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  مشروع إطار النتائج

  
“A better quality of life for all in an urbanizing world” ’’نوعية حياة أفضل للجميع يف عامل آخذ يف التحضر‘‘  

 
UN-HABITAT STRATEGIC PLAN 
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Results Framework 
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  مقدمة
ر/مايو  ٢٠٢٣-٢٠٢٠للفرتة  ملوئل األمم املتحدةاعتمدت الدول األعضاء اخلطة االسرتاتيجية  - ١ يف أ

  القرارات يف املنظمة.الختاذ ، وهي اهليئة الرئيسية املعنية موئل األمم املتحدةأثناء الدورة األوىل جلمعية  ٢٠١٩

ً عامليًا رئيسياً، ومركزاً للتميز واالبتكار.  موئل األمم املتحدةوتعيد هذه اخلطة ترسيخ مكانة  - ٢ بوصفه كيا
مج على الرتكيز جمددًا على مكانته املتخصصة بوصفه ويف هذا الصدد، يعكف ال مج “ لفكرل اً رائد”رب والرب

بعمله، لريسم بذلك مالمح اخلطاب العاملي وجدول أعماله يف جمال املتعلقة سائل املبشأن “ يُلجأ إليه”الذي 
ملتطورة، ويضع القواعد واملبادئ السياسية، ويولِّد املعارف املتخصصة وااملناقشة التنمية احلضرية املستدامة، ويدفع 

واملعايري التقنية، ويعمل كأداة مضاِعفة يف تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات الالزمة للتعامل الصحيح 
ملدن واملستوطنات البشرية األخرى.    فيما يتعلق 

التغيري متشياً نظرية ج لاسُتخدم بشكل مكثف ، ٢٠٢٣-٢٠٢٠صياغة اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ول - ٣
  مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج.

ر. ويف هذا  ملوئل األمم املتحدةن يظل تنفيذ اخلطة يعكس الرتكيز املتجدد وجيب أ - ٤ على النتائج واآل
دف: ( موئل األمم املتحدةالصدد، يهدف  سيس نظام حديث للرصد والتقييم  ) تتبع التقدم احملرز حنو ١إىل 

بوسائل ) وتعزيز اإلبالغ، ٤) وتعزيز الشفافية واملساءلة، (٣، (التصحيح) واختاذ تدابري ٢ت النتائج، (تنفيذ جماال
  ميكن جلميع املشاركني الوصول إليه. إلكرتوين منرب تفاعلي منها إقامة

اليت تكون  )١(صلةالهداف ذات األساس و األؤشرات وخطوط املوضع إطار شامل للنتائج، يتضمن  وميثل - ٥
تطوير نظام للرصد حنو اخلطوة األوىل  ،)٢()SMART(وحمددة زمنيًا  وموثوقةة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ حمدد

  هذه املرحلة تطوير خطة مفصلة لقياس األداء.وسيتبع والتقييم. 

ساس لالستخدام الفعال للمؤشرات وتساعد خطة قياس األداء على تشغيل إطار النتائج من خالل توفري أ - ٦
التقدم احملرز واالجتاهات للعمل الذي يتعني االضطالع به خالل فرتة السنوات األربع للخطة االسرتاتيجية، تبع لت

  ويف إطار جماالت التغيري األربعة.

  ويف هذا الصدد، فإن خطة قياس األداء: - ٧

  نص بوضوح على العناصر املكونة لكل مؤشر (أي ما جيب قياسه)؛ت  (أ)
  األشخاص والبلدان واملدن وما إىل ذلك)؛ضع وحدات القياس (مثل ت  (ب)

ت، وتواتر ت  (ج) ؤكد مجيع خطوط األساس، واألهداف، ووحدات القياس، ومنهجيات مجع البيا
ت؛   القياس ومصادر البيا

أو العالمات املرجعية بشأن املخطط هلا دد املعامل الرئيسية، وهي املراحل الرئيسية، أو األحداث حت  (د)
  ؛حمددةمبصطلحات  هلا لنتائج اليت متّكن من صياغة التقدم احملرز حنو حتقيق النتائج املخططة لالسلسلة املستمر 

  . موئل األمم املتحدةيف املختلفة التنسيق والتعاون بني الوحدات التنظيمية  رسخت  (ه)
                                                 

  سيجري تنقيح خطوط األساس واألهداف أو حتديدها (يف حالة عدم وجودها) بعد استكمال دراسة خط األساس.)  ١(
)٢  (SMART ًا وقابًال للقياس وقابًال للتنفيذ وموثوقاً هو مصطلح خمتصر من األحرف األوىل اإلنكليزية اليت تصف عنصرًا حمدد

  .)Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Time-bound(وحمدداً زمنياً 
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ت التالية: - ٨   ويتضمن إطار النتائج مؤشرات للمستو

عتتقدَّم اهلدف:   (أ)   بارها حمركاً للتنمية والسالم، لتحسني الظروف املعيشية للجميعاحلضرنة املستدامة 
تمعات عرب : ١جمال التغيري   (ب) احلضري -الريفي التسلسلاحلد من التفاوت املكاين والفقر يف ا

ال تقيس  املتصل   البشري) األثر(املؤشرات على مستوى ا
دة إمكانية : ١النتيجة   ‘١’ اخلدمات األساسية، والتنقل  مناة على قدم املساو االستفادة ز

  (معظم املؤشرات على مستوى النتائج تقيس األثر املؤسسي)؛ العامة واملساحاتاملستدام 

دة الوصول اآلمن إىل: ٢النتيجة   ‘٢’   ؛وامليسور التكلفة والسكن املناسباألراضي،  ز

  .النمو الفعال للمستوطنات وجتديدها: ٣النتيجة   ‘٣’
  تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق: ٢ جمال التغيري  (ج)

  ؛املكاين واإلنتاجية للمدن واملناطق الرتابط: حتسني ١النتيجة   ‘١’

دة اإليرادات: ٢النتيجة   ‘٢’   ؛وتوزيعها توزيعاً عادالً  حملياً  الناجتة ز
  التنمية احلضرية.من أجل حتقيق  الرائدةالتكنولوجيا واالبتكارات  أشكال نشر التوسع يف: ٣النتيجة   ‘٣’

ملناخ تعزيز : ٣جمال التغيري   (د)   وحتسني البيئة احلضريةاإلجراءات املتعلقة 

ت غازات االحتباس احلراري وحتسني نوعية اهلواء١النتيجة   ‘١’   ؛: احلد من انبعا
  ؛املوارد ومحاية األصول اإليكولوجيةيف استخدام كفاءة الحتسني : ٢النتيجة   ‘٢’

  مع تغري املناخ. واهلياكل األساسيةالتكيف الفعال للمجتمعات : ٣النتيجة   ‘٣’

  منع حدوث األزمات يف املناطق احلضرية واالستجابة هلا على حنو فعال: ٤جمال التغيري   (ه)
تمعات الشاملة للجميع: ١النتيجة   ‘١’   ؛اإلدماج االجتماعي املعزز وا

ت املعيشة : ٢النتيجة   ‘٢’   داخلياً؛ والنازحنيملهاجرين والالجئني ا وإدماجحتسني مستو

  على الصمود. واهلياكل األساسية تعزيز قدرة البيئة املبنية: ٣النتيجة   ‘٣’
االت املواضيعية الشاملة:  (و)   ا

  القدرة على الصمود  ‘١’

  السالمة  ‘٢’
  قضا اإلدماج االجتماعي  (ز)

  حقوق اإلنسان  ‘١’

  الشؤون اجلنسانية  ‘٢’
  الشباب، وكبار السناألطفال، و   ‘٣’

  اإلعاقة  ‘٤’
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  وصف إطار النتائج وفكرته األساسية  -أوالً 
ه تُقسم - ٩ ة حسب نتيج ١٢كل نتيجة من النتائج املذكورة أعاله والبالغ عددها   يف اجلداول الواردة أد

ت النتائج اليت تتطلب قياسات متميزة من أجل أبعادها املختلفة، إن وجدت تسجيل . واألبعاد عبارة عن مكو
  .مناسبجودة كل نتيجة بشكل 

  أنواع املؤشرات: ُتصنف املؤشرات إىل ثالثة أنواع: - ١٠
على  موئل األمم املتحدةعمل مدى استيعاب مؤشرات مركز التميز/املؤشرات احلافزة، اليت تقيس   (أ)

  الصعيد العاملي؛

  ؛دةموئل األمم املتحمؤشرات األثر البشري، اليت تقيس األثر النهائي لعمل   (ب)
ت السلطة الوطنية ودون الوطنية. موئل األمم املتحدةمؤشرات األثر املؤسسي، اليت تقيس أثر   (ج)   على مستو

ر والنتائج اليت حتدث نتيجة عمل  - ١١ ه إىل تتبع اآل دف مجيع املؤشرات املدرجة يف اجلداول أد موئل و
ستثناء املؤشرات املوجودة يف فرع مركز الاألمم املتحدة مجيع خطوط األساس واألهداف يف سياق تقع تميز، . و

   اليت يتعاون معها بشكل مباشر ما مل ُحيدد خالف ذلك. للموئلالبلدان/املدن الشريكة 

ت م وستكفل - ١٢ ت مجع بيا ، اإلعاقةاجلنس، والعمر، و حسب صنفة (على سبيل املثال جهود رصد البيا
  ناً وقابًال للتطبيق.ومستوى الدخل، وما إىل ذلك) حيثما كان ذلك ممك

  للتميز مركزك  موئل األمم املتحدة  -ألف
بعض هذه إىل مركز للمعارف، ودوره كحافز. و  موئل األمم املتحدةتقيس املؤشرات التالية انتقال  - ١٣

اآلخر بعضها على كل جمال من جماالت النتائج، يف حني أن  ،مع بعض االختالفات ،املؤشرات قابل للتطبيق
موثوقًا للتميز، جيب أن يكون و مركزاً قّيمًا  موئل األمم املتحدةهنا أنه لكي يكون  ويفرتضة. خاص بنتائج معين

  هناك استيعاب وتكرار لعمله يف مجيع أحناء العامل داخل البلدان وعرب البلدان واملناطق.
  )٣(وضع القواعد واملعايري/اجلودة املتصورة للمنشورات واخلربات واملعارف واألدوات  -١

  للتطبيق عرب الوكالة: ةابلالق - ١٤
سرتاتيجيات/توجيهات/مبادئ   (أ) وما إىل  موئل األمم املتحدةعدد البلدان و/أو املدن اليت تستعني 

  ذلك [مصنفة حسب النوع]
ملصلحة اليت تسعى اجلهات صاحبة ا/اجلهات الشريكة/وكاالت األمم املتحدة/عدد البلدان/املدن  (ب)

يف كل جمال من جماالت النتائج، حسب جمال التغيري [يوضح  موئل األمم املتحدة إىل احلصول على مشورة وخربة
جح كمركز للمعارف، وكذلك توسيع إعادة ، والطلب الالحق، و املكتسبةنوعية اخلربة  حتديد املركز بشكل 

ال]   البصمة حسب ا

ت  اإلمجاليةمن النتائج  ية: جتمع هذهجمموعة فرع  (ج)   جمال التغيريلكل مستوى من مستو

                                                 
 سُتجرى دراسة خط أساس لتحديد خطوط األساس، إن وجدت، وحتديد أهداف هلذه املؤشرات.  )٣(
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وغري ذلك من  للتقارير واملبادئ التوجيهيةمهمة بوجه خاص املنشورات ( االقتباسات منعدد   (د)
ئق ت ( االقتباساتنوع  بحسمصنفة ) الرئيسية الو األكادميية وما إىل ذلك) وجمال النتائج إلظهار الدور

  مستوى االستيعاب

اهج الدراسية احلالية لتتماشى مع مبادئ اخلطة احلضرية عدد اهليئات األكادميية اليت حّدثت املن  (ه)
ا موئل األمم املتحدةتوجيهات /اجلديدة/أهداف التنمية املستدامة   . [يوضح التأثري]أو مبادئه أو اخلربات اليت يستعني 

ية بتغري عاملية مثل تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنتقارير يف  موئل األمم املتحدةعدد اقتباسات   (و)
االت الرئيسية يف مجيع جماالت التغيري واملنظور احلضري]    املناخ [يقيس النمو يف ا

مع يتوافق مبا /بناء علىعدد الشبكات/اهليئات األكادميية اليت حّدثت املناهج الدراسية احلالية   (ز)
االت املواضيعية، والنتائج   ، وجماالت التغيري والعوامل الدافعة.اخلطة احلضرية اجلديدة. وميكن تصنيف ذلك حسب ا

  القابلة للتطبيق على مستوى جمال تغيري معني/نتيجة معينة: - ١٥
عدد السلطات الوطنية ودون الوطنية واملدن واألحياء اليت اعتمدت أدوات التخطيط احلضري   (أ)

بشأن التخطيط احلضري  (أي املبادئ التوجيهية الدولية وئل األمم املتحدةعلى أساس مبادئ التخطيط اخلاصة مب
، وعمليات التحميلواإلقليمي) على مستوى املدن واألحياء. [تُقاس من خالل االستخدام، 

  ]٣-١، النتيجة ١] [جمال التغيري املرجعيةواإلحاالت/اإلحاالت 
يف تعزيز  موئل األمم املتحدةعدد السلطات الوطنية و/أو دون الوطنية اليت تلتمس خربة   (ب)
ملناخ وحتسني البيئة احلضرية [جمال التغيري اإلجراءات ا ال]٣ملتعلقة    ، مستوى ا
اليت تركز على حتسني و  احملددة النطاقالتعاون االستشاري/التقين  مشاريعو  /٢عدد املراحل املمولة   (ج)

  ]٢-٣النتيجة  ،٣؛ وجمال التغيري ١-١النتيجة  ،١الوصول إىل اخلدمات األساسية املنخفضة الكربون [جمال التغيري 

يف جمال منع حدوث األزمات يف املناطق  موئل األمم املتحدةعدد البلدان اليت تلتمس خربة   (د)
ال]٤احلضرية واالستجابة هلا على حنو فعال [جمال التغيري    ، مستوى ا

بشأن  موئل األمم املتحدةعدد البلدان اليت تستخدم أو تكيف سياسات/خطط/اسرتاتيجيات   (ه)
  ]٢-٤، النتيجة ٤جابة لألزمات واالنتعاش منها بطريقة فعالة. [جمال التغيري االست

  الرائدة والعمل امليداين مشاريعالدور احلافز لل  -٢
 :شاريعتنطبق املؤشرات التالية على مجيع جماالت النتائج اليت توجد فيها امل - ١٦

(اليت جيري  من املرحلة احلافزة الثانية للمشاريع املمولةلكل جمال من جماالت النتائج: النسبة املئوية   (أ)
  نطاق/تكرار املشروع التجرييب/النموذج).توسيع فيها 

التجريبية/النموذجية  شاريعالبديل ملا ورد أعاله: عدد املناطق/البلدان/املناطق اليت استنسخت امل  (ب)
 (يف كل جمال من جماالت النتائج). وئل األمم املتحدةمل

  :غيري يف سياق رؤية األمني العامالدور احلافز والت  -٣
الشرتاك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى مشاريعالنسبة املئوية لل  (أ)   اليت تُنفذ 

بعني لألمم املتحدة مشاريعالنسبة املئوية لل  (ب)   اليت تُنفذ مع شركاء آخرين غري 
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  إطار النتائج  -نياً 
عتبارهاتقدم اهلدف:   -ألف   حمركًا للتنمية والسالم، لتحسني الظروف املعيشية للجميع احلضرنة املستدامة 

 النوع املؤشرات
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

عدد السلطات الوطنية 
ودون الوطنية اليت تدمج 

احلضرنة املستدامة يف 
خطط التنمية 

 واالسرتاتيجيات القطاعية

 أثر مؤسسي

 ٥+ ٨+ ٩+ )٤(١٠+ غري متوفر الوطنية

 ١٠+ ١٠+ ١٠+ ١٠+ غري متوفر دون الوطنية

عدد السلطات الوطنية 
ودون الوطنية اليت تدمج 

احلضرنة املستدامة يف 
االسرتاتيجيات واخلطط 

اإلنسانية واملتعلقة 
 وبناء السالم النتعاش

 أثر مؤسسي

 ٢+ ١+ ١+ ٥+ غري متوفر الوطنية

 ٥+ ٥+ ٥+ ٥+ غري متوفر دون الوطنية

عدد البلدان اليت ُدجمت 
فيها احلضرنة املستدامة 

يف أطر عمل األمم 
املتحدة للتعاون يف جمال 

 التنمية املستدامة

  ٢٧  ٢٢  ١٧  ٧ صفر - أثر مؤسسي

عدد البلدان اليت لديها 
مج الُقطري  ئق الرب و

 وئل األمم املتحدةمل
  ٢٧  ٢٢  ١٧  ٧ )٥(٠ - أثر مؤسسي

                                                 
وئل األمم املتحدة. واستنادًا إىل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة سُتحدد خطوط األساس يف إطار دراسة خط أساس جيريها م  )٤(

واألنشطة املتوخاة للسنوات الالحقة وكذلك القواعد واملعايري العاملية، يعتزم موئل األمم  ٢٠٢٠وخطة العمل لعام  ٢٠٢٣-٢٠٢٠
، ٢٠٢٠اتيجيات القطاعية يف عام سلطات وطنية إضافية تدمج احلضرنة املستدامة يف خطط التنمية واالسرت  ١٠املتحدة إضافة 

لتايل ُتكتب "+ . وتستخدم ٢٠٢٣و ٢٠٢٢. وينطبق نفس املنطق على عامي ٢٠٢١بلدان إضافية يف عام   ٩". وستضاف ١٠و
 .حىت اآلنفر فيها خطوط األساس اتتو  ال هذه املنهجية جلميع املؤشرات األخرى اليت

مج ُقطري قائم ملوئل ا  )٥( مج الُقطري لرغم من وجود بر ئق الرب ألمم املتحدة، يتمثل مطلب األمم املتحدة اجلديد يف جعل و
ملوئل األمم املتحدة متوافقة مع أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. ونظرًا ألن هذه األطر ستبدأ يف عام 

مج الُقطري اجلديدة هو صفر٢٠٢٠ ئق الرب  .، فإن خط األساس لو
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تمعات عرب ١جمال التغيري   -ء   احلضري املتصل-الريفيالتسلسل : احلد من التفاوت املكاين والفقر يف ا
الالقياس    على مستوى ا

 النوع املؤشرات
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

لشريكة، عدد األشخاص، يف املدن ا
الذين يعيشون يف املناطق اليت لديها 

 خطة قانونية
 مليوً  ٨٣ مليوً  ٧٧ مليوً  ٧٤ - أثر بشري

١٠٠ 
 مليون

١٤٠ 
 ً  مليو

إمجايل السكان ذوي القدرة على 
الوصول إىل (أ) السكن املناسب، 

العامة واملساحات (ب) 
 واخلدمات األساسية.  (ج)

 أثر بشري
(أ) السكن 

 املناسب

٢٢٫٥ 
مليون 

)٢٠١٨( 

٢٦٫٦ 
 مليون

٢٧٫٧ 
 مليون

٢٨٫٨ 
 مليون

 مليوً  ٣٠

 أثر بشري
(ب) 

املساحات 
 العامة

مليون  ١٫٥
)٦()٢٠١٨( 

١٫٦٥ 
 مليون

١٫٨ 
 مليون

١٫٩٥ 
 مليون

 مليون ٢٫١

 أثر بشري
(ج) اخلدمات 

 األساسية
٣٫٢٥ 
 مليون

٣٫٥٥ 
 مليون

٣٫٨٥ 
 مليون

٤٫١٥ 
 مليون

٤٫٤٥ 
 مليون

ت من  ١للغاية  ١املؤشر  غا
من أهداف التنمية  ١١ اهلدف

نسبة السكان احلضريني املستدامة: 
الذين يعيشون يف أحياء فقرية أو 
مستوطنات غري رمسية أو مساكن 

 غري الئقة

 - أثر بشري
٢٣٫٥% 

)٧()٢٠١٨( 
٢٢٫٥ %٢٢٫٨ %٢٣ %٢٣٫٣% 

ت من  ٤للغاية  ١ملؤشر تعديل ا غا
من أهداف التنمية  ١ اهلدف

 أثر بشري
(أ) مياه شرب 

 آمنة
٢٫٧ 
  )٨(مليون

٢٫٩٥ 
 مليون

٣٫٢ 
 مليون

٣٫٤٥ 
 مليون

 مليون ٣٫٧

                                                 
 هذا هو خط األساس العاملي. ) ٦(
هذا هو خط األساس العاملي. ويبلغ عدد األشخاص الذين يعيشون يف أحياء فقرية، أو مستوطنات عشوائية أو سكن غري  ) ٧(

  نسمة عامليًا. ١ ٠٣٣ ٥٤٥ ٥١٩مناسب 
ناطق احلضرية خدمات مياه شرب مليارات نسمة من سكان امل ٣٫٦إحصاءات عاملية من املرصد العاملي للحضر: استخدم  ) ٨(

مليار نسمة من سكان الريف خدمات مياه شرب تدار بشكل آمن يف عام  ١٫٨، واستخدم ٢٠١٩تدار بشكل آمن يف عام 
 ٢٠١٩مليار نسمة يف العامل خدمات مياه شرب تدار بشكل آمن يف عام  ٥٫٥، واستخدم ٢٠١٩
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 النوع املؤشرات
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

نسبة السكان يف املدن املستدامة: 
(أ) الذين يستفيدون من الشريكة 

خدمات مياه شرب آمنة، (ب) و 
صحي، (ج) الصرف حمسنة لل

تإلوخدمات   دارة النفا

خدمات (ب) 
حمسنة للصرف 

 الصحي

٢٫٧ 
  )٩(مليون

٢٫٩٥ 
 مليون

٣٫٢ 
 مليون

٣٫٤٥ 
 مليون

 مليون ٣٫٧

(ج) خدمات 
ت  إدارة النفا

املستوى 
العاملي غري 

 )١٠(متوفر
١١(%٦٦ %٦٤ %٦٢ %٦٠( 

ت من  ٢للغاية  ١املؤشر تعديل  غا
من أهداف التنمية  ١١ اهلدف

الذين املستدامة: نسبة السكان 
إىل وسائل  الوصوليتمكنون من 

 دون عناء النقل العام

 )١٣(%٥٧ %٥٦ %٥٥ %٥٤ )١٢(%٥٣ - شريأثر ب

ت من  ٤للغاية  ٢املؤشر   اهلدفغا
من أهداف التنمية املستدامة:  ١

نسبة إمجايل السكان البالغني [يف 
املدن الشريكة] الذين لديهم حقوق 

مضمونة حليازة األراضي، مبوجب 
ً ويرون أن  ا قانو ئق معرتف  و

حسب حقوقهم يف األرض مكفولة، 
 ونوع احليازة (املستوى الثاين)اجلنس 

 %٢ %١+ %١+ %١+ غري متوفر - أثر بشري

                                                 
مليارات نسمة من سكان احلضر على خدمات حمسنة للصرف  ٤٫١ إحصاءات عاملية من املرصد العاملي للحضر: حصل ) ٩(

، ٢٠١٩مليار نسمة من سكان الريف على خدمات حمسنة للصرف الصحي يف عام   ٢٫٤، وحصل ٢٠١٩الصحي يف عام 
 ٢٠١٩مليار نسمة من سكان العامل على خدمات حمسنة للصرف الصحي يف عام  ٦٫٥وحصل 

يف  ٧٢يف املائة يف آسيا الوسطى وجنوب آسيا، و ٦٦٫٧، و(M49)ئة يف أسرتاليا ونيوزيلندا يف املا ٩٤املستوى اإلقليمي:  ) ١٠(
، و ٨٩٫٦املائة يف شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، و يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة  ٨٠٫٤يف املائة يف أمريكا الشمالية وأورو

  يف املائة يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء  ٤٣٫٤فريقيا، ويف املائة يف غرب آسيا ومشال أ ٧٣٫٥البحر الكارييب، و
 مليون شخص يف مواقع شريكة ملوئل األمم املتحدة. ١١٫٦)  يُقدر ذلك بنحو ١١(
هذا هو خط األساس العاملي يف حني أن األهداف حمددة لتدخالت موئل األمم املتحدة. ويبلغ املتوسط العاملي للسكان  ) ١٢(

يف املائة (ُتقاس كنسبة من السكان ذوي القدرة على السري مسافة  ٤٩ل إىل وسائل النقل العام املرحية ذوي القدرة على الوصو 
ت مستقاة من  ١٠٠٠و ٥٠٠ مدينة  ٤٦٧للوصول إىل نظام نقل عام منخفض السعة وعايل السعة على التوايل استناداً إىل بيا
)، وأمريكا الالتينية %٧٢)، وأمريكا الشمالية وأورو (%٨٠ونيوزيلندا ( أسرتاليا –بلداً. والتباينات اإلقليمية موجودة  ٩٠من 

)، وآسيا الوسطى %٣٥)، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء (%٤٨)، وغرب آسيا ومشال أفريقيا (%٥٤ومنطقة البحري الكارييب (
 )%٤١)، وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا (%٣٧وجنوب آسيا (

 ن شخص يف مواقع شريكة ملوئل األمم املتحدة.مليو  ١١٫٤يُقدر ذلك بنحو  ) ١٣(
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دة إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل اخلدمات األساسية، والتنقل املستدام واألماكن العامة١-١النتيجة   -١  : ز

  يف أهداف التنمية املستدامة التالية: تساهم - ١٧
-٦ب (-٦)، و١-أ-٤أ (-٤)، و٢-ب-٣(ب -٣)، و١-٤-١( ٤-١اخلدمات العامة:   (أ)

  )؛١-٦-١١( ٦-١١)، و٢-٥-١١( ٥-١١، و١-١١)، و١-ب
  )؛١-٢-١١( ٢-١١)، و٢-١-٩( ١-٩التنقل املستدام:   (ب)
  .٧-١١العامة:  األماكن  (ج)

  من اخلطة احلضرية اجلديدة: ٧٤و ٣٧و ٣٤و ٣٠و ٢٩تساهم يف الفقرات  - ١٨
  األبعاد:  (أ)

دة إمكانية الوصول على   ‘١’   قدم املساواة إىل اخلدمات األساسية؛ز
ت الصلبة،   (ب) األبعاد الفرعية: اخلدمات األساسية العامة، واملياه، والصرف الصحي، وإدارة النفا

  مبا يف ذلك التخلص والطاقة احلديثة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
دة إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل التنقل املستدام  ‘١’   ؛ز

  ، والوصول إىل آليات نقل/تنقل متنوعة؛استدامة التنقلاألبعاد الفرعية:   (ج)
دة إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل األماكن العامة.  ‘١’   ز

دة األماكن العامة، والوصول على قدم املساواة إىل األماكن العامة والسالمة احلضرية.  (د)   األبعاد الفرعية: ز

موعة الفرعية لنوعا املؤشر الُبعد  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

اخلدمات 
 العامة

تنص قوانينها عدد البلدان اليت 
ا الوطنية على احل يف  قوسياسا

الصرف االستفادة من املياه و 
  املناسبالصحي 

أثر 
 مؤسسي

- ٤٤    ٤٢    ٤٠    ٣٨  ٣٦    

ئق عدد البلدان ال يت واءمت و
ا الوطنية مع (أ) املبادئ  سياسا

التوجيهية الدولية بشأن الالمركزية 
وسبل احلصول على اخلدمات 

األساسية للجميع، (ب) واملبادئ 
التوجيهية الدولية بشأن التخطيط 
احلضري واإلقليمي، (ج) واملبادئ 
 ً  التوجيهية بشأن املدن األكثر أما

أثر 
 مؤسسي

توجيهية (أ) املبادئ ال
الدولية بشأن 

الالمركزية وسبل 
احلصول على 

اخلدمات األساسية 
 للجميع

٤٤  ٤٢  ٤٠  ٣٨  ٣٦  

املبادئ  (ب)
التوجيهية الدولية 
بشأن التخطيط 

 احلضري واإلقليمي

٤١  ٣٦  ٣١  ٢٦  ٢١  
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موعة الفرعية لنوعا املؤشر الُبعد  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

املبادئ التوجيهية  (ج)
بشأن املدن األكثر 

 ً   أما
  ٢٠  ١٤  ٩   ٤  ٠  

التنقل 
 املستدام

دن اليت لديها برامج عدد امل
خمفضة لوسائل النقل العام لفئات 

(مبا يف ذلك على سبيل  حمددة
الذكر ال احلصر األطفال 

والشباب والطالب وكبار السن 
 وذوي اإلعاقة وما إىل ذلك)

أثر 
 مؤسسي

-   ٣٤    ٣٢  ٢٦  ٢١  ٢١    

النسبة املئوية من طول الطرق اليت 
ممرات خمصصة للدراجات،   ا (أ)
مشاة يف املدن للصفة وأر   (ب)

 الشريكة

أثر 
 مؤسسي

 %١٥ %١٣ %١٢ %١١ غري متوفر (أ) ممرات للدراجات

 %٤٢ %٤٠ %٣٧ %٣٥ غري متوفر (ب) أرصفة للمشاة

 األماكن
 العامة

  

ت من  ٧للغاية  ١املؤشر  غا
من أهداف التنمية  ١١ اهلدف

املستدامة: متوسط حصة املنطقة 
ملدن  متثل الشريكة اليت السكنية 
لالستخدام العام  فضاء مفتوحاً 

الفئة العمرية سب حبللجميع، 
ذوي  واألشخاص ونوع اجلنس

 اإلعاقة (املستوى الثاين)

أثر 
 مؤسسي

- ٣٩ %٣٨ %٣٧ %٣٦ )١٤(%٣٥% 

عدد السلطات احمللية اليت تنفذ 
دة  اسرتاتيجيات وإجراءات لز

اإلدماج االجتماعي والسالمة يف 
ا يتعلق األماكن العامة [فيم

ت من  ٧للغاية  ٢ملؤشر  غا
من أهداف التنمية  ١١ اهلدف

 املستدامة]

أثر 
 مؤسسي

- ٩٥    ٨٧    ٨٠  ٧٤  ٧٠    

                                                 
لقدرة على الوصول إىل األماكن العامة املفتوحة (ضمن مسافة  ٣٥حيظى  ) ١٤( مرت سرياً على  ٤٠٠يف املائة من سكان العامل 

ت مستقاة من  )، %٦٧ونيوزيلندا ( أسرتاليا –دولة. والتباينات اإلقليمية موجودة  ٩٠مدينة من  ٤٦٧األقدام): استناداً إىل بيا
)، %٤٠)، وغرب آسيا ومشال أفريقيا (%٤٦)، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحري الكارييب (%٦٧وأمريكا الشمالية وأورو (

 )%٢٢)، وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا (%٢٦)، وآسيا الوسطى وجنوب آسيا (%٢٦ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء (
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موعة الفرعية لنوعا املؤشر الُبعد  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

تضع عدد املدن اليت لديها (أ) 
وختصص ميزانية   طط، (ب)اخل

العامة الشاملة  لألماكنكافية 
 للجميع

أثر 
 مؤسسي

  ١٥٠  ١٣٠  ١١٠  ٩٠  ٧٠ (أ) اخلطط

 كافيةخمصصات    (ب)
  امليزانية يف

 غري متوفر
حيدد فيما 

 )١٥(بعد
حيدد فيما 

 بعد
حيدد فيما 

 بعد
حيدد فيما 

 بعد

دة الوصول اآلمن إىل األراضي، والسكن املناسب وامليسور التكلفة: ٢-١النتيجة   -٢   ز
  تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية: - ١٩

  ؛١١و ٥و ٢و ١  (أ)
  ).١-١-١١( ١-١١)، و٢-أ-٥، و١-أ-٥أ (-٥، و٣-٢)، و٢-٤-١( ٤-١: حتديداً   (ب)

  من اخلطة احلضرية اجلديدة: ٣٥ساهم يف الفقرة ت - ٢٠
  :األبعاد  (أ)

دة الوصول اآلمن إىل األراضي؛  ‘١’   ز
: نسبة األشخاص الذين يتمتعون حبقوق يف األراضي، ولديهم مؤسسات قانونية الفرعيةاألبعاد   (ب)

  هذه احلقوق؛ تطبقحتمي/
دة ا  ‘١’   حلصول على قدم املساواة على السكن املناسب وامليسور التكلفة؛ز
دة الكفاية املنصفة؛   ‘٢’   القدرة احملسنة واملنصفة على حتمل التكاليف.و األبعاد الفرعية: ز

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

 راضياأل

ت من أ للغاية  ٢ملؤشر ا غا
من أهداف التنمية  ٥ اهلدف

املستدامة: النسبة املئوية للبلدان 
اليت يكفل فيها اإلطار القانوين 

(مبا يف ذلك القانون العريف) 
ملكية  حقوق يف للمرأة املساواة

األراضي و/أو السيطرة عليها 
 (املستوى الثاين)

أثر 
 مؤسسي

- ٣   ٢   ٠  ٠    ١    

                                                 
د بعد إجراء دراسة خط أساس". وينطبق نفس التفسري على مجيع األهداف اليت تكتب هلا مجلة حيدد فيما بعد تعين "ُحيد ) ١٥(

 "حيدد فيما بعد".
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

ن السك
املناسب 
وامليسور 
 التكلفة

تنص نسبة البلدان اليت 
ا الوطنية  قوانينها وسياسا

ق يف السكن على احل
 املناسب 

أثر 
 مؤسسي

 %٢+ %٣+ %٣+ %٢+ غري متوفر -

عدد البلدان اليت تنفذ 
سياسات سكن متكاملة 

لتوفري سكن مناسب وميسور 
التكلفة للجميع متشياً مع 

ت من  ١الغاية   اهلدفغا
من أهداف التنمية  ١١

املستدامة واحلق يف احلصول 
 على سكن مناسب

أثر 
 مؤسسي

 ٢+ ٢+ ٢+ ٢+ غري متوفر -

عدد البلدان اليت تنفذ معايري 
ية، وقوانني بناء، تنظيم

تكفل بناء  وتدابري وحوافز
 مساكن مستدامة

أثر 
 مؤسسي

  ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  

متوسط اليت يكون عدد املدن 
مل تكاليف قدرة على حتال
(متوسط نسبة فيها سكن ال

السعر إىل الدخل) أقل من 
 )١٦(٣٫٠أو يساوي 

أثر 
 مؤسسي

 ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  

عدد األسر، يف املدن 
الشريكة، اليت جرى محايتها 

 من عمليات اإلخالء القسري

أثر 
 بشري

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
 ُحيدد فيما بعد

عدد املدن الشريكة اليت تنفذ 
شراكات متويل مبتكرة 

األحياء الفقرية لتحسني 
 ةاملنخفض املساكنإنشاء و 

 التكلفة

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
 ُحيدد فيما بعد

                                                 
 هذه هي التوصية اليت خلص إليها اجتماع فريق اخلرباء بشأن القدرة على حتمل تكاليف السكن. ) ١٦(
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

عدد املدن الشريكة اليت تُنفذ 
تمع  مشاريعا  يقودها ا

الفقر وتعزز وتعاجل قضا 
تمع على الصمود يف  قدرة ا
األحياء الفقرية واملستوطنات 

 العشوائية

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
 ُحيدد فيما بعد

 النمو الفعال للمستوطنات وجتديدها: ٣-١النتيجة   -٣

  تساهم يف أهداف التنمية املستدامة التالية: - ٢١
  ؛١٦و ١١و ١٠و ٦و ٥و ٤  (أ)

، ٧-١١، و٦-١١، و٣-١١)، و١-١-١١( ١-١١)، و١-ب-٦ب (-٦أ، و-٤حتديداً:   (ب)
  ).٢-٧-١٦( ٧-١٦أ، و-١١و

  من اخلطة احلضرية اجلديدة. ٥٢و ٥١و ٤٩و ٣٨تساهم يف الفقرات  - ٢٢
  األبعاد:  (أ)

  النمو الفعال للمستوطنات؛  ‘١’
  احلكومة على إدارة منو املستوطنات؛األبعاد الفرعية: النمو املخطط له، وقدرة   (ب)

  التجديد احلضري الفعال.  ‘١’

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

منو 
 املستوطنات

عدد اخلطط، يف املدن الشريكة، 
التوسيعات وتعمري اليت تتضمن 

مبا يف اخلالية  املساحات البينية
واالستخدام التعمري املرتاص ذلك 

 عملية نوعية)املختلط (

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

ت من  ٣للغاية  ١املؤشر  غا
من أهداف التنمية  ١١ اهلدف

املستدامة: نسبة معدل استهالك 
 و السكايننمالاألراضي إىل معدل 

أثر 
 مؤسسي

 
١٫٢٨ 

)٢٠٠٠-
١٧()٢٠١٥( 

- - - ١٫٢٩  

                                                 
ت ٢٠١٥-٢٠٠٠هذه هي القيمة املتوسطة للفرتة  ) ١٧(  مدينة. ٥٥٠املستقاة من  استناداً إىل البيا
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

التجديد 
 احلضري

عدد املدن الشريكة اليت نفذت 
مبادرات التحديث والتجديد 

احلضريني واإلقليميني اليت حتفظ 
وحتمي الرتاث الطبيعي وكذلك 

 الرتاث الثقايف املادي وغري املادي

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
فيما ُحيدد 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

عدد املدن الشريكة اليت نفذت 
مبادرات شاملة للتجديد 

احلضري متشياً مع املبادئ 
وئل التوجيهية للتجديد اخلاصة مب

 األمم املتحدة

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

  : تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق٢تغيري جمال ال  -جيم
ال   قياس على مستوى ا

: "نلتزم بتسخري العائد بشأن "الرخاء املشرتك" على ما يليمن اخلطة احلضرية اجلديدة  ٦١تنص الفقرة  - ٢٣
د حة فرص التعليم للشباب، وتنمية املهارات والعمل، من أجل ز ة الدميغرايف احلضري، حسب االقتضاء، وإ

  اإلنتاجية وحتقيق الرخاء املشرتك يف املدن واملستوطنات البشرية".

 النوع املؤشر
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

توزيع العمل الالئق، يف 
عرب البلدان الشريكة، 

-الريفي التسلسل
 حلضري املتصلا

 فرغري متو  - أثر بشري
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

الكثافة االقتصادية يف 
 املدن واملناطق الشريكة

 غري متوفر - أثر مؤسسي
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

 حتسني الرتابط املكاين واإلنتاجية للمدن واملناطق: ١-٢النتيجة   -١

  تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية: - ٢٤
  ؛١١و ٨و ٢و ١  (أ)

  أ.-١١، و٢-١١، و٥-٨، و٣-٨، و٢-٨أ، و-٢، و٤-٢و ،٣-٢حتديداً:   (ب)
  من اخلطة احلضرية اجلديدة. ٧٥و ٦٧تساهم يف الفقرتني  - ٢٥
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  :األبعاد  (أ)

  ختطيط العمليات ألغراض التحسني  ‘١’
  حتسني الرتابط املكاين للمدن واملناطق  ‘٢’

  األبعاد الفرعية: املدن واملناطق  ‘٣’

  حتسني إنتاجية املدن واملناطق  ‘٤’
  األبعاد الفرعية: املدن واملناطق  (ب)

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

ختطيط 
لعمليات ا

ألغراض 
 التحسني

السلطات الوطنية ودون  عدد
الوطنية اليت تنفذ خطط أو آليات 

تنمية إقليمية تعزز التعاون عرب 
 احلدود اإلدارية

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

ت من أ للغاية  ١املؤشر  غا
لتنمية من أهداف ا ١١ اهلدف

املستدامة: عدد البلدان اليت لديها 
سياسة حضرية وطنية أو خطط 

تنمية إقليمية (أ) تستجيب 
للديناميات السكانية، (ب) 

وتضمن تنمية إقليمية متوازنة، 
 (ج) وتزيد املساحة املالية احمللية

أثر 
 مؤسسي

(أ) 
تستجيب 

للديناميات 
 السكانية

 غري متوفر
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

(ب) 
تضمن 
تنمية 

إقليمية 
 متوازنة

 غري متوفر
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

تزيد ج) (
املساحة 

 املالية احمللية
 غري متوفر

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

طات الوطنية ودون عدد السل
الوطنية اليت لديها خطط حضرية 

وإقليمية تعكس ما ال يقل عن 
لدولية من املبادئ التوجيهية ا  ٦

 للتخطيط احلضري واإلقليمي
 مبدأً   ١٢البالغ عددها 

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

ترابط 
املدن 

 واملناطق

دد البلدان الشريكة اليت لديها ع
هياكل وآليات حوكمة تعمل على 

لتنمية احلضرية  النهوض 

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

عدد السلطات احمللية اليت 
تستخدم اسرتاتيجيات التمويل 

لتطوير  وئل األمم املتحدةاخلاصة مب
اكل األساسية عرب املدن اهلي

 واألقاليم

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

عدد السلطات الوطنية ودون 
الوطنية اليت لديها خطط تنمية 

إقليمية تعكس املبادئ التوجيهية 
 للروابط احلضرية الريفية

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ما ُحيدد في

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

إنتاجية 
املدن 

 واملناطق

عدد املدن الشريكة اليت لديها 
دة يف الناتج احمللي للفرد  ز

أثر 
 مؤسسي

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

دة اإليرادات املولدة٢-٢النتيجة   -٢  حمليًا وتوزيعها توزيعاً عادالً  : ز

  تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية: - ٢٦
  ؛١٧و ١١و ٨  (أ)

  .١-١٧داً: حتدي  (ب)
  من اخلطة احلضرية اجلديدة. ٧٥و ٦٧تساهم يف الفقرتني  - ٢٧

  :األبعاد  (أ)
  اإليرادات املولدة حملياً   ‘١’
  التوزيع العادل  ‘٢’

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا

 لفرعيةا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

اإليرادات 
املولدة 

  حملياً 

عدد البلدان اليت تنفذ 
اسرتاتيجيات/سياسات وطنية 

توائم املهام الوظيفية املنقولة مع 
 السلطة الضريبية احمللية املناظرة

 ١+ ١+ ١+ ١+ غري متوفر - أثر مؤسسي
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا

 لفرعيةا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

السلطات دون الوطنية  عدد
يزداد لديها الشريكة اليت 
 للفرد املتولد الدخل احمللي

  ٨٠  ٣٥  ١٥  ٥  ٢ - أثر مؤسسي

عدد السلطات احمللية اليت 
ا احمللي  جعلت نظام إيرادا

دة  أيأكثر تصاعدية،  ز
النسبة املئوية إليرادات 

مصادرها اخلاصة اليت يدفعها 
 من السكان %٣٠أغىن 

  ٨٠  ٣٥  ١٥  ٥  ٢ - أثر مؤسسي

توزيع 
اإليرادات 

املولدة 
حملياً 

توزيعاً 
 عادالً 

عدد السلطات احمللية اليت 
اعتمدت األساليب التالية 

دة الشفافية واملساءلة يف  لز
أنظمة اإليرادات والنفقات 

ا: أ) عمليات امليزنة  اخلاصة 
التشاركية، ب) وعمليات 

 املعلومات العامة

  ٨٠  ٣٥  ١٥  ٥  ٢ - أثر مؤسسي

عدد السلطات احمللية اليت 
زودت النسبة املخصصة 

 لنفقات التنمية من ميزانيتها
  ١٠  ٥  ٣  ١  ٠ - أثر مؤسسي

عدد السلطات دون الوطنية 
اليت اعتمدت امليزنة املراعية 

 للمنظور اجلنساين
  ٢٣  ٢١  ١٩  ١٧  غري متوفر - أثر مؤسسي

 االبتكارات الرائدة "للتنمية احلضرية": التوسع يف نشر أشكال التكنولوجيا و ٣-٢النتيجة   -٣

  تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية: - ٢٨
  ؛١٧و ١٣و ١١و ٩و ٨و ٧و ٥  (أ)

ب، -٩، و٥-٩، و٢-٨)، و١-ب-٧ب (-٧أ، و-٧)، و٢-١-٧( ١-٧ب، و-٥حتديداً:   (ب)
  .١٦-١٧، و٨-١٧، و٦-١٧)، و٢-٣-١٣( ٣-١٣و

  من اخلطة احلضرية اجلديدة. ١٥٦و ١٥٠و ١٢٦و ١١٦و ٩٤و ٦٦و ٥٠و ٣٦تساهم يف الفقرات  - ٢٩
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط 
األساس 

)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

أشكال 
التكنولوجيا 
واالبتكارات 

 الرائدة

نسبة السكان الذين يشعرون بتحسن 
دة نشر أشكال  نوعية احلياة نتيجة ز

تكنولوجيا واالبتكارات احلضرية ال
 الرائدة

أثر 
 بشري

 غري متوفر -
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

عدد السلطات احمللية اليت تستخدم 
أشكال التكنولوجيا الرائدة لتحسني 
فعالية التخطيط، واحلوكمة، واإلدارة 
 وتقدمي اخلدمات يف املناطق احلضرية

ثر أ
 مؤسسي

- ٤٤  ٣٦  ٢٨  ٢٢  ١٦  

عدد السلطات الوطنية واحمللية اليت 
اعتمدت سياسات واسرتاتيجيات 
لالستفادة من أشكال التكنولوجيا 

واالبتكارات احلضرية الرائدة لتحسني 
اإلدماج االجتماعي، والبيئة احلضرية، 

 والقدرة على الصمود ونوعية احلياة

أثر 
 مؤسسي

- ١٦  ١٢  ٨  ٦  ٤  

سلطات احمللية اليت لديها موارد عدد ال
مالية كافية لنشر أشكال التكنولوجيا 
واالبتكارات احلضرية الرائدة لتحسني 
اإلدماج االجتماعي، والبيئة احلضرية، 

  والقدرة على الصمود ونوعية احلياة

أثر 
 مؤسسي

- ٨  ٨  ٤  ٢  ٠  

ملناخ وحتسني ا٣جمال التغيري   -دال   لبيئة احلضرية: تعزيز اإلجراءات املتعلقة 
ال   قياس على مستوى ا

 النوع املؤشر
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

عدد األشخاص الذين يعيشون 
يف املدن واملستوطنات البشرية 

ر تغري املناخ  األقل عرضة آل
 ١٥٠٠٠٠+ ٥٠٠٠٠+ ٢٥٠٠٠+ ٢٥٠٠٠+ غري متوفر - أثر بشري

اليت يكون احملتوى عدد البلدان 
 احلضري لديها أقوى يف

املسامهات احملددة وطنياً، 

أثر 
 مؤسسي

- ٢٠  ١٢  ٦  ٣  ١  
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 النوع املؤشر
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

وخطط التكيف الوطنية، 
وإجراءات التخفيف املالئمة 

وطنياً، وغريها من أطر العمل 
 املناخي العاملية

عدد املدن واملستوطنات 
البشرية اليت تنفذ سياسات 

خطط متكاملة للتخفيف من و 
ر تغري املناخ والتكيف معه.  آ

ت من ب الغاية [  اهلدفغا
من  ٢للغاية  ١+ املؤشر  ١١

ت  من أهداف  ١٣  اهلدفغا
 التنمية املستدامة]

أثر 
 مؤسسي

- ٥٠  ٣٥  ٢٠  ١٢  ٨  

اخنفاض عدد سنوات العمر 
الذي املعدلة حسب اإلعاقة 

يُعزى إىل تلوث اهلواء (يف 
وئل األمم شريكة ملاملدن ال
 )املتحدة

  ٤  ٤  ٣  ٢  ٠ - أثر بشري

الذين  السكان احلضرينينسبة 
مرت   ٤٠٠يعيشون على مسافة 

 من مساحات خضراء عامة
 غري متوفر - أثر بشري

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

عدد املدن الشريكة اليت تعلن 
ا بتقدمي جمموع ة عن تعهدا

من االلتزامات املناخية املعرتف 
ا عاملياً وتقدم تقارير عنها 

 بشكل دوري

أثر 
 مؤسسي

- ٣٠  ٢٠  ١٥  ١٢  ٩  

دة يف نسبة املناطق احلضرية  ز
اليت تشغلها املساحات اخلضراء 

 يف املدن الشريكة
  ١  ١  ١  ١  ١ - أثر بشري

CPI-ES-1.3  ين ت  انبعا
أكسيد الكربون املعكوسة أو 

أثر 
 مؤسسي

- 
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
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 النوع املؤشر
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

لغا
ُ
ة (مبادرة ازدهار املدن امل

  املوسعة)

عدد املدن الشريكة اليت 
ت  حتسنت فيها نسبة النفا

عاد تدويرها
ُ
 الصلبة امل

أثر 
 مؤسسي

- ١٥  ١٤  ١٤  ١٣  ٨  

عدد األشخاص الذين استفادوا 
ستعادة من أنشطة اال

 يف املدن الشريكة ١٨اإليكولوجية
 غري متوفر  أثر بشري

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ت غازات االحتباس احلراري وحتسني نوعية اهلواء: ١-٣النتيجة   -١  احلد من انبعا

  :تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية - ٣٠
  ؛١٣و ١١و ٣  (أ)

  )١-٢-١٣( ٢-١٣، و٦-١١)، و١-٩-٣( ٩-٣حتديداً:   (ب)
  من اخلطة احلضرية اجلديدة. ٧٥و ٦٧تساهم يف الفقرتني  - ٣١

  األبعاد:  (أ)
  احلد من غازات االحتباس احلراري  ‘١’
  األبعاد الفرعية: االلتزام السياسي/الفعالية السياسية لدعوة األمم املتحدة  ‘٢’
  حتسني نوعية اهلواء  ‘٣’
عاد الفرعية: قياس نوعية اهلواء (شرط أساسي للتخفيض)، وتركيز اجلسيمات، األب  ‘٤’

  والتأثريات على الصحة

موعة الفرعية النوع املؤشر الُبعد  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

ت  انبعا
غازات 

االحتباس 
 احلراري

 تخفيضلعدد املدن اليت حددت هدفًا 
ت حبلول عام   ٢٠٥٠االنبعا

٥+٣+١+١+ غري متوفر - أثر مؤسسي

عدد املدن الشريكة اليت تبلغ عن 
ين أكسيد الكربون السنوية ت   انبعا

٣+٢+٢+١+ غري متوفر - أثر مؤسسي

٠١٢٣٥ السلطات الوطنية أثر مؤسسي نوعية اهلواء

                                                 
تشري االستعادة اإليكولوجية إىل حتسني النظم اإليكولوجية (اخلضراء أو الزرقاء) املتدهورة بفعل األنشطة البشرية، أو من   )١٨(

 استخدام األراضي أو التنمية احلضرية على حنو غري مستدام.
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موعة الفرعية النوع املؤشر الُبعد  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

عدد السلطات الوطنية ودون الوطنية 
اليت وضعت خطط عمل بشأن اهلواء 

 ذهاالنقي وتنف

السلطات دون 
 الوطنية

٠١٢٣٥

عدد املدن الشريكة اليت أصبحت 
ت اجلسيمات فيها مطابقة  مستو

 ملعايري منظمة الصحة العاملية
٠٠٠٠١ - أثر مؤسسي

 وجيةحتسني الكفاءة يف استخدام املوارد ومحاية األصول اإليكول: ٢-٣النتيجة   -٢

  :تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية - ٣٢
  ؛١٢و ١١و ٧و ٦  (أ)

، ١-٤-١٢( ٤-١٢، و٣-١٢، و٢-١٢، و١-ج-١١، و٦-١١أ، و-٦، و٣-٦حتديداً:   (ب)
  ج.-١٢، و٥-١٢)، و٢-١-٤-١٢و

  من اخلطة احلضرية اجلديدة ٧٣و ٧٢و ٧١و ٧٠و ٦٩و ٦٨ الفقراتتساهم يف  - ٣٣
  األبعاد:  (أ)

  لكفاءة يف استخدام املوارد"؛حتسني "ا  ‘١’
ين  قيمةاتج احمللي، وكفاءة/األبعاد الفرعية: الطاقة املتجددة، وفعالية "بصمة املواد"/إمجايل الن  (ب)

  ، وإعادة التدوير، واحلد من استهالك املوارد؛أكسيد الكربون
  محاية األصول اإليكولوجية؛  ‘١’

حجم املساحات اخلضراء، والنظم اإليكولوجية املائية، األبعاد الفرعية: التخطيط، والتغيري يف   (ج)
ألنواع الغازية، والتنوع البيولوجي، واملساعدة اإلمنائية الرمسية.   والتشريعات املتعلقة 

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

الكفاءة يف 
تخدام اس

 املوارد

ذ عدد املدن الشريكة اليت تنف
سياسات وخطط ومعايري كفاءة 

استخدام املوارد للمباين، واهلياكل 
 األساسية واخلدمات األساسية

أثر 
 مؤسسي

- ١٤  ١٢  ١٢  ١٠  ٨  

ذ عدد املدن الشريكة اليت تنف
 حلوالً حضرية قائمة على الطبيعة

أثر 
 مؤسسي

- ٦  ٦  ٦  ٤  ٢  
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

محاية 
األصول 

  اإليكولوجية

عدد املدن اليت حتسنت فيها نسبة 
ت الصلبة اليت ُمجعت وُأديرت يف  النفا

 مرافق خاضعة للرقابة وُأعيد تدويرها

أثر 
 مؤسسي

 ١٦  ١٥  ١٥  ١٤  ١١  

شبكات  نفذتعدد املدن اليت 
 أو ممرات مكانية خضراء وزرقاء

أثر 
 مؤسسي

- ٨   ٦    ٥  ٣    ٠   

عدد املدن الشريكة اليت تنفذ 
ءات حنو توسيع اهلياكل إجرا

 األساسية املراعية للبيئة

أثر 
 مؤسسي

- ٨  ٥  ٥  ٢  ١  

 التكيف الفعال للمجتمعات واهلياكل األساسية مع تغري املناخ: ٣-٣النتيجة   -٣

  :تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية - ٣٤
  ؛١٣و ١١و ٩و ١  (أ)

  أ.-١٣، و٣-١٣، و٢-١٣ب، و-١١، و٥-١حتديداً:   (ب)
  من اخلطة احلضرية اجلديدة ٧٩و ٧٨و ٧٧ الفقراتساهم يف ت - ٣٥

  الُبعد:  (أ)
  التكيف الفعال للمجتمعات واهلياكل األساسية مع تغري املناخ  ‘١’

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

تمعات  تكيف ا
األساسية واهلياكل 

 مع تغري املناخ

دن واملستوطنات عدد امل
ذ سياسات البشرية اليت تنف

ومعايري متكاملة و(أ) 
خطط عمل مناخية مستقلة 

أو (ب) خطط قانونية 
تدمج العمل املناخي حنو 

تمعات واهلياكل  تكييف ا
األساسية مع تغري املناخ 

تمن ب  غايةال[  غا
 ١واملؤشر  ١١ اهلدف

تغمن  ٢ غايةلل  اهلدف ا
من أهداف التنمية  ١٣

 املستدامة]

أثر 
 مؤسسي

(أ) خطط 
عمل 

مناخية 
 مستقلة

٢٠  ١٥  ١٠  ٨  ٧  

(ب) 
خطط 
 قانونية

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

عدد البلدان اليت ترصد 
إجراءات التكيف مع 

املناخ يف املناطق احلضرية 
 وتبلغ عنها

أثر 
 مؤسسي

- ٣  ٢  ١  ٠  ٠  

عدد املؤسسات الشريكة 
التكيف مع دجمت أاليت 

ره يف  املناخ وختفيف آ
 التعليم املهين احلضري

أثر 
 مؤسسي

- ٥  ٣  ٢  ١  ٠  

مقدار التمويل احملشود 
من أجل التكيف مع 

تغري املناخ يف املدن 
 الشريكة

أثر 
 مؤسسي

 
ماليني  ٥

دوالر 
 أمريكي

١٠ 
ماليني 
دوالر 
 أمريكي

١٥ 
مليون 
دوالر 
 أمريكي

٢٥ 
مليون 
دوالر 
 أمريكي

٤٠ 
مليون 
دوالر 
 أمريكي

  : منع حدوث األزمات يف املناطق احلضرية واالستجابة هلا على حنو فعال٤جمال التغيري   -هاء
ال   قياس على مستوى ا

موعة الفرعية النوع املؤشر  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

تمعات املضيفة اليت  عدد ا
ها املهاجرون يشارك في

والالجئون واملشردون داخلياً 
ن مشاركة نشطة يف و والعائد

األنشطة الثقافية 
 واالجتماعية واالقتصادية

    ٧٥    ٧٠    ٦٥    ٦٠  ٥٠   - أثر بشري

من  ٧ غايةلل ٢املؤشر 
ت من  ١٦ اهلدف غا

أهداف التنمية املستدامة: 
نسبة السكان (يف املواقع 

 يعتقدوناملستهدفة) الذين 
شاملة ملية صنع القرار أن ع

 ومتجاوبةللجميع 

 غري متوفر - أثر بشري
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
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موعة الفرعية النوع املؤشر  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

نسبة إمجايل السكان 
اليت تعاين البالغني (يف املواقع 

األزمات) الذين لديهم من 
ا رمسياً لدعم  ئق معرتف  و
حقوقهم يف السكن وملكية 

املؤشر ملسامهة يف األراضي (ا
تمن  ٤ غايةلل ١  غا

من أهداف  ١ اهلدف
 التنمية املستدامة)

 غري متوفر - أثر بشري
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

نسبة سكان احلضر ذوي 
القدرة احملسنة على الصمود 

أمام خماطر الكوارث مبا 
يتماشى مع إطار ِسنداي 

 اطر الكوارثللحد من خم

 غري متوفر - أثر بشري
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

النسخة  جمموعة فرعية من
 ١ غايةلل ١للمؤشر املعدلة 

تمن  من  ١١اهلدف  غا
 أهداف التنمية املستدامة:

نسبة سكان احلضر (الذين 
يعانون من أزمات) (يف 
مواقع مستهدفة) الذين 

 ظون بسكن الئقحي

 %٥+ %٥+ %٥+ %٥+ غري متوفر - أثر بشري

 ١املؤشر جمموعة فرعية من 
تمن  ٤ غايةلل اهلدف  غا
من أهداف التنمية  ١

املستدامة: نسبة السكان 
(الذين يعانون من أزمة 

حضرية) (يف مواقع 
مستهدفة) الذين يعيشون يف 

على  لديها القدرةأسر 
 الوصول إىل اخلدمات العامة

 %٥+ %٥+ %٥+ %٥+ غري متوفر - ثر بشريأ
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موعة الفرعية النوع املؤشر  ا
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

جمموعة فرعية من النسخة 
تمن  ٧ غايةللاملعدلة   غا
من أهداف  ١١اهلدف 

التنمية املستدامة: نسبة 
سكان احلضر الذين يعانون 

من أزمة حضرية يف مواقع 
مستهدفة وذوي القدرة على 
 الوصول إىل األماكن العامة

 %١٥+ %١٥+ %١٥+ %١٥+ غري متوفر - أثر بشري

تمعات  عدد املدن وا
املضيفة يف املواقع املستهدفة 

اليت يبلغ فيها الالجئون 
واملهاجرون واملشردون 

والعائدون تدرجيياً الوصول 
إىل (أ) احليازة اآلمنة، 

والعمل الالئق،   (ب)
واخلدمات األساسية   (ج)

واخلدمات االجتماعية 
املستدامة، (د) والسكن 

المة املناسب، (ه) والس
ت(املسامهة يف  واألمن  غا

ومؤشرات أهداف التنمية 
، ١-٤-١املستدامة التالية: 

، ٢-٤-١، و٢-٨-٨و
، ١-١-١١، و٢-أ-٥و
  )٤-١-١٦و

 أثر بشري

 غري متوفر (أ) احليازة اآلمنة
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

 غري متوفر العمل الالئق  (ب)
يما ُحيدد ف

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

اخلدمات   (ج)
األساسية واخلدمات 
 االجتماعية املستدامة

 غري متوفر
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

 غري متوفر (د) السكن املناسب
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
دد فيما حيُ 

 بعد

 غري متوفر (ه) السالمة واألمن
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

تمعات  نسبة عدد املدن وا
احلضرية اليت تكون فيها 

ة جماألسر املهاجرة مند
(اجتماعياً وثقافياً) مع 
تمع احلضري بشكل  ا

 أفضل

  ٨٥  ٨٠  ٧٥  ٧٠  ٥٠ - أثر بشري
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تمعات الشاملة للجميع: اإلدماج االجتماعي ا١-٤لنتيجة ا  -١  ملعزز وا

  :تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية - ٣٦
  ؛١٦و ١١، و١٠، و٩  (أ)

  أ.-١٦، و١-١٦، و٣-١١، و٧-١٠حتديداً:   (ب)
  من اخلطة احلضرية اجلديدة ٧٨و ٧٧، و٤٠، و٣٣تساهم يف الفقرات  - ٣٧

  األبعاد  (أ)

  الجتماعي املعززاإلدماج ا  ‘١’

تمعات الشاملة للجميع  ‘٢’   ا

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

اإلدماج 
 االجتماعي

عدد السلطات احمللية اليت 
تنفذ اسرتاتيجيات وإجراءات 

دة اإلدماج االجتماعي  لز
 األماكن العامة والسالمة يف
 غايةلل ٢ملؤشر [فيما يتعلق 

تمن  ٧ من  ١١اهلدف  غا
 أهداف التنمية املستدامة]

أثر 
 مؤسسي

- ٩٥  ٨٧  ٨٠  ٧٤  ٧٠  

تمعات اليت  عدد املدن وا
تعاين من أزمات واليت تنفذ 

ج انتعاش شاملة ومستدامة  ُ
وقائمة على األدلة تعزز 

اإلدماج االجتماعي، 
االنتقال إىل والشمولية، و 

التنمية املستدامة، مبا يتماشى 
مع مبادئ إعادة البناء بشكل 
أفضل وأال يتخلف أحد عن 

 الركب.

أثر 
 مؤسسي

 ٨+ ٧+ ١٠+ ١٠+ غري متوفر عدد املدن

عدد 
تمعات  ا

 ١٥+ ١٥+ ٢٠+ ٢٠+ غري متوفر

عدد السلطات املختصة اليت 
تنفذ إدارة أراضي مالئمة 

ق أمن للغرض من أجل حتقي
احليازة للجميع [املسامهة يف 

أثر 
 مؤسسي

 ٣+ ٣+ ٣+ ٣+ غري متوفر -
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

تمن  ٤ غايةال  ١اهلدف  غا
 من أهداف التنمية املستدامة]

تمعات  ا
الشاملة 
 للجميع

عدد البلدان اليت تنفذ ُأطراً 
حضرية وطنية (سياسات 

 وقوانني وخطط تنمية مكانية)
جاً شاملة للحوكمة  تعتمد 

يط احلضريني [فيما والتخط
ملؤشر   ١٠للهدف  ٢يتعلق 

 من أهداف التنمية املستدامة]

أثر 
 مؤسسي

 ٢+ ٢+ ٢+ ٢+ غري متوفر -

عدد املدن اليت لديها آليات 
تمع املدين  مؤسسية ملشاركة ا
الشاملة يف التخطيط واإلدارة 

املؤشر احلضريني [تساهم يف 
تمن  ٣ غايةلل ٢ اهلدف  غا

التنمية من أهداف  ١١
 املستدامة]

أثر 
 مؤسسي

 ٥+ ٥+ ٥+ ٥+ غري متوفر -

ت املعيشة وإدماج املهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً ٢-٤النتيجة   -٢  : حتسني مستو

  :تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية - ٣٨
  ؛١٦و ١١، و١٠، و٨  (أ)

  .٨-٨و ٧-١٠حتديداً:   (ب)

  من اخلطة احلضرية اجلديدة ٣٥و ٣٠، و٢٩يف الفقرات  تساهم - ٣٩
  األبعاد:  (أ)

ت املعيشة للمهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً والعائدين؛  ‘١’   حتسني مستو
تمع   (ب) ت املعيشة للمهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً (أحكام ا األبعاد الفرعية: حتسني مستو

تمع املتضرر) والعائدين، وحتسني مستواالستجابة – املضيف   )؛االنتعاش – ت معيشة العائدين (أحكام ا

  حتسني إدماج املهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً والعائدين  ‘١’

  البعد الفرعي: األنظمة السياسية الفعالة  (ج)
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

خط األساس 
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

دف اهل
)٢٠٢٣( 

إدماج 
املهاجرين 
والالجئني 
واملشردين 

داخليًا 
 والعائدين

تمعات  عدد املدن وا
تمعات  احلضرية (ا

تمعات  املضيفة و/أو ا
العائدة) اليت تدمج 
شواغل املهاجرين 

والالجئني واملشردين 
داخلياً والعائدين ضمن 

ا للتخطيط واإلدارة  عمليا
احلضريني. (فيما يتعلق 

من  ٣ غايةلل ١ؤشر مل
ت  غايةالو  ١١اهلدف  غا

تمن  ٧  ١٠اهلدف  غا
من أهداف التنمية 

 املستدامة)

أثر 
 مؤسسي

    ٨٥    ٨٠    ٧٥  ٧٠    ٥٠   عدد املدن

عدد 
تمعات  ا

 احلضرية
 غري متوفر

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

  بيئة املبنية واهلياكل األساسية على الصمود: تعزيز قدرة ال٣-٤النتيجة   -٣
  :تساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية - ٤٠

  ؛١٣و ١١، و٩  (أ)
  ب.-١٣و ٢-١٣، و٥-١١أ، و-٩، و٤-٩، و١-٩حتديداً:   (ب)

  من اخلطة احلضرية اجلديدة ٧٨و ٧٧يف الفقرتني تساهم  - ٤١

 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

 خط األساس
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

قدرة البيئة 
املبنية 

واهلياكل 
األساسية 

على 
 الصمود

عدد املدن اليت تنفذ اسرتاتيجيات 
القدرة الصمود القائمة على األدلة 

من خالل عمليات التخطيط 
واإلدارة احلضريني مبا يتماشى مع 

إطار ِسنداي للحد من خماطر 
تارث (يساهم يف الكو   غا

، ٥-١١أ، و-٩، و١-٩ األهداف
ب من أهداف -١٣، و٢-١٣و

 التنمية املستدامة)

أثر 
 مؤسسي

- ١٩  ١٤  ٩  ٦  ٣  
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 النوع املؤشر الُبعد
موعة  ا
 الفرعية

 خط األساس
)٢٠١٩( 

اهلدف 
)٢٠٢٠( 

اهلدف 
)٢٠٢١( 

اهلدف 
)٢٠٢٢( 

اهلدف 
)٢٠٢٣( 

عدد السلطات الوطنية ودون الوطنية 
اليت تنفذ قوانني أو لوائح أو أدوات 

إصدار شهادات لبناء مساكن 
 نيتغايالمستدامة (مبا يتماشى مع 

التنمية  ج من أهداف-١و ١-١١
 املستدامة)

أثر 
 مؤسسي

السلطات 
 الوطنية

 ٤+ ٤+ ٢+ ٢+ غري متوفر

السلطات 
دون 

 الوطنية
 ٥+ ٥+ ٣+ ٣+ غري متوفر

عدد املدن اليت تنفذ اسرتاتيجيات 
حملية للحد من خماطر الكوارث مبا 

يتماشى مع إطار ِسنداي للحد من 
 خماطر الكوارث

أثر 
 مؤسسي

- ٤٣  ٢٨  ١٣  ٨  ٣  

 

لشباب يف البلدان واملدن عدد ا
تمعات الشريكة الذين يشاركون  وا

يف بناء السالم ومنع نشوب 
 النزاعات

  ٣٬٠٠٠  ٢٬٢٠٠  ١٬٤٠٠  ٧٠٠  ٣٢٠  

االت املواضيعية الشاملة: القدرة على الصمود والسالمة  -واو   ا
  القدرة على الصمود  -١

 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

[إذا أشار املشروع إىل أنه يتضمن عنصراً يتعلق 
درجني يف 

ُ
لقدرة على الصمود] نسبة السكان امل

املشروع والذين يعتربون جزءاً من جمموعة هشة (مبا 
يف ذلك املهمشني و/أو الفقراء، واألقليات العرقية، 

من  واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألطفال احملرومون
ن وما الوحدانيون واملعالو  رعاية الوالدين، وكبار السن

 إىل ذلك)

 ُحيدد فيما بعد غري متوفر أثر بشري
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد

[عدد األنشطة و/أو التوصيات و/أو التدخالت 
ببناء القدرة على الصمود  فيما يتعلقالفعالة] 

درجة يف خطط وسياسات وم
ُ
بادرات املدن امل

 [الشريكة]

 ُحيدد فيما بعد غري متوفر أثر مؤسسي
ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد

ُحيدد فيما 
 بعد
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  السالمة  -٢

 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

نسبة السكان يف مواقع حضرية مستهدفة الذين 
ألمان من العنف والتحرش يف األماكن  يشعرون 

 العامة

أثر 
 بشري

 %٥+ %٥+ %٥+ %٥+ غري متوفر

جاً  عدد السلطات احمللية اليت تنفذ اسرتاتيجيات وُ
 مستدامة وشاملة للجميع بشأن السالمة احمللية

أثر 
 مؤسسي

٩٥  ٨٧  ٨٠  ٧٤  ٧٠  

عدد السلطات احمللية اليت ختترب وتنفذ أدوات السالمة 
 احلضرية

أثر 
 مؤسسي

٩٥  ٨٧  ٨٠  ٧٤  ٧٠  

عدد مؤسسات التدريب الدولية والوطنية اليت تطبق 
 مناهج السالمة للمدن

أثر 
 مؤسسي

٩٥  ٨٧  ٨٠  ٧٤  ٧٠  

تمن  ٧ غايةلل ٢املؤشر  من أهداف  ١١اهلدف  غا
التنمية املستدامة: نسبة األشخاص، يف املدن الشريكة، 

ضحا التحرش البدين أو اجلنسي، خالل األشهر 
 شر املاضيةثنا عاال

أثر 
 بشري

 %٢- %٢- %٢- %٢- غري متوفر

  قضا اإلدماج االجتماعي  -زاي
تُعمم قضا اإلدماج االجتماعي وتنعكس يف مؤشرات مواضيع أخرى عرب أطر النتائج، السيما من  - ٤٢

لتايل، ال يوضح هذا القسم سوى املؤشرات املؤسسية اليت تقوم عليها جهود  ت مصنفة. و تعميم خالل مجع بيا
  قضا اإلدماج االجتماعي.

  حقوق اإلنسان  -١

 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

عدد املنظمات الشريكة اليت تعزز اإلنفاذ 
التدرجيي للحق يف التمتع مبستوى معيشي 
الئق (مبا يف ذلك احلق يف السكن، واحلق 

نظيفة وآمنة ى مياه شرب يف احلصول عل
وصرف صحي نظيف وآمن وما إىل 

ذلك) مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية 
جه وئل األمم املتحدةمل  وُ

  ٢٠٠  ١٥٠  ١١٠  ٨٠  ٦٠ أثر مؤسسي
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 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

اليت يتاح فيها عدد املدن الشريكة 
 دون عوائق حلصول على املعلوماتا

 ٤٠+ ٣٠+ ٢٠+ ١٠+ غري متوفر أثر مؤسسي

شريكة اليت تنفذ مبادئ عدد املدن ال
 حتالف املدن للحقوق الرقمية

    ٤٠    ٣٠    ٢٠  ١٠  ٠   أثر مؤسسي

جاً  ُ عدد املدن الشريكة اليت تنفذ 
دية جلميع  تشاركية تكفل املشاركة ا

شرائح السكان يف عمليات اإلدارة 
 احلضرية

 غري متوفر أثر مؤسسي
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
ُحيدد فيما 

 بعد
دد فيما حيُ 

 بعد

  اجلنسانية  -٢

 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

عدد السلطات احمللية الشريكة اليت تنفذ 
 ميزنة مراعية للمنظور اجلنساين

    ٢٠    ١٦    ١٣    ١٠ غري متوفر أثر مؤسسي

عدد السلطات الوطنية ودون الوطنية 
ليت تكفل مشاركة املرأة والرجل الشريكة ا

املبادرات  مجيع على قدم املساواة يف
 املشرتكة

 ٥٥+ ٤٠+ ٣٠+ ١٥+ غري متوفر أثر مؤسسي

اليت  موئل األمم املتحدةنسبة مبادرات 
كحد أدىن   %١٠لديها ميزانية خمصصة (

من إمجايل امليزانية) لألنشطة اخلاصة 
 ملساواة بني اجلنسني

 %٨٠ %٦٥ %٥٠ %٤٠ وفرغري مت أثر مؤسسي

  األطفال والشباب وكبار السن  -٣

 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

عدد املدن الشريكة اليت تنفذ مبادرات 
مراعية مدن ومساحات بناء دف إىل 

 لألطفال والشباب
 ٥+ ٤+ ٣+ ٢+ غري متوفر أثر مؤسسي
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 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

املدن الشريكة اليت لديها مرافق عدد 
 وخدمات عامة متاحة لكبار السن

 ٥+ ٣+ ٢+ ٢+ غري متوفر أثر مؤسسي

عدد املدن الشريكة اليت ختصص ميزانيات 
بلدية استجابًة لالحتياجات اليت حيددها 

 األطفال والشباب
    ٢٣    ٢١    ١٩    ١٧  ١٥   أثر مؤسسي

  اإلعاقة  -٤

 النوع املؤشر
خط األساس 

)٢٠١٩( 
اهلدف 

)٢٠٢٠( 
اهلدف 

)٢٠٢١( 
اهلدف 

)٢٠٢٢( 
اهلدف 

)٢٠٢٣( 

عدد املدن الشريكة اليت لديها مرافق وخدمات 
 عامة متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

أثر 
 مؤسسي

 ٥٠+ ٣٥+ ٢٥+ ١٠+ غري متوفر

نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة، يف املدن الشريكة، 
ن لديهم فرص متساوية يف الوصول  الذي يشعرون 

 واملرافق واخلدمات العامة ألماكناإىل 

أثر 
 بشري

 %٦٥ %٤٥ %٣٠ %٢٠ غري متوفر

______________  


