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 ومستدامة وقادرة على الصمودوآمنة  للجميع شاملةوالمستوطنات البشرية : جعل المدن  ١١الهدف 
 المناطق المحيطة بالمناطق االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية و اإليجابية  : دعم الروابط  أ-١١  الغاية 

 واإلقليمية  ةالوطني  التنميةتخطيط الريفية من خالل تعزيز المناطق لحضرية و 
وطن:  ١-أ -١١  المؤشر حضرية  سياسات  لديها  التي  البلدان  االستجابة عدد  )أ(  على  قادرة  إقليمية  إنمائية  خطط  أو  ية 

 للديناميات السكانية؛ )ب( وكفالة تحقيق تنمية إقليمية متوازنة؛ و )ج( زيادة الحيز المالي المحلي. 

 المعلومات المؤسسية  

 : الراعية  المنظمة 
 ( موئلبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )ال

 (UNFPA)  صندوق األمم المتحدة للسكان

 تعاريف المفاهيم و ال

 : ريفاتعال
 : السياسات الحضرية الوطنية وخطط التنمية اإلقليمية

ة من عملية حكومية متعم  ها  ُتعرَّف السياسة الحضرية الوطنية على أن    دة للتنسيق مجموعة متماسكة من القرارات المستمد 
طويل و مثمرة وشاملة ومنيعة  تنمية حضرية    تعزيزوتعبئة مختلف الجهات الفاعلة من أجل رؤية وهدف مشتركين من شأنهما  

 .1أكثر تحوالا و األجل 
إطار    أو  خطة، مصطلحات مثل  ليتناسب مع سياق كل دولة وقد يشمل، حيثما ينطبق ذلك  األساسيع هذا التعريف  يتوس
 المذكورة أعاله. المؤهالتتتماشى مع  شرط أن ،حضرية وطنية ستراتيجيةا أو عمل

 .فقط لوطنيويتم تطبيقها على المستوى دون ا التعريف نفسهبع خطط التنمية اإلقليمية ، تت  على غرار ذلكو 
 
 :  التي تستجيب لديناميات السكانالسياسات الحضرية الوطنية  

في    واالتجاهات والتوقعات  للقضايا المتعلقة بتركيبة السكان   السياسات الحضرية الوطنيةتناول  مدى  هذا المؤهل األول    يدرس
 في تحقيق أهداف وغايات التنمية.  هذا اإلطار

، وتوزيع والكثافة الجغرافية، وحجم األسرة وتكوينها، والتنقل والهجرة  الجغرافي  توزيعالسكان، والحجم    السكان   تركيبة  تشمل -
 .من أهداف التنمية المستدامة 17.18د في الهدف ، على النحو المحد  العمر والجنس وتصنيفهما

 .مرور الوقتتركيبة السكان مع تغييرات في ال إلى تجاهاتاالتشير   -
  أن تضمن   السياسات الحضرية الوطنية  ويجب علىمرور الوقت  ع حدوثها مع  ها تغييرات متوق  على أن    التوقعاتف  عر  تُ   -

 معالجتها بشكل جيد.
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 أسئلة أساسية للتقييم:
المناسب    - الوقت  ، واالتجاهات ية والريفيةالحضر   المناطق  سكان  تركيبة  حولإلى أي مدى تتوفر بيانات جيدة وفي 

 ؟ومراقبتها  هاوتنفيذأو خطط التنمية اإلقليمية    السياسات الحضرية الوطنيةفي تطوير    لكي ُتستخدم  ذات الصلة   والتوقعات
  خطط التنمية اإلقليمية إلى تركيبة السكان أو    /و  السياسات الحضرية الوطنيةتدخالت    / اتيجياتإلى أي مدى تشير استر   -

 إلطار الزمني للخطة؟ خالل ا ذات الصلة واالتجاهات والتوقعات
 

 :   المتوازنة اإلقليميةضمان التنمية  
، بما في ذلك المدن  من المستوطنات البشرية  اا  متوازناا نظام  تضم  مكانياا منطقة متماسكة    وجود  المؤهل الثاني تعزيز  يستلزم

التسلسل الريفي  بالنظر إلى    ال سيما  والمكاني،التفاوت االجتماعي واالقتصادي والبيئي  ج  عال  ات الحضرية، وتُ الممر  و   والبلدات
 . الحضري المت صل

 
 أسئلة أساسية للتقييم: 
بما في ذلك التنمية  ،إلى أي مدى تأخذ السياسة الحضرية الوطنية في االعتبار الحاجة إلى تنمية متوازنة لإلقليم ككل   -

 ات الحضرية؟ الممر  القرى والمدن والبلدات، بما فيها  التي تشمل المتباينة والمتكافئة لجميع أنواع المستوطنات
المحيطة والمناطق  بين المناطق الحضرية    القتصادية والبيئية والمكانيةوااالجتماعية    في الروابط  ُينظرإلى أي مدى    -

 ؟ التسلسل الريفي الحضري المت صل بهدف تعزيز الريفية المناطق و الحضرية  بالمناطق
 

 زيادة الحيز المالي المحلي:  
تعريف   أن    يمكن  على  المحلي  المالي  لتحسين  الحيز  المتاحة  المالية  الموارد  واالقتصادية ه مجموع  االجتماعية  الخدمات 

، على جميع المستويات التي تت خذهاوالقرارات ذات الصلة  لموازنة الحكومات على المستوى المحلي نتيجةا  المقد مة األساسية
 . الماليالحكومة  وضع باستدامة  المساسدون  من
 
 أسئلة أساسية للتقييم: 
تقديم الخدمات في سبيل تنفيذ السياسة و ير الموارد المالية المحلية  توففي االعتبار    السياسة   تأخذ هذهإلى أي مدى    -

 ؟االجتماعية واالقتصادية األساسية 
تنفيذ السياسة وتقديم   في سبيلال  فع  الموارد المالية بشكل  ستخدام  القدرات البشرية المطلوبة الالسياسة    تقي مإلى أي مدى    -

 الخدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية؟
 

 : التطوير 
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المتعلقة    مشاكلال  حديدوت  إمكانية تطبيق السياسة  تأخذ في االعتباريشير التطوير إلى مسارات وعمليات تطوير السياسة التي   
 الموافقة عليها. وصوالا إلى  تشكيلها/ صياغتهاو ، الناتجة عنها فرصالو  بها
 
   :التنفيذ 
مراقبة  االلتزامات التشريعية أو المالية، بما في ذلك    /اإلجراءاتب  القيام  مقترح السياسة من خالل  تقديميشير التنفيذ إلى   

  ها.وتقييم  السياسة بشكل مستمر
 
 :األساس المنطقي 

 ١-أ-١١ الغاية لسياسات الحضرية الوطنية في تحقيق تساهم ا أن يمكن
 
المشاركة والشراكة والتعاون    يساهم في تعزيزيجب أن    هاوتنفيذالسياسات الحضرية الوطنية  تطوير  أن   هذا المؤشر    يعتبر 

  على   السياسة الحضرية الوطنية وخطط التنمية اإلقليمية  عتشج  .  في ما بينها  ر الحوا  لوأن يسه  والتنسيق بين الجهات الفاعلة  
  و أ وطنية  سياسة حضرية    اعتماد  عبرالحكومة    التي تبذلها  ةقد المنس  و الجه  تساهم  والمترابطة، إذ قة  التنمية الحضرية المنس  
من خالل ربط السياسات   ، وذلكةالمتوازنع الحضري المستدام والتنمية اإلقليمية  تحقيق التوس    في  ،خطط التنمية اإلقليمية
بينها ما  في  الحكو   ووصل،  القطاعية  والمحليةالسياسات  واإلقليمية  الوطنية  الروابطمية  وتعزيز  الحضرية   ،  المناطق    بين 

 التنمية اإلقليمية المتوازنة.    بفضلوالمناطق الريفية الحضرية  بالمناطق والمناطق المحيطة
 
ويمكن  ياسات الحضرية الوطنية المستدامة،الس ما يخص  في الذي يحرزه العالمم لتقد  لتقدير ا اا  جيداا سر مقياهذا المؤش   وف ري

.  المجالالالزمة في هذا    توصياتالوضع    للمساعدة فيأوجه القصور التي تشوب هذه السياسات  تحليل  لاستخدامه كأداة  
للمؤش  و  د ر  يمكن  البلدان    أن يحد  الشراكة والتعاون بين جميع   من شأنها أن تعززالتي  الممارسات والسياسات الجيدة بين 

م نحو األفضل،و بحد ذاتها  عمليةال  رك ز علىي ، وهوالجهات المعنية الهدف   التحق ق منكما يساهم في  يسعى إلى إحراز تقد 
ر.  حضريةعوامل    تنطوي على التي  رات أهداف التنمية المستدامة األخرى  ومؤش    ١١   على مستوى   ويمكن تطبيق هذا المؤش 

ة  ا من  يمكن أن يغط ي، أي أقضيةعد   .على الصعيد الوطني التحديات الحضرية بطريقة أكثر تكامالا ويعالج  المناطقعددا
 

د على أهمية      ١-أ-١١  صياغة المؤشر  ضمن   الوطنيةلسياسة الحضرية  الصريح ل   دمج ومن شأن ال تحقيق التكامل أن يؤك 
القطاعات واألقاليم واألقضية الجهات    ، والتنسيق بين  الوطنيالمعنية  بتوجيه من  القدرة على  على الصعيد  لتعزيز  صنع  ، 

دعم    قادرة على  لحضرية الوطنيةالسياسات ا  أن  األدل ة    تبي ن  . وقد   ١-أ-١١  المؤشربات  متطل    قدرة على تلبيةأكثر    اتسياس
والبيئية االقتصادية واالجتماعية  اإليجابية  ا   الروابط  بين  المتسق  التوافق  أعلى مستوى  من خالل  القطاعية على  لسياسات 

ع الحضري   بما يدعم  ،حكومي ع الحضري في العالممع تزايد  و .  2المستدام والشامل   التوس    من الواضح اليوم أن    بات،  التوس 
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ع الحضري قوة رئيس  وأن    ، حدودها  خارج نطاقتداعيات    تخل فكيفية إدارة المدن وتخطيطها   لتنمية الوطنية  ة في تحقيق االتوس 
 والمستدامة. 

 
ع الحضري قد شك ل  ال شك  في أن    م االجتماعي حافزاا لل  على مر التاريخ  التوس   أثبت جدواه فيبل  ال  ،  نمو االقتصادي والتقد 

الموارد   أكبرحماية  بكفاءة  استخدامها  تغي  الطبيعية وضمان  آثار  والتكي  ، وتخفيف  المناخ  أن  ف معه.  ر  التأثير   غير  هذا 
ع الحضري السريع و/ أو غير   يخل فحيث يمكن أن  ما في البلدان النامية  ال سي    –ئي  بشكل تلقا  ال يحدثاإليجابي   التوس 

والزحف الحضري  زيادة االزدحام،    ، وذلك بسببالبيئيو   االجتماعيو   االقتصادي  سلبية على الصعيد  ةخارجي  المخطط له آثاراا 
ات المقد مة  الخدملم تواكب  ما –هابينالسائدة  نزاعاتوال ةفئات االجتماعيبعض ال تهميش، و العشوائي، والطابع غير الرسمي

ان، وأنماط الهجرة إلى المدينةع العادل  يوالداخلي، والتوز النمو السكاني الطبيعي  البنية التحتية  و   ينبغي ، وما إلى ذلك.  للسك 
ة  مسألة وطنية  التوسع الحضري    أن  أن تدرك  الحكومات  على   د،  وبالتاليقطاعات.  تطال عد  السياسات الحضرية الوطنية    تحد 

ع الحضري  لالستفادة من اإلطار المناسب السياسة الحضرية الوطنية   تسل ط .خارجيةأضرار  ما قد يرافقه منوتخفيف  التوس 
 رأسي وأفقي بين تنسيقوتسمح بوجود  جع  وتش    ،التنمية المستدامة للمدن  فيتأثير السياسات الحكومية القطاعية    الضوء على

 على أفضل وجه. اإلدارات الحكومية وسياساتها في سبيل تحقيق هذه التنمية 
 
رؤية  إلرساء  ة  يمستويات الحكومالمن التعاون والتنسيق بين مختلف    أعلى  درجة  تحقيقعلى    ويشجع هذا االعتبار بدوره 

تضطلع  و . بشكل فع ال ية واإلقليميةتعزيز تخطيط التنمية الوطنما يساهم في ب تنفيذها،العمل على و وطنية للتنمية الحضرية 
المعنية   الوطني  الجهات  المستوى  الحضرية    صنع  عملي ةبعلى  و السياسة  الترابط  القطاعات بين    التنسيقلضمان  مختلف 

 تنفيذال  كما أن  .علىاألسفل إلى  األسفل ومن  األعلى إلى  األ  جميع مستويات البلد منعملية تشرك  ، في  والمستويات الحكومية
مختلف تعبئة  تسهم في  و ،  التعاون و   المشاركةو   التمكين  تقوم علىبيئة مؤسسية    يحت م تهيئةلسياسات الحضرية الوطنية  الناجح ل 

عد  وتُ .  هذه السياساتلتنفيذ  دة  محد  شفافة و مسؤوليات    وضعلتعاون في  ، وتضمن ائهاوبناقدراتها  م  ييالمؤسسية وتق مستويات  ال
المواطنين ودورها    عالقتها القريبة مع   إلىاا نظر السياسات الحضرية الوطنية،  تنفيذ  اا في  رئيساا  شريكالحكومات دون الوطنية  

ة والمحلية،  محل سياسات وخطط التنمية اإلقليمي  يمكن لهذه السياسات أن تحل  ، ال  والبنية التحتية. وبالتالي  في تقديم الخدمات
ال سيما بهدف ،  وبلورتها على المستوى الرأسي  على المستوى األفقياءمتها  وتعتمد على مو   تعزيزها  بل على العكس تساهم في

أو التخفيف    ر المناخف مع تغي  التكي    وأتطوير البنية التحتية    وأمعالجة التحديات العابرة للحدود مثل اإلدارة المستدامة للموارد  
 الريفية. و الحضرية  بين المناطق الروابطتعزيز أو  من آثاره

 
الوطنية  ،  أخيراا الحضرية  السياسات  إلى  النظر  شامل  بوصفها  ينبغي  التنسيقإطار  المستويين    لتعزيز  الوطني  بين  دون 

ع الحضري لرؤية مشتركة    وفقفي ما بينها،    المواءمةو   ،الخطط والسياساتمن حيث  ي  والمحل   لتسلسل الحضري ل  مراعية  لتوس 
في تصنيف البيانات والترسيم   اأساسيا   اعنصرا   للجانب الحضري والريفيهذا االعتبار  عد   ويُ .  الريفي وشبه الحضري المت صل

بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق    الترابطأهمية  االعتراف ب  التخطيط اإلقليمي، غير أن    إطار   اإلداري في
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النظم    األموال   ورؤوسالناس والموارد الطبيعية    قالتي تظهر من خالل تدف  )الريفية  المناطق  الحضرية و  والسلع وخدمات 
التنمية اإلقليمية    تحقيق  يزداد أكثر فأكثر من حيث مساهمتها في اإليكولوجية والمعلومات والتكنولوجيا واألفكار واالبتكار(  

المثال  الحضرية الجديدة  الخط ةتؤكد  و المستدامة والمتكاملة.   المناطق   نسبةخفض  ضرورة  على    على سبيل  التفاوت بين 
العادلة وتشجيع  الحضرية والريفية في سبيل   التنمية  فإن   .  التواصل في ما بينهاتعزيز    الغاية   هي  أ -١١  الغايةوبالتالي، 

 الريفية المناطق  و   والمناطق المحيطة بالمناطق الحضريةالمناطق الحضرية    واضح بشكل  و أخذ في االعتبار  ت  التي  ةالوحيد
  الذي يساهم في تعزيزاإلطار المناسب  السياسات الحضرية الوطنية    ُتعد    ، في حينالمدنالمعني ب  ١١الهدف    إطارضمن  

نظراا ،  الموارد بشكل عادلتوزيع  نحو  نحو أنماط االستهالك األكثر استدامة و وتوجيهه  الحضرية والريفية    التدفق بين المناطق
 تحقيق التوازن بين المنافسة والتضامن بين أقاليم الدولة.  قدرته على إلى
 
 ومراقبتها العالمية الخططتنفيذ لمهّمة على نطاق واسع السياسات الحضرية  
الوطنية    تسمح  الحضرية  القطاعاتبات    إذاا السياسات  متعدد  نهج  و باع  الالزم  بإجراء  ،  والرأسي  األفقي  المؤسسي  التنسيق 

ع الالت   الناجمة عن   تحدياتاللمواجهة   ها تتجاوز حدود المدينة. لقد  أن    بات من المعروفالتي    والفرص الناتجة عنه  ي حضر وس 
ع الحضري   اهتمامهاات الحكومية الدولية بالفعل  ي  أظهرت االتفاق  راا في سبيل تحقيق  بالتوس  وهو ما    ة،التنمية المستدام  مؤخ 

ع الحضري. إال  أن  المستقل    ١١لهدف  ا  للتنمية المستدامة الذي ضم    2030خط ة عام    في  برز  عدداا كبيراا من  حول التوس 
المستدامة األخرى   التنمية  ا  ينطوي  أهداف  ، اعتمد  2030خط ة عام  في أعقاب  فحضرية واضحة.    وآثارأبعاد  على  أيضا

الثالث(   المستدامة )الموئل  المعني باإلسكان والتنمية  المتحدة  خارطة    ة الجديدة، وهي بمثابةالحضري  الخط ة مؤتمر األمم 
اتفاق    ، على الرغم من أن  وأخيرااد معايير عالمية جديدة للتنمية الحضرية المستدامة.  تحد    ، طريق للسنوات العشرين القادمة 

ع الحضري إدارة    فإن  ،  ُيشير إلى المدن بشكل واضح   خ الباريس بشأن تغير المنا  تزال ضرورية لمعالجة مسألة تغي ر ال    التوس 
رةثلثي المساهمات    أن    نظراا إلى،  المناخ اسات  السيُحددت  وقد  .  3حضرية   بشكل واضح مسائل  تتضمنالمحددة وطنياا    المقر 

لتنفيذ  الحضرية الوطنية كأداة رئيس وسيلة يمكن أن تستخدمها    هي  نظراا إلى أن  هذه السياساتورصدها،    مماثلة  خططة 
ع الحضري لحكومات لتسخير ديناميات ا  .التنمية الوطنية تحقيق فيالتوس 
 

هذه    إلى ضرورة أن تكون السياسات الحضرية الوطنية  حول  الموئل الثالث    الصادر عن  تقريرال  أشار،  على سبيل المثال
 ة لقياس تحقيقأن تصبح أداة رئيس ينبغيو ، تنفيذ أهداف التنمية المستدامةجدي ة نحو  مساعيمن أي   مهماا  جزءاا السياسات 

ل السياسات الحضرية الوطنية،  وكما هو موضح أعاله  .هذه األهداف   الغاية تحقيق  إطاراا مناسباا بشكل خاص يساهم في    تشك 
الذي يسمح بتنفيذ أهداف التنمية الحضرية الواردة في    الالزمار  في إنشاء اإلطبشكل عام  ، ويمكن أن تكون مفيدة  أ- ١١

المستدامة.    ١١لهدف  ا التنمية  أهداف  المثالمن  سبيل  الجديدة  تشير،  وعلى  الحضرية  واضح   الخط ة  أهمي ة   بشكل  إلى 
بالدور الطليعـي للحكومـات    وتعترف،  النموذجي الحضري الذي تدعو إليه  تحقيق التحولفي    السياسات الحضرية الوطنية

 
3

 Sustainable Urbanization in the Paris Agreement. Comparative review for urban Habitat, 2016, -UN
content in the Nationally Determined Contributions (NDCs)  
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]...[ في وضـع وتنفيــذ سياســات وتشــريعات حضـرية شــاملة للجميع وفعالة مــن أجــل التنميــة الحضــرية المسـتدامة  الوطنيـة  
م تقرير المبادئ ا،  ذلك  فضالا عن (.  b.15  -   الخطة الحضرية الجديدة )   اا  عملياا الحضرية الريفية نهج  لروابط ألساسية ليقد 

الحضرية  سياسات  المجموعة  ويمكن اعتبار  .  4السياسات  من خاللبما في ذلك    ،تعزيز التماسك اإلقليميتساهم في    وإجراءات
اا في  أطر إضافية مهمة    على أن هامنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  والريفية الصادرة عن   تعزيز الروابط  جد 

 .5وتلك المحيطة بالمناطق الحضريةاالجتماعية واالقتصادية عبر المناطق الحضرية والريفية 
 
رةلمساهمات  ية التي تشملها االعوامل الحضر أداة لتنسيق    أيضاا   السياسات الحضرية الوطنية  اعتبار، يمكن  أخيراا   وطنياا   المقر 

المستوياتعبر   التكي  لو   ،والقطاعات  مختلف  مبادئ  تغي  تعميم  مع  آف  من  والتخفيف  المناخ  اتفاقية  ر  تنفيذ  أجل  ثاره من 
 .6باريس 

 
  قابل للقياسال عملية المؤشر  إنشاء مؤهالت  
ل، يمكن  الحضرية العالمية ومراقبتها  الخطط األساسي في تنفيذ    لنظر إلى دور السياسات الحضرية الوطنيةبا  تبني   أن يشك 

بشكل   يؤه لهاكما    تعزيز التنمية الحضرية المستدامة،السياسي ب  التزامهاعلى    اا قوي  اا مؤشر   هذه السياساتالحكومة الوطنية ل
المفترض.  لعمليةالهذه    ر مؤش  استخدام  من خالل    من أهداف التنمية المستدامة   أ- ١١  الغايةخاص لقياس   م  يقي    أن  ومن 

ر ، تحقيق آثارهاو غايات خط ة التنمية المستدامة  نتائج    بالوصول إلى   تسمحبيئة    تهيئةم المحرز نحو  التقد       ١-أ-١١المؤش 
ر األسس التي  تعريف هذا  ُيرسيإذ   وسائل قابلة للقياس.  اعتماد  من خالل    ، وذلك   ١-أ -١١  الغايةتحقيق    يةكيف  تبي ن  المؤش 

 مؤهالت  ثالثة  وجود  مع  السياسات الحضرية الوطنية وخطط التنمية اإلقليمية   المراجعة المقترحة للمؤشر تكم لفإن    وبالتالي،
د  .حجانب أ-١١ الغايةالوصول إلى متطلبات  سبل تحد 

 
السكانالسياسات والخطط    ضرورة استجابةبل  المؤهل األو    يتمث ل فلديناميات  السياسات والخطط في،  أحدث   إطار  وضع 

لتنفيذ أساسي  شرط  الشاملة  والديمغرافية  المكانية  والتوقعات  حين  بنجاح  هاالبيانات  في  في    يعود،  التي السبب  التحديات 
اني الذي يتغل ب على    إلى السريع    التوسع الحضري يفرضها    أولويات  إضافةا إلى،  التخطيطالسياسة و   إطارتنفيذه  النمو السك 
األمر الذي يثقل  ق الحضرية الحاليين والمستقبليين،  ان المناطلتنمية الشاملة لجميع سك  تأخذ في االعتبار اال  التي    السياسة

التحتية والخدمات    كاهل ويالبنية  في  تسب  المقد مة،  اجتمب  االتجاهات توق ع    فإن  وبالتالي،  اعية واقتصادية وبيئية.  أضرار 
ع الحضري لتخطيط للحكومات با يسمح  السياسات والخطط تحليلمرحلة   خاللواالحتياجات الديموغرافية  بشكل مسبق  للتوس 

من   جتماعياالرر  ضلل  تحدث إحداثاا كلفة  بطريقة أكثر فعالية من حيث الاألراضي والبنية التحتية  العدد الكافي من    وتوفير

 
4

، الروابط الحضرية الريفية: المبادئ األساسية: إطار العمل لتعزيز التنمية اإلقليمية المتكاملة  2019برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،   

(Vers_Arabic.pdf-GP-content/uploads/2019/08/08082019_URL-npolicyplatform.org/wphttp://urba ) 
5

 -ciplesPrin-OECD-https://www.oecd.org/cfe/BrochureOECD, 2019, OECD Principles on Urban Policy (

-development-) and OECD Principles on Rural Policy (https://www.oecd.org/rural/ruralPolicy.pdf-Urban

conference/documents/Rural-principles.pdf) 
6

 Addressing Climate Change in National Urban PoliciesHabitat, 2016, -UN 

http://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2019/08/08082019_URL-GP-Vers_Arabic.pdf
https://www.oecd.org/cfe/Brochure-OECD-Principles-Urban-Policy.pdf
https://www.oecd.org/cfe/Brochure-OECD-Principles-Urban-Policy.pdf
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عملية تطوير السياسات والخطط الحضرية هذه    تشك لوقد  وإصالحه وتحديثه.    العشوائي  الحضري   التوسعاستيعاب  محاولة  
ا   األخرى من الهدف  مؤشرات  ال  وتحقيق،  انات الوطنية عن المناطق الحضريةجمع البي  عملية  مناسبة لتحسينفرصة  أيضا

 هذه التدخالت. مثل لرصد نتائج أسس بناء، فضالا عن المستدامة من أهداف التنمية  ١١
 
وشبه    الريفي   للتسلسل الحضري   جابةا است  ،التنمية اإلقليمية المتوازنةتضمن  أن    السياسات والخطط   من المؤهل الثاني  ب  يتطل   

واسعاا وأن تأخذ   اا  إقليمياا منظور أن تت بع السياسات والخطط على يجب و .  ١-أ-١١ الغاية المشار إليه في المت صل الحضري 
  التفاوت االجتماعي واالقتصادي والبيئي لتجنب    ، الفي االعتبار الروابط والتدفقات من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية

ا لتعزيز نقاط القوة الممي    فحسب، بل   وتقليصهبين األقاليم   في    بين هذه المناطقوتشجيع التفاعالت    في هذا اإلطار  زةأيضا
ط على نطاق إقليمي تحقيق مثل هذا المنظور للسياسات والخط  ويمكن.  بأكثر فعالية ممكنة  النمو المستدام للبالد   سبيل تحقيق

 وطنية.خطط إقليمية وسياسات  عن طريق اعتماد،  أعلى من المدن
 

الثالث  ،  أخيراا  المؤهل  المالي  بتعزيزيتمث ل  إلى .  المحلي  الحيز  اإلقليمية   أن    فنظراا  التنمية  وخطط  الوطنية  التنمية  خطط 
الح بالتنمية  المتعل قة  المسؤوليات  بلورة  في  تساهم  والمركزيةالمتكاملة  تنسيقاا  أكثر  بشكل  الضروري ،  ضرية  تتمت ع أن    من 

.  بنجاح  لسياسات والخططا  هذه  تنفيذمن أجل    ،مسؤولياتها  لتأديةالموارد المالية الكافية  بالحكومات دون الوطنية والمحلية  
المحلية  على  يجب    وبالتالي، المستويات  إلى  المركزية  المستويات  االختصاصات من   أن يكون مصحوباا بتخصيصنقل 

تعزيز قدرة الحكومات المحلية من الضروري  تقليص الموازنات الحكومية، ف  وفي حالاالستقاللية.  بمتناسب للموارد المالية و 
وهو    ،ومة المركزيةالمالية من الحك  وعدم االعتماد بشكل كبير على التحويالتوتنويعها  المالية    هامواردو على توسيع إيراداتها  

ة والقابلة  راضي الواضح مع إطار سياسة األ  تتماشى  قيمة األراضي  لتحصيل ، وآليات أفضل  أكبرمالية  يتطل ب قوة وقدرات    ما
على سبيل المثال التعاون مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات والبنية التحتية.  أي  ،  شراكات مالية مبتكرةللتنفيذ، إضافةا إلى  

خطيط، الحضرية الراسخة وأهداف الت  خاضعة للسياسةأن تبقى  السياسات واآلليات المالية    على  ، يجب في جميع الحاالتو 
،  السياسات الحضرية الوطنيةالمركزية جزءاا ال يتجزأ من إطار عمل    المالية من الحكومة  أن تكون التحويالت  ينبغي  في حين

بالخطط اإلقليمية   اا ثيقو   اا ارتباط   ترتبطأن  أنظمة المالية العامة المحلية    على  يجبو   ،هذه التحويالت العدالة اإلقليميةتراعي  وأن  
 .ات باع أنماط مستدامة للتنمية تحفيزالمحلية من أجل 

 
 مفاهيم:ال 

على نطاق أوسع أداة و   أ -١١  الغايةإطار عمل مناسب لتحقيق  عبارة عن    وهي  –السياسات الحضرية الوطنية  إن تقديم  
 قابلة للقياس، وإضافة ثالثة مؤهالت  خطط التنمية اإلقليميةو   –جداول األعمال الحضرية العالمية  معترف بها لتنفيذ ورصد  

 أيضاا   ، بلفحسب  وتنفيذها  أ-١١الغاية  قياس  وقابلية ل  أكثر مالءمة  ١-أ -١١المؤشر    من  يجعلال  ،  كشرط لنجاحها  إليها
م في إحراز يساهم  .ةالجديد ةالحضري والخط ة أهداف التنمية المستدامة في ما يتعل ق بعلى نطاق أوسع   تقد 
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 تجميع من    أخرى وأنواع    هو يخضع للتحليالت اإلقليمية، و جميع البلدان والمناطقفي    مراجعته  تالذي تمهذا المؤشر    يالئم
 على مستويات إقليمية متعددة.  هتطبيقفي حين يمكن   على سبيل المثال، حسب مستوى التنمية، البيانات وتفصيلها

 
أفضل  زيادة الوعي والمعرفة حول  و   ،الحضرية الوطنيةتنفيذ السياسات    مراقبةر في  هذا المؤش  رصد    ُيسهم  ،على نطاق أوسعو 

العمليةباالمتعلقة  الممارسات   هذه  في  المستدامة  الحضرية  ظل  و   .لسياسة  التخص  في  تغط يها  صات  تعدد  السياسات التي 
رة لجمع البيان  ، فإن  العالمية  الخططوالدور الذي تضطلع به هذه السياسات في    الحضرية الوطنية ات وتحليلها  العملية المطو 

من تكون أكثر تمكيناا    حضريةالسياسات  لصنع البيئة    إلنشاءالخطوات الالزمة    تحديدفي    تساهمر  يسمح بها هذا المؤش  التي  
على سبيل  فأهداف التنمية المستدامة األخرى.  ستدامة واألبعاد الحضرية وراء  من أهداف التنمية الم  ١١دعم الهدف    حيث

أوجه القصور التي تشوب هذه  تحليل ألهداف التنمية المستدامة على  اا السياسات الحضرية الوطنية وفق رصد  ساعد ي، المثال
 صة وتحديد أفضل الممارسات.صياغة توصيات مخص   بهدفالسياسات 

 
 التعليقات والقيود: 

من الشركاء اآلخرين مثل منظمة   عددمع    برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق األمم المتحدة للسكانيعمل  
من الدول األعضاء    حديثةجمع معلومات  من أجل    ،ورابطة "مدن بال أحياء فقيرة"التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

موت   صلة بالسياسات الحضرية الوطنية وعملية تنفيذها.ومسائل أخرى ذات  المؤهالت الثالثة    حول   معلومات   7المسح  نتائج  قد 
ة  لقد  للسياسة الحضرية الوطنية.  حول الوضع العالمي  2020  العام  تقرير  خدم فيُتست بناءا   مهم ةبلدان معلومات    قد مت عد 

، 82018عام  للالسياسات الحضرية الوطنية  التي تعتمد على مجموعة بيانات       ١-أ-١١ر  على المؤهالت المحددة للمؤش  
ة مع الوزارات والجمعيات اإلحصائي  بشكل روتينيوالمتابعة    بشكل أكبر  تنمية القدرات  يتطل ب  رالمؤش    هذا  نجاح  غير أن  

الفرعية   للعناصرضمان فهم جيد  تجاوز المستويات الوطنية من أجل  بعض األحيان    وفي،  الوطنية على المستويات الوطنية
 الثالثة.

 

 المنهجية 

 ساب:تحطريقة اال
مدى تطوير أو تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية أو    حولع التقدم المحرز  تتب  ي م و يقي  المنهجية إطاراا لتقييم السياسات    تت بع

 لتغطية أو تلبية المعايير التالية: ، وذلكخطط التنمية اإلقليمية على مستوى الدولة
 لديناميات السكان االستجابة  (أ

 التنمية واإلقليمية المتوازنة ضمان  ( ب

 
https://drive.google.com/file/d/1-المي حول السياسات الحضرية الوطنية على الرابط التالي: من المسح الع 27راجع السؤال رقم  7

zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing 
8

  -ttp://urbanpolicyplatform.org/wphHabitat and OECD, 2018, Global State of National Urban Policy (-UN

)  NUP1.pdf-Report-content/uploads/2019/11/Global 

https://drive.google.com/file/d/1-zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing
http://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2019/11/Global-Report-NUP1.pdf
http://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2019/11/Global-Report-NUP1.pdf
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   تعزيز الحيز المالي المحلي  ( ج
 

 ، يتم فحص هذه السياسات لتنمية اإلقليميةوخطط ل  سياسات حضرية وطنية  تعتمدالبلدان التي    بالنسبة إلىو   ،بشكل أساسي
المؤه الت للتأكد من   المذكورة أعاله  أن ها تغط ي  المؤهالت  وتوثيق  تسجيليتم    ، فيمابشكل متناسق  الثالثة  أن ها   هذه  على 

. هاأو تعمل حالياا على تطوير   تعتمد سياسات حضرية وطنية  ال   لبلدان التياخطوات نحو تطوير سياسة مماثلة، وذلك في  
 في جميع البلدان.  هذه السياسات وضعضمان التغطية الكاملة حول  بهدفهذه البلدان  ل  توضع عالمة صفر

 
.  وإمكانية إجراء مقارنات أثناء تحليل السياسةلحفاظ على الموضوعية  ل ل مؤهل، وذلك  لك  يتم استخدام خمس فئات تقييمي ة

ل  الوطنية واإلقليمية:  والخطط  السياساتفي    ،عناصر تساهم في تحقيق كل مؤهل  إدماجلمدى    اا تدريجياا  هذه الفئات تقييم  وتشك 
 

)ال توجد    من هذا النوع  الدولة سياسةال تطور أو تنفذ  أو    ،السياسة إلى المؤهل  اعتمادوثيقة  ال تشير  :  األولىالفئة    ●
 سياسة حضرية وطنية(

السياسة    تحليلفي    واردغير    هلكن  بعض الشيء إلى المؤهل المحدد،  السياسة    اعتماد  وثيقةتشير  :  الثانيةالفئة    ●
 الخاصة بهاتوصيات الو 
 غير مفهوم أو يساء تفسيره  ه، لكن  المحددالمؤهل  السياسة  اعتمادوثيقة تشمل : الثالثةالفئة   ●
ة قطاعات،منظور    منالسياسة المؤهل المحدد    اعتماد  ثيقةو تشمل  :  الرابعةالفئة    ● توصيات   وجود  دون   من  يغطي عد 

 سياسة واضحة 
دالسياسة المؤهل المحدد    اعتماد  وثيقةتشمل وتدمج  :  الخامسةالفئة    ● من    مستخلصةتوصيات سياسة واضحة    وتحد 

 المؤهل 
 
 على النحو التالي:   تحديد نسبة مئوية لكل فئةيتم  
 

 في المائة  صفرولى: الفئة األ  ●
 في المائة 25واحد إلى  الفئة الثانية:   ●
 في المائة 50إلى  26: الثالثةالفئة   ●
 في المائة 75  إلى  51: الرابعةالفئة   ●
 في المائة  100إلى  76: الخامسةالفئة   ●

 
لمؤهل الذي تم تحليله، مع العلم ا  تعتمدبناءا على الفئة التي    رقماا   ةمالمقي    الجهة  تضع،  مثالعلى سبيل ال  1في الجدول رقم   

 د لكل مؤهل:حد  تُ فئة واحدة فقط  أن  
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 المؤهالت أحد  تقييم 1 رقم الجدول
 

 
 المؤهل

الفئة 
 االولى:

0 % 

الفئة 
 الثانية:

1-25 % 

الفئة 
 ة: الثالث
26-
50% 

الفئة 
 : الرابعة

51-
75% 

الفئة 
 :الخامسة

76-
100 % 

 المجموع
لكل   100)

كحد   مؤهل
 (أقصى

 المؤهل )أ( 
أو  الوطنية  الحضرية  السياسات 
تستجيب  اإلقليمية  التنمية  خطط 

 لديناميات السكان 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

40 % 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

a = 40% 
 المؤهل )ب(

أو  الوطنية  الحضرية  السياسات 
اإلقليمية   التنمية  تضمن خطط 

 تنمية إقليمية متوازنة 

 
 
 
 
 0 

 
 
 
 

20 % 

 
 
 
 
 0 

 
 
 
 
 0 

 
 
 
 
 0 

 
 
 
 
 b = 20% 

 المؤهل )ج(  
أو  الوطنية  الحضرية  السياسات 

اإلقليمية   التنمية   تعّزز خطط 
 الحيز المالي المحلي 

 
 
 
 0 

 
 
 
 0 

 
 
 
 0 

 
 
 
 75 % 

 
 
 
0 

 
 
 
 c = 75% 

 
ا   اا تقييمُيجري عدد كبير من المقي مين   المقي مون   يقي مأن    وبعد  ،التقييم ككل  عملية   بهدف تجن ب التحيز خالل  للسياسة  مستقال 

  اا صملخ    في ما يلي  2  رقم  يقدم الجدول و .  ١-أ -١١ر  القيمة النهائية للمؤش    معد لساب  تحا ، يتم  ت الثالثةمؤهالال  من  كل
 (. ١-أ -١١ر النهائية للمؤش  القيمة  معدل القيم النهائية )ساب تحا لعملية

 
 : جدول ملخص لحسابات المؤشر 2 رقم الجدول

التقييم    السياسة الحضرية الوطنية
 األول

التقييم   
 الثاني 

التقييم   
 الثالث 

التقييم   
 الرابع 

 المجموع  
مؤهل  100) كحد    لكل 

 (أقصى
 + A1 A2 A3 A4 Qa = (A1 + A2 المؤهل )أ( 

A3 + A4) / 4 
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الوطنية أو خطط  السياسات الحضرية  
لديناميات  اإلقليمية تستجيب  التنمية 

 السكان 
 المؤهل )ب(  

الوطنية  الحضرية  السياسات  تضمن 
تنمية   اإلقليمية  التنمية  خطط  أو 

 إقليمية وإقليمية متوازنة 

 B1 B2  B3  B4  Qb = (B1 + B2 + 
B3 + B4) / 4 

 المؤهل )ج( 
تزيد السياسات الحضرية الوطنية أو  
الحيز   من  اإلقليمية  التنمية  خطط 

 المالي المحلي

 C1 C2 C3 C4 Qc = (C1 + C2 + 
C3 + C4) / 4 

لالقيمة النهائية للتقييم )   + X = (Qa + Qb المؤهالت الثالثة( معد 
Qc) / 3 

 
،  الثانية والثالثة البلدان التي تندرج في الفئتين    ، فإن  أعاله( 2رقم    في الجدول  Xأي الرمز  القيمة النهائية للتقييم )بناءا على   

وطنية    ذ سياسة حضرية ر وتنف  "البلدان التي تطو    من بين  ُتحتسب، ال  المئة  في  50إلى    1  تمتثل للمؤهالت بنسبةالتي  أي  
سياسات الحضرية الوطنية أو خطط تنمية تحسين ال في سبيلجهود على بذل  هاتشجيع لكن يتم أو خطط التنمية اإلقليمية"،

 إقليمية.
 

 ، في المائة أو أكثر في التقييم  51  تمتثل للمؤهالت بنسبةالتي  الرابعة والخامسة، أي  تعتبر البلدان التي تندرج في الفئتين  
ا من بإمكان  و . أ- ١١ الغايةتساهم في تحقيق و  ،ذ سياسة حضرية وطنية أو خطة تنمية إقليمية"ر وتنف  ان التي تطو  "البلد جزءا
تحسين اا في سبيل  جهودتبذل    أن  سياسات حضرية وطنية أو خطط تنمية إقليمية  من بين البلدان التي تعتمد  المحتسبةالبلدان  
 .الثالثة من حيث االمتثال للمؤهالت هاتصنيف 

 
 

 :الناقصةمعالجة القيم 
 وفقاا ،  التي تضعها الحكوماتلسياسات الحضرية الوطنية أو خطط التنمية اإلقليمية  تقييم ايستلزم قياس مؤشر العملية هذا  

بناءا    2018العام    أيضاا بياناتحسابات الجدول أعاله    تضم نت  وقدلتقييم.  إلجراء امصدر البيانات  الوصول إلى    لسهولة
والصمود أمام  ،  ، والهيكل المكاني، والتنمية البشرية، واالستدامة البيئية: التنمية االقتصاديةالمواضيعية  التركيز  وجهة  على
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المناخ للبلدان التي لديها  .   تغير   وذلك  ،العملية  ز نحوالمرك    رمؤش  البهذا    في ما يتعل ق  ناقصةاا  قيمُيستخدم الرقم صفر 
 سياسة حضرية وطنية. ال تعتمددولة ال  لإلشارة إلى أن  

 الوطني:  الصعيدالبيانات على  عيجمبشأن توالتوجيهات المتاحة للبلدان  المناهج
للسياسات   حول الوضع العالميمسح  التوزيع    عبر  المؤهالت  معلومات عن  ، تم جمع2020شهر أي ار/ مايو    اعتباراا من

ويجب أن   في هذا اإلطار إلى هذه الدول، معلوماتتقديم  في حين يعود القرارلدول األعضاء، في إلى ا 9الحضرية الوطنية
لدول األعضاء  التنمية اإلقليمية التي تعتمدها اخطط  أو    لسياسات الحضرية الوطنيةل  وفقاا   التحقق من هذه المعلومات  يتم

ة الوطنية مع المكاتب ذات الصلة  من خالل عمليات المتابعأيضاا    2018  العام  تم جمع بيانات  وقدضمان الجودة.  بهدف  
  ع ز  وُ طنية،  حول السياسات الحضرية الو تم تطوير دليل لجمع بيانات  و   فية مع الخبراء في مختلف البلدان، والمتابعة اإلضا

 من البلدان.  عددعلى  
 
 : ضمان الجودة 

  أسس  على بناء في مجاالت التخطيط اإلنمائي الوطني واإلقليمي للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجعمل   ساعدلقد 
 والمؤشر. الغاية وهذا لمراقبة هذه استخدامهاة التي يمكن من األدل   متينة

 
  األمم المتحدة   برنامجالسياسات التي يقوم بها    تلف المبادرات الجارية الستعراضمخأيضاا من  ر  المؤش    رصدعملية    تسترشدو  

  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في سلسلة التي تضطلع بها  ، أو  بلدانه  من أجل مساعدة  للمستوطنات البشرية
 استعراض السياسة الحضرية. تقارير

ل ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشكبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية    أصدر،  وعلى سبيل المثال
  سياسة حضرية وطنية  150  وجود   دحد  ي  الذي   ،حول الوضع العالمي للسياسة الحضرية الوطنية  2018العام    تقريرمشترك  

ها في تحليالت  تجميعيقوم بها المؤسسي، و ترتيب الموضوعية و   وعناصرها  هاتطوير لها وفقاا لمرحلة  ، ويحل  في جميع أنحاء العالم
أكثر   ثلت ، فستماإلصدارات المستقبلية  ، أم ا2020عام  الشر اإلصدار الثاني من التقرير العالمي في  نُ   وقد  إقليمية وعالمية.

 باستمرار. المذكورة م المؤهالت الثالثةوستقي   ١-أ -١١ر شروط المؤش  ل
 

، إضافةا  الحضرية الوطنيةالسياسات  اتجاهات  تعم قة حول  تحليالت مبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  أجرى    لقد
كل  السياسات الحضرية الوطنية في    حول  تقارير  إصدار  من خالل ، وذلك  دراسات الحالة الوطنية في المناطق العالميةإلى  
الكاريبي وأفريقيا جنوب   الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحرمن  

 . الكبرى  الصحراء
 

 
https://drive.google.com/file/d/1-راجع استبيان المسح على الرابط التالي:   9

9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/viewzn؟usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zn9d85GWJv1Tr039OtmoqPOfpwiowku/view؟usp=sharing
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 مصادر البيانات  

 :الوصف
 التي تقد مها ،  الوطنية وخطط التنمية اإلقليمية  لسياسات الحضريةصدر األساسي للبيانات بالوثائق الرسمية حول االميتمث ل  

 الوطنية.   لسياسةالوضع العالمي ل  حولمسح  المن نتائج    استخالص هذه الوثائقيتم  و   الوطنية واإلقليمية في البلدان،اإلدارات  
 
ين يعملون على المستوى الوطني، وذلك  مين مستقل  رات المقترحة من قبل مقي  السياسات والخطط مع المؤش    تماشييتم تقييم   

 في مختلف لخبراء انات من اقاعدة بي السياسات الحضرية الوطنية في تطويرممارسة مجال  ساهمب التحيز. لقد تجن  بهدف 
 إلجراء هذه المراجعات. منتظميتم اختيار المقي مين بشكل ف المناطق،

 
ويمكن استخدام وسائل دعم  .  للمؤهالت الثالثة  اا هذا التقييم وفق  إجراء  من أجل   بع مقي  مو السياسة إطار تحليل متفق عليه يت  

 والمحتوى.   الفجوات، وتحليل  حوله  التقارير  المقارنة، ورصد األداء وإعداد  ومعاييرأخرى مثل رأي الخبراء، وبيانات األساس،  
 

البيانات حول السياسات الحضرية الوطنية   عمليات تجميع  أجرى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركائهلقد  
هذا   لمراقبة  المطلوبة  ة والخبرةمن األدل    يسمح بتقديم أسس متينةما    وهو  مستوى العالمي واإلقليمي والوطني،على ال  وتحليلها

ر الكفيل بقياس ار المؤش    . ١-أ-١١لمؤش 
 

 :جمع البياناتعملية 
صةاستبيانات  يتم إرسال     وضع المعلومات حول  لملء      ١-أ- ١١ر  المسؤولة عن المؤش  و   المعنيةإلى نقاط االتصال    مخص 

البيانات على المستوى الوطني بناءا على وحدات التدريب التي تم نشرها على نطاق واسع للعديد من   ُتجمعالمؤشر.    عناصر
كل عام على  في  التي يتم إجراؤها  البيانات األساسية من التقييمات    ستخلصتُ السياسات الحضرية الوطنية وأنظمة اإلحصاء.  

  ، فإن  . باإلضافة إلى ذلكللسياسة الحضرية الوطنية  لوضع العالميا  إلعداد التقارير عن  المستوى القطري واإلقليمي والعالمي
ز  التي  عملية جمع البيانات إعداد التقرير حول    ُتستخدم في      ١-أ-١١المؤهالت الثالثة للمؤشر  على   على وجه التحديد  ترك 

، فال تزال قيد التنفيذ، في  عملية جمع البيانات  أم ا  .سنتينكل    مر ة  الذي يصدر   الوضع العالمي للسياسة الحضرية الوطنية
  ، 2020  العام  دولة أكملت مسح  194دولة من أصل    67  استناداا إلى   ،النتائج الحالية   على ذكورة أعاله  النتائج الم  ترتكز  حين

العام   حدولة لم تستجب بعد لمس  79  شملتالتي    حول السياسات الحضرية الوطنية  2018األساس لعام  استخدام بيانات  وب
 بناءا على مجاالت التركيز المواضيعية.  توف رتالبيانات حول السياسات الحضرية الوطنية   غير أن   .2020

 
لسياسات في قاعدة بيانات ا  وعرضها  السياسات الحضرية الوطنية  يتولى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجميع

الوطنية   content/uploads/2018/09/13092018NUP-http://urbanpolicyplatform.org/wp-الحضرية 
database.pdf 

http://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2018/09/13092018NUP-database.pdf
http://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2018/09/13092018NUP-database.pdf
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ها  تطوير اسمها وتاريخ إصدارها وحالة    لتشم  سياسات حضرية وطنية،حول وجود    البلدبيانات على مستوى    الوثيقة  تجمع هذه

م  .هاتركيز مجال  و  ة حول موضوع  وثائقالط الع على الروابط مباشرة ل  أيضاا   الوثيقة  وتقد  الحضرية الوطنية،    السياسات  المعد 
 حول العالم ويتم تحديثها بشكل متكرر. سياسة حضرية وطنية 150 عن حتوي حالياا على معلومات فت
 
 

  2020  العام  جولة  تجري حالياا   ،سبيل المثالعلى  ف.    ١-أ- ١١ر  لمؤش  تجري في كل سنة جوالت جديدة لجمع البيانات حول ا
ر، وقدلجمع البيانات   للسياسة    حول الوضع العالمي  2020 العام  مسحتم االتصال بالدول األعضاء لملء    حول هذا المؤش 

، باإلضافة إلى سؤال خاص  هذا الموضوع  حولالتي تتضمن أسئلة مختلفة تتعلق بحالة البلدان الفردية    الحضرية الوطنية
 . ١-أ-١١ر بالمؤش  

 

 فر البيانات اتو  

 الوصف:
ثة  المحد    2020  العام  بيانات  على اإلنترنت، في حين أن  قة بالسياسات الحضرية الوطنية  المتعل    2018  العام  بياناتتتوف ر  

السياسة الحضرية الوطنية    وضح  حول  تقريرالمنصة السياسة الحضرية وفي    عبراإلنترنت    على2020تتوف ر خالل العام  
 . 2020العالمية لعام 

 
سياسات حضرية تعتمد  194دولة من أصل الدول األعضاء البالغ عددها  154 باتت، 2020اعتباراا من شهر أي ار/ مايو 

منها سياسة حضرية دولة    73ما تعتمد  ، فيسياسة حضرية وطنية بشكل واضح  دولة تت بع  79، من بينها  وطنية إلى حد ما في
 ثالث أفادت    ماالسياسات الحضرية الوطنية، فيدولة بشأن    39  عن   ليفي الوقت الحامعلومات    تتوفر. ال  وطنية بشكل جزئي

 .تعتمد أي سياسة حضرية وطنيةها ال دول في منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية بأن  
 

 : التسلسل الزمني
 . سنتينكل بصورة شاملة لسياسة الحضرية الوطنية تحديث ايتم 

 

 الجدول الزمني  

 : جمع البيانات
يتم إعداد تقارير .  2030العام    بحلول  تقاريرة  عد  بتوفر    ما يسمحر وإعداد تقارير عنه على فترات سنوية،  ش  رصد المؤ   يتم

 ة كل سنتين. شاملة مر  



 2020حزيران/ يونيو  5آخر تحديث: 

 

 إصدار البيانات: 
  على البيانات    أشهر، فيما تتوفر  ست ة كل    عند الحاجة مر ة  قاعدة البيانات العالمية  تحديثيتم  سنوي، و   بشكلالبيانات    تتوف ر

 منصة السياسة الحضرية.  عبراإلنترنت 
 

 لبياناتدة لمزوّ الجهات ال 

يتم جمع معلومات إضافية و   بملء المسح،الحكومية المسؤولة عن الشؤون الحضرية أو الريفية أو اإلقليمية    تقوم الوزارات
إدارة    الصادرة عن  بياناتالإلى    اللجوءيتم  و ،  لكترونية الرسمية التابعة للحكوماتاإلمن مكاتب اإلحصاء الوطنية والمواقع  

 يات السكان.بدينام الشؤون االقتصادية واالجتماعية في ما يتعلق
 

 لبياناتالجهات المجمعة ل 

 حدة للمستوطنات البشرية )الموئل( برنامج األمم المت  
 (UNFPA)  صندوق األمم المتحدة للسكان
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 صلة مؤشرات ذات 

 ال سيما ما يلي:  ، بط هذا المؤشر بعدة أهداف وغاياتيرت
 

 ذات الصلة  الغايات أهداف التنمية المستدامة  

 القضاء على الفقر : 1الهدف 
 األراضي  امتالك: 1.4 الغاية

 الصمود : 1.5 الغاية 

 : األمن الغذائي والتغذية والزراعة 2الهدف   

 األراضي امتالك: أمن  2.3 الغاية

السلع    : الروابط الريفية الحضرية في أسواقج.2 الغاية 
 الغذائية

 الجنس  نوع: 5الهدف   
 سالمة ال: 5.2 الغاية

 والسيطرة عليها   يضا: ملكية األر أ. 5 الغاية 

 المياه :6الهدف   
 : الحصول على مياه الشرب6.1 الغاية

 الصرف الصحي  الحصول على خدمات: 6.2 الغاية 

 : الطاقة 7الهدف   
 الطاقة المتجددة   الحصول على: 7.2 الغاية

 الطاقة استخدام : كفاءة 7.3 الغاية 

 : النمو االقتصادي والعمالة8الهدف   

 عمل : خلق فرص 8.3 الغاية

 الئقالعمل ال: 8.5 الغاية 

 شباب ال: 8.6 الغاية

 والصناعة : البنية التحتية 9الهدف   
 ةالهياكل األساسي  : الوصول إلى 9.1 الغاية

 ةالهياكل األساسي   تحسين: 9.4 الغاية 

http://urbanpolicyplatform.org/
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 : تمويل البنية التحتية.أ9 الغاية 

 تمييزية القوانين ال:  10.4 الغاية عدم المساواة   الحد من أوجه: 10الهدف 

 النفايات: إدارة 12.5 الغاية المسؤولين : االستهالك واإلنتاج 12الهدف   

 : تغير المناخ13الهدف   

 ف التكي   الصمود القدرة على   :13.1 الغاية

التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين  قدرات: .ب13 الغاية
 بتغير المناخ 

 البرية اإليكولوجية: النظم 15الهدف   
والتنوع  اإليكولوجيةم اج قيم النظدمإ:  15.9 الغاية

والعمليات اإلنمائية على  البيولوجي في عمليات التخطيط 
 2020الصعيدين الوطني والمحل ي، بحلول عام 

 والمؤسسات الشاملة  المسالمةالمجتمعات   :16الهدف   

 : التبعية الحكومية16.7 الغاية

 : بناء قدرات المؤسساتأ 16 الغاية 

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية : ب 16 الغاية
 وإنفاُذها لتحقيق التنمية المستدامة

 وسائل تنفيذ الشراكات :17الهدف   

 السياسات: اتساق 17.14 الغاية

: شراكات فعالة بين القطاعين العام  17.17الهدف   
 والخاص والمجتمع المدني

 
 
 


