحصــــــــــــــــائيـــر اللطنيـــر علن اعتمـــاو وتقب   ن ج الع نـــر اللطنيـــر من المـــدن وا ر ـــا  90 من
 ناط  الحضريرتالمن جيال المبتكرة لجمو البيانال الم.انير وا ر الم.انير ف  الم من

ويعمـل ملئل األمم المتحـدة عن اـ   مو ماتلف وااالل منيلمر األمم المتحـدةف مـ ل برنامج األمم  - 14
المتحدة للب لرف ومنيمر األمم المتحدة للق للر )ال لنيقــــف(ف وبرنامج األمم المتحدة الممــــتر  المعن  ت  روس 

م ف والمنيمر الدولير لل جرةف واللجان اةقليميرف وذلك نقص المناعر البمــــــــــــــرير/اةادزف وبرنامج األادير العال
ف يعمل 2019لضـــمان تنقـــ  ا  فضـــل ةنتاج إحصـــا ال المقـــتلطنال البمـــريرت فعلن ســـب ل الم الف مند عام 

الملئل تمــ.ل و    مو برنامج األمم المتحدة الممــتر  المعن  ت  روس نقص المناعر البمــرير/اةادز والراتقر  
ءدمال الرعاير للمصـاب ن تاةادز لتاتبُّو االلتزامال ف  إطار مباورة مدن المقـار القـريوف و    الدولير لمقدم 

هـــــرا ر عالمير ب ن المدن والبلديال ف  جميو  نحا  العالم و ربعر هـــــراا   ســـــاســـــ  ن )الراتقر الدولير لمقدم  
ت  روس نقص المنــاعــر   ءــدمــال الرعــايــر للمصــــــــــــــــاب ن تــاةاــدز وبرنــامج األمم المتحــدة الممــــــــــــــتر  المعن 

ت وتم تنييم مؤتمرال  2014البمــــــــــــــرـير/اةـادز وملـئل األمم المتحـدة ومـداـنر ـتاريس( اـاـنت ـقد  إطلقـت ف  عـام  
ف وجرى تباول البيانال القائمر علن األولر لتاتبُّو التقدم المحرز 2018ماتل ر تمـــــ.ل ممـــــتر  ســـــنليا مند عام 

ــت او ــلر من المدن وتل    الدروس المقـــ ــلقـــ ــ.لت  دو المؤتمرال تجمعا عبر ســـ ة والتحديال المقروحرت وقد هـــ
ــا لمم ل     ر من   ــر   250ووليـ ــاعـ ــا ل  روس نقص المنـ ــابت ـ ــل علن تقــــــــــــــريو اســــــــــــــتجـ ــدن الت  تعمـ من المـ

و    ع ر  مرا  يإمار إل  ا اأولليال صحير ف  المناط    -البمرير/اةادز والقل والت اب الكبد ال  روس   
ر الجدادة وف  اةععن المعنلن ”علن المقـار القـريو للتعج ل تم.افحر ف روس  الحضـرير ف  الاقر الحضـري 

 (ت70/266“ )قرار الجم ير العامر 2030نقص المناعر البمرير والقضا  علن وبا  اةادز تحللل عام 
  

 واإلقليمية المتصلة بأنشطة بناء القدرات حلقات العم  العالمية   -  رابعا  
عمل ملئل األمم المتحدة مو ماتلف  صـــحاب المصـــلحر والمـــراا  علن التعج ل بتقديم الدعم إلن  - 15

الدول األعضـــــا  ف  إنمـــــا  نإيم لرصـــــد   دا  التنمير المقـــــتدامر ذال الصـــــلر تالمناط  الحضـــــرير والاقر  
لن تحقـــ ن تلل د البيانالف مما  ســـ م ف  و ـــو القـــياســـال وتلف ر الحضـــرير الجدادةت وقد  ول  دو الج لو إ

قاعدة من األولر التااذ إجرا ال ا  لر تإحداث التحللت و صــــــــبح  حدثإ برنامجا للمؤهــــــــرال الحضــــــــرير فيما 
اتعل  بتنمـير الـقدرال مزووا اآلن تملارو جـ دة من األووال والبـياـنال المقــــــــــــــتمـدة من إطـار الرصــــــــــــــد العـالم  

المقتلطنال البمريرف و طار رصد الاقر الحضرير الجدادةف ومدارة تقنير تمأن التعريح العمل  ةحصا ال  
للمدنف ومن جير الع نر اللطنير من المدنف وول ل ةنمــــا  المراصــــد الحضــــريرف وتقــــو وحدال تدريبير تمــــأن 

بير ف  ماتلف حلقال  من   دا  التنمير المقـــــتدامرت واســـــتإع ن ب دو األووال املاو تدري  11مؤهـــــرال ال د   
 العمل اةقليمير لبنا  القدرال ف  مجال جمو مؤهرال المقتلطنال البمرير وتحل ل ا واستادام ات

https://undocs.org/ar/A/RES/70/266
https://undocs.org/ar/A/RES/70/266
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مت  2018ومند عام  - 16 ــلر  18ف نإيثا ــيال الدولير المتصــ بل تقب   التلصــ ــإ ــ ن ســ ــأن تحقــ حلقر عمل تمــ
ــا ال المقـــــتلطنال البمـــــرير علن الصـــــع دان المحل  واللطن ف وحضـــــر  ممـــــار   1  000 ا    ر من  تإحصـــ

بلدات وهـــــملت حلقال العمل  دو حلقر عمل إقليمير تمـــــأن مؤهـــــرال المقـــــتلطنال البمـــــرير  80   ر من  من
مت تالتعاون مو اللجنر االقتصـــــــــاوير واالجتمامير آلســـــــــيا والمحيت   لبلدان منققر آســـــــــيا والمحيت ال اوجف نإيثا

ــاوـير  ؛ وحلقـر عمـل إقليمـير ل2018آذار/مـارس  ال ـاوج ف  مـت ـتالتعـاون مو اللجـنر االقتصــــــــــــ ـلدول العربـيرف نإيثا
ــيا ف  تملز/الليه  ــريرف 2018واالجتمامير ل رب  آسـ ــتلطنال البمـ ــا ال المقـ ــأن إحصـ ؛ وحلقر عمل وولير تمـ

مت ف  ف ف  إطار الدورة التاســــعر للمنتدى الحضــــرا العالم ؛ وســــبو 2018 لااللمبلر ف  هــــباُّ/فبراار   نإيثا
من   دا  التنمير  11يمير تمـــــــــــــأن تلح د تعاريح المدن وحقـــــــــــــاب مؤهـــــــــــــرال ال د   حلقال عمل وون إقل

مت ف  عام   تالمــــــــــــرا ر مو اللجان اةقليمير ف   فريقياف والدول العربيرف  2020و   2019المقــــــــــــتدامرف نإيثا
 بلدات 85مماراا من  250وآسياف و مري.ا العت نير ومنققر البحر الكاريب ف و مت 

مقــــاعدة التقنير من ملئل األمم المتحدةف إلن جان  الدعم التقن  من العداد من المــــراا ف وقإدثامت ال - 17
علن ماتلف النقـاقال إلن العـداد من المـدن والبـلدانف تمـا ف  ـا إ  لبـيا و  لاوور و واـندا والبحرين وبلتقــــــــــــــلاـنا  

 ـ ت ـنام والكـام رون والللمبـيا  وتراـيا وتلنس وجم لرـير تنزانـيا المتحـدة وجم لرـير الرـيا ورواـندا والقــــــــــــــن ـال وف
مرصــــــدا   320والكليت وا نيا ومصــــــر والم.قــــــيك والمملكر العربير القــــــعلوير وال ندت ومو إســــــ ام    ر من  

حضـريا عامع علن الصـع دان المحل  واللطن  ف  جمو البيانال العالميرف  صـبحت قاعدة بيانال المؤهـرال  
ــتلوعا عالميا  ــرير العالمير تلفر اآلن مقــ ــتليال إقليمير متعدوة الحضــ ــرير اتناول مقــ    ر  را  للبيانال الحضــ

 ويإقتكمل ببيانال مل لمير مقتقاة من مصاور  ءرىف تما ف  ذلك ايانال األمم المتحدةت

ــراا و   - 18 ــلر ابدل ا ملئل األمم المتحدة وهـــ ــاعدة التقنير المدالرة  ععو ج لوا متلاصـــ وتم ل مباورال المقـــ
ر اللصـــــلل إلن البيانال والمعللمال الحضـــــرير المل لقر لرصـــــد الاقت العالميرت فعلن  لضـــــمان اســـــتدامر إم.اني 

ــرا   ــد الحضــ ــ  للرصــ ــرير الجدادة واةطار العالم  المنقــ ــرال الاقر الحضــ ــو إطار مؤهــ ــب ل الم الف تم و ــ ســ
ــت  ــراا  عالم  ن وتمت ملا مت ما لدعم عملير اةبعن عن جميو الاقتف علن ماتلف المقـ ليال تالتعاون مو هـ

علن المقـاايس الم.ـانـير وا ر الم.ـانـير    ( 11) وـبازوواجـير محـدووةت ويعتمـد برـنامج المؤهـــــــــــــرال الحضـــــــــــــرـير الجـدـاد 
والنلمير المقـــتمدة من جميو األإطر المنقـــقر الت  تمـــ.ل  ووال  ســـاســـير لدراســـر التمـــ. عل الحضـــرير ف   ونن 

 ترامج من  جل التنمير الحضرير المقتدامر المقتليال ولتصميم القياسال واالستراتيجيال واةجرا ال والب 

ــ لر  - 19 ــرير وسـ ــرال الحضـ ــلر لتنمير القدرال الملج  ر نحل تعزيز برنامج المؤهـ وتلفر المباورال المتلاصـ
ــع د العالم  من ءعل   ــرير علن الصــ ــائل الحضــ ــتعرا  األحلال واالتجا ال والمقــ ــد وتق يم واســ ــاملر لرصــ هــ

  )حقــــــ  نل  الجنس والملقو والعمر ومقــــــتلى التعليم وال روة واةعاقر(  بيانال مصــــــن  ر علن النحل المناســــــ 
وتلفر  ووال معئمر لتق يم تن  د األتعاو الحضـــــــــــرير أل دا  التنمير المقـــــــــــتدامر والاقر الحضـــــــــــرير الجدادة  

 تقريقر تك ل عدم تر   ا هاص  و م.ان ءلف الرا ت

  
 اإلطار العالمي للرصد الدضري  -   خاجسا  

ف  إطار الن ج المنقـــــــــــــ  لنبعن عن التقدم المحرز ف  تن  د الاقر الحضـــــــــــــرير الجدادة و  دا   - 20
التنمير المقـــتدامر وا ر ذلك من الاقت العالمير واةقليمير واللطنير والمحليرف قاو ملئل األمم المتحدة عملير 

 __________ 

 ت/https://data.unhabitat.orgانير  (11) 

https://data.unhabitat.org/
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ــد الحضــــــــــرات و دا اةطار  ل  مرة التعاون ب ن ماتلف و  ــو إطار عالم  للرصــــــــ ااالل األمم المتحدة و ــــــــ
ج ر هــــــــري.ر من المؤســــــــقــــــــال العاملر ف  مجال المؤهــــــــرال   25واللجان اةقليمير ومم ل  المدن و   ر من  

مت اجتماعال ألفرقر ءبرا  ومناقمال  نائيرف مما  وى إلن زياوة تلجيه عملير و و اةطارف   الحضريرت ونإيثا
 ر المؤهرالتتما ف  ذلك و و مباوج إطارير منققر ومعاا ر اءتيا

وعلن النحل المب ن ف  المـــــــــ.ل  وناوف ي ق  اةطار ءمقـــــــــر مجاالل رئيقـــــــــير للتنمير الحضـــــــــرير   - 21
ــاوف والب لرف وال قافرف والحلامر والتن  د(ف فضــــــــــــع عن  ربعر اايال محلير للمدن )جعل   )المجتموف واالقتصــــــــــ

ــتدامر ــملوف ومقــ ــاملر للجميوف وقاورة علن الصــ ــلميرف وهــ (ف مما اتيح اتبا  ن ج ملحد لنبعن المدن آمنر وســ
عن التنمير الحضـرير المقـتدامر علن جميو المقـتليالت و ل يعتمد تصـلرة متعمدة علن  ووال التاتبُّو الراسار  
للحد من االزوواجير مو ج لو إنتاج البيانال علن الصـع دان اللطن  والمحل ت ويمـ.ل اةطارإ عملير ف فضـع  

ــتادام ا لتحداد مدى  عن النه يم ل مجملعر من  ــتتم.ن  ا مدانر  و ح.لمر محلير من اســ المقاايس الت  ســ
ــني هت وتلفر  ــتدامر  و تق يم  دا التقدم  و تصـ ــار تحليل نقـــيج ا الحضـــرا إلن هـــ.ل    ر اسـ تقدم ا علن مقـ

 مر المؤهـــرال الماتارة معدل ت   ر  و لمحر ملجزة عن الحالر لك  اتقـــنن للمدن رصـــد التقدم المحرز والملا
 مو اايال   دا  التنمير المقتدامر والاقر الحضرير الجدادة  و مو ال ايال المحلير األءرىت

 
 هيك  اإلطار العالمي للرصد الدضري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  11اإدماج اةطار العالم  للرصـــد الحضـــرا  ووال وآليال لرصـــد التقدم المحرز نحل تحق   ال د   - 22
من   دا  التنمير المقـــــتدامر والمؤهـــــرال األءرى ذال الصـــــلر تالمقـــــائل الحضـــــرير تتماهـــــن مو التلج  ال  

تالمــباب وحقل  اةنقــان الدولير واللطنير المتعلقر تاســتراتيجيال رصــد القضــايا الجنقــانير والقضــايا المتعلقر 
ــتليالت وعلن وجه التحدادف فإن األووال من قب ل من جير الع نر اللطنير من المدن مدمجر   علن جميو المقـــــــ
تمـــ.ل ج د ف  اةطار العالم  للرصـــد الحضـــراف مما اتيح تياس وتق يم األوا  الحضـــرا تقريقر تم  لير إلن 
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ــ. ل اةطار  حد اب رت ويعمل ملئل األمم المتحدة تال عل مو  ــر ازو ار المدنف الدا يجرا تحدا ه لتمــــــ مؤهــــــ
العالم  للرصــــــد الحضــــــرا من  جل رصــــــد  وا  المدن علن الصــــــع د العالم  تاســــــتادام مجملعر  ســــــاســــــير  

المؤهرال الت  تتتبثو المملليرف من قب ل رصد التلازن ب ن الجنق ن ف  ال يا ل الداءلير وهيا ل الحلامر   من
الف و وراج منيلر جنقــــــــــــــــان  ف  جميو اةجرا ال المتاــدة ف  الح.لمــال واللزارال  وعمليــال اتاــاذ القرار 

 وادلك ف  الح.لمال المحليرت فاللطنير

ويقو اةطار العالم  للرصــد الحضــرا ف  صــميم الن ج الدا اتبعه ملئل األمم المتحدة فيما اتعل   - 23
ــ ا  القاتو المحل  علن   ــلر تإ ــــ ــرال ذال الصــــ ــيما عمل تالبيانال والمؤهــــ ــتدامرف وال ســــ   دا  التنمير المقــــ

الملئل تمــــــأن االســــــتعرا ــــــال المحلير القلمير والمباورة الرئيقــــــير المتعلقر تمدن   دا  التنمير المقــــــتدامرت  
وباة ـــافر إلن ذلكف تجرا رقمنر اةطار العالم  للرصـــد الحضـــرا من ءعل هـــرا ر مو مؤســـقـــر التحالف  

ــأن ــا  التن  دا ن تمــــــ ــمح للمدن تقياس األوا  ف  مجال   العالم  للر ســــــ ــت ا يقــــــ نيام ةوءال البيانال وف رســــــ
ــير  ( 12) التنمير ــاســــــــ ــد الحضــــــــــراف ت ضــــــــــل مجملعته األســــــــ ت ومن المتلءن  ن اتقــــــــــم اةطار العالم  للرصــــــــ

ــاعدة المدن ف  تاتبُّو   من المؤهـــرال الحضـــريرف تالك ا ة )ال ي.لن مر قا للمدن( وال عالير )ي.لن قاورا علن مقـ
ــرير الجدادة وتلجيه العمل  تقدم ا   ــتدامر وبااللتزامال اللاروة ف  الاقر الحضـ نحل اللفا  تأ دا  التنمير المقـ

 المحل ( وباالتقا  ) مان قابلير مقارنر البيانال(ت

وقد تم تجري   دا اةطار ف  ماتلف المدن الت   عربت عن ا تمام ا تهف وســـــــــتقـــــــــتادمه األفرقر   - 24
ن عن الاقر الحضــــــرير الجدادةف والح.لمال المحلير الممــــــاراار ف  االســــــتعرا ــــــال  اللطنير المعنير تاةبع

المحلير القلميرف والمدن الممـاراار ف  البرنامج الرئيقـ  المتعل  تمدن   دا  التنمير المقـتدامر التاتو لملئل 
ــليم ليمـــــ.ل جز ا من التق يمال ال ققرير الممـــــترارت األمم المتحدةف والبلدان الم تمر تإجرا  تحل ل حضـــــرا ســـ

ر  ويم.ن اســــتكماله تمجملعال إ ــــافير من المؤهــــرالف مما اتيح تحل ع ملا ــــي يا  عم ف وبمؤهــــرال تاصــــلُّ
ج رافير م.انير ومحلير ل  م االءتعفال الت  تحدث علن مقــــــــــتلى الققاعال والققاعال ال رمير ف  المدنت 

رير واةبعن عن ا البلدانا علن تلف ر اللقت  وسـيقـاعد اعتماو منصـر ملحدة وم يارير لرصـد المؤهـرال الحضـ 
 والملارو ف  مجال الرصد الحضرات

  
 البيانات واإلبالغ على المستوى المدلي: االستعراضات المدلية الطوعية  -  سادسا  

ف بد ل االســــــــــــتعرا ــــــــــــال المحلير القلمير تبرز اأواة رئيقــــــــــــير يم.ن من ءعل ا 2018مند عام  - 25
ــتدامر وتعبلر  للح.لمال المحلير واة ــتراتيجيات ا و نجازات ا ف  مجال   دا  التنمير المقــ قليمير اةبعن عن اســ

مجملعـر واســــــــــــــعـر من الج ـال الـ اعـلر المحلـير ـلدعم الاقت العـالمـيرت وـقام ملـئل األمم المتحـدة ـبدعم وتعزيز  
ال اســـــــتراتيجير  التحر  العالم  نحل إجرا  اســـــــتعرا ـــــــال محلير طلمير من ءعل ما ال ن ) ( إقامر هـــــــرا 

المؤســـــــقـــــــال المحلير واللطنير والدولير الرئيقـــــــير؛ )ب( تقديم الدعم التقن  للح.لمال المحلير واةقليمير؛  مو
و ــــــــــــــو المعـاا ر وبـنا  القـدرال؛ )و( اـلدعلة من  جـل العملـيال الح.لمـير اـلدولـير وتقـديم اـلدعم ل ـا علن  )ج(

الصـع د العالم ت اما  إول  ا تمام ءاا لتقـا ر إم.انال االسـتعرا ـال المحلير القلمير للربت ب ن اةبعن 

 __________ 

-unhabitat.org/global-ceo-alliance-and-un-habitat-aim-to-support-1000-cities-to-reach-theانـــــــــــــــيـــــــــــــــر   (12) 

sustainable-developmentت 

https://unhabitat.org/global-ceo-alliance-and-un-habitat-aim-to-support-1000-cities-to-reach-the-sustainable-development
https://unhabitat.org/global-ceo-alliance-and-un-habitat-aim-to-support-1000-cities-to-reach-the-sustainable-development
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الصــع د المحل ف فضــع عن إقامر  عن الاقر الحضــرير الجدادة واةبعن عن   دا  التنمير المقــتدامر علن 
 رواتت قلير ب ن االستعرا ال المحلير القلمير واالستعرا ال اللطنير القلميرت

و   المدانر الرائدة لحرار االســـــــــتعرا ـــــــــال المحلير   -وبنا  علن هـــــــــرا ر قلير مو مدانر ن ليلر    - 26
واةقليميرف م ل منيمر المدن والح.لمال المحلير المتحدةف والراتقال الرئيقـير للح.لمال المحلير   -القلمير  

ــب.ر واســـعر من الج ال المتعاونر واءل منيلمر األمم المتحدة وءارج ا للن ل   ــأ ملئل األمم المتحدة هـ  نمـ
ــاوير   ــؤون االقتصــــ ــمل  دو الج ال إوارة المــــ ــع د العالم ت وتمــــ ــال المحلير القلمير علن الصــــ ــتعرا ــــ تاالســــ

للجان االقتصــــــاوير اةقليميرف وايانال األمم المتحدة األءرىف وم.ات  منقــــــق  األمم المتحدة واالجتماميرف وا
المقيم ن و فرـقر األمم المتحـدة الققرـيرف فضــــــــــــــع عن هــــــــــــــب.ـال الح.لمـال المحلـير واةقليمـيرف مـ ل تـلك الت  

حـدة الـدعم التقن  للعـداـد  هــــــــــــــ.لت ـا فرقـر العمـل العـالميـر للح.لمـال المحليـر واةقليميـرت وقـدم ملئـل األمم المت 
ف عمــل الملئــل مو مــدن نات روا  2019الح.لمــال المحليــر واةقليميــر ف  جميو  نحــا  العــالمت ف   عــام   من

وريل وا جان رو )البرازيل( وتمـــــــيمبلت  وتروءا ثل )ب رو(ف و    ول مدن تجريبير ف  مجال االســـــــتعرا ـــــــال  
ف ســـــــــاعد الملئل مدانت  ملســـــــــ.ل )االتحاو الروســـــــــ ( 2020المحلير القلمير ف   مري.ا العت نيرت وف  عام 

وفللرنقــــــــا )إيقاليا(ف ومؤءرا  مانر عمثان الكبرى )األرون( ومدانر بلبال )ال ند( ف  إنتاج البيانال الحضــــــــرير  
ــات ـا المحلـير القلمـيرت ويعمـل الملـئل تمــــــــــــــ.ـل و    مو مـداـنر مـدرـيد للن ل  تاقـر   وتج  ز اســــــــــــــتعرا ــــــــــــ

القلمير علن الصــع د العالم ف تما ف  ذلك من ءعل وعم عملير و ــو االســتعرا   االســتعرا ــال المحلير 
المحل  القلع  للمدانرت ولعسـتعرا ـال المحلير القلمير صـلر قلير بتقب   اةطار العالم  المنقـ  للرصـد 

 تالحضرا الدا يقعن الملئل إلن إوماجه تالكامل ف  من ج ته الااصر تاالستعرا ال المحلير القلمير

وي د  العمل الم يارا الدا يقلم ته ملئل األمم المتحدة لدعم االستعرا ال المحلير القلمير إلن  - 27
تزويد المـــــــــراا  المحل  ن واللطن  ن تأحدث المعار  والتلج  الت فقد  إطل  ف  المنتدى القـــــــــياســـــــــ  الرفيو  

ــتدامر لعام  ــتلى المعن  تالتنمير المقــــ ــال المحلير  المباو”من  1المجلدإ   2020المقــــ ــتعرا ــــ ج التلج  ير لعســــ
ف الدا  إعدث تالمـــــــرا ر مو منيمر المدن ( 13) “القلميرن تحل ل مقاران لعســـــــتعرا ـــــــال المحلير القلمير القائمر

ــد  ــان من المبــاوج التلج  يــرف تم فيــه  2021والح.لمــال المحليــر المتحــدةت ونإمــــــــــــــرف ف  تملز/الليــه   ف مجل
حلير القلمير واالســتعرا ــال اللطنير القلميرف و ل يقدم تلصــيال اســتكمــا  الصــلر ب ن االســتعرا ــال الم

تمــأن تعزيز اةوارة المتعدوة المقــتليال لنبعن عن   دا  التنمير المقــتدامر و  ــ ا  القاتو المحل  عل  ات  
  وباة ـافر إلن ذلكف يقلم ملئل األمم المتحدة حاليا تإعداو تحلث جانبير عن المدن الضـامر واالسـتعرا ال

المحلير القلميرف وســـــــــ بد  قريبا ف  و ـــــــــو مجلد  الج من المباوج التلج  يرف تمـــــــــأن البيانالف ارتكز علن 
 اةطار العالم  للرصد الحضرات

ــيا  - 28 ــاوير واالجتمامير آلســـــــــ ــع د اةقليم ف قدم ملئل األمم المتحدة الدعم للجنر االقتصـــــــــ وعلن الصـــــــــ
ف وعمل 2020ير لعســــــتعرا ــــــال المحلير القلمير ف  عام  والمحيت ال اوج ف  و ــــــو مباوج تلج  ير إقليم

ــو  ــاوير ألفريقيا ومنيمر المدن والح.لمال المحلير المتحدة ف   فريقيا لل ــــــ ــ.ل و    مو اللجنر االقتصــــــ تمــــــ
ــال المحلير القلمير ألفريقيا ف  عام  ــتعرا ـــــــ ــر ات  2021مباوج تلج  ير إقليمير لعســـــــ ــارار ف  نمـــــــ والممـــــــ

ــل تعاون مما ل م ــو مباوج تلج  ير إقليمير ويتلاصــ ــاوير ألوروبا الت  وعم ا الملئل ف  و ــ و اللجنر االقتصــ
لعســـــــتعرا ـــــــال المحلير القلمير ألوروبات ويتمتو الملئل تقدرة فريدة علن ربت االســـــــتعرا ـــــــال والداناميال  

 __________ 

ــر   (13)  ــيــــــــــ -https://unhabitat.org/guidance-for-voluntary-local-reviews-vol1-a-comparative-analysis-ofانــــــــــ

existing-vlrsت 

https://unhabitat.org/guidance-for-voluntary-local-reviews-vol1-a-comparative-analysis-of-existing-vlrs
https://unhabitat.org/guidance-for-voluntary-local-reviews-vol1-a-comparative-analysis-of-existing-vlrs
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ــي  ــع د العالم  والعمليال الح.لمير الدوليرف م ل المنتدى القــــــ ــ  الرفيو  المحلير تعمليال الدعلة علن الصــــــ اســــــ
 المقتلى المعن  تالتنمير المقتدامر والمنتدى الحضرا العالم ت

  
الثغرات والتدادااات القاائماة المتصااااااااالاة باالبيااناات في اإلبالغ عن إحصااااااااااءات   -  سابعا  

 المستوطنات البشرية 
ــلحر   - 29 ــحاب المصـــــ ــتمرة الت  ابدل ا ملئل األمم المتحدة والعداد من  صـــــ علن الرام من الج لو المقـــــ

ــا ال المقـــــــتلطنال البمـــــــريرف فإن ت قير المقـــــــاعدة التقنير الت  يقدم ا ف  مجال   العامل ن ف  مجال إحصـــــ
ــيما ف  المدنف ال تزال محدووةت ف   العام ن  ــا ال المقـــــــــتلطنال البمـــــــــرير ف  جميو البلدانف وال ســـــــ إحصـــــــ

 لوا   بر من جرا  جائحر  الما ـــــــــ  نف واجه الدعم الدا يقدمه الملئل لمقـــــــــاعدة المزيد من المدن والبلدان ق
الت    رل إلن حد اب ر علن المناط  الحضــــــــريرت وتزواو   مير  دو المقــــــــاعدة علن نحل متزااد  19- لف د

تحلل ج لو تنمير القدرال من األءد تالمؤهــــرال وبهفاق ا العريضــــر إلن تلف ر التدري    نا  العمل وتقديم   مو
 نالتالدعم التقن  المباهر ألارا  إنتاج البيا

وال ازال العداد من البلدان الاجه صــعلبال تتعل  تضــرورة إنتاج بيانال علن مقــتلى المدن والعمل  - 30
علن نحل تصــــاعدا ةنتاج تقدارال وطنير وفقا لما يمليه إطار   دا  التنمير المقــــتدامر الدا  صــــبحت فيه  

ــائير لدرج ــر تاعتبار ا الن ج المنقـــــــــ   المدن اآلن وحدة من وحدال التحل لت و قرار اللجنر اةحصـــــــ ر التحضـــــــ
  11لتعريح المدن والمناط  الري ير ل ارا  اةحصــائير يعق  وفعر اب رة للرصــد المعجل والمنقــ  لل د   

ــرعر   ــؤال مقروحا عن مدى القــ ــرير األءرىف ولكن ابقن القــ ــرال الحضــ ــتدامر والمؤهــ من   دا  التنمير المقــ
ــائـيرت وف  ال ترة ب ن عـام   الت  يم.ن ب ـا للبـلدان إومـاج  ـدا الن ج ف ف  2021و    2020  عملـيات ـا اةحصــــــــــــ

واصــــــــــل ملئل األمم المتحدة وهــــــــــراا و وعم بلدان ماتارة ف  المناط  النامير ف  تقب    دا الن ج من  جل  
ــاعدة ف  مرحلر   ــال للمقـــ ــل الممارســـ ــت اوة و فضـــ ــرال ماتارةف مو تل    الدروس المقـــ إنتاج بيانال عن مؤهـــ

 وما تعدوت 2022ف  عام  التلسو ف  النقا 

وقام ملئل األمم المتحدةف بلصـــ ه ج ر تنقـــ   المقـــائل الحضـــريرف بتحداج  ووال متنلعر للرصـــد  - 31
الحضــرا علن الصــع د العالم ف مما  ســ م ف  تلل د بيانال حضــرير ذال صــلر مباهــرة برصــد التقدم المحرز 

ووال نماذج للمراصـــــــد الحضـــــــريرف وتعاريح والاقر الحضـــــــرير الجدادةت وتمـــــــمل األ  11نحل تحق   ال د  
ــد الحضــــــــراف ومجملعر  ووال   ــرير والمناط  الري يرف واةطار العالم  للرصــــــ دة للمدن والمناط  الحضــــــ ملح 
رصــــــــد األر ف وبرنامج المؤهــــــــرال الحضــــــــريرف ون ج الع نر اللطنير من المدنت وتم صــــــــقل وتعدال العداد 

عر ل مم المتحدة من  جل التحضـ ر لدعم الرصـد العالم  أل دا   األووال تالتعاون مو وااالل  ءرى تات  من
ــرير الجدادةت ا ر  ن عملير تحداج العداد  ــرير والاقر الحضـ ــائل الحضـ ــلر تالمقـ ــتدامر ذال الصـ التنمير المقـ
من األووال    عملير م.ل رف تاة ــــافر إلن  ن ا ال تقــــتقيو  ن تلب  ســــلى نصــــف احتياجال الدعم التقن   

 لن ملئل األمم المتحدة من المدن والمراا  اللطن  ن تقب  الق لو الماليرتالت  ترو إ
  



 E/CN.3/2022/11 

 

12/16 21-17841 

 

 أدلة وأدوات الرصد الدضري  -  ثاجنا  
 تعريف المدينة -  ألف 

ــد   مير تال ر من  جل الت ل   - 32 ي.تقـــــــــ  وجلو تعريح عالم  للمدانر الحدة تحل ل ألارا  الرصـــــــ
ــو تعريح  علن التحديال المرتبقر تمقارنر  وا  المدنت  ــع د المدنف الزم و ـــــ ــافر إلن ذلكف علن صـــــ وباة ـــــ

د لما يمـــ.ل مدانر ومنققر حضـــرير ومنققر ري ير ألارا  الرصـــد واةبعن العالم  نت ووإ ـــعت   عالم  ملح 
دة لتعريح المــدنف ووإزثاعــت علن بلــدان عــداــدة  تلج  ــال محــدوة تمـــــــــــــــأن الم ــاهيم والمقــاايس والمعــاا ر الملحــ 

دة ومت   عل  ا للمدن والمناط  الحضريرتلضمان استادام ت   عاريح ملح 

د للمدانر ت   ر القريقر الت  تحدو ب ا   - 33 وليس القصـــــــــــــد من الج لو الرامير إلن و ـــــــــــــو تعريح ملح 
البلدان مناطق ا الحضـــــــــــــريرف و نما وعم الرصـــــــــــــد واةبعن العالم  ن علن نحل    ر انتياما ألوا  منيلمال  

ــراا و المدن ف  ات و فضــــت ال ــاورال العالمير واجتماعال  فرقر الابرا  الت  نيم ا ملئل األمم المتحدة وهــ ممــ
ــائير الحقا ءعل وورت ا الحاوير   ــا ف و لن إقرار اللجنر اةحصــــــــــ إلن بنا  تلاف  ف  اآلرا  ب ن الدول األعضــــــــــ

ــ ن المعقلوة ف  آذار/مارس  ــيم حدوو المد2020والامقـــــ ــر اقريقر عملير لترســـــ ن والمناط   ف لدرجر التحضـــــ
ت وتم ءعل الدورة ال انير والامقـ ن للجنر عر  ( 14) الحضـرير والري ير ألارا  المقارنال اةحصـائير الدولير

 ت( 15) ول ل عن اي ير تن  د  دو القريقر

ويجمو ن ج وتعريح ورجر التحضـــر ب ن حجم القـــ.ان وعتبال الك افر القـــ.انير لتصـــنيح إقليم بلد  - 34
طلل التقــــــــلقــــــــل الري   الحضــــــــرا المتصــــــــل ولبيان النقا  الكامل ألا مدانرف تما ف  ذلك ما ت.امله علن  

األحيـا  ذال الك ـافـر القــــــــــــــ.ـانيـر اللاقعـر ءـارج حـدوو البلـديـر المرازيـرت وتإقب   ورجـر التحضــــــــــــــر ف  عمليـر 
ســــــــاس الك افر  ءقلت نت  والف تإصــــــــن ف الاعيا المــــــــب.ير الت  تبل  مقــــــــاحت ا ا للمترا مربعا واحدا علن   من

القــــــــ.انير والتلاصــــــــل الج راف  وحجم القــــــــ.انت وف  وقت الح ف تإصــــــــن ف اللحدال المحلير علن  ن ا مدن 
 مناط  حضرير  و مناط  ري ير علن  ساس نل  الاعيا المب.ير الت  يقيم ف  ا معيم س.ان ات  و
 

 تعلي  حدود امحياء الفقيرة وامحياء غير الفقيرة -  باء 
ييل تحداد األحيا  ال ق رة واألحيا  ا ر ال ق رة ف  ققاعال التعداو  وللير تالنقــــــــــبر ةحصــــــــــا ال   - 35

المقتلطنال البمرير ألن نقبر اب رة من س.ان المناط  الحضرير ف  العالم النام  ما زاللا يقيملن ف   حيا  
والمناط  الت  ال الجد ف  ا ســــــ.ن تعان  من الحرمانف تما ف  ذلك األحيا  ال ق رة والمقــــــتلطنال العمــــــلائير 

معئمف ويلاج لن طــائ ــر من التحــديــالف من الحيــازة ا ر اآلمنــر إلن القــــــــــــــ.ن ا ر الماقت لــهف والتللثف 
والمااطر الب ليرف واةقصــــــــــــا  االجتماع ت وف  ح ن حد ت زياوة اب رة ف  إنتاج البيانال الم.انيرف فإن  دو 

رة ال تزال نـاورةف واـالبـا مـا تكلن البيـانـال قـديمـر عنـد تلافر ـات وبـدون البيـانـال الت صــــــــــــــ ليـر عن األحيـا  ال ق  
معللمــال مقــــــــــــــتكملــر عن ج رافيــر األحيــا  الت  تعــان  من الحرمــان )ملقع ــا ونقــاق ــا( واليرو  الب ليــر  

 __________ 

 تhttps://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3j-Recommendation-E.pdfانير  (14) 

ــر   (15)  ــيـ   https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-4a-DEGURBA_Manual-E.pdfانـ
 تhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499و 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3j-Recommendation-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-4a-DEGURBA_Manual-E.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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ل  االجتمامير والماوير المحدوة الت  الاج  ا ســـــــــ.ان األحيا  الحضـــــــــرير ال ق رةف ال يم.ن تاتبُّو   ر  ا تدءع 
 علن النتائج الصحير واالجتماميرت

وعق  ملافقر اللجنر اةحصـــــــــــائير علن إنمـــــــــــا  فري  ءبرا  معن  بل ـــــــــــو مباوج تلج  ير لتحداد  - 36
ف ومن ( 16) منـاط  تعـداو األحيـا  ال ق رة واألحيـا  ا ر ال ق رةف  إنجزل تحقــــــــــــــ نـال ف  تعـاريح األحيـا  ال ق رة

البحلث العاملر ف  مجال تكنلللجيال رصد األر ف بد  العمل    ءعل هرا ال قلير مو الجامعال ومؤسقال
بتحل ل رقم  ابتكارا للصــــــــلر القــــــــاتلير ف  عدة بلدانف هــــــــملت اانا وا نيا ونيج رياف ووإعم ف  وقت الح   
ــا لزياوة ج لو  م الدعم  يضـــــــ بتقنيال االءتبار الم دان  والمراتبر المحلير تللن ملاطنلن اةهـــــــــرا  عل  ات وقإدثا

علة تإغير ا الر القيام برســــــم ءرائت األحيا  ال ق رة اســــــتناوا إلن التعداو علن مقــــــتلى مناط  التعداوف وتيام الد
ــائير اللطنير تإوراج تعريح ل حيا  ال ق رة ف  جللر تعداوال القــــــ.ان والمقــــــا ن  العداد من الم.ات  اةحصــــ

األحيا  ا ر ال ق رة“ و ”المناط  الري ير“ لكل  عن طري  إسناو فلال ”األحيا  ال ق رة“ و ”  2020الجارير لعام 
 منققر من مناط  التعداوت

ــب.ر  - 37 ــأ ملئل األمم المتحدةف تالتعاون مو هـــراائهف هـ ــتدامر ف   ل هـــحر الملاروف  نمـ ولضـــمان االسـ
( تجمو ب ن البيـانـال الت  IDEAMAPSنيـام متكـامـل لرســــــــــــــم ءرائت المنـاط  الت  تعـان  من الحرمـان )

ملاطنلن وعمليال رصــــــــــــد األر  والتعداو والمقــــــــــــح وا ر ا من البيانال ةعداو ءريقر ممــــــــــــترار اللد ا ال
ووانامير ووتيقر للمناط  الحضــــــــــــــرير الت  تعان  من الحرمان ف  المدنت وف  األجل القليلف ســــــــــــــتإنتاج  دو 

ــو نقاقا م ــ ا  وســــــ ــبر عن األحيا  ال ق رة واألحيا  ا ر ال ق رة ووصــــــ ن البيانال المتعلقر المباورة بيانال مناســــــ
بنلمير األما ن والملاقو والاصـائص األسـاسـير للمناط  الت  تعان  من الحرمان تمزيد من االنتيام ألن  دو 
المناط  ا ر متجانقــــرت وتمــــمل المباوج الرئيقــــير المتبعر ف   دا الن ج ملا مرا التعاريح الممــــترار والعملا 

ــيرف ورقمنر ب اف وومج عملير رســــــــم ءرائت المجتمعال الم حلير وا ر ا من البيانال المتعلقر تاألإســــــــر الم يمــــــ
الصـــلر القـــاتلير المحليرف وتلســـيو نقا  النمدجر تاســـتادام التعلم اآلل /الداا  االصـــقناع  لتحداد األحيا   

 ال ق رة واألحيا  ا ر ال ق رة انملذج مقتدام ةنتاج البيانال ف  المقتقبلت

ــتإتال البيانال اللارو - 38 ــال  وســـــ ــياســـــ ــو القـــــ ة من البلدان التجريبير األولير للح.لمال المحلير تإغير و ـــــ
والم زانيال لضـمان  ن تصـبح المدن    ر إنصـافا وصـحر وازو اراف ولك الر عدم تر   ا م.ان ءلف الرا ت 
ــترار ــيو نقا  تحل ل و نتاج ءرائت ممــــــــ  ومو تلف ر المزيد من التمليل ل دا الم  لم المؤادف من المقرر تلســــــــ

بـلد تحللل   100مـداـنر ف    1 000وواـنامـير ووتيقـر للمـناط  الحضــــــــــــــرـير الت  تعـان  من الحرمـان أل  ر من  
 ت2023عام 

 
 العينة الوطنية جن المدن -  جي  

مو غياب طريقر ملحدة للقياس وتقنيال تجميو وا ـــــحرف تلاجه البلدان صـــــعلبال جمر ف  إنمـــــا   - 39
ت  (17) ن علن المقــتلى اللطن  تم ل إقليم ال بلد وج راف ته وتارياهمجملعر متقــقر من المدن ألارا  اةبع

وســـتجعل ممـــ.لر التجميو اللطن  من الصـــع ف إن لم ي.ن من المقـــتح لف اةبعن علن الصـــع دان اةقليم  

 __________ 

 تhttps://gh.bmj.com/content/4/2/e001267انير  (16) 

تجميو البيانال علن اةبعن عن عدو قل ل من المدن الت  ليقــت تالضــرورة متمــاب ر ال يم ل البلد من الناحير اةحصــائيرف وال يم.ن  (17) 
 تالمقتلى الحضرا اللطن  وون طريقر وا حر للتجميو

https://gh.bmj.com/content/4/2/e001267
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والعالم  عن البيانال المنتجر محليا علن مقــتلى المناط  الحضــرير والمدنت و قرث ملئل األمم المتحدة وا رو 
المـــــراا  المتعاون ن ب دا التحدا واســـــتجابلا للقلبال اللاروة من الح.لمال بل ـــــو من جير )ع نر وطنير   من

 من المدن( تك ل إنما  نيام تم  ل  من المدن و تاحته لنبعن علن الصع د اللطن ت
 

 ججموعة أدوات رصد امرض للمدن والمستوطنات البشرية المستداجة -  دال 
اســتادام بيانال رصــد األر  وتقنيال التحل ل الج راف  الم.ان  جز ا ال اتجز  من عمليال  صــبح   - 40

ــد العالميرف من قب ل  ــ ت و اومجت  إطرإ الرصـ ــتن رة علن مدى العقد الما ـ ــد الحضـــرا واتااذ قرارال مقـ الرصـ
نداا للحد    دا  التنمير المقــتدامرف والاقر الحضــرير الجدادةف واةطار العالم  للرصــد الحضــراف   و طار ســا

من مااطر الكلارثف اســــــــتاداما مصــــــــاور البيانال  دو إوماجا عميقا ف  نإيم مؤهــــــــرات اف ف  ح ن  ن ج لو 
ــرال تتقل    ــا علن نحل متزااد مؤهــ ــملت  يضــ ــع د المدن هــ ــع د اللطن  وعلن صــ ــد المبدولر علن الصــ الرصــ

ــد لل د   اســـــــتادام  دو التكنلللجيالت و ذ اعحى ملئل األمم المتحدة متقل من   دا  التنمير  11بال الرصـــــ
ف  المائر من االحتياجال المتعلقر  70المقـــــــتدامرف الدا تتضـــــــمن فيه  ع ر مؤهـــــــرال علن األقل    ر من 

تاســــــــتادام رصــــــــد األر  والتحل ل الج راف  الم.ان ف يمــــــــ.ل بنا  القدرال ف  البلدان والمدن و تاحر الملارو 
 ت2015ولليال الملئل مند عام واألووال ذال الصلر  وللير من  

ف وءل ال من ملئل األمم المتحدة وال ري  المعن  برصــــد األر  وعمليال رصــــد 2020وف  عام  - 41
األر  من  جل   دا  التنمير المقـــــــتدامر ف  هـــــــرا ر وبد وا العمل من  جل و ـــــــو مجملعر  ووال رصـــــــد 

ت وقد وإ ــعت  ( 18) 2021ســميا ف  هــباُّ/فبراار  األر  للمدن والمقــتلطنال البمــرير المقــتدامر الت   إطلقت ر 
منيمرف هــــــــــــملت مم ل  النإيم اةحصــــــــــــائير اللطنيرف  40مجملعر األووال  دو تمقــــــــــــا مال من    ر من 

ــال البحلثف والققا  الاااف ومنتج   ــقــ ــاُّ األ اويميرف ومؤســ ــا ف واألوســ ــلقال المدنف ووااالل ال ضــ وســ
األووال علن ملاروف من قب ل البيانال واألووال وحاالل   بيانال رصــــد األر  المقــــتقل نت وتمــــتمل مجملعر

المتم لر ف  اةســـ.ان والمقـــاحال الم تلحر والنقل العام   11االســـتادام وفرا التعلمف تتصـــل تجلان  ال د   
 والتحضر الم.ان ت

  ويجرا تحداج الملارو تاســـــــــتمرارف وتلاصـــــــــل اللجنر التلج  ير الن ل  تالعمل المتعل  تالمجاالل - 42
األربعـــر ذال األولليـــر لمجملعـــر األووالف و   إحـــداث األ رف وبنـــا  اللع ف والقيـــاس والتعلم علن ماتلف  
المقــتليالف وتعزيز الممارســال العاولر لتلف ر البيانال واســتادام ات ومن ءعل مجملعر األووال  دوف يم.ن  

الملارو من الم.ان ن قـــــه لك  للدول األعضـــــا  وســـــلقال المدن وعامر الجم لر الحصـــــلل علن المعللمال و 
ــد األر  والمعللمال الج رافير   ــر برصــ تتم.ن  دو الج ال من ف م الكي ير الت  يم.ن ب ا للمعللمال الااصــ

من   دا  التنمير المقتدامرف فضع عن البيانال واألووال الت  يم.ن    11الم.انير  ن تق م ف  رصد ال د   
 ا ف  مجال للرصدت ن تقاعد  دو الج ال علن الن ل  تج لو 

 
 المراصد الدضرية - هاء 

واصــــــــل ملئل األمم المتحدة وعم إنمــــــــا  مراصــــــــد حضــــــــرير لجمو البيانال علن الصــــــــع د المحل   - 43
واستادام ا ف  اتااذ القرارال المقتن رة تاألولر من ءعل بنا  القدرال والدعم التقن  المباهر ةنما  المراصد  

 __________ 
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لتلجيه تمـأن االحتياجال من الملاروف وتقلير نإيم البيانالف وترت   المؤهـرال  الحضـريرف تما ف  ذلك تقديم ا
  2020حقــــــــــ  األوللير وملا مت ا مو  إطر المؤهــــــــــرال العالميرت وهــــــــــمل ذلك إجرا  عملير تق يم ف  عام   

مرصـــــــــدا الت  تم تحداد ا  321لضـــــــــمان مقـــــــــتلى األوا  الل ي   لجميو المراصـــــــــد البال  عدو ا   2021 و
ه الدعم المحدو األ دا  للتصـدا للتحديال الت  تلاج  ات وهـملت المقـائل الرئيقـير الت   إ  رل نقصا ولتلجي 

الملارو المـالـير العزمـر الســـــــــــــــتدامـر  نمــــــــــــــقت ـاف وعـدما ا ـاـير القـدرال/الابرال التقنـير العزمـر ةنـتاج البـياـنال  
 الحضرير واستادام ات

الحضـــــرير المحلير  ـــــرورير لتلجيه تداب ر االســـــتجاتر   ن المراصـــــد   19-وقد    رل جائحر الف د - 44
ل زمال الصــــــــــــحير من  دا القب ل من ءعل تلل د معللمال مل لقر ومجدير ف  اللقت المناســــــــــــ  إذا اانت 
المراصد تعمل ت.امل طاقت ا ولدا ا ملارو مناسبر ونإيم سليمر ةنتاج البيانال و ذا اانت تربق ا صعل قلير  

ــاعــدة تعمليــال اتاــاذ الق رارال المحليــرت ويقلم ملئــل األمم المتحــدة تــال عــل تــاتاــاذ اةجرا ال العزمــر لمقـــــــــــــ
المراصــــــــــد الحضــــــــــرير القائمر علن تحقــــــــــ ن عمليات ا وزياوة ا ا ت ا ف  إنتاج البيانال العزمر لتلجيه اتااذ 

 القرارال وتق يم   ر القياسال واةجرا ال علن الصع د المحل ت

االفتقار إلن بيانال حضــــرير ســــليمر علن صــــياار ســــياســــال قائمر علن األولر وتصــــميم برامج ويؤ ر   - 45
ــلرت ومو تحر  البلدان نحل زياوة القاتو العمرازا واتااذ  ــرير والتحديال ذال الصـــ ــتج   للداناميال الحضـــ تقـــ

ف الت  يم.ن  ن تدعم القرارال محلياف  نا  حاجر إلن تعزيز نإيم الرصــــد المحليرف من قب ل المراصــــد الحضــــرير 
 تتاتبُّو التقدم المحرزف وتحداد االنتكاسال تاستادام نإ ج وتقنيال جدادةف وصياار سياسال قائمر علن األولر 

وتحتـاج القــــــــــــــلقـال المحليـر إلن تق يمـال ووريـر لحـالـر التنميـر لـدا ـا و لن  ووال وتيقـر لتق يم نتـائج   - 46
ــياســـال وآ ار الاقت واةجرا ال المحدو ةت وتقـــتقيو القـــلقالف ت ضـــل مراصـــد حضـــرير راســـار ومزووة القـ

ــرال المحلير وجمو   تما ــو البيانال المتعلقر تمجملعر من المؤهـــ ي.   من الملاروف اال ـــــقع  تما ال ن و ـــ
 دو البيانال وتحل ل ا لرصـد طائ ر من المقـائل ذال األوللير علن الصـع د المحل   و اللطن ؛ و نمـا  آليال  

دا  التنمير المقـــــــــتدامر والمؤهـــــــــرال الحضـــــــــرير؛ والترويج الســـــــــتادام البيانال الحضـــــــــرير  وائمر لرصـــــــــد   
التاقيت ورســم القــياســال علن الصــع دان المحل  واللطن ؛ ونمــر المعللمال من  جل تعزيز المقــا لر   ف 

 والم افير؛ وتعزيز المقؤولير المحلير عن نإيم المؤهرال الحضرير وتمجيو  قافر الرصد والتق يمت
  

 الخالصة والتوصيات  -  تاسعا  
ال ازال رصــد   دا  التنمير المقــتدامر ذال الصــلر تالمناط  الحضــرير واةبعن عن  دو األ دا    - 47

يقرحان تحديال اب رةف تما ف  ا  ــــــــرورة األءد بتعاريح ممــــــــترار للمناط  الحضــــــــريرف وتقب   ن ج الع نر 
الحضــرير ال ق رة علن نحل ســليمف وذلك من  جل ا الر عدم اللطنير من المدنف و ــمان رســم ءرائت األحيا  

تر   ا م.ــان ءلف الراــ  فيمــا اتعل  تــاالحتيــاجــال الضــــــــــــــامــر ف  مجــال تعزيز القــدرالت ويــدر  العــداــد 
المــراا  من النإيم اةحصــائير اللطنير تلك التحديالف وقد قدم ملئل األمم المتحدة وهــراا و وعما مباهــرا  من
ــنلال األرب  ف  ــتلى اةبعن القـــ ــ د ملئل األمم المتحدة زياوة ف  مقـــ ــيرت ومن ءعل  دو الج لوف هـــ و الما ـــ
 ول إلن الحد   19-إحصـــا ال المقـــتلطنال البمـــرير من جان  الدول األعضـــا ت ا ر  ن جائحر الف د عن
 لو  دو الم.اســ ف األمر الدا   ر ســلبا علن المدن الت      ســاســير امقــتليال ووحدال تقــتند إل  ا ج من

 جمو البيانال وتحل ل ا ورصد ات
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مثام اةطار العالم  للرصـــد الحضـــرا بلصـــ ه إطارا مرنا لصـــياار وتن  د ورصـــد القـــياســـال  - 48 وقد صـــإ
والممارســــال الحضــــرير المتعلقر تالتنمير المقــــتدامر لزياوة مقــــتليال الرءا  ف  المدنف ويم.ن االســــت اوة منه 

اد من ال ايال األءرى المتعلقر تالمدن ألنه ادمج ال يا ل والمؤهــــــرال  لرصــــــد   دا  التنمير المقــــــتدامر والعد
الااصـــــــــر تأ دا  التنمير المقـــــــــتدامر المتعلقر تالمقـــــــــائل الحضـــــــــرير وبالاقر الحضـــــــــرير الجدادة وبالعداد 

ــر الب لير   من ــرير تإغير معالجر العناصــــــ ــل  المناط  الحضــــــ ــلر تمل ــــــ واالجتمامير  األإطر األءرى ذال الصــــــ
ــع عن ماتلف ال ايال المتعلقر تالمدنف  ــتدامر المدن ف  إطار واحدف فضـ ــاوير السـ وال قافير واةوارير واالقتصـ
مثام اةطـار تعـد مراجعـر العـدـاد  ــهف صــــــــــــــإ مـ ل المــــــــــــــمللـير والقـدرة علن الصــــــــــــــملو واألمـانت وف  اللقـت ن قــــــــــــ

لت   إنجزلف مما يجعله  نقــــــ  هي.ل لتلجيه  االســــــتعرا ــــــال المحلير القلمير الت   إجريت مؤءرا و/ و ا من
 عملير و و و نتاج االستعرا ال المحلير القلمير ف  المقتقبلت

  
 اإلجراءات المطلوب جن اللجنة اإلحصائية اتخاذها  -   عاشرا  

 ناللجنة جدعوة إلى القيام بما يلي - 49

مقررة إلحصااااااااااءات  اإلحاطة علما باإلنجازات التي تدققت والموافقة على امنشاااااااااطة ال ) ( 
المستوطنات البشرية لموئ  امج  المتددة للسنوات امربع المقبلة، بما في ذلك العم  الجاري بشأن أنشطة  
بناء القدرات اإلقليمية، واإلطار العالمي للرصااااد الدضااااري، وإطار الخطة الدضاااارية الجديدة، ون   العينة  

كااني، وتعلي  حادود امحياااء الفقيرة وامحيااء  الوطنيااة جن الماادن، والمراصااااااااااد الدضااااااااارياة، والتدلياا  الم
 ؛الفقيرة، على الندو المبين في هذا التقرير غير

اإلحاطة علماا بالتقادم المدرز في نشااااااااار التعريف العاالمي للمنااطد الدضااااااااارية للمدن   )ب( 
 ؛2020وخطة تنمية القدرات بعد إقرارها في وقت سابد في عام 

لدضااااري وجواصاااالة تنفيذن كجتء جن اسااااتراتيجية عالمية  إقرار اإلطار العالمي للرصااااد ا )ج( 
قة للمناطد الدضرية على نطاق جنظوجة امج  المتددة  تجنسَّ

 


