
 

 

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

كفالة حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع  :١-١١ة الغاي

 ٠٢٠٢مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 

نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو  :١-١-١١المؤشر 
 مساكن غير الئقة

 

 مؤسسيّةمعلومات ال

 :المنظمات/ المنظمة

 (UN-Habitatالبشرية )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

لسنوات ا صده طوالتم ر والذيهذا المؤشر عنصر السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة  يدمج-المنهجية 

 مكّونَين عمفي معظم البلدان النامية  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةلماضية من قبل الخمس عشرة ا

 طيف إلى توسيع يهدفان – عشوائيّةومستوطنات  الئقةيعيشون في مساكن غير  الذين شخا األ–جديدين 

ضرية الح مناطقوال نمّوا  البلدان أكثر في  حقائق موجودة أيضا  للوقوف على  الئقةمعيشية غير الالظروف ال

ويمكن رصده في كل من المناطق النامية  عالمي ا، أصبح المؤشر ء. وبإدماج هذه المكونات الثالثةاألكثر ثرا

 والمتقدمة.

من  قاسم   للجميع،الئق وسيركز هذا المؤشر على توثيق القيود التي تتجلى في االعتراف بالحق في مسكن 

ر عتب. ت الئقةلغير اكن االمسأو  العشوائيّةخالل نسبة السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة أو المستوطنات 

 ر.شؤلمن هذا اعغ إلبالالتالية مهمة في م ايهلمفاوا اريفلتعا

أو المساكن  العشوائيّةالذين يعيشون في األحياء الفقيرة أو المستوطنات  لمدنقياس نسبة سكان ا ويجري حاليا  

 الذين يعيشون في األحياء الفقيرة. مدنبنسبة سكان ال الئقةغير ال

 :األساس المنطقي

لألحياء الفقيرة  ( صفحة ، فإّن االنتشار غير المسبوقMDGsبينما تطوي األهداف اإلنمائية لأللفية )

 ةمن بين التحديات الرئيس ت جميعهاما زال الئقالسكن موالمستوطنات العشوائيّة، والنق  المزمن في ال

ر وعدم المساواة تعكس الفق الئقةالكن غير اوالمسللتحضر واستدامته. فاألحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية 

. لذي تمثلهادي لتحدي الفقر الحضري دون التصمن في العالم  تحويلي أي تحرك ينجحلن بالتالي ، وبين المدن



 عوض وتحسينوالخدمات األساسية  الئقسكن الم، من الضروري زيادة ضمان حصول الجميع على الولذلك

عزيز إمكاناتهم وت دراكإل ،سكان حضريين حقيقينك لمدنتراف الكامل بفقراء ا، من أجل االعاألحياء الفقيرة

 وبالتالي ازدهار البيئة الحضرية كلها.، ازدهارهم

 التالي( ويوفر بد-7الغاية هذا المؤشر ذو أهمية قصوى ألنه جزء من استمرار األهداف اإلنمائية لأللفية )

تطلب قياس ، سيع األهداف والغايات المتفق عليهاللبلدان النامية في جميع أنحاء العالم. وفقا لجمي شامال   اأساس  

، والدعوة إلى شراكة منّشطة بمشاركة جميع البلدان ة الوسائل الالزمة لرصدها بكفاءةالمؤشر تعبئإنجاز هذا 

 وجميع أصحاب المصلحة وجميع المجتمعات المعنية.

برنامج األمم المتحدة ياء الفقيرة )، يعيش واحد من كل ثمانية أشخا  في األحاليوم، في عالمنا الحاضر

في العالم هم من سكان األحياء  مدنربع سكان ال ب(. وهذا يعني أنّ  6102و؛ 6102، للمستوطنات البشرية

ش في مواقع غالب ا ما يكون العي. الئق مسكن  ، تكافح األسر الفقيرة للحصول على من المدن الكثيرفي فالفقيرة. 

سور مي المسكن يكون، حيث العيش في المناطق المحيطة، بينما مركزية مساو  لظروف معيشية غير مالئمة

 .وسبل كسب الرزقيترافق مع الحرمان من الخدمات األساسية والمرافق الحضرية ، التكلفة

يساعد  ، ممافي توزيع الرخاء متساو  تأثير له  الئقالواّن تحسين مستوى األحياء الفقيرة وتأمين المسكن 

 حدا للفقر الحضري في العالم. لحضرية على أن تكون شاملة ويضعالمناطق ا

، وتوفير استمرارية إحصائية بين 0-00والمؤشر 0-00 غايةمن قبل ال أجل معالجة الصياغة المقترحةمن و

، لفقيرةالذين يعيشون في األحياء ااألشخا  ب يتعلّقاألهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة في ما 

الصحي  الصرفل إلى الوصوو، لمياه المحسنةالعناصر الخمسة لتعريف "األحياء الفقيرة" )الوصول إلى افاّن 

سكن المالئم( يجب أن مجميعها جزء من تعريف ال، والمتانة الهيكلية، واالكتظاظ، وضمان الحيازة؛ المحسن

، المستكملة بالمؤشرات اإلضافية 0-00غاية وال 00أهداف التنمية المستدامة  األساس لرصد تشّكل القاعدة

 التوالي.على  الئقةغير الالعشوائيّة والمساكن المناطق حول  القياسجراء إالتي ستسمح ب

 جموعهأي ما يبلغ م –وآخر للمستوطنات العشوائيّة  الئقةغير الومن المقترح أن يؤدي مؤشر إضافي للمساكن 

ممكن ا. على سبيل المثال، في حالة المستوطنات  ه الغايةإلى جعل تتبع هذ-سبعة متغيرات يتعين قياسها 

بفعالية لالئق غير اكن المس يمكن قياس، في حين العشوائيّة، ي عد توفّر تصريح البلدية وسيلة قياس قابلة للتطبيق

مليون أسرة في جميع أنحاء العالم  331من خالل معايير القدرة على تحمل التكاليف، حيث أن ما ال يقل عن 

 (.6102عبء تكاليف السكن )معهد ماكينزي العالمي،  ترزح تحت

 :المفاهيم

 6116قد اجتماع لفريق الخبراء في عام ، ع  إطالق األهداف اإلنمائية لأللفيةفي أعقاب -األحياء الفقيرة  .أ

األمم ( وشعبة اإلحصاءات في UN-Habitatالبشرية )من قبل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

هداف اإلنمائية األى تعريف تشغيلي لألحياء الفقيرة ي ستخدم لقياس مؤشر المدن لالتفاق علالمتحدة واتحاد 

من سكان األحياء شخ  مليون  011كبيرا في حياة ما ال يقل عن ا تحقيق تحسن" ،د-7غاية ال– 7لأللفية 

األسر ن م دةواحنها أعلی رة" لفقيرة األس"اعليه ق لمتفف ايرلتعف اصوو".  6161بحلول عام  الفقيرة

ه ميادر لی مصاإ نفاذلدم اع (0 ية:لتالالي" زلمنن امارلح"اأوجه ن مر کثأو أوجها   أفرادها يعانيالتي 

( 2، مساحة كافية للعيش عدم وجود( 3 نة،لمحسالصحي رف الصا مرافق لیإ نفاذلدم ا( ع6، محسنة

مصطلح "سكان األحياء الفقيرة"  ، يشيرالحيازة. وبعبارة أخرى ضمان( انعدام 2 مسكن،متانة ال غياب



 ،برنامج المستوطنات البشريةمذكورة أعاله )إلى شخ  يعيش في أسرة تفتقر إلى أي من الصفات ال

 (.أ 6113

 ؛A/HRC/25/54، 2013" )الئقسكن الالمستمدة من تعريف "الم-م استخدام هذه المكونات الخمسة ت

يانات ، حيث يتم قياس البهداف اإلنمائية لأللفية وتتبعهاذلك الحين من أجل اإلبالغ عن األ منذ-انظر أدناه( 

ا الذين يعيشون في البلدان النامية، وكانت أيضا أساساألولية أو الثانوية لتحديد عدد سكان األحياء الفقيرة 

 لكل عنصرية على التعاريف التال وافق الخبراء ولقد .د.7غاية ال – نجاح األهداف اإلنمائية لأللفيةلتحقيق 

 (:6117، ب؛ األمم المتحدة 6113، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية)

قادرة على الحصول على مياه الشرب المحسنة إذا كان  ةعتبر األسرت  -المحسنة المياه مصادر  نفاذ إلىال

من  ٪01، بسعر مقبول )أقل من لترا/ شخ / يوميا ( لالستخدام العائلي 61كمية كافية من المياه ) لديها

)أقل من ساعة في اليوم  بذل جهد شديدتتوفر ألفراد األسرة دون كانت المياه  وإذاإجمالي دخل األسرة( 

 مصدر محسن لمياه الشربوإّن ، وخاصة للنساء واألطفال. الحد األدنى من الكمية الكافية( للحصول على

، ال سيما من تلوث المواد البرازية. تشمل مصادر مياه الشرب هو مرفق محمي من التلوث الخارجي

ة ؛ الصنابير العامة / المواسير العامب إلى المسكن أو قطعة أرض أو ساحةالمحسنة: المياه المنقولة باألنابي

 تم المياه المعبأة في زجاجات )إذا المجّمعة؛ مياه األمطار ة؛المحمي الينابيع؛ أسر 2ال تخدم أكثر من التي 

ا تحسين المصدر الثانوي(  .محميالمحفور البئر الو؛ نبوبيّةاألبئر ال/  مثقوبةالحفرة ال؛ أيض 

الصرف الصحي قادرة على الوصول إلى تعتبر األسرة - ةنالصرف الصحي المحسّ  مرافق لنفاذ إلىا

اض خا  أو مرحاض عام يتقاسمه ، سواء في شكل مرحالمخلفاتإذا كان نظام التخل  من  المحسن

هذه تفصل  . وبالتالي، فإن مرافق الصرف الصحي المحسنة، متاحا  ألفراد األسرةعدد من األشخا 

كب ض السيمراحالنفايات البشرية عن االتصال البشري بطريقة صحية. وتشمل المرافق المحسنة: 

مرحاض محسن ؛ الصحي أو حفرة أو خزان للصرف الصحيصرف الأو مراحيض متصلة ب والّرحض

  .السماديّةالمراحيض  ضافة الىباإل ؛لوح أو منصة تغطي الحفرة بالكامل؛ حفرة مرحاض مع مهوى

كافية ألفراد األسرة إذا لم يتشارك أكثر من  عيشمساحة توفّر الوحدة السكنية  انّ  –كافية  عيش ساحةم

ى مؤشرات إضافية لالكتظاظ: مؤشرات عل تم اقتراحثالثة أشخا  في نفس الغرفة الصالحة للسكن. وقد 

ر في كل منطقة. للشخ  الواحد أو عدد األس داخل المنزل العيشمستوى المنطقة مثل متوسط مساحة 

دد رير أو عكل سوحدة السكنية مثل عدد األشخا  في وى ال، قد تكون مؤشرات مستباإلضافة إلى ذلك

غرفة  كلن أن عدد األشخا  في ، فقد تبيّ كل غرفة قابلة للتطبيق. ومع ذلكفي األطفال دون الخامسة 

برنامج األمم ) المسوح األسريةمن خالل  الحصول عليهما يتم  وغالب امرتبط بمخاطر صحية ضارة 

 (.0991، المتحدة للمستوطنات البشرية

 مالئمةو ةائمد بنيةبني ا على موقع غير خطير وله " إذا كان ممتينا  يعتبر المنزل "-المساكن جودة/ متانة بنية 

ا على حماية سكانه من الظروف المناخية و مثل المطر والحرارة والبرودة والرطوبة. يتم القاسيّة قادر 

 خدمةالدائمة المست)مواد البناء  دوام البنيةالمساكن: جودة/ متانة بنية التالية لتحديد  استخدام المعايير

حاجة ؛ المسكن ليس بفي حالة متداعية؛ المسكن ليس للجدران والسقف واألرض؛ االمتثال لقوانين البناء

نفايات سامة أو بالقرب منها؛ وال ؛ ال يقع المسكن على موقع المنزل )موقع خطيرو ؛ات مهمة(صالحإل

- على طريق خطر؛ وال يقع المسكن حاد   لى منحدر  ؛ وال يقع المسكن عييضانف مجرىسكن في يقع الم

 (.كهربائية خطوط ،مطار ،سريعة اتطرق ،حديدية سكك



إن ضمان الحيازة هو حق جميع األفراد والجماعات في الحماية الفعالة من قبل الدولة -ضمان الحيازة 

أنه مجموعة من العالقات ذات صلة بالمسكن ضد عمليات اإلخالء القسري. ي فهم ضمان الحيازة على 

التي  ،لترتيبات غير الرسمية أو الهجينةمن خالل القانون التشريعي أو العرفي أو ا وضعها، يتم واألرض

(. وبغض النظر عن نوع A/HRC/25/54تمكن المرء من العيش في منزله بأمان وسالم وكرامة )

الحيازة بوضع قانوني ضد الطرد التعسفي غير  ضمانيشملهم ، يتمتع جميع األشخا  الذين الحيازة

 وفّرتالحيازة اآلمنة في الحاالت التالية: يحصل الناس على القانوني والتحرش وغير ذلك من التهديدات. 

؛ وهناك إما الحماية الفعلية أو ها كدليل على وضع الحيازة اآلمنةدليل على الوثائق التي يمكن استخدام

اإلخالء القسري. وقد تم إحراز تقدم هام لدمج قياس هذا المكون في حساب  المتصورة من عمليات

 األشخا  الذين يعيشون في األحياء الفقيرة.

ودة في ، ولكنها موجالعشوائيّة في العالم النامي فحسبال توجد المستوطنات - المستوطنات العشوائيّة .ب

ا.  ا على الطبقالعشوائيّة ليست كنية ، فإن الوحدات السوعلى نحو  مماثلالعالم المتقدم أيض   ةحكر 

 لعشوائيّةاالمستوطنات  تعريف، يمكن لى جميع مستويات الدخل. وبالتاليإ بل انّها تنتمي، الفقيرة

ب( كمناطق سكنية  6102، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ 6102لمتحدة، )األمم ا

، مع طرائق ألراضي أو المساكن التي يسكنونهاعلى ا بضمان الحيازة( ال يتمتع السكان 0حيث: 

ا أو ( األحياء التي عادة ما 6و ،االستئجار غير النظاميإلى  المساكن احتالل بينتتراوح  تشهد شح 

ا التخطيط والبناء  أنظمةسكن مع مقد ال يتوافق ال( 3، والتحتية ألساسية أو البنىخدمات الل انعدام 

يمكن أن و، وربما تفتقر إلى تصريح البلدية. ق خطيرة جغرافيا وبيئياع في مناط، وغالبا ما يقالحالية

ة العقارية لجميع مستويات الدخل من سكان تكون المستوطنات غير الرسمية شكال  من أشكال المضارب

 .اخرابّ وأكثرها  العشوائيّةهي أفقر المستوطنات  الحضر واألثرياء والفقراء. فاألحياء الفقيرة

وينبغي أن ي فهم الطابع العشوائي على أنه تقني أكثر من كونه فئة تقوم على الدخل وتوصم الفقراء، 

ستويات م إلى امتثال تقني ذي صلة بجميع العشوائيّةولذلك ينبغي أن تستند تقديرات المستوطنات 

ا واضوحدة سكنية معينة م ، قد يكون تصريح البلدية المعتمد أليالدخل. على سبيل المثال  اح  ؤشر 

فهذه  ،لقدرة على تقديم مثل هذا التصريحإذا كانت البلديات تفتقر إلى اأّما . ات الشكليّةعلى اإلجراء

ا.  فجوة إدارية سوف يشير إليها هذا المؤشر أيض 

 

" كأحد الئقالسكن ممن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "ال 62تتضمن المادة -الئق غير السكن مال .ج

عة أكثر من أرب الئقةالللجميع. يجب أن توفر المساكن  الئقال العيشمكونات الحق في مستويات 

( الصادرة عن لجنة األمم المتحدة المعنية 0990) 2جدران وسقف. وقد أكدت التعليقات العامة رقم 

( بشأن 0997) 7ورقم  الئق،قافية بشأن الحق في السكن البالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث

ان لى أنه حق للعيش في مكع الئقسكن المه ينبغي النظر إلى الحق في الأنّ  ،عمليات اإلخالء القسري

 ية:المعايير التال، أن يستوفي، كحد أدنى، يجب الئقا   سكن مكرامة. ولكي يكون الما في أمن وسالم و

سري والمضايقة عمليات اإلخالء الق، الذي يكفل الحماية القانونية من ضمان الحيازة القانوني( 0

، بما في ذلك مياه الشرب المواد والمرافق والبنية التحتيةفر الخدمات و( تو6؛ والتهديدات األخرى

  ين الطعام أو التخلتخز وأالتدفئة واإلضاءة  وأالطاقة للطهي  وأالصرف الصحي الكافي  وأالمأمونة 

هدد تتكلفته  اذا كانت ير الئقغي عتبر سكن مال ألنّ  ،يف( القدرة على تحمل التكال3؛ من النفايات

 السكن غير  يكونحيث ب، ( امكانيّة السكن2 ؛بحقوق اإلنسان األخرى من التمتع المقيمين أو تمنعهم



، وكذلك الحماية من البرد والرطوبة يوفّر مساحة كافيةإذا كان ال يضمن السالمة الجسدية أو  الئق

، إمكانية الوصول( 2 ؛البنيويّة هديدات الصحية واألخطاروغيرها من الت والحرارة والمطر والرياح

المحرومة والمهمشة )مثل  االحتياجات المحددة للفئاتذا لم تؤخذ ا الئق سكن غير مال ي عتبرحيث ب

 (، وضحايا الكوارث الطبيعية؛ واألشخا  ذوي اإلعاقةواألشخا  الذين يواجهون التمييز ،الفقراء

إذا كان مقطوعا  عن فر  العمل، أو  مالئم المسكن غير  ي عتبرحيث ب، الموقع( 2 بعين االعتبار؛

، أو غيرها من المرافق االجتماعية ، أو مراكز رعاية األطفالخدمات الرعاية الصحية، أو المدارس

من  الئقال ( السكن7 في مواقع خطرة أو ملوثة أو بالقرب من مصادر التلوث. أو إذا كان موجود ا

لثقافية الهوية التعبير عن ر االعتباا عينب يأخذم ولم يحترإذا  الئقي عتبر غير حيث الناحية الثقافيّة، 

 ة.لحيااساليب وأ

خاصة  شوائيّةالعوالمستوطنات  حياء الفقيرةاألقياس " توسيع نطاق الئقغير الوي قصد بقياس "المسكن 

ية المؤشر ، مما يضمن عالمسرة الفقيرة" أقل قابلية للتطبيقفي العالم المتقدم حيث يكون تعريف "األ

 ف الكامل لمكونات. وعلى الرغم من أن البلدان التي لديها بيانات متاحة يمكن أن تقيس الطي00-0

 احد من عناصر تعريف، يوصى بعدم اختيار سوى عنصر والقياسقابلية ، ولغرض الئقالالسكن 

الئق لللمسكن ا ا  رئيس معيارا تعتبر القدرة على تحمل التكاليف ، ال. وفي هذا الصددالئقالالسكن 

اليف ، حيث أن القدرة على تحمل التكالئقغير ال للمسكنقياس ، بل يمكن أن تكون أنسب وسيلة فحسب

عدم عدالت متصبح بصورة متزايدة أزمة عالمية ذات تأثير سلبي قوي على رفاهية الناس وعلى تفاقم 

تهدد  اللألسر المرتبطة باإلسكان ينبغي أ. والمبدأ األساسي هو أن التكاليف المالية المساواة الحضرية

أو تضعف الوصول إلى احتياجات أساسية أخرى مثل الغذاء والتعليم والحصول على الرعاية الصحية 

ريّة حضالبرنامج المؤشرات خالل  من المتوفرة والنقل وغيرها. وبناء  على الطريقة والبيانات الحالية

، يتم قياس القدرة على تحمل التكاليف على أساس صافي النفقات الشهرية على (0992-6112)

 من إجمالي الدخل الشهري لألسرة. ٪ 31تكاليف السكن التي تتجاوز 

 :قيودالتعليقات وال

عنية بعض السلطات المعتراف ااّن الخصائ  المحلية المختلفة للوحدات السكنية الفقيرة حول العالم وعدم 

لى ع األحياء الفقيرة، قد زاد من صعوبة التوصل الى اتفاق عالميبالتحّدي الذي تعيشه وأصحاب المصلحة 

 .المساكن العشوائيّة الفقيرةوالخصائ  عند اإلشارة إلى  اريفالتعبعض 

كونات مينة لقياس جميع الوغالبا  ما أدى االفتقار إلى األدوات المناسبة على المستوى الوطني ومستوى المد

لتضمين جميع المكونات التي تقيس  ءاتهور تحديات أمام مكاتب اإلحصاإلى ظ0-00الالزمة لرصد المؤشر 

األحياء الفقيرة على نحو  موثوق، مما يؤدي في بعض األحيان إلى االستخفاف بالوحدات السكنية أو األسر 

ناء القدرات العامة التي ستساعد على ب االستثنائيّة ية واالجتماعاتمن ورش العمل التقن عيّنا الكثيرالفقيرة. لقد 

 .6131من خطة التنمية المستدامة لعام  سنوات الثالث االولىفي ال إلعداد التقارير

 سوحفي الم ، فإن عالقتها المعقدة مع األراضي والممتلكات تجعل من الصعب تناولهافي حالة ضمان الحيازة

تم إحراز  ،دم وجود بيانات روتينية. ومع ذلكقياسها ورصدها بسبب عيصعب وبالتالي  ،المختلفة ذات الصلة

 البلدان. من الكثيرة في كون في المسوح والتعدادات الرئيسقياس هذا الم لدمجتقدم هام في السنوات األخيرة 

 األسرية. في المسوح ةغير مدرج ا، حيث أنهالتشرد يلتقط حالةال  0-00فإن المؤشر  ،كذلك



ا وال زالت تتصارع ، ة البيانات وجمعها ورصدهامحدودة إلدارالكثير من البلدان  القدرة لدى ، ال تزالوأخير 

محدودة حول المناطق الجغرافية الكبيرة أو المكتظة بالسكان. وهذا يعني أن التكامل في اإلبالغ اللبيانات ا مع

بلغ األرقام الوطنية والعالمية في البيانات النهائية الم اق بيناالتس لضمان تحقيق ن أساسي اعن البيانات سيكو

 عنها.

 المنهجيّة

 ساب:تحطريقة اال

 سابها على النحو التالي:تحاثالثة مكونات ليتم بهذا المؤشر  عنىي  -ساب تحطريقة اال

فقير(/)سكان  حيّ عدد األشخا  الذين يعيشون في )[ 011األحياء الفقيرة: =  المعيشية في سراأل (أ

 .] المدينة(

عدد األشخا  الذين يعيشون في مستوطنات )[ 011المستوطنات العشوائيّة: =  المعيشية في سراأل (ب

 .] عشوائيّة/)سكان المدينة(

غير المساكن )عدد األشخا  الذين يعيشون في [ 011: = الئقةال غيركن االمس المعيشية في سراأل (ج

 .] (/)سكان المدينة(المالئمة

كل هذه المؤشرات. في مرحلة الحقة، سيتم وضع مؤشر للقياسات يدمج  قياسوحدة  النسبة المئوية هي ستكون

ا واحد ا  .جميع المقاييس ويقدم تقدير 

األحياء  نمكوّ يخت  ب في مااإلبالغ بالفعل عن بيانات هذا المؤشر في جميع البلدان النامية تقريب ا  يجري

عّدة حولوالدروس المستخلصة والخبرات في  هذا النجاح درجن  أن  قعالفقيرة. ونتو وطنات المست التقارير الم 

 لجميع البلدان. الئقةغير الالمساكن وبيانات  العشوائيّة

 : التفصيل

نصر، العوالجنس، وفئات الدخل، وحسب الموقع )داخل المناطق الحضرية(، بمحتمل: تفصيل التفصيل ال

 اإلعاقة )أفراد األسرة(.و ،حسب السن )أفراد األسرة(وأيضا  بحالة الهجرة )رب األسرة(، والدين، والعرق، و

، اه محسنةميمصادر سبة األسر التي لديها ، نالدائم السكنذات  األسر نسبةالمشتقات القابلة للقياس الكمي: 

األسر  ، نسبةعيش كافية، نسبة األسر التي لديها مساحة مياه صحية محسنةمصادر نسبة األسر التي لديها 

 عاني حرمانتنسبة األسر التي  ،(0)عدد ، نسبة األسر التي تعاني الحرمان السكني التي لديها ضمان الحيازة

كن نسبة األسر التي لديها مس، معتمد من البلدية ، نسبة األسر التي لديها تصريحأو أكثر( 3سكني مضاعف )

 (.التكاليفالقدرة على تحّمل ) الئقغير الئق/ 

 :معالجة القيم الناقصة

 لبلدعلى مستوى ا 

من المتوقع أن تقدم جميع الدول تقارير كاملة عن هذا المؤشر بشكل أكثر اتساقا  مع القليل من التحديات 

/العالمي. على المستوى الوطني، من طنيمستوى الوالعلى  ناقصةقيم الحيث سيتم اإلبالغ عن ال

حالة  كونتفجوات غير قياسية بين السكان الذين مما يمثل ربما  ناقصةال ن يتم تسجيل القيمالممكن أ

أو عندما تكون البيانات غير  ةأو غير معروفغير مسّجلة  الئقالعشوائي أو غير ال همسكنفقرهم أو م



ا ألن القيم سيت ن أقل مالحظة وستك ناقصةالقيم ال ، فإنّ م تجميعها على المستويات الوطنيةمتوفرة. نظر 

مستوى المسح ومستوى جمع على و، ولكن من المحتمل أن تؤثر على التقديرات. عند هذه المستويات

العينات  / وحداتبناء  على وحدة التحليل ناقصةال، سيتم تطبيق إجراءات المسح إلدارة القيم البيانات

 األولية.

 

 على المستوين اإلقليمي والعالمي 

 .ناقصةة المعلومات أو البيانات النمذجة بناء  على االتجاهات لتلبيسيتم تعديل التقديرات العالمية مع ال

 

 

 

 المجاميع اإلقليميّة:

دوات سيتم تطوير األوتصنيف مناسب. ل وفق استمد التقديرات اإلقليمية والعالمية من األرقام الوطنية ست  

شأن نظم لضمان الجودة بالمتخصصة واالتفاق عليها مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. وسيتم نشر 

تطبيق والمعايير  وحدةاإلقليمي والعالمي لضمان  يَينحليل وإعداد التقارير على المستواستخدام األدوات والت

 التعاريف عالميا .

 

 

 :فاوتمصادر الت

ال ي توقع ظهور اختالفات بين البيانات الصادرة ، نية هي المسؤولة عن جمع البياناتونظرا  ألن الوكاالت الوط

ي اتباع المنهجيات واإلجراءات المعيارية ف الدولية المتعلقة بالمؤشر في حالعن البلدان والبيانات التقديرية 

جمع  روتواتوالمتغيرات المحلية األخرى  ناقصة. عادة ما تؤثر البيانات الالتقارير اعدادجميع مراحل عملية 

تخدام البيانات ، سيتم اسمي والوطني. بالنسبة لهذا المؤشرغ عنها على المستويين العالعلى األرقام المبل   البيانات

ست بذل  ،قيم العالمية عن األرقام الوطنيةالستخال  األرقام العالمية. في الحاالت التي تختلف فيها ال الوطنيّة

ة من الحاالت التي سيتم فيها استبدال نق  البيانات الجديدة ببيانات نموذجي الكثير. هناك اتّساقهاالجهود لتحقيق 

لألرقام العالمية. وستكون هذه األرقام مقبولة لإلبالغ على المستويين الوطني والعالمي مع المالحظات ذات 

يلة من ت طوا فتراالصلة المرفقة بهذه األرقام. ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال بالنسبة للبلدان التي لديه

ما بعد الكوارث أو ما بعد  مرحلة، أو حيث تواجه البلدان حاالت غير مستقرة مثل جمع البيانات الجديدة

 الحرب.

 

 مصادر البيانات

 الوصف:

ساب البيانات الخاصة بمكونات األحياء الفقيرة وعناصر المستوطنات العشوائيّة للمؤشر من المسح تحايمكن 

متعددة مسوح الال، بما في ذلك االستقصاء الديمغرافي والصحي وسري الوطنياأل والمسحاإلحصائي الرسمي 

 ةاألسرية الخاص مسوحالعن طريق  الئقغير الالمؤشرات. يمكن حساب البيانات الخاصة بعنصر المسكن 

 .األسري نفاقاإل لتقطالتي ت نفاقلدخل واإلاب



تقدير هذا م الدعم الفني حول تقدي UN-Habitatبشرية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الوسوف يواصل 

مستوى  ات علىالمكاني والمخاطر وتصنيف المعلوم للتحليل األخير، كما سيتم توسيع نطاق تكامله المؤشر

ء من كجزالمأوى المحّسن بجمع المعلومات المتعلقة باألحياء الفقيرة و البرنامج، يقوم المدينة. وحتى اآلن

 المأوى( أل: )ا، مثمن المؤشرات األخرى ذات الصلة الكثير( بما في ذلك CPI) المدن ازدهارمبادرة 

؛ محسنةالصرف الصحي الالوصول الى خدمات ( ج)و؛ المياه المحسنة مصادر المحّسن؛ و)ب( الوصول إلى

واستخدام  عتبر طريقة جمع البياناتت  ومدينة حول العالم.  0111 ي( االكتظاظ. يتم جمع البيانات لحوالد)و 

على أدلة ودراسات  الئقغير ال المسكن ريحتوي عنص .0-00شر لومات بالغة األهمية لفهم المؤهذه المع

وتم إدراج بعض هذه الوثائق كجزء  تخدام البيانات التي تم جمعها،وتحليالت واسعة النطاق تم إجراؤها باس

 من المراجع البيولوجية.

 عمليّة الجمع:

ى تقديم إل الوطنيورصدها على المستوى  جمع البياناتالعمليّة المتطورة لنتوقع أن تؤدي االستثمارات في 

ن أصحاب م الكثيرأكبر للتعامل مع  وأن تكون على استعدادحوافز للحكومات لتحسين إعداد التقارير واألداء 

ألحياء الفقيرة ا اريفتعوة والضعف في المصلحة في جمع البيانات وتحليلها وفي تحقيق فهم أفضل لنقاط الق

 . وسيقلل ذلك من األخطاء ويحسن جودة وتوقيت إبالغ البيانات على المستوى الوطني.وتطبيقاتهاالقائمة 

 

 توافر البيانات

 الوصف:

لمستوطنات لاألمم المتحدة برنامج  حيث كان لدان الناميةاألحياء الفقيرة في جميع البب الخاصةبيانات التوفر ت

تفصيل ب البرنامج، قام ومؤخرا  في تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية على أساس سنوي. البشرية يبلغ عنها 

 من أهداف التنمية المستدامة 00 ، مما زاد من مالءمته للهدفعن هذا المؤشر على مستوى المدينةالمعلومات 

مدينة  361في أكثر من  في األحياء الفقيرة حاليا  قاس مؤشر األشخا  الذين يعيشون ومؤشراته. ي   وغايته

ه . كما أنالزدهار المدن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةفي جميع أنحاء العالم كجزء من مبادرة 

مدينة وبالتعاون مع  091في  عنصر أساسي في برنامج التشجيع على النهوض باألحياء الفقيرة الذي ينفّذ

ال  عن ، فضئة البحر الكاريبي والمحيط الهادن سكان األحياء الفقيرة في أفريقيا ومنطقماليين م 2 يحوال

 حاليا . القدرةتحديد 

ل ، والتي يتم قياسها من خالل القدرة على تحمالئقةعن المساكن غير ال بيانات   في الكثير من البلدان تتوفر

 البشرية والبنك الدولي بحساب هذا المؤشر لسنواتتكاليف السكن. وقد قام برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

المعني الفريق العامل  قام، را  برنامج المؤشرات الحضرية. ومؤخ( كجزء من 6112-0992عديدة )

 الدوليّة لموئل من أجل البشريّة منظمةال، والمدن ائتالف، وهو جهد تعاوني من بمؤشرات اإلسكان العالمية

((Habitat for Humanity International ،برنامج األمم المتحدة ، وكيةريللدول األمالتنمية  وبنك

 المؤشر في جميع أنحاء العالم. جمع البيانات عن هذاباقتراح  ،(UN-Habitatللمستوطنات البشرية )

 

 الزمنيّة: سلالسال

 يتم تحديث المؤشر سنوي ا نسبة  للبيانات الجديدة التي ستتوفر في السنة المرجعية.



 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

ة وعملية جمع بيانات التعداد في دمج الجوانب/المكونات الالزمة تستمر جميع عمليات المسح الرئيس سوف

 2و 3رات منتظمة تتراوح بين سيتم تكرار عملية مراقبة هذا المؤشر على فتولإلبالغ عن هذا المؤشر. 

 . 6131عام الحتى  سنوات 2الى  3من كل  إبالغنقاط  بالحصول على سنوات، مما يسمح

 اصدار البيانات:

تم إنتاج البيانات سنوي ا لهذا المؤشر، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه طوال فترة عمل أهداف التنمية 

 المستدامة.

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

 :االسم

لدولية الشبكة اائتالف المدن، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 .، والبنك الدوليلمنظمات سكان األحياء الفقيرة

 الوصف: 

ا إلى حد كبير بفضل التعاون بين  كان  رنامجب، بما في ذلك الكثير من المنظمات والمؤسساتهذا المؤشر ناجح 

الشبكة الدولية لمنظمات  المدن، مم المتحدة للبيئة، وائتالف، وبرنامج األللمستوطنات البشرية األمم المتحدة

ا في تطوير المفاهيم  الكثيرهناك  سكان األحياء الفقيرة، والبنك الدولي. من الخبراء اآلخرين الذين ساهموا أيض 

سياسات الوار حول حال، كما سيدعمون المقاييس واإلبالغ ووالبيانات الوصفية اريفية والتعواألسس المنطق

البيانات ب تلعب الجهات المزّودة، سؤشرات. بالنسبة للتقارير األولية، استناد ا إلى المعلى المستوى القطري

اسيما الوكاالت اإلحصائية، الةالوطني ا هام   .ولية من خالل التعدادات والمسوحفي توليد البيانات األ ، دور 

 

 الجهات المجّمعة للبيانات

 :االسم

 (UN-Habitatالمتحدة للمستوطنات البشرية ) برنامج األمم

 

 

 الوصف: 



وشركاء مختارون أعمال التجميع النهائي واإلبالغ على برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية سيتولى 
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 لةصالذات مؤشرات ال

 
الموقع ووضع الوظيفي حسب الجنس والسن والبدون خط الفقر الدولي،  الذين يعيشون نسبة السكان: 0-0-0

 .(ي/ ريف يالجغرافي )حضر
 

الموقع و وضع الوظيفيحسب الجنس والسن والب، الفقر الدولي دون خطالذين يعيشون نسبة السكان : 0-0-6
 (.ي/ ريف يالجغرافي )حضر

 
 .آمنةبطريقة  تي ت دارخدمات مياه الشرب ال فيدون منالسكان الذين يستنسبة : 2-0-0

 
فق ا، بما في ذلك مرطريقة آمنةلمدارة بخدمات الصرف الصحي افيدون من نسبة السكان الذين يست: 2-6-0

 غسل اليدين بالماء والصابون.
 

 الكهرباء. مستفيدين من خدماتنسبة السكان ال: 7-0-0
 



 حسب الجنس.ب، ةالزراعيعمالة مالة غير الرسمية في النسبة الع: 1-3-0
 

 حسب الجنس والعمر واألشخا  ذوي اإلعاقة.ب، معدل البطالة: 1-2-6
 
 
 
 
 



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها  :٢-١١ة الغاي

مام خاص ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وخاصةً بتوسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهت
الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

 ٢٢٠٢السن، بحلول عام 

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس  :١-٢-١١المؤشر 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 مؤسسيّةالمعلومات ال

 :المنظمات/ المنظمة

 (UN-Habitatبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

وصول ال . يعتبرالمناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمسيتم رصد هذا المؤشر من خالل نسبة السكان الذين 

ً مإلى وسائل النقل العام  كم من  5.0الوصول إلى محطة معترف بها رسمياً ضمن مسافة كون عندما ي ،ناسبا

ل تعريف وسائإلخ. وتشمل المعايير اإلضافية ل زل والمدرسة ومكان العمل والسوقنقطة مرجعية مثل المن

 ما يلي: ناسبةالنقل العام الم

الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون وسائل النقل العام في متناول جميع العمالء ذوي االحتياجات  .أ

، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقات المؤقتة والمسنين ف السمعيًا و/أو بصريًا و/أو ضعجسد

 .هّشةحاالت الذين يعانون من وغيرهم من األشخاص واألطفال 

 النقل العام مع خدمة متكررة خالل أوقات الذروة. .ب

 .محطات توفّر بيئة انتظار آمنة ومريحة .ج

 

 :األساس المنطقي

عتماد االيهدف هذا المؤشر إلى مراقبة استخدام نظام النقل العام والوصول إليه بنجاح والتحرك نحو تخفيف 

 ومةالمحرمجموعات المن  التي تشهد نسبة عاليةوتحسين الوصول إلى المناطق على وسائل النقل الخاصة 

الدخل  ييواجهون صعوبات جسدية، واألشخاص ذوواألشخاص الذين ، من النقل مثل المواطنين المسنين

الحد من ويهدف الى  أو السكن العام المكتظةالمنخفض أو المناطق ذات أنواع السكن المحددة مثل المباني 

م نموذج التنقل الحضري القائ انّ الحاجة إلى التنقل عن طريق تقليل عدد الرحالت والمسافات المقطوعة. كما 

في  كون متكاملةت للجميع، إلى نظم نقل عام جيدة وذات قدرة عالية ملحبشكل يحتاج  ،على إمكانية الوصول



من  اجاتدرّ للع نقاط وصول وسائل النقل العام ضمن مسافات مريحة للمشي أو ترتيبات متعددة الوسائط م

 المنازل والوظائف.

األسواق وفرص العمل  إن قدرة السكان بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والشركات على الوصول إلى

ظام النقل يوفر نإذ ومراكز الخدمة مثل المدارس والمستشفيات أمر بالغ األهمية للتنمية االقتصادية الحضرية. 

رات للمخططين بقياس آثار التغييتسمح إمكانية الوصول  انّ باإلضافة إلى وارد وفرص العمل. الوصول إلى الم

تسمح إمكانية الوصول إلى الوظائف والخدمات واألسواق للسياسيين  كما في أنظمة النقل واستخدام األراضي.

نظام النقل هو عامل تمكين حاسم لألنشطة فوالمواطنين والشركات بمناقشة حالة نظام النقل بطريقة مفهومة. 

جوة لنقل فالخاص باى مؤشر أهداف التنمية المستدامة االقتصادية واالندماج االجتماعي. ويعالج الوصول إل

معالجة النقل بشكل مباشر كعنصر تمكين بالغ األهمية ، أي األهداف اإلنمائية لأللفية أبداً  كبيرة لم تعالجها

لألنشطة االقتصادية واالندماج االجتماعي. وقد ازدادت بالفعل "العوامل الخارجية" المرتبطة بالنقل من حيث 

أصبحت االنبعاثات الناتجة عن و. وحوادث المرور االزدحام المروريوانبعاثات غازات االحتباس الحراري 

تتزايد بشكل أسرع من من انبعاثات غازات االحتباس الحراري على مستوى العالم و ٪32 تتسبب بنسبةالنقل 

مليون  2.3مسؤول عن  ، فهووالذي يُعتبر النقل أحد أهم أسبابه، أي مصدر آخر؛ أما تلوث الهواء الخارجي

 االزدحام، ويؤدي مليون شخص سنويًا 2.3اة أكثر من وادث السير على الطرق إلى وفدي حؤ، وتوفاة سنويًا

من أهداف  22يتطلب تحقيق الهدف  المروري الشديد إلى اختناق المدن والتأثير على الناتج المحلي اإلجمالي.

ً  التنمية المستدامة تحوالً  التركيز على  قل بدال منفي التفكير المتعلق بالنقل، مع التركيز على هدف الن جوهريا

وسائله. وبما أّن إمكانية الوصول إلى الخدمات والسلع والفرص للجميع هي الهدف األسمى، تُعطى األولوية 

قابلية السير من خالل تخطيط أفضل ودمج تخطيط استخدام بالتالي تتوفر فيها لجعل المدن أكثر إحكاما و

، ولكن ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مهمة أيًضا . كما أن وسائل النقلاألراضي مع تخطيط النقل

لنقل العام االتنقل بالسيارة واللجوء الى لجعل المدينة أكثر شموالً تعني أن المدن ستضطر إلى االبتعاد عن 

 وأنماط النقل النشطة مثل المشي وركوب الدراجات مع اتصال جيد بين الوسائط.

من المناطق الحضرية إلى  الكثيرم المروري ونوعية الهواء السلبية في وقد أدى ارتفاع مستويات االزدحا

ختار المدن التي توتحقّق تماد على وسائل النقل الخاصة. زيادة الحاجة إلى نظام نقل عام ناجح لتخفيف االع

على المدى الطويل. والمدن التي تتمتع بقدرة على الوصول  مكاسباالستثمار في خيارات النقل العام الفعالة 

ن م ألنهاكثر تفضيالً األ هي ،، بما في ذلك إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقاتالنقل العام إلى وسائل

، نفسه وفي الوقت المرجح أن تقدم تكاليف نقل أقل مع تحسين ظروف البيئة واالزدحام والسفر داخل المدينة.

قل مثل الن منن إمكانية الوصول إلى المناطق التي توجد فيها نسبة عالية من المجموعات المحرومة فإن تحسي

أو المناطق ذات أنواع  اجهون تحديًا جسديًا وأصحاب الدخل المنخفضالمواطنين المسنين واألفراد الذين يو

زيادة الكفاءة واستدامة نظام النقل ، تساعد أيًضا على المكتظة أو المساكن العامةالسكن المحددة مثل المباني 

أن  ولقد أثبت هذا المؤشرالعام. تعتبر المواصالت العامة معاداًل مهًما للدخل واالستهالك والتفاوتات المكانية. 

مية للحد بالغ األه منخفض التكلفة أمر  ال. إن النقل الفعال وواستدامة وأمانًاالنقل العام يجعل المدن أكثر شموالً 

ه يوفر إمكانية الوصول إلى الوظائف ألنّ  ،ر الحضري وعدم المساواة وتعزيز التنمية االقتصاديةمن الفق

 والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والسلع العامة األخرى.

 



النقل العام النظيف هو وسيلة فعالة للغاية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فهو يساهم في تغير 

كبار ل لةبسهو يجب أن تتوفرالمناخ وانخفاض مستويات استهالك الطاقة. واألهم من ذلك أن وسائل النقل العام 

 .أصحاب االعاقاتالسن والمواطنين 

 

 :المفاهيم

ن معظم . ونظًرا ألالمناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمهذا المؤشر من خالل نسبة السكان الذين سيتم رصد 

مستخدمي وسائل النقل العام يسيرون من مكان انطالقهم إلى محطات المواصالت العامة ومن محطات 

احية نوإمكانية الوصول من المواصالت العامة إلى وجهات رحالتهم، يتم أحيانًا تقييم التوافر المكاني المحلي 

 أو النقل. )المواقف التحفيزيّة( والركوب االصطفاف، على عكس (سيًرا) وصول المشاة

ً ول إلى وسائل النقل العام م، يعتبر الوصوبالتالي ً  كون، عندما يناسبا  الوصول إلى محطة معترف بها رسميا

كم من نقطة مرجعية مثل المنزل والمدرسة ومكان العمل والسوق إلخ. وتشمل المعايير  5.0ضمن مسافة 

 اإلضافية لتعريف وسائل النقل العام المالئمة ما يلي:

يعانون  الذين وسائل النقل العام في متناول جميع العمالء ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك أولئك .أ

ين ، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقات المؤقتة والمسنضعف السمعمن /أو جسديًا و/أو بصريًا و

 .هّشة حاالت الذين يعانون منواألطفال وغيرهم من األشخاص 

 النقل العام مع خدمة متكررة خالل أوقات الذروة. .ب

 محطات توفّر بيئة انتظار آمنة ومريحة. .ج

شمل السيارات والحافالت ها خدمة نقل الركاب المشتركة متاحة لعامة الناس، وتالعامة بأنّ عرف المواصالت تُ 

 ،الغرباء دون ترتيب مسبق. ومع ذلكارات التي يتشاركها عربات والترام والقطارات ومترو األنفاق والعبّ الو

ل الغرباء  يتم تقاسمها من قب، والتي الوالحافالت المستأجرة، الرحالت المشتركة ،ستثني سيارات األجرةت افإنه

الدراجات و ،ية وغير المنظمة )شبه الترانزيت(ستثني وسائط النقل غير الرسما تدون ترتيب مسبق. كما أنه

 إلخ. الثالثعجالت ال، والعربات ذات لألجرةالنارية 

يد للركاب يشير مصطلح "النقل العام" إلى خدمة عامة تُعتبر سلعة عامة لديها "مواقف" مصممة بشكل ج

 للركوب والنزول بطريقة آمنة و "مسارات" معترف بها رسميًا.

 

 تعليقات منهجية إضافية:

 الوصول إلى وسائل النقل العام على أربع خطوات: يتوافر لهمتعتمد طريقة تقدير نسبة السكان الذين 

 :التحليل المكاني لتحديد المنطقة المبنية من التجمعات الحضرية -أ

 

تحديد المنطقة المبنية للتجمعات الحضرية وحساب المساحة الكلية )بالكيلومتر المربع(. يجب أن تتم 

 مع مناطق التعداد للتوافق مع البيانات الديموغرافية. المحددةمنطقة بين المواءمة ال

 



 عمليّة جرد لمواقف النقل العام في المدينة أو منطقة الخدمة:  -ب

 

 لخدمات. في بعض الحاالت التيالجهات المزّودة لمن إدارة المدينة أو  يمكن الحصول على معلومات

ط ادر المفتوحة والخرائ، يمكن أن تكون المصتكون فيها هذه المعلومات ناقصة أو غير مكتملة أو قديمة

 ، بديالً صالًحا.د اعترافها كمصدر صالح للمعلومات، والتي يزداالمجتمعية

 

ألشخاص جميع اصول الشاملة لوإمكانية الوفاّن خصائص الجودة،  عندما تكون المعلومات متاحة،

ف وسائل النقل ووق محطات تكرار الخدمة يمكن "تخصيصها" لقائمة جرد، وذوي اإلعاقة، والسالمة

 مدن.القًا للقدرات اإلحصائية للبلدان والعامة إلجراء تحليل مفصل وتقسيم إضافي وف

 

 إلى وسائل النقل العام:تقدير المساحة الحضرية مع الوصول  -ج

 

لحساب المؤشر، من الضروري استخدام خريطة مع قائمة جرد حول محطات النقل العام المعترف 

ً وإنشاء منطقة ع دود المنطقة حوقطع دمج و ،متر لكل محطة 055ازلة نصف قطرها بها رسميا

 تجمعات الحضرية.المبنية لل

 

 سكان المدينة: من اجمالي عددسهولة الوصول ب الذين يتمتعونتقدير نسبة السكان  -د

 

تي فيها العلى عدد المساكن داخل المنطقة  لنظام المعلومات الجغرافيّةالبيانات الديموغرافية  تطبيق

عدد السكان داخل تلك المساكن  حساب ضافة الىباإل وسائل النقل العام.محطات الوصول إلى  امكانيّة

 سكان المدينة.تقدير نسبة السكان من إجمالي و

 

 األخرى لتتبع هدف النقل تتضمن ما يلي: فالمعالم القياسيّة )البارامتر(كر أعاله، ذُ استكمااًل لما 

 

لم المعلم باستخدام الكثافة )األشخاص/ك ة بالتخطيط الحضري: يمكن قياس هذاإمكانية الوصول المتعلق -أ

 مربع من الشارع في المدن وعدد التقاطعات/ كم التعداد والنسبة المئوية لمساحة ( من مسوحمربع

 وانّ مهم لكفاءة أنظمة النقل العام.  عاملالكثافة هي فأو خرائط المدن. األرضية و/ مراصدتحليل ال

 إمكانية الوصول إلى المناطق الحضرية إلى حد كبير.تحدد الشوارع والمعابر  مالءمة

 ضمن باستخدام النسبة المئوية للسكان المعلم اقياس هذطيط النقل: يمكن إمكانية الوصول المتعلقة بتخ -ب

 خرائط المدن وبيانات عينات المسح. خالل من للنقل العام محطة وقوفمتر من  055نطاق 

الخمسية  للفئةتابعة أسرة النسبة المئوية لدخل  من عليهالقدرة على تحمل التكاليف: يمكن الحصول  -ج

ستعداد ا ة ومسوحيالعيّن المسوح عن طريق ، وذلكعلى النقل قتُنف  التي  السكانيّة ذات المعدل األدنى

 على النقل.)يُقرر الحقًا(  ٪0أكثر من  ب أاًل يدفعواّن الخمس األفقر من السّكان يج .WTP الدفع

الجودة: يمكن قياس هذ المعلم من خالل قياس وقت السفر، واالستفادة للجميع، والسالمة، واألمن،  -د

 ومعلومات المستخدم من نماذج االستبيانات.والراحة، 

قل نالسيارات، ال) التوزيع بين وسائط النقلاالنتقال إلى النقل المستدام: يتم التعبير عن ذلك أيًضا في  -ذ

نسبة ك وعدد الكيلومترات التي يقطعها المسافرون على مركباتهم الكهربائيّة، النقل العام(، غير اآللي



ات ستطالعفي المناطق الحضرية من ا رين التي تّم عبورهامسافلل الكيلومترات مئوية من إجمالي

ية الهواء نوعوأيضا بسبب مساهمة النقل في انبعاثات الكربون  التنقل في المدينة. وهذا المعلم هو مهم

 في المدن.

 

 :قيودالتعليقات وال

 21-23الحضرية في بنغالور ) التنمية المستدامةلالجتماع الثاني لحملة أهداف  الوثيقة الختاميّة قرتُ وكما 

وجودة الخدمة في وسائل النقل  المالءمة( بأنه ال توجد منهجية متفق عليها دوليًا لقياس 3520فبراير شباط/

 ، وال يمكن مقارنتها على المستوىمنسقة بشأن أنظمة النقل الحضرية محليةتتوفر بيانات عالمية/العام. ال 

 العالمي.

 

آخر.  ي تختلف من بلد إلىف نوعية وسائل النقل العام التمعترف به أن المالءمة المقاسة كمسافة ال تصنّ من ال

  ، فإن المؤشر المقترح هو قياس قابل للمقارنة وموضوعي يمكن تقييمه في المدن عبر المناطق.ومع ذلك

 

والسالمة، وإمكانية الوصول للجميع قد تؤثر العوامل األخرى لهذا المؤشر، مثل القدرة على تحمل التكاليف، 

ى توفير وسائل النقل العام عل محطة النقل. ومع ذلك، فإنّ  قرب على استخدام وسائل التنقل العامة بعيًدا عن

 نطاق واسع هو شرط مسبق الستخدامه.

 

كم من  5.0أكبر، تتجاوز  دائرة صيدأخيراً، تتيح وسائل النقل العام ذات السعة العالية، مثل القطارات، 

 المؤشر المقترح.

 

ومن المعترف به أيًضا أن هناك أشكااًل مختلفة من وسائل النقل العام في البلدان األعضاء غير محددة تماًما 

من البلدان النامية لديها إمكانية الوصول إلى  اّن الكثير، على وجه الخصوصففي هذه المنهجية. أو موضحة 

 يمثّلوفي محطات النقل العام المعينة. م المتوفرة في أي مكان في الشوارع وليس بالضرورة وسائل النقل العا

ً شرطإنشاء محطات التوقف المحددة  ً مسبق ا  للقياس في هذه البلدان. ا

 

 المنهجيّة

 

 ساب: تحطريقة اال

 

 سابتحطريقة اال

 

 يتم حساب هذا المؤشر بناًء على المعايير التالية:

 

 المعلومات الجغرافية( عن طريق بناء نظام)باستخدام  نظيمالتيتم عادة تحديد مناطق الخدمة باستخدام عملية 

 بوضوح قرارين على التنظيمخطوط متساوية حول كل محطة نقل عام أو كل طريق نقل عام. تتضمن عملية 

ؤدي كمرجع للقياس. قد ت قوفمحطات الواألقل. القرار األول هو ما إذا كان ينبغي استخدام الطرق أو 



ل العام توقف وسائل النقمحطات ، فإن التوافر المكاني. ولكن بشكل عام مختلفة جًدا من نتائجإلى  المقاربتان

ية هي المواقع الفعل محطات الوقوفتقدير تغطية منطقة الخدمة ألن جهة وفر أساًسا أكثر مالءمة من الطرق لت

ت من الممارسا .خزينالتهو حجم  نظيمالتن في عملية النقل العام. القرار اآلخر المتضمً  مستخدمي لوصول

 افتراض أن الناس يحصلون على خدمة النقل العام إذا كانوا علىهو الشائعة في تخطيط وسائل النقل العام 

 ، يتمعتبة المسافة. بمجرد تحديد محطة الوقوفطريق النقل العام أو  عنمتر(  055كيلومتر )أو  5.0بعد 

، إلقليديّةا، أو المسافة اسات المسافة القائمة على الهواءالنقل العام. وتقيس بعض الدر وسائلحول  النظمإنشاء 

مسافة المشي المحسوبة باستخدام شبكة الشارع للوصول إلى بينما يستخدم البعض اآلخر مسافة الشبكة )أي 

ة لمسافة و مساويألشبكة بين موقعين في الفضاء هي ذات مسافة أكبر، افة ا( ونظراً ألن مسوسيلة النقل العام.

تحددها  ي تلك التي، فإن حجم منطقة التغطية المحددة بمسافة الشبكة سيكون أصغر من أو يساوالهواء المقابلة

ت السفر قالمسافة الهوائيّة. باإلضافة إلى استخدام مقاييس المسافات المذكورة أعاله، اقترح البعض استخدام و

ت السفر ألن مقاييس وق لوسائل النقل العام كمقياس للقرب. من المفضل استخدام وقت السفر كمقياس للقرب

ار ، وبسبب المتطلبات اإلضافية للبيانات ومقداة مثل التضاريس الحادة. ومع ذلكمثل عوامل غير مالئمة للمشت

تم استخدام ، سيسة العملية. بالنسبة لهذا المؤشرالممار ، نادراً ما تُستخدم مقاييس وقت السفر فيالمبذولجهد ال

 محطة النقل العام كنقطة خدمة.

 

 المخدومينتحديد السكان 

 

، تعدادقطاع ال، مثل أخرىمضلعات  على تركيب النظمالخطوة التالية هي  تكون، ندما يتم إنشاء نظم للخدمةع

، ةذوي اإلعاقة ونوع منطقة اإلقام م السكان واألشخاصالتي تتوفر لها بيانات اجتماعية ديموغرافية )مثل أرقا

، (i مزرشار إليه بال)يُ  نظم الخدمةتقاطع ق تحليل، وعادة ما تالمضلعات كمناط تلك وما إلى ذلك(. ويشار إلى

اّن عدد السّكان الذين تصلهم خدمة النقل العام في . j (j=1…..J)، مع أكثر من منطقة تحليل كليًا أو جزئيًا

 ؛ وبالتالي،Piمجموع السكان في كل من المناطق المتقاطعة ،  يتساوى مع،  i  ،Pi نظام

 

Pi=?_(j=1)^J¦Pij 

 

 .jومنطقة التحليل  iالخدمة  نظمبناًء على مقدار التفاعل بين  Pijحيث يتم تقدير 

 

 السكان موزعون بشكل موحد داخل مناطق التحليل. يكون ، يفترض أنPijعند تقدير 

 

 التوافر الزمني المحلي.دمج 

 

تغطي الطريقة الموضحة أعاله خدمة النقل العام الذي يقوم فقط على الوصول المكاني إلى محطات التوقف 

أو الطرق وال تتناول البعد الزمني المرتبط بتوافر وسائل النقل العام. نالحظ أن الجانب الزمني لتوافر وسائل 

ة قريبة ال تعتبر بالضرورة متاحة إذا كانت أوقات االنتظار تتجاوز النقل العام مهم ألن الخدمة على مساف

مستوى الحد األدنى المطلوب. يرتبط وقت االنتظار هذا لوسائل النقل العامة بتواتر الخدمة باإلضافة إلى عتبة 



ً  القياس الزمني سنتركاالنتظار المسموح به لمستخدمي النقل العام.  تم تشجيع ولكن ي، للمقارنة العالمية تماما

 .التفصيلجمع هذه المعلومات واإلبالغ عنها كجزء من على  ،البلدان التي يمكنها إضافة هذا المكون

 

الوصول إلى وسائل النقل العامة من سكان المدينة بالكامل  وافر لهماب السكان الذين يتستحا، سيتم وأخيراً 

 حسب التالي؛

 

)عدد السكان الذين لديهم ×  255الوصول إلى وسائل النقل العام =  ميتوافر لهالمئوية للسكان الذين  النسبة

 سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام( / )سكان المدينة(.

 

 :التفصيل

 

يمكن تفصيل المعلومات كما هو موضح أدناه، بما في ذلك العوائق المحتملة مثل اإلعاقة، ولكنها تتطلب جهوًدا 

 السائدة لجمع البيانات:قوية وتغييرات في اآلليات 

 

 حسب الموقع )داخل المدن(.بتصنيف 

 حسب مجموعة الدخل.بتصنيف 

 التي ترأسها امرأة(. المعيشيّة حسب الجنس )األسربتصنيف 

 حسب العرق )رب األسرة(.بتصنيف 

 حسب االثنيّة )رب األسرة(.بتصنيف 

 حسب حالة الهجرة )رب األسرة(.بتصنيف 

 المعيشية(. حسب السن )األسربتصنيف 

 حسب وسيلة النقل العام.بتصنيف 

 

 مشتقات قابلة للقياس:

 نسبة المناطق الحضرية التي تتمتع بسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. -

النقل العام مع إمكانية  محطات وقوفنسبة السكان / المناطق الحضرية التي تتمتع بوصول سهل إلى  -

 عاقة.الوصول الشاملة لألشخاص ذوي اإل

نسبة السكان / المناطق الحضرية التي تتمتع بقدرة متكررة على الوصول إلى وسائل النقل العام خالل  -

 ساعات الذروة.

 ارجخنسبة السكان / المناطق الحضرية التي تتمتع بقدرة متكررة على الوصول إلى وسائل النقل العام  -

 ساعات الذروة.

 الضواحي الحضرية التي تتمتع بسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام./ المركزيّةنسبة المناطق الحضرية  -

 

 معالجة القيم الناقصة:

 

 بلدعلى مستوى ال 



يعود و ،ولى من جمع البيانات لهذا المؤشرفي السنوات القليلة األ ناقصةالمتوقع أن تكون البيانات  من

بطء اعتماد المنهجية المقترحة من قبل الحكومات الوطنية والنظم اإلحصائية. إن الطبيعة  ذلك الى

وسائل النقل العامة من قبل البلدان ستؤثر جميعها على  يفية للمؤشر واالختالفات في تعرالمكان

انطالقًا  يًّادريجتللبلدان المختارة سوف يتم تسجيلها  ناقصةفإن البيانات البالتالي، فر البيانات. واتو

 نظام نقل عام. من توافر أو غياب

 

 على المستويين االقليمي والعالمي 

، فسيتم استخدام مستوى نموذج من التوافر لتقدير ئل النقل العام في مكانها الصحيحإذا كانت وسا

. وسيتم تطوير هذه المنهجية وتحسينها في أول فريق ناقصةصفر للبيانات الوضع درجة بدالً من ال

 لهذا المؤشر. الخبراءتقني / فريق 

 

 :فاوتمصادر الت

 

، سيتم استخدام البيانات الوطنية المستكملة بمصادر البيانات المكانية المتاحة دوليًا بالنسبة لهذا المؤشر

لة عن الوطنية مسؤو األرقام الوطنية والعالمية. وبما أن الوكاالت ط التقديرات النهائية لإلبالغ عنالستنبا

ه من غير المتوقع أن تنشأ أي اختالفات بين البيانات الصادرة عن البلدان والبيانات جمع البيانات، فإنّ 

ة ي، يتم حلها من خالل االجتماعات الفنفاوتاتحال ُوجدت مثل هذه الت. وفي التقديرية الدولية بشأن المؤشر

 المخطط لها وورش تطوير القدرات.

 

 مصادر البيانات

 

 :الوصف

 

 بها لهذا المؤشر هي: ية والموصمصادر البيانات الفعليّ 

دارة المدينة أو مقدمي الخدمات، وبيانات أنظمة ا وسائل النقل العام في المدينة: محطاتبيانات عن موقع  -

 .المعلومات الجغرافية

من محطات النقل العام: بيانات التعداد وبيانات أنظمة المعلومات  متر 055وحدات سكنية ضمن  -

 .الجغرافية

 .المسوح األسريةدة سكنية: تعداد السكان / عدد السكان لكل وح -

التي تجمع معلومات عن نسبة األسر المعيشية التي تعلن أنها تستطيع الوصول إلى وسائل  مسوح األسريةال -

 أيًضا جمع معلومات حول جودة الخدمة. مسوحكيلومتر. يمكن لهذه ال 5.0النقل العامة في حدود 

 

 الحضري هو شرط مسبق لقياس ومقارنة هذا المؤشر. التجمع، فإن استخدام وبسبب طبيعتها المكانية

 

 عملية الجمع:

 



األمم امج برن ات لالستهالك الدولي ومقارنتها من قِبل، سيتم تجميع جميع هذه البيانعلى المستوى العالمي

ناء القدرات من خيارات ب الكثيرباستكشاف  ونسيقومحيث والشركاء اآلخرين.  للمستوطنات البشرية المتحدة

لضمان تطبيق معايير موحدة لتوليد هذه البيانات وإعداد التقارير عنها وتحليلها من قبل جميع البلدان 

 والمناطق.

 

 

 توافر البيانات

وجد ما ت، كلناحية النظرية، وهذا يعني أن المؤشر واضح من االدرجة الثانيةف هذا المؤشر تحت يتم تصني

 .ولكن البيانات غير متوفرة بسهولة منهجية راسخة

 ،ل النقل العام. باإلضافة إلى ذلكوجودة الخدمات في مجا المالءمةال توجد منهجية متفق عليها دوليا لقياس 

قابلة ير غفإن البيانات غير منسقة ووبالتالي،  ت النقل الحضري.اشبك حول تتوفر منهجيّة محليّة/عالميّةال 

للمقارنة على المستوى العالمي. سيتطلب الحصول على هذه البيانات جمعها على مستوى البلديات / المدن مع 

فة إلى لتحتية للنقل. وباإلضافي بعض المناطق مثل بيانات النقل الجماعي والبنية ا عميقةوجود أوجه قصور 

محلّل مخّطط الرحالت إمكانية الوصول، وهي أداة ، ستكون منصة برمجيات مفتوحة المصدر لقياس ذلك

متاحة للمسؤولين الحكوميين وجميع العاملين في النقل الحضري. هذه األداة تم تطويرها ( OTPAالمفتوح )

تعزز قوة  ذه األداة أنومن شأن ه، (http://conveyal.comمن قبل البنك الدولي بالتعاون مع كونفيال )

ين نموذج الوصول على مستوى مفتوحة لتكوالقياسية البيانات الو OTPA لّل مخّطط الرحالت المفتوحمح

وسهلة االستخدام( هي قدرتها على حساب سهولة الوصول إلى مختلف  حرة. القيمة المضافة لألداة )حيّ ال

والذي  3522ق الخبراء في وقت الحق من عام الفرص وسيناريوهات النقل. من المقرر عقد اجتماع لفري

ن هذا ع عداد التقاريروتوحًدا إلسيؤدي إلى تنسيق األدوات والبيانات الحالية لضمان وجود شكل أكثر اتساقاً 

 المؤشر.

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

تى ح اعداد التقارير محطاتمن  جراء الكثيرإب، مما يسمح ن تكرار رصد المؤشر في فترة زمنيّة سنويةيمك

سائل نقل و الذين تتوافر لهمنسبة السكان  ا إذا كانت. وسيسمح الرصد على فترات سنوية بتحديد م3525عام 

نصيب سكان الحضر في العالم الذين ، باإلضافة إلى مراقبة تزداد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت عام مناسبة

يتمتّع وأقل من الحد األدنى المقبول.  هو وسائل النقل العامالوصول السهل إلى مستوى يعيشون في المدن حيث 

المفصل  د، فإن الرصكذلضافة الى سن في فترات زمنية قصيرة. باإلالقدرة على قياس التحبلمؤشر المقترح 

 ، ال سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثلاالهتمام بشأن الوصول إلى النقل من لهذا المؤشر سيوفر مزيًدا

 ل واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين.ساء واألطفاالن

 اصدار البيانات:

 من سنتين إلى خمس سنوات، بناًء على توفر البيانات الجديدة.حديث المؤشر على فترة تمتد سيتم ت



 

 البياناتب الجهات المزّودة

نقاط االرتكاز الوطنية كما حددتها الحكومات المعنية تدعم إطار الحوكمة لرصد هدف النقل. ويمكن أن تكون 

نقاط االرتكاز هذه هي الوزارات نفسها أو األجهزة اإلحصائية الوطنية أو المؤسسات األكاديمية أو مؤسسات 

ء العاملين بموجب اتفاق تسهله الحكومة البحث أو منظمات المجتمع المدني أو المشغلين أو مجموعة من هؤال

الوطنية. وستعمل األمانة أو مركز الموارد، الذي يضم موئل األمم المتحدة ومنظماته الشريكة، مع نقاط 

االرتكاز الوطنية التي توفر الدعم لبناء القدرات وضمان الجودة. كما سيضمن مركز الموارد تبادل المعرفة 

سيتم و. وسيتم وضع اتفاقات محددة مع البلدان والمدن المعنية للتعاون في الرصد. والخبرة بين الدول المشاركة

( UITPواالتحاد الدولي للنقل العام ) للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجنشر إطار المراقبة في 

وي سنسيقودون الرصد ال، (UITPفريق مخصص يجمع بين موظفي ) تم إنشاءالنقل األخرى. وسي فعالياتو

ي قواعد ففي المجال العام مع توافر البيانات نشر ست، وتقارير شاملة كل سنتين وستُرفعوالتقارير السنوية. 

 للمستوطنات البشرية. األمم المتحدة برنامجالبيانات العالمية ل

 

 بياناتالجهات المجّمعة لل

 (UN-Habitatللمستوطنات البشرية ) األمم المتحدةبرنامج 
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 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات  :٣-١١ة الغاي

 ٠٢٣٢البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 

 نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني :١-٣-١١المؤشر 
 
 

 مؤسسيّةالمعلومات ال

 :المنظمات/ المنظمة

 (UN-Habitatطنات البشرية )برنامج األمم المتحدة للمستو

 

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

 النمو السكاني. يتم تعريف المؤشر على أنه نسبة معدل استهالك األرض إلى معدل

عد حساب معدل النمو السكاني يتطلب هذا المؤشر تحديد عنصرين لنمو السكان ومعدل استهالك األراضي. ي  

 ، ويتطلب استخدام تقنياتهالك األراضي يمثل تحديًا صغيًرا، في حين أن معدل استوتوفًراأكثر وضوًحا 

الك" األرض ألن هذا ما يشكل "استه تعريفلى ، يحتاج المرء إعند تقدير معدل استهالك األراضي جديدة.

ي تشغلها الت المساحات"المستهلكة" أو "المحفوظة" أو المتاحة "للتنمية" لحاالت مثل  المظاهرقد يشمل 

التي يتم تطويرها هي أرض  األرض ذا كانتإتام حول ما ، ال يوجد مقياس واحد األراضي الرطبة. ثانيًا

، سيتم استخدام النسبة محّدثة" جزئيًا. ونتيجة لذلك"على األقل "حديثة التطور" )أو شاغرة(، أو إذا كانت 

المئوية لألراضي الحضرية الحالية التي تم تطويرها حديثًا )المستهلكة( كمقياس لمعدل استهالك األرض. كما 

 لمتطورة بالكامل كمنطقة مبنية.يشار في بعض األحيان إلى المنطقة ا

 :األساس المنطقي

ريق نتيجة االستخدام البشري المباشر: عن ط ر الغطاء األرضي اليوم بشكل رئيسعلى الصعيد العالمي، يتغيّ 

 همأ . ومنوتنميتها الحضرية والضواحي المناطق إعماروحصاد الغابات وإدارتها والزراعة وتربية الماشية، 

ي سمية، الذالتوسع الخارجي إلى ما هو أبعد من الحدود اإلدارية الر هو من مدن العالم للكثيرالسمات المميزة 

إلى حد كبير استخدام السيارات والتخطيط الحضري واإلقليمي الضعيف والمضاربة على األراضي.  يدفعه

لتي تمتد ، واة في الضواحيا أنماط توسعية عاليوهناك نسبة كبيرة من المدن من البلدان المتقدمة والنامية لديه

مدينة أن الغطاء النباتي في  021جريت على في كثير من األحيان إلى أطراف أبعد. تبين دراسة عالمية أ  

، ؛ في بعض الحاالت[0سكان الحضر ]أكثر من ثالثة أضعاف عدد  ،في المتوسط ،المناطق الحضرية قد زاد

[. من أجل مراقبة 3أضعاف. ] الفًا بنسبة ثالثة إلى خمسةأظهرت دراسات مماثلة على المستوى الوطني اخت

الغطاء األرضي ، ليس من الضروري فقط الحصول على المعلومات حول فاعليّةستهالك األراضي بانمو 



ولكن أيًضا القدرة على مراقبة ديناميكيات استخدام األراضي الناتجة عن المتطلبات المتغيرة  الحالي المستخدم

 شكل المشهد.سكان وقوى الطبيعة التي ت  عدد ال لزيادة

تتطلب المدن توسعًا حضريًا منظًما يجعل استخدام األرض أكثر كفاءة. وبالتالي، من الضروري التخطيط 

 استيعاب وظائف يجبللنمو السكاني الداخلي في المستقبل ونمو المدينة الناجم عن عمليات الهجرة. كما 

 ، أثناء توسعها.النقل، وما إلى ذلكرية جديدة ومزدهرة مثل طرق حض

ي ه، وهذه النتائج رية غير متناسب مع النمو السكاني، كثيرا ما يكون النمو المادي للمناطق الحضومع ذلك

من األشكال. ويتضح أن هذا النوع من النمو ينتهك كل  الكثيرأقل كفاءة في  التي هي في استخدام األراضي

كم عليها في منطقة حضرية من خالل تضمين التأثير على البيئة والتسبب في فرضية االستدامة التي يمكن الح

 عدم المساواة المكانية وتقليل اقتصادات التكتل.نسبة عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية أخرى مثل زيادة 

تنمية ليرتبط هذا المؤشر بالكثير من المؤشرات األخرى ألهداف التنمية المستدامة. ويضمن أن تدمج أهداف ا

المستدامة األبعاد األوسع للفضاء والسكان واألرض بشكل مالئم، مع توفير اإلطار لتنفيذ أهداف أخرى مثل 

الفقر والصحة والتعليم والطاقة وعدم المساواة وتغير المناخ. يحتوي المؤشر على قياس متعدد األغراض ألنه 

ي: ختلفة لكفاءة استخدام األراضلتقاط أبعاد مستخدم النموذج نمط التحضر. كما أنه ي  ال يرتبط فقط بنوع/

 اريلحرس االحتبازات اغات نبعاثاارد والموام استخدانسب ض نخفا)ا بيئيّة؛ اقتصادية )قرب عوامل اإلنتاج(

ا هاًما ، يدمج هذا المؤشر مكونًا مكانيً . وأخيًراجتماعية )انخفاض مسافة السفر والتكلفة المنفقة((؛ اللفرد الواحد

 ويتماشى تماًما مع التوصيات المقدمة من مبادرة ثورة البيانات.

 :المفاهيم

( هو الزيادة في عدد السكان في بلد ما خالل فترة معيّنة، وعادة ما تكون سنة PGRمعدل النمو السكاني )إّن 

خالل فترة  والوفياتواحدة، وي عبّر عنه بنسبة مئوية من السكان في بداية تلك الفترة. وهو يعكس عدد المواليد 

 وعدد األشخاص الذين يهاجرون من وإلى بلد ما.

لق ؛ )ب( المدى المطالتي يمكن قياسها مباشرةً  المبنيّةمساحة اليشمل استهالك األراضي ما يلي: )أ( توسيع 

؛ )ج( االستغالل جة أو األنشطة االقتصادية األخرىلألراضي التي تخضع لالستغالل من الزراعة أو الحرا

 المفرط لألرض التي تستخدم في الزراعة والحراجة.

 :قيودالتعليقات وال

ثر من أكمنطقتين أو  ة تشملبقعة حضريّ ، من الصعب قياس التوسع الحضري من خالل في بعض الحاالت

ة الى جهة معيّنالنمو الحضري  من الصعب أن نعزوما يصبح  وعادةً ؛ المناطق الحضرية القريبة من بعضها

، ال تتوافق البيانات دائًما مع المستويات اإلدارية والحدود . وفي الوقت نفسهكمقياس واحده وأن نضّمن

، فإن المفوضية األوروبية تسلط الضوء على بعض العيوب المحتملة لهذا المؤشر ة. ومع ذلكوالمناطق المبني

ة المبذولة الستخدام المنطق والتي يمكن معالجتها من الناحية الفنية. وينبغي أن تؤخذ في االعتبار الجهود

المرجعية على مستوى المنطقة المبنية للتكتل الحضري. قد يكون تعيين حدود المدينة مشكلة منهجية أخرى 

 يمكن أن يحلها تعريف واضح ومتفق عليه.

ت دقد يواجه المؤشر صعوبات في السيطرة على المدن ذات النمو السكاني السلبي أو المنعدم؛ أو المدن التي فق

بسبب كارثة شديدة جزًءا من أراضيها. ولمواجهة هذا التحدي، يجب مراعاة خط األساس / مقياس الكثافة 



السكانية وتغيره بمرور الوقت. إن تخفيض الكثافات دون المستويات المستدامة لها تأثيرات على استدامة 

 المدن.

 ،ر على النحو المحدد. ونتيجة لذلكالمؤش ، قد ال يتم حساب هذانظم المعلومات الجغرافيّةفي غياب طبقات 

يمكن  ،ا سنوياً بشكل كاٍف. بدال من ذلكيمكن استخدام تدابير بديلة لألرض التي يتم تطويرها أو استهالكه

للمرء مراقبة االستخدام الفعال لألراضي الحضرية من خالل قياس مدى تحقيقنا لكثافة المناطق السكنية التي 

اية غأو التوجيهات الدولية. تعتبر مقارنة النتائج المحققة للكثافات المخطط لها مفيدة لل مدنللتتطلبها أي خطط 

حيان ، وفي بعض األلمخططة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تختلف الكثافات اعلى مستوى المدينة. ومع ذلك

 ةرنة متوسط الكثافمن األنسب مقا ،إلقليمي أو على مستوى المدنعلى المستوى شبه ا من مدينة إلى مدينة.

أكبر  لالتي تحققت في الوقت الحالي بتلك التي تحققت في الماضي القريب. في حين أن بناء الكثافة بشك

دد من ، لديها عخاصة في المراكز الحضرية وحولها ،يستخدم األرض بكفاءة أكبر، فإن األحياء عالية الكثافة

شاط ن وتشجع ،ة، والمزيد من المتاجر المحليّ النقل العام المتكررةد من وسائل المزي تدعم اهانً  .المزايا األخرى

 ة )وأحيانًا أكثر أمانًا(.ويّ حياة حي وتخلق في الشارع؛ المشاة من وإلى المؤسسات المحلية

 

 المنهجيّة

 ساب:تحطريقة اال

 سيتم توفير الصيغة لتقدير كفاءة استخدام األراضي على مرحلتين.

 

 النمو السكاني. : تقدير معدل0المرحلة 

 PGR=LN(Popt_(t+n)/?Popt_t )/((y))ي: وايس( PGRمعدل النمو السكني)

 حيث

Popt األولى الماضية/ هي مجموع السكان داخل المدينة في السنة 

Popt+n هي مجموع السكان داخل المدينة في السنة الحالية / النهائية 

y عدد السنوات بين فترتي القياس 

 

 تقدير معدل استهالك األرضالمرحلة الثانية: 

 

 هذا المعدل يعطينا مقياًسا لالكتناز الذي يشير إلى التوسع المكاني التدريجي للمدينة.

 LCR=LN(Urb_(t+n)/Urb_t )/((y))( يساوي: LCRمعدل استهالك األرض )

 

 حيث

Urb_t  األولىللسنة الماضية هي مجموع المدى المساحي للتجمعات الحضرية في الكيلومتر المربع / 

Urb_(t+n) مجموع المدى المساحي للتجمعات الحضرية في الكيلومتر المربع للسنة الحالية 



y عدد السنوات بين فترتي القياس 

 

 ( على النحو التالي:LCRPGRتقّدم صيغة تقدير نسبة معدل استهالك األرض إلى معدل النمو السكاني )

 

LGRPGR( =(+ معدل استهالك األراضي( / )معدل)النمو السنوي للسكان ¦) 

 

 ويمكن تلخيص الصيغة الكلية على النحو التالي:

LCRPGR=(((LN(Urb_(t+n)/Urb_t ))/y))/((LN(Pop_(t+n)/Pop_t )/y) )  

 

 يجب أن تكون الفترات الزمنية لكل من التوسع الحضري ومعدالت النمو السكاني في نطاق مماثل.

 

 :تفصيلال

 

 تفصيل البيانات المحتمل:

 

 حسب الموقع )داخل المدن(بتصنيف ال -

 حسب مستوى الدخلبتصنيف ال -

 حسب التصنيف الحضريبتصنيف ال -

 

 مشتقات قابلة للقياس:

 الكثافة السكانية -

 / تخفيض الكثافة الكثافة السكانية نمو -

 (km2ع الحضري )المبلغ السنوي للتوسّ  -

 

 الحضرية.النسبة المئوية للتوسع الحضري بالنسبة لمنطقة البصمة 

 

 معالجة القيم الناقصة:

 بلدعلى مستوى ال 

 3-2من المتوقع أن تقوم جميع الدول باإلبالغ بشكل كامل عن هذا المؤشر بشكل أكثر تناسقًا بعد 

 بسبب عدم وجود ملفات الخرائط ناقصةث سيتم اإلبالغ عن القيم السنوات مع بعض التحديات حي

أو أن  أرقام النمو السكانيال تتوفر  حيثستكون ممثلة للسكان  ناقصةألساسية. ولذلك فإن أي قيم ا

ن عينة الوطنية م جمع على المستويات. وألن القيم ست  غير قابلة للتقديراستهالك األراضي  معدالت

 ستكون أقل مالحظة على المستويين الوطني والعالمي. ناقصة، فإن القيم الوطنية من المدن

 

  والعالميعلى المستويين االقليمي 

 



 انظر القسم أعاله.

 

 اإلقليمية: مجاميعال

اإلقليمي من األرقام الوطنية المستمدة من العينة الوطنية للمدن. عالمي/وسيتم تقدير البيانات على المستوى ال

األمم  رنامجبجيح حسب أحجام السكان. سيقود سوف تشمل التقديرات اإلقليمية التمثيل الوطني باستخدام الترو

 الرصد العالمي بدعم من الشركاء اآلخرين واللجان اإلقليمية. للمستوطنات البشرية المتحدة

 :تفاوتالمصادر 

ا ، يجب علينحساب نسبة كفاءة استخدام األراضياستناداً الى الكثير من المشاورات، نالحظ أنه من أجل 

يف حرفياً بأنها "االمتداد الحضري". إن التعارف عرّ تثبيت تعريف السكان والبصمة المكانية للمدينة التي ت  

ضي لحدود اإلدارة التي يتم تعيينها بشكل تعسفي للمحاسبة السكانية المكانية غير الواضحة واالستخدام العر  

أكثر من اإلشارة في الحساب النهائي للمؤشرات. بالفعل يتم إنشاء  السطحية تخلق ضوضاء ناتجة مكانيًاو

وستتم مواءمة مصادر البيانات التالية  نية بشكل خاص عن طريق استخدام النسب.بعض الضوضاء المكا

ً عن لضمان اإلبالغ بصورة وشبكات المناطق المبنية  األقمار الصناعيّةبيانات -هذا المؤشر  أكثر اتساقا

ً االتعداد السكاني المق وشبكات إلدارة ولكنها ا ؛ يمكن تجميع شبكات التصنيف المتكاملة عالمياً لوحداتسة زمنيا

خالل هيمنتها على األسطح ، مما يسمح بتصنيفها من ات إذا لم تكن متاحة لجميع المدنقد تخلق تناقض

 الريفية أو األساليب المماثلة.الحضرية/

 مصادر البيانات

 

 :الوصف

يّة واالجتماعؤون االقتصاديّة دارة الشالسكان إلبيانات هذا المؤشر متاحة لجميع المدن والبلدان )بيانات 

من مصادر المعلومات لهذا  الكثير( وصور األقمار الصناعية من المصادر المفتوحة. مطلوب مم المتحدةلأل

الحساب: صور القمر الصناعي من المصادر المفتوحة أو القياسات الدقيقة في كم مربع من المناطق المبنية 

 للسكان في المناطق الحضريّة يانات السنويةبالو، طورة بشكل كامل في الكيلومتر المربعأو األرض الم

 للسنوات المرجعية للتحليل.

 

ط من وحدات التخطيمتاحة  البيانات الخاصة بحجم أراضي المدينة التي تعتبر حاليا مطورةعادةً ما تكون 

الحضري للمدن. كما تم تطوير خيارات جديدة باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد لتقدير األراضي التي 

قة بديتم تطويرها حاليًا أو اعتبارها مناطق مبنية من إجمالي مساحة المدينة. هذا الخيار أيًضا يستخرج 

 المستقبل. ال اآلن وال فيي حتمل أن تكون مشغولة رطبة وبالتالي ال  األراضي التي تعتبر أراض

 

يًا لقياس ( شرًطا أساسالمبنيّةمنطقة العند استخدام خيار القياس المكاني، يكون استخدام التجمعات الحضرية )

. يمكن الحصول على بيانات هذا المؤشر بسهولة باستخدام المصادر العالمية والمحلية. ومقارنته هذا المؤشر

قامت حكومات مختلفة وقد من قبل عدة بلديات وبلدان.  2111تم جمع هذا المؤشر وتحليله منذ عام 

، ومعظم الدول األوروبية( بجمع بيانات حول هذا د وإثيوبيا وغيرهان)المكسيك وكولومبيا والبرازيل واله

 المؤشر مؤخًرا.



 

البيانات حول هذا المؤشر باستخدام تقنيات أخرى  Eurostat المكتب االحصائي لالتحاد االوروبي يجمع

أطلس التوسع مدينة ونشرها في  021قام البنك الدولي ومعهد لينكولن بجمع بيانات عن كما قابلة للمقارنة. 

ً 12الحضري. ] ومعهد لينكولن وجامعة للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  برنامج كل من [. وقام حاليا

 مدينة أخرى. 211نيويورك بإعداد دراسة مماثلة لـ 

بجمع بيانات عن هذا المؤشر من للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  لبرنامج ازدهار المدنوتقوم مبادرة 

 كجزء من جهود الوكالة لدمج التحليل المكاني في أهداف التنمية المستدامة. تقريبًا ةمدين 311

 

 

 عملية الجمع:

 

تهدف مبادرات بناء القدرات على المستوى الوطني إلى الموازنة بين المعرفة والفهم لتحليل هذا المؤشر 

 التقديرات التي تأتي من الوكاالت اإلحصائيةوتجميعه وإعداد التقارير عنه. تعتمد التقارير العالمية على 

، ستتم مالحظة بعض األخطاء في دة في الحساب على المستوى الوطنيالوطنية. ومع وجود معايير موح

اإلغفال أو التحيز على المستوى العالمي / اإلقليمي. سيتم استخدام روتين تحليل دقيق إلعادة تقييم جودة 

اإلقليمي والعالمي. سيشمل ذلك مقارنات متبادلة مع النطاقات المتوقعة من ودقة البيانات على المستويين 

 القيم المبلغ عنها للمدن.

 

 توافر البيانات

 :الوصف

جد ، كما توالمؤشر واضح من الناحية النظرية ، وهذا يعني أنا المؤشر تحت الفئة الثانيةيتم تصنيف هذ

يا من البلدان ليست متاحة بعد. ي قترح إطار مفتوح للتكنولوج الكثيرفي  الموجودة، ولكن البيانات منهجية راسخة

( إلنتاج بيانات خط األساس المكاني المفتوح العالمي )الشبكات GHSL)العالميّة المستوطنات البشرية  ةطبقل

بي وروألتتوفر البيانات المفتوحة العالمية وسيتم تحديثها عن طريق دعم االتحاد ا بحيث-المبنية والسكانية( 

لبناء  جديد وبرنامج منبرالسلطات الوطنية من خالل  أمامسيتم فتح األدوات ، وباإلضافة إلى الشراكة الدولية

ستتمكن  .برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةبدعم من االتحاد األوروبي القدرات سيتم توفيره قريباً 

الشبكات  ، أو استخدامالخاصة من شبكات البناء والسكان من بناء مجموعتها قبل القريبتكذلك في المسكل دولة 

 المتاحة عالمياً.

 الزمنيّة: سلالسال

 السلسلة الزمنية المتاحة تعمل على مستوى المدينة وعلى المستوى الوطني لبلدان مختارة.

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:



سنوات، مما يسمح بثالث نقاط إبالغ حتى عام  5مدتها يمكن تكرار رصد المؤشر على فترات منتظمة 

 لجميع المدن في العينة العالمية للمدن. 2102. ويستهدف التقرير األولي عام 2131

 اصدار البيانات:

، مما يسمح بإجراء تحديثات سنوية في إعداد التقارير على المستوى العالمي بعد ديثات كل عامسيتم إجراء تح

 .2102عام 

 

 البياناتب ت المزّودةالجها

والشركاء اآلخرون مثل فريق طبقة المستوطنات البشرية للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  برنامجوسيقوم 

بدعم المكونات المختلفة لإلبالغ عن هذا المؤشر.  ESRI معهد بحوث النظم البيئيّة( وGHSLالعالمية )

المسؤولية العالمية عن بناء قدرات الحكومات الوطنية والوكاالت  برنامج المستوطنات البشريةوسيقود 

ة ية الوطنية المسؤولياإلحصائية لإلبالغ عن هذا المؤشر. وستتحمل الحكومات الوطنية / الوكاالت اإلحصائ

ات توطنللمس األمم المتحدة برنامجعلى المستوى الوطني بدعم من  اإلبالغ عن هذا المؤشرب المتمثّلة األساسية

 لضمان وجود معايير موحدة في التحليل واإلبالغ. البشرية

 

 بياناتالجهات المجّمعة لل

 :االسم

 (UN-Habitatللمستوطنات البشرية ) األمم المتحدة برنامج

 الوصف:

بيانات تجميع العملية  ،بدعم من شركاء مختارين آخرينللمستوطنات البشرية،  األمم المتحدة برنامجسيقود 

 المؤشر.لهذا 
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 المؤشرات ذات الصلة

 

 حسب الجنس والسن واألشخاص ذويب، المناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمنسبة السكان الذين : 00-2-0

 اإلعاقة.

 

والجسيمات من  2.5المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على سبيل المثال الجسيمات من الفئة : 00-6-2

 .( في المدن )المرّجح حسب السكان(01الفئة 

 

ً اء مفتوحفضتمثّل المدن التي ب سكنيةالمنطقة ال حّصةمتوسط : 00-2-0 حسب ب ،لالستخدام العام للجميع ا

 .واألشخاص ذوي اإلعاقةعمر والجنس ال

ً إنمائية مدنية وإقليمية، وتدمج التوقعات نسبة السكان الذين يعيشون في المدن التي تنفذ خطط: 0-أ-00 ا

  السكانية واالحتياجات من الموارد، بحسب حجم المدينة

المناطق  شملهاالتي تووالمياه العذبة  لليابسةلتنوع البيولوجي ا التي تجّسد المواقع الهامةنسبة  :05-0-2

 حسب نوع النظام اإليكولوجي.ب، المحمية



 .األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط إلى المنسوبةمعدل الوفيات : 3-9-0

 .بطريقة مأمونة التي تدارخدمات مياه الشرب  فيدون مننسبة السكان الذين يست: 6-0-0

سل فق غامر هالصحي، بما فيخدمات الصرف ال يستفيدون من اإلدارة السليمةنسبة السكان الذين : 6-2-0

 اليدين بالماء والصابون.

 .طريقة آمنةالمعالجة ب الصحي نسبة مياه الصرف: 6-3-0

 الكهرباء. مستفيدين من خدماتنسبة السكان ال: 2-0-0

 .لطاقةل النهائي ستهالكاال مجموعحصة الطاقة المتجددة في : 2-2-0

 .الواحد معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد: 8-0-0

 .شخص عامل المحلي اإلجمالي الحقيقي لكلمعدل النمو السنوي للناتج : 8-2-0

 حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.بمعدل البطالة، : 8-5-2

، من كافويجري تفريغها نهائياً على نحو بانتظام  ت جمعالتي  للمدننسبة النفايات الصلبة : 00-6-0

  مجموع النفايات الصلبة للمدن، بحسب المدينة

بحسب العمر، والجنس، ووضع األشخاص ذوي  نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي: 00-2-2

  السابقة ومكان حدوثه خالل االثني عشر شهراً  ،اإلعاقة

لحد من مخاطر الكوارث المحلية بما يتماشى وطنية ل استراتيجياتعدد البلدان التي تعتمد وتنفّذ : 0-ب-00

 [a] .2130-2105 للفترة مع إطار سينداي



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

تحقيق انخفاض كبير في عدد الوفيات وعدد األشخاص المتأثرين، وانخفاض كبير في الخسائر  :٥-١١ة الغاي

االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك 
ه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، الكوارث المتصلة بالميا

 ٠٢٠٢بحلول عام 

مباشرة بسبب الكوارث من بين كل  تضررواعدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن  :١-٥-١١المؤشر 
 شخص من السكان 000 000

 

 

 مؤسسيّةالمعلومات ال

 :المنظمات/ المنظمة

 (UNISDR) لمتحدة للحد من مخاطر الكوارثامكتب األمم 

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

، كنتيجة مباشرة لهذا الحدث بعدها مباشرة  شخاص الذين ماتوا ثثناء الكارثة، ثو : عدد األشخاص المتوفوناأل

 .الخطير

  

ل ويشم مكان وجودهم منذ وقوع الحدث الخطر.غير المعروف : عدد األشخاص شخاص المفقودوناأل

 وعدد متوفّيندد الالبيانات المتعلقة بعو رغم عدم وجود ثدلة مادية. اتوااألشخاص الذين يفترض ثنهم م

 بشكل متبادل. هي بيانات حصريّةالمفقودين 

  

 ، بحدث خطير.مباشر، إما بشكل مباشر ثو غير ضررون: األشخاص المتضررونالمتاألشخاص 

  

المرض ثو غيرها من اآلثار : األشخاص الذين عانوا من اإلصابة ثو األشخاص المتضررون بشكل مباشر

موارد رزقهم وثصولهم طال ثو نقلهم ثو عانوا من ضرر مباشر الذين تم إجالؤهم ثو تشريدهم و ؛الصحية

 االقتصادية والبدنية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

  

ر ثو باإلضافة إلى اآلثا، بخالف ر: األشخاص الذين عانوا من عواقببشكل غير مباش ضررونالمتاألشخاص 

الضطراب ثو التغيرات في االقتصاد، والبنى التحتية الحيوية، والخدمات بسبب ا ، مع مرور الوقتالمباشرة

 ، والعمل ثو العواقب االجتماعية والصحية والنفسية.األساسية، والتجارة

  

ر ثو غير )بشكل مباش ضررين، وبالنظر إلى الصعوبات في تقييم النطاق الكامل لجميع المت* في هذا المؤشر

خدام مؤشر من شأنه تقدير ( استUNISDRالكوارث ) مخاطر األمم المتحدة للحد من مكتبيقترح ، مباشر(



ي من ، يأتهذا المؤشر، وإن لم يكن مثاليا   .ضررينبشكل مباشر" كمؤشر لعدد المت األشخاص المتضررين"

الهدف  لقياس إنجازبيانات متاحة على نطاق واسع ويمكن استخدامها بشكل متسق عبر البلدان وبمرور الوقت 

 نداي.باء من إطار س

  

يقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر  ]ث[

م العالمي المؤشرات لقياس التقد ( بوضع مجموعة من96/482الكوارث الذي وضعته الجمعية العامة )القرار 

ار مؤشرات إطب المتعلقةفي النهاية االتفاقيات  ثن تعكس المؤشراتهذه ومن شأن  نداي.في تنفيذ إطار س

 نداي.س

  
 :األساس المنطقي

التي تمثل  ،باألحداث الكارثية واسعة النطاق تتأثر بيانات خسائر الكوارث الناجمة عن الوفيات بشكل كبير

ا مهمة للغاية من حيث معدل الوفيات، حيث ثنها تعن ب األمم مكت وصيى. لذا يمن القتل ي عادة  ثعداد ا كبيرةقيم 

، لذلك يمكن إجراء باإلبالغ عن البيانات حسب الحدث الدول UNISDR المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

تحليل تكميلي لتحديد االتجاهات الحقيقية من خالل تضمين واستبعاد مثل هذه األحداث الكارثية التي يمكن ثن 

ا مهمة خارجة من حيث معدل  الوفيات. تمثل قيم 

  

 المفاهيم:

  

 .التعاريف ثدناهانظر 

  

 التعليقات والقيود:

  

ة تتفق مع هذه المبادئ التوجيهيو خسائر الكوارث قابلة للمقارنةكل بلد قاعدة بيانات وطنية عن ليس لدى 

جميع  ، من المتوقع ثن تقوم4040لذلك، بحلول عام  بلدا (. 86)على الرغم من ثن التغطية الحالية تتجاوز 

البلدان ببناء / تعديل قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالكوارث وفق ا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة 

 .OEIWG الفريق العامل ما بين الحكومات المفتوح العضوية عن

  

 المفترضين، فإن بيانات "المفقودين / OEIWGوكما ذكرت الدول األعضاء في الدورتين األولى والثانية من 

المفقودين " الخاصة ب فصل البياناتثمر سيتطلب  ،بالنسبة للعديد من البلدان " ال يتم جمعها باستمرار.ثموات

، ثو جمع البيانات حول "المفقودين / "/ األشخاص المتوفّين"الوفيات بيانات نع" المفترضين ثموات/ 

 ، اإلبالغ عن المؤشرين المنفصلين."ثموات المفترضين
 

 نهجيّةالم

 ساب:تحطريقة اال

صفحة(  080)حوالي شاملة جد ا وطويلة جد ا هي منهجية ساب للعديد من المؤشرات تحمالحظة: منهجية اال

 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فضل. لذا يخارج نطاق هذه البيانات الوصفيةعلى األرجح و



UNISDR التي توفر منهجية الدولية المفتوحة العضويةحكومية الرجوع إلى نتائج مجموعة العمل ال ،

 تفصيلية كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعي.

  

 :الرابط التالي يمكن الحصول على ثحدث نسخة من هذه المنهجيات على

  

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20

of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 ملخص قصير:

  

لى ع مقسوم خسائر الكوارث الوطنيةبيانات  اعداتؤشرات الفرعية ذات الصلة من قبيانات عن المال مجموع

 مجموع األرقام النسبية لبيانات السكان العالمية )مثل معلومات البنك الدولي ثو إحصاءات األمم المتحدة(.

  

يتم حساب العديد من المؤشرات الفرعية و لفرعية.للمؤشرات ا كمجموع   ضررينيتم حساب األشخاص المت

 ،لثروة الحيوانيةلعدد العمال لكل هكتار من الزراعة، و، والمعدالت القطرية لسكان كل ثسرة على ثساس

 لكل صناعة وكل تجارة.و

  

 تفصيل:ال

  

فريق الخبراء و OEIWG الفريق العامل ما بين الحكومات المفتوح العضوية باإلضافة إلى توصيات كل من

، توصي األمانة IAEG-SDGs المشترك ما بين الوكاالت المعني بمؤشرات ثهداف التنمية المستدامة

 البيانات: بتفصيل

  

لبحث ا )على سبيل المثال باستخدام تصنيف وحسب فصيلة الخطرنوع الخطورة،  حسب البلد، نوع الحدث،ب -

ا مناخية ثو هيدرولوجية المخاطر الطبيعية على ثنه ، يمكن تصنيفIRDR المتكامل بشأن ثخطار الكوارث

 (األرضبيولوجية ثو خارج  جوية ثو جيوفيزيائية ثوثو 

 

 / المفقودين المتوفينبحسب  -

  

ثن يتم التصنيف  OEIWGالفريق العامل ما بين الحكومات المفتوح العضوية  ، يقترحإضافة  إلى ذلك -

، من ل اإلعاقة( حسب االقتضاء والممكنمن الخصائص )مث العمر والجنس وموقع اإلقامة وغيرهابحسب 

 اعتماد هذه التوصيات. العامة تشجع األمانةو .ثهداف التنمية المستدامة ثجل التوافق مع متطلبات

  

 ، مماثلة للبلدية.لي من قبل وحدة إدارية دون وطنية"مكان اإلقامة": بشكل مثاتبويب  -

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم

  بلدمستوى العلى 



  وهذا  متكافئة. ال شيءثو  0و الخسائر الكارثية الوطنية تعد القيم الناقصةفي قاعدة بيانات

نتيجة للشكل النموذجي لتقارير حالة الكوارث، والتي ال تمثل سوى تلك التأثيرات التي 

ير اإلبالغ عنها )ثي ال توجد تقار ببساطةال يتم إن التأثيرات الطبيعية التي ال تحدث  وقعت.

ل خالصريحة تفيد بأن شيئ ا ما لم يحدث، على سبيل المثال إذا لم يحدث ثي ضرر زراعي 

 الزراعة، بدال  من قسمب خاص، فإن التقرير المصاحب ببساطة ال يحتوي على قسم كارثة ما

 فيد بعدم حدوث ثي تأثير(.ي

  

 على المستويين االقليمي والعالمي 

 .بل للتطبيقاقغير 

 

 المجاميع اإلقليمية:

  

 ساب.تحطريقة اال راجع

  

 على إجمالي عدد السكان. مجموع الوفيات لكل بلد مقسوم اعلى ثنه اسيتم حسابه

  

 :فاوتمصادر الت

  

، تضمين / استبعاد الكوارث الصغيرة / الكبيرة(: تسجل مصادر البيانات الدولية األحداث التي العتبة )مثل

فقط األحداث ذات معدل ، على سبيل المثال، EMDAT قاعدة بيانات لسجّ ت بعض عتبة التأثير.تتجاوز 

بيانات الكوارث العالمية  اعداتال تسجل ق .ا  دولي ا  إعالن التي تكون ثو 000ثو ثكثر من  00الوفيات األكبر من 

بلدان ، مما يؤثر سلب ا على الالتي قامت بالتأمين على الخسائر الخاصة للتأمين ثو إعادة التأمين سوى األحداث

 ذات معدل اختراق سوق التأمين المنخفض.

  

ت الخاصة ميع مجموعات البياناالمنهجية / التعريف: تستخدم مصادر البيانات الدولية مصادر بيانات ثانوية لتج

، مما يؤدي إلى موحدة ثو حتى غير متسقةجيات غير عادة  ما تحتوي مصادر البيانات هذه على منه. وبها

 إنتاج مجموعات بيانات غير متجانسة.

  

فروضة م، بسبب القيود الجامعو البيانات الدوليون سّجلتوى الوطني ثكثر شموال (: ال يالمالحظة )بيانات المس

يتها" "رؤ ي تمّر من دونالت ألحداث التي ال يتم نشرها دولي ا، ثومن ا ا  كبير ا  عددعلى الوصول إلى المعلومات، 

 من قبل مصادر البيانات الثانوية المستخدمة.
 

 مصادر البيانات

 

 :الوصف

 مكتب األمم المتحدة للتصدي لمخاطر الكوارث.تم إبالغها إلى التي يالوطنية،  خسائر الكوارثقاعدة بيانات 



 عملية الجمع:

القطري ببناء / تعديل قواعد البيانات الوطنية سيقوم النظير الرسمي )النظراء الرسميون( على المستوى 

الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث طبقا  للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء العامل 

 .(OEIWG) الحكومي الدولي المفتوح العضويّة

 

 توافر البيانات

 وصف:ال

  

 بلد: 000حوالي 

  

 باستخدام ثدوات ومنهجيةالخسائر الكارثية عن بيانات وطنية  اعداتعدد البلدان التي لديها ق حاليا   بلغي

DesInventar 86 . لتنمية االكوارث الواردة في اإلبالغ عن ثهداف  خسائربالنظر إلى متطلبات بيانات  بلدا

ول األعضاء ببناء ثو تعديل دثن تقوم جميع ال 4040، من المتوقع بحلول عام المستدامة وثهداف إطار سنداي

 . OEIWGالخاصة بها وفق ا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن  الخسائر الكارثيةبيانات  اعداتق

  

 السالسل الزمنية:

  

 : قاعدة بيانات خسائر الكوارث الوطنية4002إلى عام  0660من عام 

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

4002-4008 

  

 البيانات:إصدار 

  

 4006بحلول عام إلى حد كبير مجموعة بيانات كاملة  ثول، و4002مجموعات البيانات األولية في عام 

  
 البياناتب الجهات المزّودة

 سم:اال

  

الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل وكاالت ذات ثغراض  ئربيانات لخسا اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

 ،ية، ووكاالت األرصاد الجوية، ووكاالت الحماية المدنالوكاالت الوطنية إلدارة الكوارثخاصة بما في ذلك 

ي تجري توتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية ال وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.



ة وإدارمخاطر الكوارث  الحّد من، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال برامج بحثية طويلة األجل

 ، وقواعد بيانات التأمين ثو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق مرتفعا  للغاية.الحقوق الرقمية

  

 وصف:ال

  

الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل وكاالت ذات ثغراض  ئربيانات لخسا اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

 ،ية، ووكاالت األرصاد الجوية، ووكاالت الحماية المدنية إلدارة الكوارثالوكاالت الوطنخاصة بما في ذلك 

ي تجري توتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية ال وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.

ة وإدارالحّد من مخاطر الكوارث  غير الحكومية التي تعمل في مجال ، والمنظماتبرامج بحثية طويلة األجل

 ، وقواعد بيانات التأمين ثو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق مرتفعا  للغاية.الحقوق الرقمية

  
عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  

 (UNISDRمكتب األمم المتحدة للحّد من مخاطر الكوارث )
 

 المراجع

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%

20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 
 

 المراجع:

بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  المفتوح العضوية المعني الفريق العامل ما بين الحكومات حن  م  

وضع مجموعة من المؤشرات  مسؤولية ،الجمعية العامة لألمم المتحدةمن قبل ، (OEIWGمخاطر الكوارث )

بحلول  OEIWGينتهي عمل  لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

فريق الخبراء كل من  وقد ثقرّ  فيه. تقريرها إلى الجمعية العامة للنظرستقّدم و 4009ديسمبر كانون األول/

واللجنة اإلحصائية لألمم  IAEG-SDGs المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات ثهداف التنمية المستدامة

ثهداف التنمية  ولية زيادة تنقيح وتطوير منهجية مؤشراتؤمس حاال، وقد ثOEIWGالمتحدة رسميا  بدور 

 .هذا الفريق العاملمتعلقة بالكوارث إلى لا المستدامة

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 
 

 :على الرابط التاليثحدث نسخة من المستندات توفر ت

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-

group/sessional-intersessional-documents 
 



 

 صلةالمؤشرات ذات ال

 

  

ج؛ -00؛ 2-00؛ 0-00ث؛ -6؛ 0-6؛ 9-9ث؛ -2د؛ -2؛ 6-2؛ 9-2؛ 2-4؛ 0-02ب؛ -00؛ 5-00؛ 0-5

 .6-05؛ 2-05؛ 4-05؛ 0-05؛ 4-02ب؛ -02ث؛ -02؛ 2-02؛ 02-4
 



 

 

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

تحقيق انخفاض كبير في عدد الوفيات وعدد األشخاص المتأثرين، وانخفاض كبير في الخسائر  :٥-١١ة الغاي

االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك 
ه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، الكوارث المتصلة بالميا

 ٠٢٠٢بحلول عام 

لتي العالمي واألضرار االخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي  :٠-٥-١١المؤشر 
 لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطال التي لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

 

 

 مؤسسيّةالمعلومات ال

 :المنظمات/المنظمة 

 (UNISDR) مكتب األمم لمتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

االقتصادية المباشرة: القيمة النقدية للتدمير الكلي أو الجزئي لألصول المادية الموجودة في المنطقة  رئالخسا

 المتأثرة. تكاد تكون الخسائر االقتصادية المباشرة معادلة للضرر المادي.

يقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  ]أ[ 

المؤشرات لقياس التقدم  ( بوضع مجموعة من96/482الجمعية العامة )القرار ، أنشأته مخاطر الكوارث

مؤشرات ب المتعلقةفي النهاية االتفاقيات  أن تعكس هذه المؤشراتومن شأن  العالمي في تنفيذ إطار سنداي.

 .إطار سنداي

 :األساس المنطقي

فيات بشكل كبير باألحداث الكارثية واسعة النطاق، التي تمثل تتأثر بيانات خسائر الكوارث الناجمة عن الو

ب األمم مكت وصيى. لذا يقيًما مهمة للغاية من حيث معدل الوفيات، حيث أنها تعني عادةً أعداًدا كبيرة من القتل

الدول باإلبالغ عن البيانات حسب الحدث، لذلك يمكن إجراء  UNISDR المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

تحليل تكميلي لتحديد االتجاهات الحقيقية من خالل تضمين واستبعاد مثل هذه األحداث الكارثية التي يمكن أن 

 تمثل قيًما مهمة خارجة من حيث معدل الوفيات.

 :قيودالتعليقات وال

ذه المبادئ مع ه تّسققابلة للمقارنة وت لخسائر الناجمة عن الكوارثا قاعدة بيانات وطنية حولليس لدى كل بلد 

، من المتوقع أن 4242بلًدا(. لذلك، بحلول عام  86ية تتجاوز التوجيهية )على الرغم من أن التغطية الحال



 فقًاكوارث وخسائر الناجمة عن الالبيانات الوطنية الخاصة بال اعداتجميع البلدان ببناء / تعديل قتقوم 

 فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضويّة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن

(OEIWG). 

 المنهجيّة

 ساب:تحطريقة اال

 على األرجحصفحة( و 082 يمن المؤشرات شاملة جًدا وطويلة جًدا )حوال كثيرمالحظة: منهجية الحساب لل

الرجوع  UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فضليخارج نطاق هذه البيانات الوصفية. 

شر ر منهجية تفصيلية كاملة لكل مؤي توفّ ت، الالعضويّة ةالمفتوح ةالدولي ةالحكومي مجموعة العملإلى نتائج 

 ومؤشر فرعي.

 :لى الرابط التاليعيمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%

20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 
 ملخص قصير:

البيانات الوطنية األصلية حول الخسائر الناجمة عن الكوارث قيمة األضرار المادية  اعداتل قعادةً ما تسجّ 

)فقدان الوحدة السكنية، فقدان البنية التحتية وما إلى ذلك(، التي تحتاج إلى التحويل إلى القيمة النقدية وفقًا 

 لي العالمي )التضخم المعدل،*. تنقسم القيمة العالمية المحولة على الناتج المحلي اإلجما UNISDRلمنهجية 

 ثابت الدوالر األمريكي( محسوبًا من مؤشرات التنمية للبنك الدولي.

 

 :تفصيلال

لبحث ا )على سبيل المثال باستخدام تصنيف وحسب فصيلة الخطرنوع الخطورة،  حسب البلد، نوع الحدث،ب

، يمكن تصنيف المخاطر الطبيعية على أنها مناخية أو هيدرولوجية IRDR المتكامل بشأن أخطار الكوارث

 (األرضأو جوية أو جيوفيزيائية أو بيولوجية أو خارج 

 
 حسب فئة فقدان األصول )الصحة/ التعليم/ الطريق وما إلى ذلك(ب

 (4-5-00)لـ  سيلة النقلحسب وب

 (4-5-00حسب قطاع الخدمات )لـ ب

 :معالجة القيم الناقصة

  بلدمستوى العلى 

وهذا نتيجة  متكافئة. ال شيءأو  2و الخسائر الكارثية الوطنية تعد القيم الناقصةفي قاعدة بيانات 

إن التأثيرات  للشكل النموذجي لتقارير حالة الكوارث، والتي ال تمثل سوى تلك التأثيرات التي وقعت.

ا ما لم د تقارير صريحة تفيد بأن شيئً اإلبالغ عنها )أي ال توج ببساطةال يتم الطبيعية التي ال تحدث 



، فإن التقرير المصاحب خالل كارثة مايحدث، على سبيل المثال إذا لم يحدث أي ضرر زراعي 

 فيد بعدم حدوث أي تأثير(.يالزراعة، بدالً من قسم ب خاصببساطة ال يحتوي على قسم 

 

 على المستويين االقليمي والعالمي 

 .قابل للتطبيقغير 

 

 اإلقليمية: مجاميعال

 

 ساب أدناه.تحراجع طريقة اال

مجموع الخسائر االقتصادية المباشرة لكل بلد مقسوًما على إجمالي الناتج المحلي  اعلى أنه اسيتم حسابه

 العالمي.

 :فاوتمصادر الت

  

لتي االعتبة )مثل، تضمين / استبعاد الكوارث الصغيرة / الكبيرة(: تسجل مصادر البيانات الدولية األحداث 

فقط األحداث ذات معدل ، على سبيل المثال، EMDAT قاعدة بيانات لسجّ ت تتجاوز بعض عتبة التأثير.

ً إعالن التي تكون أو 022أو أكثر من  02الوفيات األكبر من  ً دولي ا بيانات الكوارث العالمية  اعداتال تسجل ق .ا

 أمين على الخسائر، مما يؤثر سلبًا على البلدانالخاصة للتأمين أو إعادة التأمين سوى األحداث التي قامت بالت

 ذات معدل اختراق سوق التأمين المنخفض.

  

المنهجية / التعريف: تستخدم مصادر البيانات الدولية مصادر بيانات ثانوية لتجميع مجموعات البيانات الخاصة 

ر متسقة، مما يؤدي إلى عادةً ما تحتوي مصادر البيانات هذه على منهجيات غير موحدة أو حتى غي. وبها

 إنتاج مجموعات بيانات غير متجانسة.

  

جامعو البيانات الدوليون، بسبب القيود المفروضة  سّجلالمالحظة )بيانات المستوى الوطني أكثر شموالً(: ال ي

يتها" رؤ" التي تمّر من دون من األحداث التي ال يتم نشرها دوليًا، أو اً كبير اً على الوصول إلى المعلومات، عدد

 من قبل مصادر البيانات الثانوية المستخدمة.
 

 مصادر البيانات

 

 :الوصف

 .مكتب األمم المتحدة للتصدي لمخاطر الكوارثتم إبالغها إلى التي يالوطنية،  خسائر الكوارثقاعدة بيانات 

 

 عملية الجمع:



الوطنية  البيانات اعداتتعديل قمستوى القطري ببناء / سيقوم النظير الرسمي )النظراء الرسميون( على ال

ً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء  الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث طبقا

 .(OEIWG) العامل الحكومي الدولي المفتوح العضويّة

 

 توافر البيانات

 :الوصف

 بلد: 022حوالي 

  

ً  يبلغ  باستخدام أدوات ومنهجيةالخسائر الكارثية بيانات وطنية عن  اعداتعدد البلدان التي لديها ق حاليا

DesInventar 86 .ًالكوارث الواردة في اإلبالغ عن أهداف التنمية  خسائربالنظر إلى متطلبات بيانات  بلدا

أن تقوم جميع الدول األعضاء ببناء أو تعديل  4242المستدامة وأهداف إطار سنداي، من المتوقع بحلول عام 

 . OEIWGالخاصة بها وفقًا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن  الخسائر الكارثيةبيانات  اتاعدق

  

 السالسل الزمنية:

  

 : قاعدة بيانات خسائر الكوارث الوطنية4202إلى عام  0662من عام 

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

4202-4208 

  

 إصدار البيانات:

  
 4206بحلول عام إلى حد كبير ، وأول مجموعة بيانات كاملة 4202مجموعات البيانات األولية في عام 

 

 البياناتب الجهات المزّودة

 االسم:

الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل وكاالت ذات أغراض  ئربيانات لخسا اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد الجوية، 

 وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية التي تجري وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.



ة وإدارالحّد من مخاطر الكوارث ثية طويلة األجل، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال برامج بح

 الحقوق الرقمية، وقواعد بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق مرتفعاً للغاية.

  

 الوصف:

وإدارتها من قبل وكاالت ذات أغراض  الكوارث الوطنية ئربيانات لخسا اعداتفي معظم البلدان، يتم إنشاء ق

خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية المدنية، ووكاالت األرصاد الجوية، 

 وتشمل بعض االستثناءات المؤسسات األكاديمية التي تجري وبيانات الكوارث التي تجمعها الوزارات التنفيذية.

ة وإدارالحّد من مخاطر الكوارث  والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال برامج بحثية طويلة األجل،

 الحقوق الرقمية، وقواعد بيانات التأمين أو مصادر البيانات عندما يكون اختراق السوق مرتفعاً للغاية.

 

 بياناتالجهات المجّمعة لل

 (.UNISDRاألمم لمتحدة للحد من مخاطر الكوارث )مكتب 

 المراجع:

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%

20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 
 

 المراجع:

المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  الفريق العامل ما بين الحكوماتح ن  م  

وضع مجموعة من المؤشرات  مسؤولية ،من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، (OEIWGمخاطر الكوارث )

بحلول  OEIWGينتهي عمل  لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

فريق الخبراء كل من  وقد أقرّ  تقريرها إلى الجمعية العامة للنظر فيه.ستقّدم و 4209ديسمبر ألول/كانون ا

واللجنة اإلحصائية لألمم  IAEG-SDGs المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

ً بدور  أهداف التنمية  مؤشراتولية زيادة تنقيح وتطوير منهجية ؤمس حاال، وقد أOEIWGالمتحدة رسميا

 .هذا الفريق العامللمتعلقة بالكوارث إلى ا المستدامة

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 
 

 :الرابط التالي أحدث نسخة من المستندات على توفرت

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-

group/sessional-intersessional-documents 
 

 



 مؤشرات ذات صلة

 

1.5; 11.5; 11.b; 13.1; 2.4; 3.6; 3.9; 3.d; 4.a; 6.6; 9.1; 9.a; 11.1; 11.3; 11.c; 

13.2; 13.3; 13.a; 13.b; 14.2; 15.1; 15.2; 15.3; 15.9. 
 



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :١١ فالهد

الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بُطرق منها إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء  :٦-١١ يةالغا
 ٠٢٠٢وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 

لنفايات الصلبة للمدن، التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً على نحو كاف، نسبة ا :١-٦-١١المؤشر 
 من مجموع النفايات الصلبة للمدن، بحسب المدينة

 

المؤسسية المعلومات  

                                                                                                                         

 

:/ المنظماتالمنظمة  

  (UN-Habitatة )طنات البشريبرنامج األمم المتحدة للمستو

والتعاريف المفاهيم  

                                                                                                                         

 

 التعريف:

ها نهائياً على نحو كاف، من مجموع النفايات تفريغويجري بانتظام  تُجمعالتي  للمدن،نسبة النفايات الصلبة 

.الصلبة للمدن بحسب المدينة  

ا نهائياً على هتفريغويجري بانتظام  تُجمعالتي  للمدننسبة النفايات الصلبة  وليدهذا المؤشر إلى ت يهدف هدف

 .الصلبة للمدن بحسب المدينةنحو كاف، من مجموع النفايات 

 األساس المنطقي:

الغاية المستهدفة، الغاية ١١-6، هي الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيالء 

.0202اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام   

مكان المعالجة أو التفريغ من قبل الخدمات البلدية أو المؤسسات جمع النفايات هو جمع ونقل النفايات إلى 

، ةالمماثلة أو من قبل الشركات العامة أو الخاصة أو المؤسسات المتخصصة أو الحكومة العامة )األمم المتحد

7991.) 

لنظافة اتسعى المدينة المزدهرة لجمع وإدارة جميع النفايات الصلبة بشكل مناسب وتحسين مستويات المعيشة و

 للنفايات. الئقةوبالتالي تقليل فرص حدوث تفشي األمراض المرتبطة باإلدارة غير ال



 كميات كبيرة من النفايات الصلبة، بما في ذلك النفايات الصناعية والشركات تنتج األسر المعيشية الحضرية

ظروف  الحفاظ على من أجل والتخلص منها بطريقة سليمة والبناء والنفايات الخطرة التي يجب جمعها بانتظام

 تنتهيأن يمكن هذا الجمع للنفايات متاح من خالل وسائل رسمية أو غير رسمية. وصحية. و سليمة معيشية

انسداد لى دي إيؤ مماوالمقالب  رفلمصاافي التي تدار بطريقة غير سليمة عة جم  لماغير  لصلبةت النفاياا

ب والمقالالناقالت مثل البعوض في المجاري المسدودة  عادة ما تتكاثرصحية.  غير وفظرالمجاري ويسبب 

باختصار، تهدف إدارة جمع النفايات إلى الحد من اآلثار الضارة للنفايات على التي تدار بشكل غير جيد. 

والنظم البيئية الكاملة التي تدعم المدينة أو المنطقة الحضرية. تعتبر  الصحة أو البيئة أو النواحي الجمالية،

اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة ضرورية الستدامة المدن خاصة إذا كانت تشتمل على الحد من النفايات 

 . في إطاروالتخلص منها في مقالب القمامة ترميد، والوإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد

يجب و ادة استخدامها هي أكثر الطرق تفضيالً التسلسل الهرمي إلدارة النفايات، يعتبر منع إنتاج النفايات وإع

 النادرة وتقلل من استخدام الطاقة وتقلل كمية النفايات التي تعزيزها، ألنها تقلل من الطلب على الموارد البيئية

 أو التخلص منها في مقالب القمامة. ترميدهاأو  يجب في نهاية المطاف إعادة تدويرها

يع من جم النفايات الصلبة إحدى التحديات الهامة للمناطق الحضرية بصرف النظر عن السياق، تعد إدارة

 ً ، بشريةالمتحدة للمستوطنات ال التابعة لبرنامج األمم األمم في مدن العالم دارة النفايات الصلبةإل األحجام. ووفقا

الصلبة إلى حد  اتالنفايعندما بدأت عملية التحديث الحالية في البلدان المتقدمة أثناء السبعينات، اعتبرت إدارة 

واضح أن عندما أصبح من ال ت والتسعيناتاوقد تغير ذلك خالل الثمانين هندسية.حلول ذات  تقنيةكبير مشكلة 

لمدن ا كما تعلمتنشط من مستخدمي الخدمة.  البلديات لم تتمكن من جمع النفايات وإزالتها بنجاح دون تعاون

ة وهي متنوعة ومعقدة للغاية وتتصل مباشر ية واإلدارية والسياسية،المؤسس األطر أن التكنولوجيا تعتمد على

بالظروف المحلية. إن الطريقة التي يتم بها إنتاج النفايات وإهمالها تعطينا رؤية أساسية عن كيفية عيش الناس، 

 إلدارة المدينة. وتعد جودة خدمات إدارة النفايات مؤشراً جيداً 

بأهداف الصحة والفقر والمياه. على سبيل المثال، هناك روابط مهمة  صالتأيضاً  الديه 6-77 كما أن الغاية

لصرف المياه وإدارة مياه ا(، نوعية 0-٦) مع غايات المياه، بما في ذلك الصرف الصحي والنظافة الصحية

(. قد تكون 5-٦)(، اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 5-٦(، النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه )0-٦) الصحي

ن أوجه مستفادة اال بالتخطيط والتنفيذ على المستوى القطري وسيكون من المهم مثل هذه الروابط ذات صلة

في إطار وبين الغايات. وسيتطلب ذلك التعاون عبر  أو المقايضات سواء المحتملة فاوتاتالتاَزر وإدارة الت

على قطاعات محددة. هناك حاجة إلى طرق جديدة للعمل تم تنظيمها تقليديًا في صوامع تركز  المؤسسات التي

مدراء بحيث يتمكن صانعو السياسات وال آليات غير رسمية أو رسمية لتسهيل التعاون التعاوني في شراكات مع

اً الغايات. وسيكون هذا تحديبين األهداف و رستفادة من أوجه التاَزء ذوي المسؤوليات المختلفة من االوالخبرا

 .0202 أجندة عامتنفيذ  رئيساً في

ة إلطار عمل اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وجود إطار مناسب للرصد على المكونات الرئيسيقوم 

وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والمحلية ذات ، 7-٦ية المستدامة والغاية من أهداف التنم ١١للهدف

لحكومية وستساهم الوكاالت ا سيما الكيانات اإلحصائية الوطنية، والمشاركة الكاملة الالصلة في عملية التنفيذ



 المسؤولة في هذه العملية في مساعدة الحكومات الوطنية على ترشيد جهودها لجمع وتحليل صحة البيانات

 المقارنات بين البلدان. والمعلومات وتقديم تقارير منتظمة في سياق يسهل

إدارة و بشدة بثالثة أبعاد: الصحة البيئية الحضرية والبيئة للنفايات الصلبةيرتبط النظام لإلدارة المتكاملة 

دارة إ مؤشر واضح على فعالية ستراتيجية المنتظمة إلدارة النفايات الصلبة هيإن االباإلضافة إلى الموارد. 

ات سسمؤ وتستند إلىالتي تعتبر شاملة ومستدامة من الناحية المالية  [. إن اإلدارة الجيدة للنفايات0البلدية]

مة لحكو ةسليمة هي أحد التحديات الرئيسة في القرن الحادي والعشرين، وواحدة من المسؤوليات الرئيس

 المدينة.

، يأوالً اإللغاء التدريجي للتخلص العشوائمن عملية تدريجية:  يتبع التحرك نحو التخلص الحديث بشكل عام

وث المياه تحظى السيطرة على تلثم إدخال المعايير البيئية وزيادتها تدريجياً لمرفق التخلص. في هذه العملية، 

 من المحارق، باهتمام متزايد. وتلوث الهواء وانبعاثات الميثان من مدافن قمامة صحية،

غيرة وشركات صومؤسسات صغيرة  في البلدان قطاع نشط غير رسمي نتقاليةواالالنامية المدن  ىوال تزال لد

والتجديد؛ في كثير من األحيان تحقيق معدالت إعادة التدوير واالسترداد مماثلة  ستخدامإلعادة التدوير واال

ة مدن. هناك فرصلتلك الموجودة في الغرب، مما أدى إلى تحقيق وفورات في ميزانية إدارة النفايات في ال

النظم الحالية إلعادة التدوير، والحد من بعض الممارسات غير المستدامة ستفادة من هذه كبيرة للمدينة لال

سبل عيش الناس، وللحد أكثر فأكثر من تكاليف المدينة إلدارة النفايات المتبقية.  وتعزيزها لحماية وتطوير

 تحتاج القطاعات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل معاً، لصالح كل منهما.

 المفاهيم:

الضروري تحديد المكونات التالية لحساب نسبة النفايات الصلبة الحضرية التي يتم جمعها بانتظام سيكون من 
 والتي يتم تفريغها بشكل كاف من إجمالي النفايات الحضرية الناتجة عن المدينة.

 
لمكاتب وا المعيشية ألسرامن  تلنفاياامن  معا بشكل لبلديةالصلبة ت النفاياأو الحضرية الصلبة ت النفاياا نتتكو
( والمنتزهات والورق باحةالحديقة )النفايات نفايات الغذائية وال وتشمل هذه ت.لصناعاارس والمدوالمتاجر وا

يك والبالست والمطاط والجلودوالحفاضات )حفاضات يمكن التخلص منها(  والمنسوجات والكرتون والخشب
لكمبيوتر أجهزة ا اية الصحية والنفايات اإللكترونية )مثل)والفخار والصيني( ونفايات الرع الزجاجوالمعادن و

واألوساخ والغبار  مثل الرماد ( وفضالتالمهملة والطابعات والهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثالجات
[. إن إجمالي األطنان من النفايات الصلبة 7]الصحي وهو يستثني مياه الصرفوالتشييد الترابي ونفايات الهدم. 

 يعطينا إجمالي النفايات الصلبة الناتجة عن المدينة. المذكورة أعاله جميع المصادرمن 
 

 ؤسساتم هي نفايات ناتجة عن األسر المعيشية ونفايات ذات طبيعة مماثلة ناتجة عن البلدية النفايات الصلبة
ن العامة مثل ومؤسسات مثل المدارس والمستشفيات واألماك ومباني صناعية وزراعية التجارة واألعمال

 لحدائقونفايات ا غير خطرة تتكون من نفايات الطعام الحدائق والشوارع ومواقع البناء. بشكل عام هي نفايات
والمطاط والجلد  والحفاضات )حفاضات يمكن التخلص منها( والمنسوجات والخشب والورق والكرتون

كما يتم تضمين حمأة مياه المجارير  والغبار.والمعادن والزجاج والفضالت مثل الرماد واألوساخ  والبالستيك
 والحمأة الغائطية في فئة النفايات الصلبة البلدية ولكنها تستثني مياه الصرف الصحي.



 
النفايات الصلبة األخرى هي نفايات تتطلب معالجة خاصة مثل النفايات الخطرة الناتجة عن العمليات الصناعية 

ونفايات المستشفيات والمركبات المنتهي عمرها ونفايات البناء والهدم  التعدين واألنشطة الزراعية ونفايات
ا للمعالجة نظاًما خاصً  مدن في البلدان المتقدمةتمتلك البشكل عام، ونفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية. 

أنه  حين ييتم تصميمه لجمع ومعالجة هذه النفايات بشكل منفصل عن النفايات الصلبة البلدية، ف والتخلص
 ليس من غير المألوف أن يتم خلطها وإلقاءها بطريقة غير منضبطة في المدن في البلدان النامية.

 
بانتظام إلى النفايات التي يتم جمعها بشكل روتيني من عناوين محددة أو نقاط  تي يتم جمعهاالنفايات التشير 

ضين المقاولين المتعاقدين المرخصين / المفوسلطات البلدية أو  يتم جمع النفايات مباشرة من قبلتجميع محددة. 
ووقت جمع البيانات. وفي بعض الحاالت، من أيام األسبوع من قبل السلطات البلدية مع جدول منتظم من يوم 

 تكون لدى شركات جمع النفايات الخاصة عقود مع العمالء بشكل فردي وتوفر خدمات الجمع.
 

ص خدمات الجمع. نقيتم جمعها إلى النفايات المتولدة في مدينة ولكن لم يتم جمعها بسبب  تشير النفايات التي لم
ن تقدير يمكإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات األساسية. ر الرسمية ييد من المدن، ال تتوفر للمناطق غفي العد

ذين مضروباً في عدد السكان ال توليد النفايات للفرد الواحد في المدينة من خاللكمية النفايات غير المجمعة 
 ال يحصلون على خدمة جمع النفايات الصلبة.

 
إجمالي النفايات الناتجة عن المدينة هي مجموع النفايات الصلبة البلدية والنفايات الصلبة األخرى، أو مجموع 

لتي تم أخذها امن النفايات النفايات التي يتم جمعها بانتظام والنفايات غير المجمعة. هذا يستثني نسبة معينة 
 وإعادة تدويرها قبل جمع النفايات الصلبة.

 
ي يتم في مرافق إعادة تدوير منظمة أو التيشير التصريف النهائي المالئم إلى النفايات التي يتم إعادة تدويرها 

بل ة بسفي مرافق التسميد والحرق المنظمة والتخلص منها في مقالب صحي ترميدهاتحويلها إلى سماد أو 
التي  الترميدوالتسميد و النفايات التي تتم معالجتها في مرافق إعادة التدويرمالئمة للبيئة. ويستثنى من ذلك 

لدولية أو المبادئ التوجيهية اليس لديها أنظمة ضرورية للتحكم في التلوث ومعايير سالمة العمل التي تتطلبها 
زمة وتوفير المعدات الال ومنع تلوث الهواءالمياه المستعملة أنظمة معالجة التشريعات الوطنية والمحلية مثل 

 قالب القمامةم للعمال. كما أنه يستثني النفايات الصلبة التي يتم ترميدها وحرقها علناً أو التخلص منها لفتح
 دون مرفق للمادة المرتشحة. 

 
يتم تعريف إعادة التدوير على أنها العملية التي يتم بموجبها جمع المواد المعدة للتصرف ومعالجتها وإعادة 

يجب استبعاد إعادة التدوير المباشر داخل وتصنيعها أو إعادة استخدامها، باستثناء إعادة استخدامها كوقود. 
 المنشآت الصناعية في مكان التوليد.

 
تج ثابت يشبه منية بيولوجية تتضمن تحلاًل بيولوجيًا هوائيًا للمواد العضوية إلنتاج يعرف التسميد بأنه عمل

ناعية صطوهو أمر شائع في البيئات االالتحلل البيولوجي هو عملية بيولوجية طبيعية ومستمرة الُدبال. 
 والطبيعية.

 
ى المركبة كيميائياً من المواد المحترقة إلتحويل الطاقة الحرق هو المعالجة الحرارية للنفايات التي يتم خاللها 

شتعال إلى غازات احتراق تاركة النظام كغازات المداخن. تظل . يتم تحويل المركبات القابلة لالطاقة حرارية



حتراق على شكل خبث ورماد متطاير. وهو يشمل اإلحراق مع أو بدون لمواد غير العضوية وغير قابلة لالا
 استعادة الطاقة.

 
نفايات هو التخلص السليم بيئياً من النفايات التي ال يمكن تخفيضها أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى طمر ال

سماد أو حرقها أو معالجتها بطريقة أخرى. هناك حاجة إلى مدافن النفايات للتخلص من المخلفات من إعادة 
ويمكن استخدامها إذا تعطلت المرافق  التدوير أو تحويلها إلى سماد أو حرقها أو غيرها من مرافق المعالجة،

 البديلة.
 

تم تصميم مفهوم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للنفايات )الصلبة(، والمعروفة باسم اإلدارة المتكاملة للنفايات 
ة . وهي تشمل ثالثة عناصر ماديةالسليم اتالصلبة، لتحسين أداء نظام النفايات الصلبة ودعم اتخاذ القرار

ام على ومستدأساسية يجب معالجتها جميعها حتى يعمل نظام اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بشكل جيد 
 :وهي على النحو التاليالمدى الطويل. 

 
الصحة العامة: الحفاظ على ظروف صحية في المدن، ال سيما من خالل خدمة جيدة لجمع النفايات؛-١  
ئة: حماية البيئة طوال سلسلة النفايات، خاصة أثناء المعالجة والتخلص؛البي-٠  
ستخدام المفيد، من خالل منع ق إعادة المواد والمغذيات إلى االإدارة الموارد: "إغالق الحلقة" عن طري-٠

.االنفايات والسعي لتحقيق معدالت عالية من استعادة المواد العضوية وإعادة استخدامها وإعادة تدويره  
 
ة الثالثة استراتيجيات اإلدارة المصممة بشكل مناسب لتحقيق نظام يعمل تطلب هذه العناصر المادية الرئيست

:ما يلي مترابطة لنظام "اإلدارة الجيدة للنفايات" تتمثل فيهناك ثالثة شروط بشكل جيد.   
ومقدمين وداعمين؛أن تكون شاملة وتوفر مساحات شفافة ألصحاب المصلحة للمساهمة كمستخدمين -١  
ماليًا، وهو ما يعني التكلفة الفعالة والميسورة؛ ةأن تكون مستدام-٠  
  ستباقية.س المؤسسات السليمة والسياسات االتقوم على أسا-٠

 
 

والقيود: التعليقات  

في العديد من البلدان والحكومات دون الوطنية، فإن بيانات جمع وإدارة النفايات الصلبة غير مكتملة أو غير 
لدى البلدان سياسات مختلفة تحدد اإلدارة السليمة للنفايات، مع مستويات مختلفة من المعالجة فمتوفرة حاليًا. 

عن الجوانب األخرى  أن تقدم تقريراً ظمة أكثر تقدماً وجمع البيانات. ينبغي على المدن والبلدان التي لديها أن
مكونات مختلفة.حسب إلدارة النفايات مثل إعادة التدوير التي يمكن تصنيفها   

 
، ونقطة الفايات تجمع بانتظام أو بما أن هذا المؤشر له نقطتان لتقديم تقرير، أي مصدر تحديد ما إذا كانت الن
مة بعض البلدان / المدن لديها أنظالتفريغ النهائية ومستوى كفاءتها، فهناك حاجة إلى دمجها في مجال الرصد. 

 التدريب وتنمية القدرات لتعزيز قدراتها.البيانات والرصد الالزمة لتقديم تقرير، وقد يتطلب غيرها 
 

 الجدوى
 

مكن ولكنه قد يتطلب التدريب وتنمية القدرات. إن البيانات ال يمكن القول إن جمع المؤشرات والبيانات أمر م
الخاصة بالمؤشر مثل إجمالي توليد النفايات الصلبة متاحة عالمياً على الرغم من أن دقة البيانات قابلة للنزاع. 



هذا يعني أن العديد من البلدان لديها بعض نظام جمع البيانات ولكن هناك مجاالت للتحسين. كما أن جمع 
التي يتم تصريفها على نحو كاٍف سيكون تحديًا للعديد من الحكومات الوطنية  لبيانات مثل كمية النفاياتا

والمحلية. إن تقديم نظام جمع البيانات هذا على الصعيد العالمي ليس مجدياً فحسب، ألنه عادة ما يكون لديه 
ن رصد النفايات الصلبة على المستويينظام لجمع البيانات األساسية ولكنه سيساهم أيضا في تعزيز قدرة 

 الوطني والمحلي.
 

 مدى المالءمة
 

ديات كافية بل. وحتى عندما تكون ميزانيات الت صلبة أكثر مما يمكن التخلص منهتنتج العديد من المدن نفايا
ً لجمعها ما تمثل مشكلة. وأحيانا تكون طرق اإللقاء ومقالب  ، فإن التخلص اآلمن من النفايات المجمعة غالبا

ة في العديد من البلدان النامية؛ ومقالب القمامة الصحية هي ير المحصلة هي طرق التخلص الرئيسالقمامة غ
في حين أن جمع النفايات الصلبة بشكل منتظم هو مؤشر واضح [. 0معيار متبع فقط في عدد قليل من المدن]

ة البلدية، فإن اإلدارة المناسبة للنفايات تعد آلية ممتازة للحد من التأثير البيئي السلبي الفردي على فعالية اإلدار
 للمدن ومن هذا المنطلق، يكون المؤشر مناسبًا جًدا.

 
لية العديد من الحكومات أو المدن المحي فلبلدان ويمكن أيًضا تتبعه ورصده يستخدم هذا المؤشر في العديد من ا

العالم. تعتبر إدارة النفايات الصلبة ضرورية الستدامة المدن خاصة إذا كانت تشمل: تقليل على مستوى 
النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد وترميدها والتخلص منها في مدافن النفايات. 

فضيالً استخدامها هي أكثر الطرق تفي إطار التسلسل الهرمي إلدارة النفايات، يعتبر منع إنتاج النفايات وإعادة 
وينبغي تعزيزها، ألنها تقلل من الطلب على الموارد البيئية النادرة وتقلل من استخدام الطاقة وتقلل كمية 

 ترميدها أو التخلص منها في مقالب القمامة في نهاية المطاف. النفايات التي يجب إعادة تدويرها أو
 

 أهميتها
 

ل النفايات إلى مكان المعالجة أو التفريغ من قبل الخدمات البلدية أو المؤسسات جمع النفايات هو جمع ونق
المماثلة أو من قبل الشركات العامة أو الخاصة أو المؤسسات المتخصصة أو الحكومة العامة )األمم المتحدة، 

يشة مستويات المعالنفايات الصلبة بشكل مناسب وتحسين مدينة مزدهرة لجمع وإدارة جميع  تسعى(. 7991
 بسوء إدارة النفايات.ود حاالت تفشي األمراض المتعلقة والنظافة، وبالتالي تقليل احتماالت وج

 
الصناعية  ، بما في ذلك النفاياتكبيرة من النفايات الصلبة وتنتج األسر المعيشية والشركات الحضرية كميات

خلص منها بطريقة سليمة من أجل الحفاظ على ظروف والبناء والنفايات الخطرة التي يجب جمعها بانتظام والت
 تنتهيأن يمكن ومعيشية سليمة وصحية. هذا الجمع للنفايات متاح من خالل وسائل رسمية أو غير رسمية. 

انسداد لى دي إيؤ ممارف والمقالب لمصاافي جمعة التي تدار بطريقة غير سليمة لمالصلبة غير ت النفاياا
عادة ما تتكاثر الناقالت مثل البعوض في المجاري المسدودة والمقالب صحية. ر غي وفظرالمجاري ويسبب 

التي تدار بشكل غير جيد. باختصار، تهدف إدارة جمع النفايات إلى الحد من اآلثار الضارة للنفايات على 
 ة.لحضريالصحة أو البيئة أو النواحي الجمالية، والنظم البيئية الكاملة التي تدعم المدينة أو المنطقة ا

 
 
 
 



 القيود
 

لدى البلدان سياسات مختلفة تحدد اإلدارة السليمة للنفايات، مع مستويات مختلفة من المعالجة وجمع البيانات. 
عض ، فإن بومع ذلكالمعروضة أعاله.  اريفحد المؤشر من المنهجية والتعلضمان قابلية المقارنة، يجب أن ي

والرصد القادرة على تقديم تقرير عن المؤشر هنا ولكن قد يتطلب غيرها البلدان / المدن لديها أنظمة البيانات 
 التدريب وتنمية القدرات لتعزيز قدراتها.

 
 المنهجية

                                                                                                                         

 

حتساب:طريقة اال  

 مجموعاف من ي يتم تفريغها بشكل كأجل توليد نسبة النفايات الصلبة الحضرية التي يتم جمعها بانتظام والتمن 
ما يشكل  ، أيالنفايات الحضرية الناتجة عن المدينة، هناك حاجة إلى تحديد العنصرين األساسيين لهذا المؤشر

 التفريغ النهائي المناسب.النفايات الحضرية و
 

ناتجة النفايات ال مجموعوالً، يتعين على المدن رصد ية ذات مرحلتين الحتساب هذا المؤشر. أيتم اقتراح عمل
احتساب نسبة النفايات التي تم جمعها بانتظام من المصادر المختلفة  ستضطرالمدينة. من هذه الكمية،  عن

 التي تولد نفايات المدينة.
 
 درلمصااجميع من م لتي يتم جمعها بانتظات النفاياا كافةمجموع م = يتم جمعها بانتظالتي الصلبة ت النفاياا

 بالطن
 

النفايات الناتجة عن المدينة أو المنطقة الحضرية بما في ذلك  كافةايات الصلبة المولدة = مجموع النف مجموع
 تي يتم جمعها والتي ال يتم جمعهاايات الصلبة الالنف

 
النفايات التي تم جمعها بانتظام وتم إفراغها بشكل كاٍف. كافةيتعين على المدن تقدير نسبة  في المرحلة الثانية،  

 
إفراغ النفايات الصلبة بشكل كاٍف = نفايات صلبة يتم جمعها بانتظام ويتم اإلبالغ عنها على أنها مفرغة بشكل 

 كافٍ 
 

 النفايات الصلبة التي يتم جمعها بانتظام وبتفريغ نهائي كاف
للنفايات الناتجة عن  بالطنإجمالي الحمولة ( / )نفايات الصلبة الحضرية بشكل كافٍ ]))إفراغ ال 722=  

 المدينة(([
 

 
 التفصيل:

 تسمح المعلومات الواردة من السجالت البلديةوبيانات هذا المؤشر على مستوى المدينة والبلدة.  فصيليمكن ت

بجمع المعلومات. ومع ذلك، في العديد من المدن،  األسريةمسوح الخدمات والموجزات المجتمعية والومقدمي 



فإن بيانات جمع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها هي غير مكتملة أو غير متوفرة في الوقت الحالي. قد يتطلب 

 تطوير أنظمة جمع البيانات الكافية جهًدا كبيًرا في بعض الواليات القضائية.

المناطق الحضرية(حسب الموقع )داخل بتصنيف  -  
حسب فئة الدخلبتصنيف  -  
ومكتب وإلخ ت، على سبيل المثال، سكني وصناعيحسب مصدر توليد النفايابتصنيف  -  
حسب نوع التفريغ النهائيبتصنيف  -  

 

 معالجة القيم الناقصة:

بلدعلى مستوى ال -  

تمد سعلى المستوى الوطني، ستقد تظهر القيم الناقصة عند اإلبالغ عن التقديرات على مستوى المدينة. 

وفي هذه الحالة سيكون هناك عدد قليل جداً من ن المدن على الصعيد الوطني، مالتقديرات من عينة تمثيلية 

 البنود الناقصة.

على المستويين اإلقليمي والعالمي -  

 الجمعية الوطنية

اإلقليمية: المجاميع  

لجمع البيانات وثيقة المسح السكاني تستخدم  
 السكان الذين يتم خدمتهم بجمع النفايات الصلبةم وثيقة يتم استخداكما 
 السكان الذين ال يتم خدمتهم بجمع النفايات الصلبة وثيقة

 القضائيةمجموع السكان في الوالية كما يتم جمع 
 

 مصادر التفاوت:

د من الهيئات البلدية و / أو المتعاقدين الخاصين. ققد تتوفر بيانات عن جمع وإدارة النفايات الصلبة الرسمية 
من المهم مجموعة البيانات غير الرسمية متاحة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية. تكون 

أن تؤدي إلى تضارب في األرقام  استخدام جميع مصادر البيانات لإلبالغ، وإال فإن التفاوتات من المحتمل
 المبلغ عنها.

 
البيانات درمصا  

                                                                                                                         

 

 الوصف:



مدينة  022جمع معلومات عن هذا المؤشر في أكثر من للمستوطنات البشرية باألمم المتحدة  يقوم برنامج
البلدة. وبيانات هذا المؤشر متاحة ويمكن تصنيفها على مستوى المدينة وتشكل جزءاً من مبادرة ازدهار المدن. 

. ةمسوح األسريت والموجزات المجتمعية والالسجالت البلدية ومقدمي الخدما المعلومات منويمكن استقصاء 
لعديد من المدن، فإن بيانات جمع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها هي غير مكتملة أو غير ومع ذلك، في ا

متوفرة في الوقت الحالي. قد يتطلب تطوير أنظمة جمع البيانات الكافية جهًدا كبيًرا في بعض الواليات 
 القضائية.

 
موذج نية المسؤولة أن تستخدم على سبيل المثال، يمكن للوكاالت الحكومية الوطنية أو الكيانات اإلحصائ

الراهنة وتوزيعه على السلطات المحلية لجمع البيانات. كما ينبغي توزيع صحيفة تحقق لفحص مدى  مسوحال
. لمسوحاذج اك( مع نممالءمة البيئة لألنواع المختلفة من المرافق )إعادة التدوير والتسميد والترميد وما إلى ذل

للموظفين المسؤولين من الحكومة  ية لمرافق إدارة النفايات الصلبة، يمكنولضمان مزيد من المالءمة البيئ
الوطنية إجراء تفتيش منتظم خالل مهلة قصيرة على المرافق باإلضافة إلى اعتماد نظام جمع البيانات هذا. 

لصلبة اومن المتوقع أيضاً أن يسهم وضع نظام جمع البيانات هذا في تعزيز قدرة الرصد على إدارة النفايات 
 على المستويين الوطني والمحلي في العديد من البلدان التي ال يوجد لديها مثل هذا النظام حالياً.

 

 عملية التجميع:

ية. وكاالت اإلحصائسيتم إجراء التقديرات والتقارير على المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية / ال
لمستويين اير على رلتقاابتقديم ون آلخركاء الشروا للمستوطنات البشرية ةلمتحداألمم ا برنامجم سيقوكما 

 لعالمي.واإلقليمي ا

 

 البيانات توافر

                                                                                                                        

 الوصف:

 
وستزداد مالءمة . المستجداتمدينة استناًدا إلى آخر  7222بلداً وأكثر من  702تتوفر البيانات ألكثر من 

 رنامجبن طريق المبادرة التي يقودها قاعدة البيانات ببيانات جديدة على مستوى المدن التي أتيحت مؤخراً ع
 الزدهار المدن. للمستوطنات البشرية األمم المتحدة

 
 

الزمنية:السالسل   
 

يتم تحديث المؤشر سنويًا، استناًدا إلى البيانات الجديدة التي ستتوفر في السنة المرجعية، وسيتم إنشاء بيانات 
 السالسل الزمنية على مدار أهداف التنمية المستدامة.

 
 

 الجدول الزمني

                                                                                                                         



البيانات: جمع  

يمكن إصدار البيانات سنوياً ويمكن تكرار رصد المؤشر على فترات سنوية، مما يسمح بعدة نقاط إبالغ )خمسة 

 .0202عشر( حتى عام 

ر البيانات:إصدا  

. وبعد ذلك سيتم إصدار 0271أبريل نيسان/ومن المقرر إصدار البيانات األولية على مستوى المدينة في 

 أبريل.نيسان/السنوية كل شهر  البيانات

 الجهات المزودة بالبيانات

                                                                                                                         

 

 سم:اال

 (Habitat-UNللمستوطنات البشرية ) األمم المتحدة برنامج

 الوصف:

عملية تحليل البيانات وتجميعها. وسيعمل مباشرة مع  دة للمستوطنات البشريةاألمم المتح برنامجسيقود 

الوكاالت اإلحصائية الوطنية لبناء القدرات والمهارات الالزمة إلعداد التقارير العالمية عن هذا المؤشر. سيتم 

 تضمين شركاء استراتيجيين آخرين مثل فرق إدارة المدينة في اللجان التوجيهية التابعة لمختلف البلدان.

المجمعة للبياناتالجهات   

                                                                                                                         

 

سم:اال  

والوكاالت اإلحصائية الوطنية وفرق إدارة المدن. دة للمستوطنات البشريةاألمم المتح برنامج  

 الوصف:

والوكاالت اإلحصائية الوطنية وفرق إدارة المدن عملية  للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجسيقود 

كما  .للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجبواسطة ير. سيتم إعداد تقارير عالمية الجمع وإعداد التقار

مدينة التي تشكل  7222جمع المعلومات عن هذا المؤشر في أكثر من يقوم برنامج المستوطنات البشرية ب

 األمم برنامجبين المؤسسات الدولية )تعاون اليمكن جمع البيانات من خالل  جزءاً من مبادرة ازدهار المدن.

ومصرف  مصرف التنمية االفريقيوبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي و للمستوطنات البشرية المتحدة

 المانحة جهاتوبنك التنمية اآلسيوي( وال األوروبي لإلنشاء والتعميرالتنمية للبلدان األمريكية والمصرف 

 ي ما يُعنىفاسة استقصائية وتنمية القدرات )الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإلخ( عن طريق إجراء در ةالثنائي

 نظام جمع البيانات.ب
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 صلةالمؤشرات ذات ال

                                                                                                                         

 

عن  نقطة من االنحراف المعياري 0>‒ أو  0انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول <+ : 0-0-0
حسب النوع )الهزال بمتوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة، 

 والوزن الزائد(.
 
 األطفال دون سن الخامسةمعدل وفيات : 0-0-7
 
ث الهواء المحيط: 0-9-7 ث داخل األسر المعيشية وتلو    معدل الوفيات المنسوبة إلى التلو 
 
 مأمونةبطريقة  تي تُدارت مياه الشرب الخدما فيدون مننسبة السكان الذين يست: 6-7-7
 
سل فق غامرها الصرف الصحي، بما في خدماتل فيدون من اإلدارة السليمةنسبة السكان الذين يست: 6-0-7

 والمياه الصابوناليدين ب



 
 طريقة آمنةالمعالجة ب الصحي نسبة مياه الصرف: 6-0-7
 
 جيدة ذات نوعيةاآلتية من مياه محيطة المائية  كتلنسبة ال: 6-0-0
 
 خالل فترة من الزمنمتصلة بالمياه لاالنظم اإليكولوجية  نطاقالتغير في نسبة : 6-6-7



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :١١ الهدف

الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بُطرق منها إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة  :٦-١١ الغاية

 ٠٢٠٢نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 

 5.2سبيل المثال الجسيمات من الفئة  المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على :٠-٦-١١المؤشر 
ح حسب السكان(01والجسيمات من الفئة   ( في المدن )المرجَّ

  

 المعلومات المؤسسية
  

 :المنظمة/ المنظمات
 (WHOمنظمة الصحة العالمية )

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

الجسيمات من ) ميكرون 5.2عن  قطرها قليللجسيمات الدقيقة المعلقة التي  التركيز السنويمتوسط يمثّل 
ان في المناطق الحضرية في عدد السك الوسطي هو متوسطالمتوسط  لتلوث الهواء. ا  شائع ا  مقياس (5.2الفئة 
 ]3g/m[.عنه بالميكروجرام لكل متر مكعب  ، ويتم التعبيربلد ما

  
 المنطقي:األساس 
جسيمات قادرة على اختراق هذه ال ، من بين الجسيمات األخرى.وث الهواء من العديد من الملوثاتيتكون تل
 تهاباتلعلى الصحة عن طريق زيادة معدل الوفيات الناجمة عن ا ، وبالتالي تشكل خطرا  الجهاز التنفسيعمق 

 .عينةعية الدموية المالقلب واألو ، وأمراضالجهاز التنفسي، وسرطان الرئة وأمراض
  

 التعليقات والقيود:
ام للبلدان ه ع/ الريف جيدة بوج لمدنودة البيانات المتاحة لسكان االبيانات الحضرية / الريفية: في حين أن ج

، إال أنها قد تكون ضعيفة نسبيا  بالنسبة لبعض المناطق ذات الدخل المنخفض ذات الدخل المرتفع
ا حسب البل قد يختلف تعريف المناطق الحضرية / الريفيةن باإلضافة إلى أ والمتوسط.  د.اختالف ا كبير 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

ستشعار بنمذجة محّسنة باستخدام تكامل البيانات من االميكرون  5.2في  مدنالتركيز السنوي للقدر متوسط يُ 
ة، )منظمة الصحة العالميوالقياسات األرضية  ،عن بعد باألقمار الصناعية، وتقديرات السكان، والتضاريس

 (5102أ؛ شاديك وآخرون، 5102
  

 :التفصيل
 للعالم. 1.0⁰° ×  1.0شبكة بقياس  يتوفر المؤشر من خالل



  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم

                بلدعلى مستوى ال 
  

 فارغة. ناقصةيتم ترك القيم ال
  

                 اإلقليمي والعالميعلى المستويين 
  

 من المعدالت اإلقليمية والعالمية. ناقصةيتم استبعاد القيم ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
ا مرجعية للسكان في التقديرات الوطنية.  تمثل المجاميع اإلقليمية والعالمية أرقام 

  
Cagg = SUM (Cnat * Pnat) / SUM (Pnat) 

  
يتم  هو سكان البلد. Pnatهو التقدير الوطني ،  Cnatالتقديرات اإلقليمية / العالمية ،  Cagg يمثّل حيث

 (. على دول المنطقة )اإلجمالي اإلقليمي( أو جميع البلدان )اإلجمالي العالمي عملية الجمعإجراء 
  

 :فاوتمصادر الت
 

بين األرقام العالمية والوطنية: التقديرات النموذجية مقابل التركيزات السنوية التي تم  مصدر االختالف
 الحصول عليها من القياسات األرضية.

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل  للبلدان متاحةال الوسائل واالرشادات

 
المناطق الحضرية أن تستخدم  نتمي إلىت ات لرصد نوعية الهواء في أماكنيمكن للبلدان التي لديها شبك

المرتبط  التركيزات السنوية من القياسات األرضية والعدد المقابل من السكان الستخالص التعداد السكاني
 في المدن. بالجسيمات

  
 الجودة ضمان
بيانات رسمية أو منشورة حول جودة الهواء أو الموضوعات األخرى ذات نموذج المدخالت بيانات تمثّل 
 يتم إجراء فحص دقيق للتقييمات النموذجية ومقارنتها مع القياسات األرضية الرسمية. الصلة.

  
 لتعديالت والتقديراتإلجراء ا مع البلدان البيانات التحقق من صحةالتشاور / عملية 

ال الرسمية االتصوالطرق والتقديرات النهائية مع البلدان قبل نشرها عبر قنوات  البيانات يجري تقاسم مدخالت
 لمنظمة الصحة العالمية مع الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية.

  

 مصادر البيانات

  



 وصف:ال
مدينة ومحلية  0111تم جمعها من أجل  ، والتيرصدقياسات األرضية من شبكات التشمل مصادر البيانات ال

باألقمار الصناعية، والتقديرات السكانية،  ستشعار عن بعد، واال( حول العالم5102الصحة العالمية )منظمة 
ة وث الهواء )منظمة الصحللمساهمين في تل ، ومقاييسلومات عن شبكات المراقبة المحلية، ومعوالتضاريس

 (ب5102، العالمية
  

 جمع:العملية 
ة العالمية حنظمة الصتشمل عملية جمع البيانات المتعلقة بالقياسات األرضية اإلبالغ الرسمي من البلدان إلى م

الوطنية / شبه  الرسمية من التقارير 01أو  5.2قياس الجسيمات من فئة إّن  ، وبحث الويب.)بعد الطلب(
الهواء النظيف آسيا  مثل بكات إقليميةو المبلغة من قبل شأ االلكترونية والمواقع الوطنية
بيانات من وكاالت األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية والمقاالت من  أو األوروبية للبيئة ألوروبا والوكالة آلسيا

 .العبء العالمي للمرض مشروع في إطار التي يتم توليفهاوقياسات األرض المراجعة المجالت 

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

الهادي وفي وتشمل البلدان المفقودة معظمها جزر صغيرة في غرب المحيط  دولة. 071المؤشر متاح لـ 
 كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.ريأم
 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 5107خالل عام 
  

 إصدار البيانات:
5107-5101 
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 ، وزارة البيئةوزارة الصحة

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 (WHOنظمة الصحة العالمية )م
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 صلةالمؤشرات ذات ال

  
  الهواء المحيطمعدل الوفيات المنسوبة إلى التلّوث داخل األسر المعيشية وتلّوث : 0-9-0
  
  

 



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١لهدف ا

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن  :٧-١١ غايةال
 ٠٢٠٢الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 

لجميع، ل متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام العام :١-٧-١١المؤشر 
 بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 األمم المتحدة(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 :التعريف

  
 .لالستخدام العام للجميع ا  فضاء مفتوح تمثّلالتي  سكنية في المدنالمنطقة ال حصةمتوسط 

  
ف "المنطقة ال ير ي وغيرها من األسطح غبأنها المنطقة المتالصقة التي تشغلها المبان في المدن" سكنيةتُعرَّ

ج لريفية الواقعة خار، باستثناء المناطق اق الحضرية الشاغرة داخلها وحولهاالمناط ، بما في ذلكالمكشوفة
ل دارية التي تشميعرف "سكان" المدينة بأنها مجموع السكان في مجموعة الدوائر اإل الحضرية.لّرقعة نطاق ا

 " لتلك "المدينة" في السنة التي يتم فيها أخذ القياسات.سكنية"المنطقة ال
  

 لمنطقي:األساس ا
  

 نالمدن التي تعمل على تحسي يوفر هذا المؤشر معلومات حول عدد المناطق العامة المفتوحة في المدينة.
تعزز التماسك المجتمعي والهوية المدنية ونوعية و، واستدامة استخدام الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع

فقط إلى تحسين نوعية الحياة: فهو أيض ا خطوة إن الوصول إلى األماكن العامة المفتوحة ال يؤدي  الحياة.
 أولى نحو التمكين المدني وإمكانية أكبر للوصول إلى المساحات المؤسسية والسياسية.

  
تعمل المدن بطريقة فعالة ومنصفة ومستدامة فقط عندما تعمل األماكن الخاصة والعامة في عالقة تكافلية 

يجب تأمينها ووضعها قبل التحضر لضمان التوسع الحضري ، في الظروف المثلى لتعزيز بعضها البعض.
، هناك حاجة إلى مراجعة وتوسيع نسبة المساحة العامة في المدن لجعلها أكثر كفاءة في المدن القائمةو المنظم.

ا واستدامة. التحضر السريع غير المتحكم فيه يخلق أنماط من شأن  وهناك حاجة لها بكميات كافية. وازدهار 
تشهد العديد من المدن في الدول و ير منظمة ذات حصص منخفضة بشكل خطير في األماكن العامة.تسوية غ

ا في المساحة العامة. ا كبير  ا انخفاض   المتقدمة أيض 



  
 ،الفضاء الجغرافي للمدن هي تنظم شبكة الطرق هي النسيج المتكامل الذي يربط المدن ببعضها البعض.

 ية محلية.ويدمجها كسوق عمل وكأماكن سياس
  

تتطلب المدن التي يمكن السير فيها والمرور العابر شبكة مترابطة للغاية من المسارات والشوارع حول الكتل 
توفر شبكة متواصلة من المسارات والشوارع التي توفر العديد من المسارات إلى و الصغيرة القابلة لالختراق.

هذا له آثار واضحة في جعل المدن  متنوعة وممتعة.، رحالت المشي وركوب الدراجات الوجهات العديد من
 أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

  
ولها آثار إيجابية في مختلف أهداف  11أخرى للهدف  غاياتالكافية في المدن في تحقيق  تساهم األماكن العامة
 والتبادل البشري.شبكات لملحوظة من الترابط االجتماعي ووتزيد األماكن العامة ا التنمية المستدامة.

  
 المفاهيم:

  
 كنيةسلتحديد المنطقة ال تعتمد طريقة تقدير مساحة الفضاء العام على ثالث خطوات: أ( التحليل المكاني

 ج( تقدير المساحة الكلية المخصصة للشوارع. ؛قدير إجمالي الحيز العام المفتوحب( ت ؛للمدينة
  
 تحديد المنطقة المبنية للتجمعات الحضرية وحساب المساحة الكلية .سكنيةل المكاني لتحديد المنطقة الالتحلي ا.

، قوائم الجرد التي يتم إنشاؤها محلي ا لتحديد األماكن خرائط استخدام األراضييمكن إتمام  مربعة(. )كيلومترات
 إن أمكن بالعمل الميداني. ،العامة

  
وحساب إجمالي المساحات العامة المفتوحة داخل خريطة  حساب المساحة الكلية للمساحة العامة المفتوحة. ب.

جرد المساحات العامة المفتوحة رقمي ا وناقال  باستخدام  حدود المدينة المحددة على أساس المساحة المبنية.
لى إجمالي مساحة البناء في عإجمالي المساحة العامة المفتوحة  يُقسم للسماح بحساب األسطح. GISبرنامج 

 ى نسبة األراضي المخصصة لألماكن العامة.المدينة للحصول عل
  
يتم حساب إجمالي المساحة المخصصة للشوارع على أساس أساليب  تقدير األراضي المخصصة للشوارع. ج.

 ، وذلكميع الهكتارات التي تشكل المدينةهكتارات من قائمة كاملة من ج 11أخذ العينات مع عينة عشوائية من 
 بنية أعاله.باستخدام تعريف المنطقة الم

  
 التعليقات والقيود:

  
تختلف المدن بشكل كبير من حيث الحجم والتاريخ وأنماط التنمية والتصاميم واألشكال ومواقف المواطنين 

إن قياس المساحة العامة للمدينة ليس سوى جزء واحد من قياس ما إذا كان السكان  تجاه األماكن العامة.
 يستفيدون فعال  من المساحة.

  
إلى جانب بعض التوصيات المتعلقة بالفرص  7-11 غايةلرصد ال ويرد أدناه ثغرات في البيانات المتاحة حاليا  

ا.كمؤشر جديد ومبتكر القادمة لسد هذه الفجوات. ن المدن يد مال يوجد في العد ، قد يكون توافر البيانات نادر 
ذل الجهود لتوسيع توافر البيانات في العالم ينبغي بلذا  ، أو لديها حصر غير محدث.جرد بالمناطق العامة

أدوات وبرامج ومبادئ توجيهية لمساعدة المدن في  للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجطور  النامي.



تفتقر بعض مدن العالم النامي إلى الفضاء العام الرسمي  قياس وتوسيع مدى توافر األماكن العامة في المدن.
م ، ورسة مثل استخدام صور القمر الصناعييمكن لألدوات المبتكر ظ عليه عالنية.المعترف به والمحاف

 الخرائط على أساس المجتمع أن تدعم تحديد المساحة المفتوحة في االستخدام العام.
  

، لكنه ال يلتقط نوعية المساحة التي قد وحة في االستخدام العام في المدنيحدد المؤشر مقدار المساحة المفت
اع ذلكوم استخدامها بشكل سليم.تعوق  لسماح ، للالستخدام العام مكفول وهو شرط موجود ا، ، فإن شرط ا مفتوح 

 لسلطات المدينة وغيرها من الجهات المعنية بزيادة تحسين جودتها وزيادة استخدامها.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ا نفس النقاط.تكرارها، عند التياإلحداثيات  تسلسل يعتمد أخذ العينات على  ، تحدد دائم 

  
، ويحدها متوسطات جميع من كتل المدينة المحاطة بالشوارعيتم تعريف المناطق المحلية على أنها مجموعة 

 إذا تم بناء أكثر من نصف الكتلة. سكنيةتعتبر الكتل  هكتار. 11الكتل التي تتقاطع مع دائرة عشوائية 
  

 ارعارع في المنطقة كنسبة من مساحة المنطقة في الشوارع والشوثم يتم حساب حصة األرض في الشو
 .ومجموع البناء الكلي

  
ثم يتم حساب حصة األرض التي تحتل الشوارع في المنطقة كنسبة من مساحة المنطقة التي تحتلها الشوارع 

 والشوارع ومنطقة البناء الكلي في المنطقة.
  

تى محلية حعن طريق أخذ عينات أكثر  الشوارع في مدينة معينةنصيب األرض في ثم يتم حساب متوسط 
ح من الممكن ، يصبالقاعدة باستخدام هذه يتغير التباين بين أسهم األراضي في الشوارع دون قيمة متفق عليها.

 الحصول على قيمة متوسطة موثوق بها من الناحية اإلحصائية.
  

 احة مفتوحة لالستخدام العام )٪(حصة المساحة المبنية في المدينة التي تكون مس
= )إجمالي مساحة المساحات العامة المفتوحة + مجموع مساحة األراضي المخصصة للشوارع( / )إجمالي 

 مساحة البناء في التجمعات الحضرية(
  
 تفصيل:ال
  

 حسب الموقع )داخل المدن(ب التفصيل
 ، أخضر(سهل الوصولصفات الفضاء العام المفتوح )آمن، شامل، حسب ب التفصيل -
استخدام البيانات النوعية الموسومة باألماكن العامة سيكون من الممكن تقسيم المعلومات حسب مساحة  -

 المنطقة المبنية وهي مساحة مفتوحة آمنة لالستخدام العام.
 حصة المساحة المبنية هي مساحة خضراء مفتوحة لالستخدام العام -



، وال سيما إليها عالميا في االستخدام العامة مفتوحة يمكن الوصول حصة المساحة المبنية هي مساح -
 .عاقةاإل ذوي لألشخاص

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

من المتوقع أن تقدم جميع الدول تقارير كاملة عن هذا المؤشر بشكل أكثر اتساق ا بعد تنفيذ العديد من 
 اقصةنفي معظم الحاالت، ستكون القيم ال حيث سيتم تقديم الدليل واألدوات المنهجية.ورش العمل الفنية 

، وألن الوكاالت اإلحصائية الوطنية ستقوم باإلبالغ ومع ذلك متاحة لتعكس عدم قياس مؤشر المدينة.
على المستوى الوطني على مر  ناقصةألرقام الوطنية من عينة من المدن، فإننا نتوقع قلة القيم العن ا

 ستستمد األرقام العالمية من التقديرات المبلغ عنها على المستوى الوطني. السنين.
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

ن ، ناهيك عاري لكيفية قياس المساحات العامةتفتقر معظم المدن إلى بروتوكول واضح أو دليل معي
ون ، يمكن أن يكي الفضاء العام )على سبيل المثالد أو فهم للوكاالت العامة المشاركة فوجود قائمة جر

على جرد أفضل للمساحة  Googleقد تحتوي خرائط  للمدن منتزهات مملوكة للمدن وحدائق وطنية(.
لق خ ومن المتوقع أن تؤدي هذه االختالفات في المعرفة والفهم إلى العامة بالمدينة من المدينة نفسها.

 بعض التناقضات في إعداد التقارير.
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

األدوات  سيتم تطوير ستستمد التقديرات اإلقليمية والعالمية من األرقام الوطنية بمستوى تصنيف مناسب.
سيتم نشر نظم ضمان الجودة على  المتخصصة واالتفاق عليها مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

األدوات والتحليل وإعداد التقارير على المستوى اإلقليمي والعالمي لضمان أن تكون المعايير موحدة استخدام 
 وأن يتم تطبيق التعاريف بشكل شامل.

  
 مصادر التناقضات:

  
اسية ، ولكن هناك بعض المبادئ األسعالم بأكمله من مدن مختلفة تحدياسيكون تطبيق المنهجية المقترحة على ال

ية ، من المناطق الطبيعالمساحات نطاقيمكن للمدن جرد  أن تستخدمها المدن لقياس المساحة العامة. التي يمكن
تُعّد  ،على سبيل المثال، في بعض المدن التي تملكها الجهات الحكومية المختلفة. الصغيرة األحياء حدائق إلى

وات وسيعمل الفريق على دليل وأد ترفيه.متاحة للجمهور تديرها حديقة المدينة وقسم الالمساحات من الالمقابر 
منهجية أساسية تمكن الوكاالت اإلحصائية الوطنية من تطبيق هذه األساليب بمعيار وتحديد وجمع معلومات 

 عن جرد المساحات التي سيتم استخدامها لإلبالغ عن هذا المؤشر لجميع المدن.
  

 مصادر البيانات

  



 وصف:ال
  

ملكية ك)المصادر المفتوحة( والوثائق القانونية التي تحدد األراضي المملوكة  الصناعيةعبر األقمار الصور 
 ة للبيانات.ائط المجتمعية هي المصادر الرئيسعامة والخر

  
صور القمر الصناعي: استخدام الطبقات الحالية لصور األقمار الصناعية  لتقدير المساحة الكلية للمنطقة المبنية.

والتصوير الجيولوجي األمريكي / صور ناسا  Google Earthالتي تتراوح من المصادر المفتوحة مثل 
ا.  ألحدث سنة متاحة. تحليل الصور يجب الندسات إلى مجموعات بيانات غطاء األرض أكثر تطورا  وضوح 

  
يمكن الحصول على المعلومات من الوثائق القانونية التي تحدد  مخزون الفضاء العام المفتوح. للحصول على

وفي بعض الحاالت التي تكون فيها  األراضي المملوكة ملكية عامة وخطط استخدام األراضي المحددة جيدا .
ن في المدينة المخبري، يمكن أن تكون المصادر المفتوحة وات ناقصة أو غير مكتملة أو قديمةهذه المعلوم

ا.داد اعترافها كمصدر معلومات صحيح، والتي يزوالخرائط المجتمعية  ، بديال  صالح 
  

ور األقمار ال يمكن الحصول على حصة األرض في المساحات المفتوحة العامة مباشرة من استخدام ص
توحة عن طريق االستشعار عن ، ألنه ال يمكن تحديد ملكية أو استخدام المساحات المفالصناعية عالية الدقة

ا إلى بيانات وصفية إضافية تساعد على وصف أنماط استخدام األراضي في  بعد. ولكن هناك حاجة أيض 
 اإلعدادات المحلية لرسم خريطة لألرض لالستخدام العام وغير العام.

  
 جمع:العملية 

  
ز على المستوى القطري إلى تقديم حوافمن المتوقع أن تؤدي االستثمارات في تحسين جمع البيانات ورصدها 

، كما تتيح المزيد من الفرص للتواصل مع أصحاب مراقبة األماكن العامة في المدن للحكومات لتحسين
المصلحة المتعددين في جمع البيانات وتحليلها وفي تحقيق فهم أفضل نقاط القوة والضعف في سياسات 

ضمن ذلك تحسن البيانات القابلة للمقارنة دولي ا للرصد العالمي وسي وممارسات إدارة الفضاء العامة الحالية.
، سيتم استخدام مخططات التثقيف المناسبة عند االقتضاءو بمرور الوقت من حيث جودة التقارير وتوقيتها.

وسيشمل ذلك تقديم الطعام إلجراء  للسكان في مرحلة حساب التقديرات اإلقليمية والعالمية لهذا المؤشر.
 ت حيث تختلف تعريفات المساحات العامة.تعديال

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

 األمم المتحدة لبرنامج المدنشكل جزءا  من مبادرة ازدهار مدينة ت 011بيانات هذا المؤشر متاحة بالفعل لـ 
حة ألكثر متا، ومن المتوقع أن تكون البيانات رةوتنضم المزيد من المدن إلى هذه المباد .للمستوطنات البشرية

 جهود، وبالتالي المزيد من ال0ويصنف المؤشر على أنه المستوى  .0112مدينة بحلول نهاية عام  011من 
تحسين المنهجية وتقديم الدعم الفني إلى الوكاالت اإلحصائية الوطنية لبناء القدرة على لفي السنة األولى ستُبذل 
 واإلبالغ عنه. وتحليله هذا المؤشر جمع
  

 ل الزمنية:السالس



  
 السلسلة الزمنية المتاحة تعمل على مستوى المدينة وعلى المستوى الوطني لبلدان مختارة

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
، مما يسمح بثالث نقاط إبالغ حتى عام سنوات 5على فترات منتظمة مدتها  يمكن تكرار رصد المؤشر

. وسيتيح الرصد على فترات زمنية مدتها خمس سنوات للمدن تحديد ما إذا كانت حصص المساحة 0101
ان اشتقاق حصة سك ، فضال  عنفي المناطق المبنية تتزايد بشكل ملحوظ مع مرور الوقتالعامة المفتوحة 

 ث المساحة العامة المفتوحة أقل من الحد األدنى المقبول.الذين يعيشون في المدن حي في العالمالحضر 
  

 إصدار البيانات:
  

 أبريل.، في شهر نيسان/ كل خمس سنوات
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
  
 وصف:ال
  

 إعداد التقارير العالمية التي ستتبع جهود العمل قيادة للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجوسيتولى 
كاء والشر كما وسيقود المباشر مع الوكاالت اإلحصائية الوطنية من أجل اإلبالغ على المستويات الوطنية.

، جهود بناء القدرات الوطنية لرصد هذا المؤشر اللجان الخاصة واإلقليمية األخرى، بما في ذلك اآلخرون
 واإلبالغ عنه.

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://unhabitat.org/urban-knowledge/global-urban-observatory-guo/ 



  
 المراجع:

  
Axon Johnson Foundation, Public Spaces and Place making, Future of Places, 

http://futureofplaces.com/ 

UN-Habitat (2013) Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity, Nairobi 

UN-Habitat (2014) Methodology for Measuring Street Connectivity Index 

UN-Habitat (2015) Spatial Capital of Saudi Arabian Cities, Street Connectivity as part of 

City Prosperity Initiative 

 صلةالمؤشرات ذات ال 

  
 داخل األسر وتلوث الهواء المحيطإلى تلوث الهواء  المنسوبمعدل الوفيات : 0-9-1
  
 خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنة فيدوننسبة السكان الذين يست: 2-1-1
  
فق ا، بما في ذلك مرخدمات الصرف الصحياإلدارة السليمة ل منفيدون نسبة السكان الذين يست: 2-0-1

 غسل اليدين بالماء والصابون
  
 بطريقة آمنةالمعالجة  الصحي نسبة مياه الصرف: 2-0-1
  
 الكهرباء ستفيدون من خدماتنسبة السكان الذين ي: 7-1-1
  

11.1.1: 
 قالئأو سكن غير  عشوائيةتوطنات مسالذين يعيشون في أحياء فقيرة أو  يينسكان الحضرالنسبة 

  
 حسب الجنس والسن واألشخاص ذويب، المناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمنسبة السكان الذين : 11-0-1

 اإلعاقة
  

 نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني: 11-0-1
  

 111111الكوارث لكل  سببمن تضرروا مباشرة بالمفقودين والمتوفين و األشخاصعدد : 11-5-1
 شخص ]أ[

  
جموع ا  على نحو كاف،من منهائي هاتفريغويجري بانتظام تُجمع التي  للمدننسبة النفايات الصلبة : 11-2-1

  النفايات الصلبة للمدن، بحسب المدينة
  

والجسيمات من الفئة  0.5الجسيمات من الفئة لمستويات الجسيمات الدقيقة ) السنويالمتوسط : 11-2-0
 (حسب السكان في المدن )المرجح( 11
  



 ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة،الجنس و ،بحسب العمر ضحايا التحرش البدني أو الجنسي نسبة: 11-7-0
 خالل االثني عشر شهرا  السابقة، ومكان حدوثه

  
15.1.0: 

رضي والمياه العذبة التي تغطيها المناطق المحمية ، حسب نوع نسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي األ
 النظام اإليكولوجي

  
  

 



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :١١لهدف ا

، على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي 0202العمل، بحلول عام  :ب-١١غاية ال
تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف 

ذ اإلدارة الكلية من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفي
لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

0202-0202  

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار  :١-ب-١١المؤشر 
 0202-0202سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

  
 

 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (UNISDRالكوارث ) مخاطر مكتب األمم المتحدة للحد من

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

 ال ينطبق

  

معني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من الدولي مفتوح العضوية الحكومي المل عاليقوم فريق  ]أ[

 بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس ،(96/082الذي وضعته الجمعية العامة )القرار و ،مخاطر الكوارث

ؤشرات مب نيةالمعفي النهاية االتفاقيات  أن تعكس هذه المؤشرات ومن شأن نداي.التقدم العالمي في تنفيذ إطار سِ 

 نداي.إطار سِ 

  

 األساس المنطقي:

  

 نومن شأ نداي للحد من مخاطر الكوارث.أهداف التنمية المستدامة وإطار سِ سيقوم المؤشر ببناء جسر بين 

وارث، للحد من مخاطر الك والمحلية الوطنية ستراتيجياتاالى وتنفذ زيادة عدد الحكومات الوطنية التي تتبن

 تساهم في التنمية المستدامة من المنظورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.أن التي يدعو إليها إطار سنداي، 

  

 التعليقات والقيود:

  



 تقارير إلى تقّدموبمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي  0222و في عام غهيو إطار عمل ت أعمال مرصدبدأ

 022إلى أكثر من  0222دولة في عام  92من  UNISDR المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مكتب األمم

ع وخالل دورات اإلبالغ األرب و.غعي للتقدم في تنفيذ إطار عمل هيوطوتدولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي 

أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سياسة الحد من مخاطر  وغهيو صد، أنتج مر0202حتى عام 

ً بمرصد، خلفهو الكوارث على المستوى الوطني. بالغه إسيتم ولتطوير اقيد وهو ، ياسند ما يُعرف مؤقتا

ومن المتوقع إنشاء خط أساس اعتباًرا  .OEIWG مفتوح العضويةالدولي الحكومي العامل الفريق ال تبتوصيا

األهداف ذات من شأنه تسهيل اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق  0202-0209في الفترة  0202من عام 

 نداي وأهداف التنمية المستدامة.الصلة لكل من إطار س

  

فريق الخبراء و OEIWG الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية أعضاء كل من تناولوقد 

تلك المؤشرات التي ، IAEG-SDGs أهداف التنمية المستدامةالمشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 

 الُمحرز مقياس التقدّ  عوضاً عن تلك المؤشرات التي تعمل على، غير الموصي بها ببساطة عدد الدول يتحص

 المداوالت التي أجراها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية باإلضافة إلى أن عبر الزمن.

OEIWG اوالت فريق الخبراء المشترك بين الوكاالتمد وكذلك IAEGمكتب األمم المتحدة للحد  ، اقترح

ر الحّد من مخاطمنهجيات حسابية تسمح بمراقبة التحسن في استراتيجيات  UNISDR من مخاطر الكوارث

ه ذتتراوح هذه المنهجيات من التقييم الكمي البسيط لعدد ه الوقت. الوطنية والمحلية مع مرورالكوارث 

، باإلضافة إلى التغطية السكانية لالستراتيجيات ى مقياس نوعي للمواءمة مع إطار سنداياالستراتيجيات إل

 المحلية.

  
 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  

صفحة(  082)حوالي شاملة جًدا وطويلة جًدا هي منهجية مالحظة: منهجية الحساب للعديد من المؤشرات 

 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فضلي البيانات الوصفية. خارج نطاق هذهعلى األرجح و

UNISDR التي توفر منهجية حكومية الدولية المفتوحة العضويةالرجوع إلى نتائج مجموعة العمل ال ،

 تفصيلية كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعي.

  

 :الرابط التالي يمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات على

  

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20

of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 ملخص قصير:

  

 ندايمن تقارير التقدم الوطني لمرصد سِ جمع البيانات 

  

 تفصيل:ال



  

 حسب البلدب

  

 الوحدات اإلدارية دون الوطنية( التي تطبِّقحسب المدينة )ب

  

 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم

  
                 البلدعلى مستوى 

  

ر القيم تبا، سيتم اعإطار عمل هيوجو صدطوعي مثل مرتي ، الذي سيجري كتقييم ذاتسنداي مرصد في

 متكافئة. ال شيءأو  2المفقودة و

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

 ال ينطبق

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

 ساب.تحطريقة اال راجع

  

خطي ا كمتوسط ، إمOEIWG الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية ، حسب تقديرسيتم حسابه

 ، مقسوًما على عدد سكان العالم.الزمن لسكان البلد لمقياس مرجح، أو كمتوسط 0-0في للمؤشر الموصوف 

  

 :فاوتمصادر الت

  

( إلى جانب DRRال توجد قاعدة بيانات عالمية تجمع المعلومات المتعلقة بسياسة الحد من مخاطر الكوارث )

 .ندايسِ ومرصد رصد إطار عمل هيوغو م

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

 UNISDR إلى مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ُمقّدمنداي، الالوطني لمرصد سِ  تقّدمرير التق

  

 جمع:العملية 

  

 داي.نري تقرير التقدم الوطني لمرصد سِ على المستوى القط )النظراء الرسميون( الرسميسيقدم النظير 

  



 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

 دولة 022حوالي 

  

 تقارير إلى تقّدموبمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي  0222و في عام غهيو إطار عمل مرصد ت أعمالبدأ

 022إلى أكثر من  0222دولة في عام  92من  UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

اتيجيات بالنظر إلى متطلبات استر و.غعي للتقدم في تنفيذ إطار عمل هيودولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طو

هداف إطار سنداي، من المتوقع التنمية المستدامة وأإلبالغ عن أهداف لحد من مخاطر الكوارث المكرسة ال

، أن تبلغ جميع الدول األعضاء عن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفقًا للتوصيات 0202بحلول عام 

 .OEIWG الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن

  

 السالسل الزمنية:

  

 وغإطار عمل هيو صد: مر0202و 0200
 

 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

0202-0208 

  

 إصدار البيانات:

  

 0206أول مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام ، و0202ات البيانات األولية في عام مجموع

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  

 سم:اال

  

مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من 

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  

 وصف:ال

  



المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات 

 في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.أغراض خاصة بما 

  
عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  

 UNISDARمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث 

  
 المراجع

  

URL: 

  

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20

of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 المراجع:

  

بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  المفتوح العضوية المعني الفريق العامل ما بين الحكومات حنِ مُ 

وضع مجموعة من المؤشرات  مسؤولية ،من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، (OEIWGمخاطر الكوارث )

بحلول  OEIWGينتهي عمل  لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

فريق الخبراء كل من  وقد أقرّ  فيه. تقريرها إلى الجمعية العامة للنظرستقّدم و 0209ديسمبر كانون األول/

واللجنة اإلحصائية لألمم  IAEG-SDGs أهداف التنمية المستدامةالمشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات 

ً بدور  أهداف التنمية  ولية زيادة تنقيح وتطوير منهجية مؤشراتؤمس حاال، وقد أOEIWGالمتحدة رسميا

 .هذا الفريق العاملمتعلقة بالكوارث إلى لا المستدامة

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

  

 :على الرابط التاليأحدث نسخة من المستندات  توفّرت

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-

group/sessional-intersessional-documents 

  
 صلةالمؤشرات ذات ال

  

ج؛ -00؛ 0-00؛ 0-00أ؛ -6؛ 0-6؛ 9-9أ؛ -2د؛ -0؛ 6-0؛ 9-0؛ 2-0؛ 0-00ب؛ -00؛ 2-00؛ 0-2

 6-02؛ 0-02؛ 0-02؛ 0-02؛ 0-02ب؛ -00أ؛ -00؛ 0-00؛ 00-0
  

 



 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :١١لهدف ا

لتي شرية افي عدد المدن والمستوطنات الب بنسبة كبيرةزيادة على ال، 0202بحلول عام العمل  :ب-١١غاية ال
تخفيف الموارد، وال في استخدام كفاءةتحقيق ال، وشمول الجميعمتكاملة من أجل  ا  ططتعتمد وتنفذ سياسات وخ

وضع وتنفيذ اإلدارة الكليّة في مواجهة الكوارث، و قدرة على الصمود، والوالتكيُّف معه تغير المناخ من
 للفترة نداي للحد من مخاطر الكوارثبما يتماشى مع إطار س  لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، 

0202-0202  

نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث  :٢-ب-١١ر المؤش
 تمشيا  مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

 
  

 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (UNISDRالكوارث )مخاطر مكتب األمم المتحدة للحد من 

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

 ال ينطبق

  

اطر لقة بالحد من مخيقوم فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالمؤشرات والمصطلحات المتع ]أ[

م العالمي في المؤشرات لقياس التقد ( بوضع مجموعة من96/082الجمعية العامة )القرار ، أنشأته الكوارث

 .ندايمؤشرات إطار سب المتعلقةت في النهاية االتفاقيا أن تعكس هذه المؤشراتومن شأن  نداي.تنفيذ إطار س

  

 األساس المنطقي:

  

 نومن شأ نداي للحد من مخاطر الكوارث.أهداف التنمية المستدامة وإطار س  سيقوم المؤشر ببناء جسر بين 

ي للحد من مخاطر الكوارث، الت محليةوطنية و وتنفذ استراتيجيات عتمدة عدد الحكومات الوطنية التي تزياد

 تساهم في التنمية المستدامة من المنظورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.أن تيدعو إليها إطار سنداي، 

  

 التعليقات والقيود:

  

 تقارير إلى تقّدموبمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي  0222و في عام غهيو إطار عمل ت أعمال مرصدبدأ

 022إلى أكثر من  0222دولة في عام  92من  UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث



ع وخالل دورات اإلبالغ األرب و.غعي للتقدم في تنفيذ إطار عمل هيوطوتدولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي 

ة الحد من مخاطر أكبر مستودع للمعلومات في العالم حول سياس وغهيو صد، أنتج مر0202حتى عام 

بالغه إسيتم ولتطوير اقيد وهو ، ياسند ما يُعرف مؤقتا  بمرصد، خلفهو الكوارث على المستوى الوطني.

ا  .OEIWG مفتوح العضويةالدولي الحكومي العامل الفريق ال تبتوصيا ومن المتوقع إنشاء خط أساس اعتبار 

األهداف ذات من شأنه تسهيل اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق  0202-0209في الفترة  0202من عام 

 نداي وأهداف التنمية المستدامة.الصلة لكل من إطار س

  

ق الخبراء فريو OEIWG الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية أعضاء كل من تناولوقد 

تلك المؤشرات التي ، IAEG-SDGs المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 الُمحرز مقياس التقدّ  عوضا  عن تلك المؤشرات التي تعمل على، غير الموصي بها ببساطة عدد الدول يتحص

 الحكومي الدولي المفتوح العضوية المداوالت التي أجراها الفريق العامل باإلضافة إلى أن عبر الزمن.

OEIWG مداوالت فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت وكذلك IAEGمكتب األمم المتحدة للحد  ، اقترح

ر الحّد من مخاطمنهجيات حسابية تسمح بمراقبة التحسن في استراتيجيات  UNISDR من مخاطر الكوارث

تتراوح هذه المنهجيات من التقييم الكمي البسيط لعدد هذه  الوقت. الوطنية والمحلية مع مرورالكوارث 

، باإلضافة إلى التغطية السكانية لالستراتيجيات ى مقياس نوعي للمواءمة مع إطار سنداياالستراتيجيات إل

 المحلية.

  
 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  

صفحة(  082)حوالي شاملة جد ا وطويلة جد ا هي منهجية مالحظة: منهجية الحساب للعديد من المؤشرات 

 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فضلي خارج نطاق هذه البيانات الوصفية.على األرجح و

UNISDR التي توفر منهجية حكومية الدولية المفتوحة العضويةالرجوع إلى نتائج مجموعة العمل ال ،

 تفصيلية كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعي.

  

 :الرابط التالي يمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه المنهجيات على

  

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20

of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 ملخص قصير:

  

 ندايمن تقارير التقدم الوطني لمرصد س  جمع البيانات 

  

 تفصيل:ال

  

 حسب البلدب



  

 الوحدات اإلدارية دون الوطنية( التي تطبّ قحسب المدينة )ب

  

 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم

  
                بلدعلى مستوى ال 

  

ر القيم تبا، سيتم اعإطار عمل هيوجو صدطوعي مثل مرتي ، الذي سيجري كتقييم ذاتسنداي مرصد في

 متكافئة. ال شيءأو  2المفقودة و

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

 ال ينطبق

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

 ساب.تحطريقة اال راجع

  

طي خ، إما كمتوسط الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية ، حسب تقديرالمؤشر سابتحاسيتم 

ا على عدد سكان العالم.لسكان البلدمرجح للمقياس الزمني ، أو كمتوسط 0-0للمؤشر الموصوف في   ، مقسوم 

  

 :فاوتمصادر الت

  

( إلى جانب DRRال توجد قاعدة بيانات عالمية تجمع المعلومات المتعلقة بسياسة الحد من مخاطر الكوارث )

 ي.نداس   مرصد( وHFA Monitor)رصد إطار عمل هيوغو م

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

 UNISDR إلى مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث ُمقّدمنداي، الالوطني لمرصد س   تقّدمرير التق

  

 جمع:العملية 

  

 داي.نري تقرير التقدم الوطني لمرصد س  على المستوى القط)النظراء الرسميون( الرسمي  سيقدم النظير

  
 توافر البيانات

  



 وصف:ال

  

 دولة 022حوالي 

 

 تقارير إلى تقّدموبمرور الوقت، زاد عدد البلدان التي  0222و في عام غهيو إطار عمل مرصد ت أعمالبدأ

 022إلى أكثر من  0222دولة في عام  92من  UNISDR مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

ت اتيجيابالنظر إلى متطلبات استر و.غعي للتقدم في تنفيذ إطار عمل هيودولة تقوم اآلن بإجراء تقييم ذاتي طو

التنمية المستدامة وأهداف إطار سنداي، من المتوقع إلبالغ عن أهداف لحد من مخاطر الكوارث المكرسة ال

، أن تبلغ جميع الدول األعضاء عن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفق ا للتوصيات 0202بحلول عام 

 .OEIWG وح العضويةالفريق العامل الحكومي الدولي المفت والمبادئ التوجيهية الصادرة عن

  

 السالسل الزمنية:

  

 وغإطار عمل هيو رصدم: 0202و 0200

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

0202-0208 

  

 إصدار البيانات:

  

 0206مجموعة بيانات كاملة إلى حد كبير بحلول عام  أّول، و0202ات البيانات األولية في عام مجموع

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  

 سم:اال

  

المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات 

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  

 وصف:ال

  

الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتألف من وكاالت ذات المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة 

 أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت األرصاد الجوية.

  



عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  

 UNISDARمكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث 

  
 المراجع

  

URL: 

  

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20

of٪20Concept٪20Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

  

 المراجع:

  

بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من  المفتوح العضوية المعني الفريق العامل ما بين الحكومات حن  مُ 

وضع مجموعة من المؤشرات  مسؤولية ،العامة لألمم المتحدةمن قبل الجمعية ، (OEIWGمخاطر الكوارث )

بحلول  OEIWGينتهي عمل  لقياس التقدم العالمي في تنفيذ إطار سنداي، مقابل السبعة األهداف العالمية.

فريق الخبراء كل من  وقد أقرّ  فيه. تقريرها إلى الجمعية العامة للنظرستقّدم و 0209ديسمبر كانون األول/

واللجنة اإلحصائية لألمم  IAEG-SDGs ن الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامةالمشترك بي

أهداف التنمية  ولية زيادة تنقيح وتطوير منهجية مؤشراتؤمس حاال، وقد أOEIWGالمتحدة رسميا  بدور 

 .هذا الفريق العاملمتعلقة بالكوارث إلى لا المستدامة

  

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

  

 :على الرابط التاليأحدث نسخة من المستندات  توفّرت

  

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-

group/sessional-intersessional-documents 
 مؤشرات ذات صلة

  

ج؛ -00؛ 0-00؛ 0-00أ؛ -6؛ 0-6؛ 9-9أ؛ -2د؛ -0؛ 6-0؛ 9-0؛ 2-0؛ 0-00ب؛ -00؛ 2-00؛ 0-2

 6-02؛ 0-02؛ 0-02؛ 0-02؛ 0-02ب؛ -00أ؛ -00؛ 0-00؛ 00-0
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