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 2من  1الصفحة 

 فاهدأخلفية و 
ال يمكن تحقيق التنمية املستدامة دون إحداث تغيير كبير على مستوى طريقة 
بناء املدن النامية وغيرها من املناطق الحضرية وإدارتها. فالتوسع الحضري السريع 

غير املخطط له وزيادة عدد سكان األحياء الفقيرة الذين  يؤدي إلى الزحف العمراني
يواجهون تحديات على مستوى البنية التحتية والخدمات غير املالئمة واملثقلة 
باألعباء مثل جمع النفايات وشبكات املياه والصرف الصحي والطرق والنقل 

عل املدن إلى ج 11وتفاقم تلوث الهواء. ومن هذا املنظور، يدعو الهدف اإلنمائي 
واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. 
وجعل املدن مستدامة يعني، بين أمور أخرى، تحسين أنظمة التخطيط واإلدارة 
الحضرية، وإنشاء مساكن آمنة وبأسعار معقولة، واالستثمار في النقل العام، 

ت وبرامج تشجع املساواة وخلق مساحات عامة خضراء، وتطوير استراتيجيا
، وعلى الجانب اآلخرواقتصادات مرنة بطريقة شاملة.  الحضرية وبناء مجتمعات

 ,new-https://unhabitat.org/theNUA-تسلط الخطة الحضرية الجديدة )
illustrated-agenda-urban ،)إكوادور  -التي تم اعتمادها في املوئل الثالث في كيتو

، الضوء على الروابط القائمة بين التوسع الحضري املستدام 2016أكتوبر  20يوم 
وخلق الوظائف وفرص كسب العيش وتحسين جودة الحياة، وتشدد على دمج كل 
 هذه القطاعات في كل تنمية حضرية أو سياسة واستراتيجية تجديد. كما تعمل

، لتوفير إطار شامل من شأنه توجيه 11الخطة الحضرية الجديدة أيضا كمسّرع ألهداف التنمية املستدامة، وال سيما الهدف اإلنمائي 
 وتتبع التوسع الحضري في جميع أنحاء العالم.

في املستوى  تهابقيبينما توجد في املستوى األول  11مؤشرا في إطار الهدف اإلنمائي  14 أصلفقط من مؤشرات  4في الوقت الحالي، توجد 
 يدل على أن البلدان ال تنتج البيانات بانتظام على الرغم من املنهجية املتبعة دوليا. مر الذياأل الثاني، 

وعلى هذا األساس، ينظم مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية )سيسرك( بالتعاون مع كل من 
( ندوة عبر اإلنترنت UNESCWAآسيا ) ي( ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربUN-Habitatج موئل األمم املتحدة )برنام

بمشاركة مهنيي اإلحصاءات الرسمية العاملين  2021مايو  31والخطة الحضرية الجديدة يوم  11تقدم ملحة عامة عن طرق قياس الهدف 
 الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي.في مكاتب اإلحصاء 

والخطة الحضرية الجديدة، وأساليب قياسهما، فضال عن  11ويتمثل الهدف الرئيس ي من الندوة الشبكية في تقديم أطر رصد الهدف 
لها بذيالجهود التي األدوات التي من شأنها املساعدة في حساب املؤشرات ذات الصلة للمشاركين. وإن الندوة الشبكية تتماش ى أيضا مع 

الفعال للظروف واالتجاهات الحضرية وإعداد التقارير حول جداول األعمال العاملية )مثل أهداف  رصدموئل األمم املتحدة لضمان ال
التنمية املستدامة، والخطة الحضرية الجديدة( من خالل تحسين قدرة البلدان واملدن على الوصول إلى املعلومات ذات الصلة، ووضع 

 عايير عاملية في تصميم وتحليل وجمع البيانات الحضرية ودعم ترجمة البيانات/ املعلومات إلى أدوات صياغة السياسات.م

 وتهدف الندوة على وجه التحديد إلى تحقيق ما يلي:

  والخطة الحضرية الجديدة ومؤشراتهما وإطار رصدهما؛ 11تقديم مقاصد الهدف اإلنمائي 
  إعداد التقارير الحضرية ونشر املؤشرات الحضرية؛تبادل الخبرات في مجال 
  تقديم إطار الرصد الحضري العاملي ونموذج املرصد الحضري ومفهوم العينة الوطنية للمدن باعتبارها أدوات مفيدة في عملية

 صد الخطة الحضرية؛ر 
  منظمة التعاون اإلسالمي.مناقشة التحديات املتعلقة بالرصد الحضري على املستويين الوطني واملحلي في دول 

 فعاليةتفاصيل ال
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 2من  2الصفحة 

 التنظيم شكل

 .ندوة عبر اإلنترنت لحوالي ساعتين ونصف من خالل منصة زوم مع تقديم عروض 
 .ستعقد الندوة عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية وسيتم توفير خدمة الترجمة الفورية باللغتين العربية والفرنسية 
  نهاية العروض. عقبستعقد جلسة األسئلة واألجوبة 
  ستكون الندوة الشبكية مفتوحة أمام جميع مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املهتمة

 باملوضوع.

 برنامج العمل

 جدول األعمالعرض لمقدمة و  11.15 - 11:00

 دقائق(: مدير، دائرة اإلحصاء واملعلومات، سيسرك 5) د. أتيال كارمان 

 حصاءات، اإلسكواأحصائي، منسق برنامج، شعبة اإل  دقائق(: 5) د. إسماعيل لوباد 

 دقائق(: رئيس، قسم البيانات واألساليب التحليلية، فرع املعرفة واالبتكارات،  5) د. روبرت ب. اندوغوا

 موئل االمم املتحدة

 ملحة عامة عن أطر الرصد الحضري العاملي  11.45 – 11.15

  عامة عن طرق قياس مؤشرات والخطة الحضرية الجديدة وملحة  11مقدمة إلى أطر رصد الهدف اإلنمائي

دانيال جاثيرا، أخصائي بالجغرافيا املكانية، قسم البيانات واألساليب التحليلية، موئل األمم  مختارة:

 املتحدة

 األساليب التحليلية، و بيانات مقدمة إلى إطار الرصد الحضري العاملي: روبرت اندوغو ، رئيس قسم ال

 موئل األمم املتحدة

 أدوات لرصد أهداف التنمية املستدامة الحضرية والخطة الحضرية الجديدة 12.15 – 11.45

  ملحة عامة عن إدماج البيانات الجغرافية املكانية في عملية الرصد الحضرية: دينيس موانيكي، أخصائي

 واأساليب التحليلية، موئل األمم املتحدةبالجغرافيا املكانية، قسم البيانات 

 دوناتين بيجي، ديموغرافي، قسم البيانات  للمدن ونماذج املراصد الحضرية: مقدمة إلى العينة الوطنية

 واألساليب التحليلية، موئل األمم املتحدة 

 الرصد الحضري في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 13.15 – 12.15

  الرصد الحضري من خالل املسح القطري: د. أتيال كارمان، مدير، دائرة اإلحصاء ملحة عامة عن اتجاهات

 واملعلومات، سيسرك

  تجارب الدول املشاركة من منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات الدولية حول مؤشرات الهدف اإلنمائي

  ، ماليزيا، تونساإلسكواوالخطة الحضرية الجديدة:  11

 الختاميةالجلسة  13.30 – 13.15 

 :للحصول على معلومات بشأن الفرق الزمني بين املناطق يرجى الرجوع إلى الرابط التالي .(UTC +3)مشار إليها بتوقيت أنقرة، تركيا *جميع األوقات 
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