
 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


