
 

280220 K2000338 

HSP 

HSP/EB.2020/9 

 األمم
 المتحدة

 
Distr.: General 
5 February 2020 

Arabic 
Original: English 

 المجلس التنفیذي
 لبرنامج األمم المتحدة 
  للمستوطنات البشریة

المجلس التنفیذي لبرنامج األمم 
 المتحدة للمستوطنات البشریة 

 2020 لعام الدورة األولى
 2020نیسان/أبریل  2-آذار/مارس 31نیروبي، 

 *من جدول األعمال المؤقت ‘ 4’ –(ج) 5 البند 
الخطة االستراتیجیة لموئل   التقاریر المتعلقة بتنفیذ

األمم المتحدة: تنفیذ الخطة االستراتیجیة للفترة 
 : إطار النتائج2020-2023

الخطة االستراتیجیة لموئل األمم المتحدة  التقریر المرحلي للمدیرة التنفیذیة بشأن تنفیذ  
 **: مشروع إطار النتائج2023-2020للفترة 

 مقدمة -أوالً 
في أیار/مایو  2023-2020اعتمدت الدول األعضاء الخطة االستراتیجیة لموئل األمم المتحدة للفترة  -1

 الرئیسیة المعنیة باتخاذ القرارات في المنظمة.أثناء الدورة األولى لجمعیة موئل األمم المتحدة، وهي الهیئة  2019

وتعید هذه الخطة ترسیخ مكانة موئل األمم المتحدة بوصفه كیانًا عالمیًا رئیسیًا، ومركزًا للتمیز واالبتكار.  -2
وفي هذا الصدد، یعكف البرنامج على التركیز مجددًا على مكانته المتخصصة بوصفه ”رائدًا للفكر“ والبرنامج الذي 

جأ إلیه“ بشأن المسائل المتعلقة بعمله، لیرسم بذلك مالمح الخطاب العالمي وجدول أعماله في مجال التنمیة ”ُیل
الحضریة المستدامة، ویدفع المناقشة السیاسیة، ویولِّد المعارف المتخصصة والمتطورة، ویضع القواعد والمبادئ 

والخبرات وأفضل الممارسات الالزمة لصالح المدن  والمعاییر التقنیة، ویعمل كأداة مضاِعفة في تبادل المعارف
 والمستوطنات البشریة األخرى.

استخدم نهج نظریة التغییر على نطاق واسع تمشیًا   2023-2020ولصیاغة الخطة االستراتیجیة للفترة  -3
 مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج.

ل األمم المتحدة على النتائج واآلثار. وفي هذا ویجب أن یظل تنفیذ الخطة معبرًا عن التركیز المتجدد لموئ -4
الصدد، واستنادًا إلى الجهود والمبادرات الحالیة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج، یهدف موئل األمم المتحدة إلى 

 ؛ئج‘ تتبع التقدم المحرز نحو تنفیذ مجاالت النتا1إنشاء نظام للرصد والتقییم على نطاق المؤسسة یقوم بما یلي: ’ 
‘ تعزیز عملیة إبالغ الدول األعضاء والجهات 4’  ؛‘ تعزیز الشفافیة والمساءلة3’  ؛‘ اتخاذ تدابیر التصحیح2’ 
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 تصدر هذه الوثیقة دون تحریر رسمي.  **
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المانحة والجهات صاحبة المصلحة، بوسائل منها إقامة منبر تفاعلي إلكتروني یمكن لجمیع الشركاء الوصول إلیه؛ 
 لذي یوفر بدوره أساسًا لبرمجة وٕاجراءات أكثر استجابة.األمر ا ،‘ تحدید االختناقات واآلثار غیر المقصودة5’ 

ویمثل وضع إطار شامل للنتائج، یتضمن المؤشرات وخطوط األساس واألهداف المرتبطة بها التي تكون  -5
، الخطوة األولى نحو تطویر نظام  )SMART()1(محددة وقابلة للقیاس ویمكن تحقیقها وذات صلة ومحددة زمنیًا 

 أقوى وأكثر رسوخًا في السیاق المؤسسي. رصد وتقییم 

 ویتضمن إطار النتائج مؤشرات للمستویات التالیة:  -6

 الهدف: تقدم الحضرنة المستدامة باعتبارها محركًا للتنمیة والسالم، لتحسین الظروف المعیشیة للجمیع؛ (أ)

الحضري  -ل الریفي: الحد من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات عبر التسلس1مجال التغییر   (ب)
 :المتصل (المؤشرات على مستوى المجال تقیس األثر البشري)

: زیادة إمكانیة االستفادة على قدم المساواة من الخدمات األساسیة، والتنقل 1النتیجة  ‘1’ 
 المستدام والمساحات العامة (معظم المؤشرات على مستوى النتائج تقیس أثرًا مؤسسیًا)؛

 زیادة الوصول اآلمن إلى األراضي، والسكن المناسب والمیسور التكلفة؛ : 2النتیجة  ‘2’ 

 : النمو الفعال للمستوطنات وتجدیدها.3النتیجة  ‘3’ 

 :: تعزیز الرخاء المشترك للمدن والمناطق2مجال التغییر  (ج)

 : تحسین الترابط المكاني واإلنتاجیة للمدن والمناطق؛1النتیجة  ‘1’ 

 : زیادة اإلیرادات المتولدة محلیًا وتوزیعها توزیعًا عادًال؛ 2النتیجة  ‘2’ 

 : التوسع في نشر أنواع التكنولوجیا واالبتكارات الرائدة للتنمیة الحضریة. 3النتیجة  ‘3’ 

 :: تعزیز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسین البیئة الحضریة3مجال التغییر  (د)

 عاثات غازات االحتباس الحراري وتحسین نوعیة الهواء؛: الحد من انب1النتیجة  ‘1’ 

 : تحسین الكفاءة في استخدام الموارد وحمایة األصول اإلیكولوجیة؛ 2النتیجة  ‘2’ 

 .: التكیف الفعال للمجتمعات المحلیة والهیاكل األساسیة مع تغیر المناخ3النتیجة  ‘3’ 

 : الحضریة واالستجابة لها على نحو فعال: منع حدوث األزمات في المناطق 4مجال التغییر  (هـ)

 : اإلدماج االجتماعي المعزز والمجتمعات الشاملة للجمیع؛1النتیجة  ‘1’ 

: تحسین مستویات المعیشة وٕادماج المهاجرین والالجئین والنازحین داخلیًا 2النتیجة  ‘2’ 
  ؛والعائدین من خالل االستجابة الفعالة لألزمات والتعافي منها

 .: تعزیز قدرة البیئة المبنیة والهیاكل األساسیة على الصمود 3ة النتیج ‘3’ 

 المجاالت المواضیعیة الشاملة:  (و)

 القدرة على الصمود؛  ‘1’ 

 السالمة. ‘2’ 

 
)1  (SMART -  هو المختصر اإلنكلیزي الذي یرمز إلى)specific, measurable, achievable, reliable and time bound(  أي محدد

 ومحدد زمنیًا.  وموثوقوقابل للقیاس ویمكن تحقیقه  
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 قضایا اإلدماج االجتماعي:  (ز)

 حقوق اإلنسان؛  ‘1’ 

 المسائل الجنسانیة؛ ‘2’ 

 األطفال والشباب وكبار السن؛ ‘3’ 

 اإلعاقة. ‘4’ 

 .موئل األمم المتحدة كمركز لالمتیاز (ح)

 وصف إطار النتائج وفكرته األساسیة - ثانیاً 

إلى  ،نتیجة 12والبالغ عددها  ،في الجداول الواردة فیما یلي تقسم كل نتیجة من النتائج المذكورة أعاله -7
أبعادها المختلفة في إطار مجاالت التغییر المحددة، وذلك حسب ما ینطبق. واألبعاد عبارة عن مكونات النتائج 

  التي تتطلب قیاسات متمیزة من أجل تسجیل جودة كل نتیجة بشكل مناسب.

 مثال مرئي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 ) 2( نطاق المؤشرات -ألف

عمل موئل تهدف جمیع المؤشرات المدرجة في الجداول أدناه إلى تتبع النتائج واآلثار التي تحدث نتیجة  -8
األمم المتحدة. وباستثناء المؤشرات الموجودة في فرع ”مركز التمیز“، تقع جمیع خطوط األساس واألهداف في سیاق  

 البلدان/المدن الشریكة للموئل التي یتعاون معها بشكل مباشر ما لم ُیحدد خالف ذلك.

 
 تصف المؤشرات التغیرات التي یمكن التحقق منها والتي یمكن استخدامها إلثبات النجاح.    )2(

 مجال التغییر

الحد من التفاوت  
المكاني والفقر في  

المجتمعات المحلیة  
عبر التسلسل  

الریفي الحضري  
 المتصل 

زیادة إمكانیة   :1-1النتیجة 
الوصول على قدم المساواة إلى  

الخدمات األساسیة، والتنقل  
 المستدام والمساحات العامة 

زیادة الوصول   :2-1النتیجة 
اآلمن إلى األراضي، والسكن  

 المناسب والمیسور التكلفة  

النمو الفعال    :3-1النتیجة 
 للمستوطنات وتجدیدها 

عدد الخطط، في   :1المؤشر 
المدن الشریكة، التي تشمل  

التوسیعات و(ب) تعمیر   (أ)
المساحات البینیة الخالیة، بهدف  

زیادة التراص واالستخدام  
 المختلط 

عدد المدن الشریكة   :2المؤشر 
التي نفذت مبادرات التحدیث  

والتجدید الحضریین واإلقلیمیین  
التي تحفظ وتحمي التراث  

وكذلك التراث الثقافي   ،الطبیعي
 المادي وغیر المادي

 
عدد المدن الشریكة   :3المؤشر 

التي نفذت مبادرات شاملة  
للجمیع في مجال التجدید  

الحضري تمشیًا مع المبادئ  
التوجیهیة للتجدید الخاصة  

 بموئل األمم المتحدة

 2الُبعد 
 التجدید الحضري 

 1الُبعد 
 نمو المستوطنات 
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 أنواع المؤشرات  -باء

  :ثالثة أنواع إلىُتصنف المؤشرات  -9

مؤشرات األثر البشري، التي تقیس األثر التحویلي لعمل موئل األمم المتحدة على حیاة الناس.   (أ)
وال تسجل مؤشرات األثر البشري سوى نتائج التعاون المباشر بین موئل األمم المتحدة والبلدان والمدن الشریكة له. 

 . وسیستكمل ذلك بتقییمات لألثر؛وستستخدم نظریة ُنهج التغییر للتحقق من أثر عمل موئل األمم المتحدة

مؤشرات النتائج المؤسسیة، التي تقیس تأثیر موئل األمم المتحدة على النظم والترتیبات المؤسسیة  (ب)
والسیاسات واالستراتیجیات على الصعیدین الوطني ودون الوطني. وال تسجل مؤشرات النتائج المؤسسیة سوى نتائج 

 ؛المتحدة والبلدان والمدن الشریكة له التعاون المباشر بین موئل األمم

المؤشرات الحافزة (مؤشرات مركز التمیز)، التي تقیس مدى استیعاب عمل موئل األمم المتحدة  (ج)
على الصعید العالمي. وُیعرَّف استیعاب عمل موئل األمم المتحدة بأنه اعتماد المنتجات المعرفیة لموئل األمم 

بادرات الرائدة التي ینفذها أو استخدامها أو تكییفها أو اقتباسها على المستویات دون المتحدة (العمل المعیاري) والم
الوطنیة والوطنیة والعالمیة. وال تقتصر هذه المؤشرات على تسجیل نتائج التعاون المباشر بین موئل األمم المتحدة 

األمم المتحدة دون تدخل مباشر. وشركائه فحسب، بل تسجل أیضًا استخدام المنتجات والخبرات المعرفیة لموئل 
 وهي تقیس تأثیر موئل األمم المتحدة أو دوره الحافز. 

 األبعاد المتعلقة بكمیة المؤشرات ونوعیتها  -جیم

تسجل المنهجیات المتعلقة بجمع البیانات وحساب القیمة الفعلیة لكل مؤشر األبعاد النوعیة التي تشمل   -10
توى لتقییم البعد النوعي الستراتیجیة/سیاسة ما، ولتنفیذ خطة معینة، استخدام أسالیب واستقصاءات تحلیل المح

 ولتصورات الناس بشأن قضایا محددة، وما إلى ذلك.

 .نسب مئویة/كمیات نسبیةوستوضع في نهایة المطاف قیمة كمیة لجمیع المؤشرات على هیئة أرقام أو  -11

 تقییمات خطوط األساس  -دال

على نطاق الوكالة لتحدید موقع موئل األمم المتحدة بالنسبة لبیانات  أجریت عملیة تقییم لخطوط األساس  -12
 خط األساس لكل مؤشر.

 وُجمعت بیانات خطوط األساس وحسبت على النحو التالي:  -13

في حالة وجود المؤشر بالفعل في الخطط االستراتیجیة السابقة، ُأخذ خط األساس من التقاریر  (أ)
 المتحدة؛السنویة لموئل األمم 

بالنسبة للمؤشرات التي لها مرجع على المستوى العالمي، قیست خطوط األساس بالمقارنة مع  (ب)
 ؛ )3( األرقام العالمیة

وبالنسبة لمعظم المؤشرات، ُقیمت خطوط األساس استنادًا إلى مبادرات موئل األمم المتحدة  (ج)
 بمراعاة مساهمة مبادرة معینة ذات صلة في مؤشر محدد؛

 واسُتخدمت أیضًا بیانات من المرصد العالمي للحضر التابع لموئل األمم المتحدة. )(د 

 
حصة المنطقة المعمورة التي تمثل فضاء مفتوحًا لالستخدام العام للجمیع في المدن الشریكة“. ولمزید من  ومن األمثلة على ذلك مؤشر ”متوسط  )3(

 . 14الصفحة في   1-1النتیجة المعلومات عن هذا المؤشر، یرجى االطالع على 
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 تحدید األهداف -هاء

 حددت األهداف لكل مؤشر على أساس العوامل التالیة: -14

 االتجاهات السابقة، أي ما كانت علیه نتائج موئل األمم المتحدة أو مساهمته في مجال معین؛ (أ)

 ي الحجم المتوقع ألنشطة موئل األمم المتحدة في مجال معین؛البرمجة للمستقبل، أ (ب)

 وكیف یسعى موئل األمم المتحدةالتوصیة العالمیة، أي المستوى الموصى به عالمیًا لهذا المؤشر   (ج)
 ؛) 4( وضع قیاس مرجعي لنفسه على المستوى العالمي  إلى

المبادرات، سواء كانت معیاریة أو تنفیذیة، طبیعة العمل، أي ما هو الوقت الذي تتطلبه بعض  (د)
 لكي تؤدي إلى نتائج ملموسة.

 :)5( مصادر البیانات ووسائل التحقق منها -واو

وتمثل إتاحة المعلومات اإلحصائیة الرسمیة العالیة الجودة أحد الجوانب الحاسمة في قیاس التقدم المحرز   -15
. ویعمل موئل األمم المتحدة مع الجهات صاحبة  2023-2020نحو تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للفترة 

المصلحة التي تمثل جزءًا من النظم اإلحصائیة الوطنیة أو الدولیة، في المدن والبلدان الشریكة، وذلك من أجل  
تحدید و/أو وضع و/أو تعهد مجموعة متنوعة من مصادر البیانات لكي یسترشد بها إطار النتائج والتقاریر ذات  

 ا في ذلك في سیاق منبر رصد الخطة الحضریة الجدیدة. الصلة، بم

وباإلضافة إلى ذلك، ستشارك منظمات دولیة مثل منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي أو  -16
منظمة الصحة العالمیة أو برنامج األمم المتحدة للبیئة أو منظمة العمل الدولیة أو المنظمة الدولیة للهجرة أو 

األمم المتحدة لشؤون الالجئین أو مجموعة البنك الدولي في توفیر البیانات، بالتعاون مع المؤسسات  مفوضیة 
الوطنیة، حسب االقتضاء. وستستخدم مصادر البیانات القائمة، حیثما أمكن، لتجنب وضع عبء إضافي على 

 النظم اإلحصائیة الوطنیة.

بتقییمات مستقلة ومحایدة، ستوفر أدلة إضافیة على  وسُیستكمل نظام الرصد التابع لموئل األمم المتحدة -17
 العالقة السببیة التي تربط عمل موئل األمم المتحدة بتغییر أنماط الحیاة في المدن والمجتمعات المحلیة.

وستكفل جهود رصد البیانات جمع بیانات مصنفة (على سبیل المثال حسب الجنس، والعمر، واإلعاقة،  -18
 ذلك) حیثما كان ذلك ممكنًا وقابًال للتطبیق.ومستوى الدخل، وما إلى 

 

 

 
ا المؤشر،  )  أحد أمثلة ذلك المؤشر ”نسبة السكان الذین تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة في المدن الشریكة“. ولمزید من المعلومات عن هذ4(

 .11مستوى المجال في الصفحة  – 1انظر إلى مجال التغییر 

 لمؤشر. )  تبین وسائل التحقق مواقع وكیفیة الحصول على المعلومات المتعلقة با5(
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 إطار النتائج - ثالثاً 
 الظروف المعیشیة للجمیع الهدف: تقدَّم الحضرنة المستدامة باعتبارها محركًا للتنمیة والسالم، لتحسین  -ألف

خط األساس  المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس التحقق من البیانات النوع المؤشرات
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

عدد السلطات الوطنیة ودون الوطنیة 
الشریكة التي تدمج الحضرنة المستدامة 

في خطط التنمیة واالستراتیجیات 
 القطاعیة  

 نتیجة مؤسسیة
استعراض الوثائق 
(التحلیل النوعي  

 للمحتوى) 

عدد السلطات  
 دون الوطنیة 

 55 48 40 31 22 الوطنیة

 90 80 70 60 51 دون الوطنیة 

عدد السلطات الوطنیة ودون الوطنیة 
الشریكة التي تدمج الحضرنة المستدامة 

في االستراتیجیات والخطط اإلنسانیة 
 والمتعلقة بالتعافي وبناء السالم 

 نتیجة مؤسسیة
استعراض الوثائق 
(التحلیل النوعي  

 للمحتوى) 

عدد السلطات  
 دون الوطنیة 

 9 7 6 5 0 الوطنیة

 20 15 10 5 0 دون الوطنیة 

عدد البلدان الشریكة التي ُدمجت فیها 
الحضرنة المستدامة في أطر عمل  

األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة 
 المستدامة

 نتیجة مؤسسیة
استعراض الوثائق 
(التحلیل النوعي  

 للمحتوى) 
 27 22 17 7 0 - عدد البلدان 

عدد البلدان الشریكة التي لدیها وثائق 
 27 22 17 7 )6( 0 - عدد البلدان  استعراض الوثائق نتیجة مؤسسیة البرامج القطریة لموئل األمم المتحدة 

 

  

 
إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة المستدامة. وبما أن إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل    )  على الرغم من وجود برامج قطریة قائمة لموئل األمم المتحدة، فإن شرط األمم المتحدة الجدید هو أن تواءم وثائق البرنامج القطري مع6(

 ، فإن خط األساس للوثائق الجدیدة للبرامج القطریة للموئل هو صفر.  2020عام  التنمیة المستدامة سیبدأ في



HSP/EB.2020/9 

7 

 الحد من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات المحلیة عبر التسلسل الریفي الحضري المتصل : 1مجال التغییر  -باء

 القیاس على مستوى المجال -1

 التحقق من النوع المؤشر
خط األساس  المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس البیانات

)2019 ( 
القیمة المستهدفة  

)2020 ( 
القیمة المستهدفة  

)2021 ( 
القیمة المستهدفة  

)2022 ( 
القیمة المستهدفة  

)2023 ( 

إجمالي السكان الذین یستفیدون من  
 ،)7( (أ) السكن المالئم

 )8( المساحات العامة و(ب)
في   )9( الخدمات األساسیة و(ج)

 المدن الشریكة

 أثر بشري

بیانات المرصد 
العالمي للحضر عن  

 المدن الشریكة لنا

عدد  
 األشخاص

ملیونًا   22,5 (أ) السكن المالئم 
 ملیونًا  30 ملیونًا   28,8 ملیونًا   27,7 ملیوناً  26,6 )  2018(

ملیونًا  1,5 األماكن العامة(ب)  أثر بشري
 ملیوناً  2,1 ملیوناً  1,95 ملیوناً  1,8 ملیوناً  1,65 )10( )2018(

(ج) الخدمات   أثر بشري
 مالیین  4,45 مالیین  4,15 مالیین  3,85 مالیین  3,55 مالیین   3,25 األساسیة

  نسبة السكان الذین یستفیدون من 
(أ) میاه الشرب المأمونة، و(ب)  

خدمات الصرف الصحي المحسَّنة،  
(ج) خدمات إدارة النفایات في و

 المدن الشریكة

 أثر بشري
بیانات المرصد 

العالمي للحضر عن  
 المدن الشریكة لنا

عدد  
 األشخاص

(أ) میاه الشرب 
 مالیین  3,7 مالیین  3,45 مالیین 3,2 مالیین   2,95 ) 11(ملیوناً  2,7 المأمونة

(ب) خدمات 
الصرف الصحي  

 المحسنة
 مالیین  3,7 مالیین  3,45 مالیین 3,2 مالیین   2,95 ) 12(ملیوناً  2,7

 
) التكلفة المعقولة،  3(و ى التحتیة، ) توافر الخدمات والمواد والمرافق والبن2(و ) الضمان القانوني للحیازة، 1( :)  لكي یكون السكن مالئمًا ینبغي أن یقدم ما هو أكثر من أربعة جدران وسقف، وأن یستوفي على األقل المعاییر التالیة 7(
 ) المالءمة من الناحیة الثقافیة.  7و( ،) الموقع 6(و  ،) سهولة الوصول5(و الصالحیة للسكن،  )4(و

 واالستمتاع بها، وذلك دون مقابل وبال دوافع للربح. )  ُتعرَّف المساحات العامة بأنها األماكن الخاضعة للملكیة العامة أو أماكن االستخدام العام التي یمكن للجمیع االستفادة منها 8(

 مات التنقل وجمع النفایات.  )  تشمل الخدمات األساسیة، في سیاق عمل موئل األمم المتحدة، میاه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، ومرافق النظافة الصحیة، وخد9(

 هذا هو خط األساس العالمي.   ) 10(

بلیون من سكان األریاف خدمات میاه الشرب التي   1,8، واستخدم 2019بالیین من سكان المناطق الحضریة استخدموا خدمات میاه الشرب التي تدار بطریقة مأمونة في عام  3,6 :ة من المرصد العالمي للحضراإلحصاءات العالمی ) 11(
 .2019الشرب التي تدار بطریقة مأمونة في عام  بالیین شخص في العالم خدمات میاه 5.5، واستخدم 2019تدار بطریقة مأمونة في عام 

بلیون من سكان األریاف استفادوا من خدمات الصرف الصحي   2,4، و2019بالیین من سكان المناطق الحضریة استفادوا من خدمات الصرف الصحي المحسنة في عام  4,1 :اإلحصاءات العالمیة من المرصد العالمي للحضر ) 12(
 .2019بالیین نسمة من سكان العالم استفادوا من خدمات الصرف الصحي المحسنة في عام  6,5و ،2019المحسنة في عام 
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 التحقق من النوع المؤشر
خط األساس  المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس البیانات

)2019 ( 
القیمة المستهدفة  

)2020 ( 
القیمة المستهدفة  

)2021 ( 
القیمة المستهدفة  

)2022 ( 
القیمة المستهدفة  

)2023 ( 

(ج) خدمات إدارة  
 النفایات

المستوى العالمي  
 )14( %66 %  64 %  62 % 60  ) 13(غیر متاح

نسبة السكان الحضریین الذین  
أو   )15(یعیشون في أحیاء فقیرة
أو  )16(مستوطنات غیر رسمیة

مساكن غیر الئقة في المدن  
 الشریكة

 أثر بشري
بیانات المرصد 

العالمي للحضر عن  
 المدن الشریكة لنا

- %  23,5 - نسبة السكان
)2018( )17(  23,3 % 23  % 22,8  % 22,5  % 

عدد األسر المعیشیة التي تتمتع 
بحقوق حیازة مضمونة لألراضي، 

توثیق معترف به معززة بنظام 
 في المدن الشریكة  )18(قانوناً 

 أثر بشري
المراقبة المباشرة في  

تقییمات ما بعد 
 المشاریع

عدد األسر  
 30  000 24  000 19  000 15  000 12  043  المعیشیة

نسبة مجموع السكان البالغین الذین  
یرون أن حقوقهم في األرض  

 في المدن الشریكة )19(مضمونة
 بالمشروع/الموقع وستستخدم دراسة استقصائیة. سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصاً   نسبة السكان استقصائیةدراسة  أثر بشري

عدد األشخاص الذین یعیشون في 
  )20( المناطق التي لدیها خطة قانونیة

 في المدن الشریكة 
 أثر بشري

حافظة المشاریع 
وبیانات تعداد 

 وطنیًا/محلیاً السكان 

عدد  
 ملیوناً  200 ملیوناً  175 ملیوناً  150 ملیوناً  125 ملیوناً  99,4 - األشخاص

 

 
في المائة ألمریكا الالتینیة ومنطقة   80,4في المائة ألمریكا الشمالیة وأوروبا، و 89,6في المائة لشرق آسیا وجنوب شرق آسیا، و 72في المائة لوسط آسیا وجنوب آسیا، و 66,7في المائة ألسترالیا ونیوزیلندا، و 94المستوى اإلقلیمي:  ) 13(

 في المائة ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 43,4ووشمال أفریقیا، في المائة لغرب آسیا  73,5البحر الكاریبي، و

 ملیون شخص في المدن الشریكة لموئل األمم المتحدة.  11,6هذه النسبة تقدر بنحو   ) 14(

) عدم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة،  2( و) عدم الوصول إلى المصادر المحسنة للمیاه، 1ذلك (بما في  ،األسرة التي تعیش في حي من األحیاء الفقیرة هي التي یعاني أفرادها جانبًا واحدًا أو أكثر من جوانب الحرمان ) 15(
 ) انعدام ضمان الحیازة.  5(و ،) عدم متانة المسكن4(و) االفتقار إلى مساحة معیشة كافیة، 3(و

 اص على الوضع الرسمي لألراضي والهیكل والخدمات.  تعتبر المستوطنات غیر الرسمیة مرادفة لألحیاء الفقیرة، مع التركیز بوجه خ   ) 16(

 شخصًا على الصعید العالمي.   1 033 545 519هذا هو خط األساس العالمي. یبلغ عدد األشخاص الذین یعیشون في األحیاء الفقیرة أو المستوطنات غیر الرسمیة أو في مساكن غیر الئقة   ) 17(

 وذلك بصیغة تعترف بها الحكومة وتكون لها بالتالي صفة رسمیة.    ،تسجیل ونشر المعلومات المتعلقة بطبیعة وموقع األرض والحقوق المرتبطة بها وأصحاب تلك الحقوقیشیر التوثیق القانوني للحقوق إلى   ) 18(

 األرض أو حقوق استخدامها، بغض النظر عن الوضع الرسمي. یشیر تصور ضمان الحیازة إلى تصور الفرد الحتمال خسارته لألرض رغمًا عنه، مثًال بسبب الخالف على حقوق ملكیة   ) 19(

 خطة حضریة تم اعتمادها قانونیًا.    ) 20(
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 زیادة إمكانیة الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات األساسیة، والتنقل المستدام والمساحات العامة :1-1النتیجة  -2

-11، 1-11)، 1-ب-6ب (-6)، 1-أ-4أ (-4)، 2-ب-3ب (-3)، 1-4-1( 4-1 :تسهم في أهداف التنمیة المستدامة التالیة: الخدمات األساسیة  (أ)
 . 7-11 :)، الحیز العام1-2-11( 2-11)، 2-1-9( 1-9 :مستدام)، التنقل ال11-6-1( 11-6)، 11-5-2( 5

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 74و 37و 34و 30و 29تسهم في الفقرات  (ب)

 األبعاد:

 :زیادة إمكانیة الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات األساسیة  )أ(

الخدمات األساسیة العامة، والمیاه، والصرف الصحي، وٕادارة النفایات الصلبة، بما في ذلك التخلص والطاقة الحدیثة وتكنولوجیا  األبعاد الفرعیة: ‘1’
 ؛المعلومات واالتصاالت

 :زیادة إمكانیة االستفادة على قدم المساواة من التنقل المستدام (ب)

 ؛یات نقل/تنقل متنوعةاستدامة التنقل، والوصول إلى آل األبعاد الفرعیة: ‘1’

 :زیادة إمكانیة الوصول على قدم المساواة إلى المساحات العامة (ج)

 .زیادة المساحات العامة، والوصول على قدم المساواة إلى المساحات العامة واألمان في المناطق الحضریة األبعاد الفرعیة:   ‘1’

التحقق من  النوع المؤشر الُبعد
 البیانات

وحدة 
خط األساس  المجموعة الفرعیة  القیاس

)2019 ( 
القیمة 

المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

الخدمات 
 األساسیة

عدد البلدان الشریكة التي واءمت 
وثائق سیاساتها الوطنیة مع 

المبادئ التوجیهیة الدولیة   (أ)
بشأن الالمركزیة وسبل الحصول  
على الخدمات األساسیة للجمیع،  

المبادئ التوجیهیة الدولیة   (ب)و
بشأن التخطیط الحضري  

المبادئ   (ج)وواإلقلیمي، 
التوجیهیة بشأن المدن األكثر  

 أماناً 

 نتیجة مؤسسیة
استعراض 

الوثائق (التحلیل  
 النوعي للمحتوى) 

عدد  
 البلدان 

(أ) المبادئ التوجیهیة 
الدولیة بشأن  

الالمركزیة وسبل 
الحصول على  

الخدمات األساسیة  
 للجمیع

36 38 40 42 44 

 

(ب) المبادئ  
التوجیهیة الدولیة  
بشأن التخطیط 

 الحضري واإلقلیمي

21 26 31 36 41 
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التحقق من  النوع المؤشر الُبعد
 البیانات

وحدة 
خط األساس  المجموعة الفرعیة  القیاس

)2019 ( 
القیمة 

المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

 
(ج) المبادئ  

التوجیهیة بشأن المدن  
 األكثر أماناً 

 0 4   9 14 20 

 التنقل المستدام 

النسبة المئویة من طول الطریق 
في المدن الشریكة التي تشمل  

ممرات مخصصة   (أ)
و(ب) أرصفة  ، )21( للدراجات

   )22(مخصصة للمشاة

 نتیجة مؤسسیة

بیانات نظم 
المعلومات 
الجغرافیة  

والبیانات اإلداریة  
العامة المستمدة 

 من إدارة النقل 

 سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصًا بالمشروع/الموقع (أ) ممرات للدراجات 

طول 
الطریق 
 باألمتار

 سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصًا بالمشروع/الموقع (ب) أرصفة المشاة

عدد المدن الشریكة التي تنفذ  
سیاسات تشجع التنقل الحضري 

 )23( المستدام
 مؤسسیةنتیجة 

استعراض 
الوثائق (التحلیل  
 النوعي للمحتوى) 

عدد  
 25 21 17 13 10 - المدن 

عدد المدن الشریكة التي تنفذ  
سیاسات تشجع إقامة ممرات 

الدراجات واألرصفة اآلمنة  
والمتاحة للجمیع والمتكاملة مع 

 وسائل النقل العام 

 نتیجة مؤسسیة
استعراض 

الوثائق (التحلیل  
 للمحتوى) النوعي  

عدد  
 25 21 17 13 10 - المدن 

المساحات 
 العامة

متوسط حصة المنطقة المعمورة 
التي تمثل فضاء مفتوحًا 

لالستخدام العام للجمیع في المدن 
 الشریكة

 نتیجة مؤسسیة

بیانات نظم 
المعلومات 
الجغرافیة  

والبیانات اإلداریة  
 العامة

مساحة 
 %39 %38 %37 %36 )24( %35 - المنطقة

 
رها من المركبات اآللیة. ویلزم كذلك أن  ا في ذلك المشي والدراجات الناریة وغیممر الدراجة هو جزء من الطریق أو مسار خاص یستخدمه راكبو الدراجات. ویعتبر ممر الدراجة ”مخصصًا“ إذا لم یستخدم ألي أغراض أخرى، بم  ) 21(

 آمنًا. یكون

خدم ألي أغراض أخرى، بما في ذلك الدراجات الهوائیة والدراجات الناریة وغیرها  رصیف المشاة هو مسار ذو سطح صلب یسیر علیه المشاة على جانب واحد من الطریق أو على جانبیه. ویعتبر رصیف المشاة ”مخصصًا“ إذا لم یست ) 22(
 المركبات اآللیة. ویلزم كذلك أن یكون آمنًا.  من

 والمستدامة بیئیًا لصالح الجمیع، وال سیما للفقراء والفئات المحرومة.   ،كافة ینبغي أن تهدف السیاسة التي تشجع التنقل المستدام إلى تعزیز وسائل النقل العام الموثوقة والمیسورة التكلفة واآلمنة والمتاحة للناس   ) 23(

  : اك اختالفات إقلیمیة في النسببلدًا. وهن 90مدینة في  467متر سیرًا على األقدام): استنادًا إلى بیانات من  400في المائة من سكان العالم من إمكانیة الوصول إلى المساحات العامة المفتوحة (على بعد ال یتجاوز  35تستفید نسبة  ) 24(
ا  في المائة)، ووسط آسی 26في المائة)، وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى ( 40في المائة)، وغرب آسیا وشمال أفریقیا ( 46في المائة)، وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي ( 67في المائة)، وأمریكا الشمالیة وأوروبا ( 67أسترالیا ونیوزیلندا (

 في المائة).  22في المائة)، وشرق آسیا وجنوب شرق آسیا ( 26وجنوب آسیا (
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التحقق من  النوع المؤشر الُبعد
 البیانات

وحدة 
خط األساس  المجموعة الفرعیة  القیاس

)2019 ( 
القیمة 

المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 
عدد السلطات المحلیة الشریكة  

التي تنفذ استراتیجیات وٕاجراءات 
لزیادة اإلدماج االجتماعي 

 واألمان في المساحات العامة 

 نتیجة مؤسسیة
استعراض 

الوثائق (التحلیل  
 النوعي للمحتوى) 

عدد  
   95   87   80 74 70 - المدن 

عدد المدن الشریكة التي لدیها 
خطط للمساحات العامة الشاملة  

 للجمیع 
 نتیجة مؤسسیة

استعراض 
الوثائق (التحلیل  
 النوعي للمحتوى) 

عدد  
 150 130 110 90 70 - المدن 

 زیادة الوصول اآلمن إلى األراضي، والسكن المناسب والمیسور التكلفة :2-1النتیجة  -3

 ؛)1-1-11( 1-11)، و2-أ-5، و1-أ-5أ (-5، و3-2)، و2-4-1( 4-1؛ وعلى وجه التحدید: 11و 5و 2و 1تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 35تسهم في الفقرة  (ب)

 األبعاد

 :زیادة إمكانیة االستفادة من األراضي وضمان حیازتها  )أ(

 نسبة األشخاص الذین یتمتعون بحقوق في األراضي، ولدیهم مؤسسات قانونیة تحمي/تطبق هذه الحقوق؛  األبعاد الفرعیة: ‘1’

 : زیادة الحصول على قدم المساواة على السكن المالئم والمیسور التكلفة (ب)

 .زیادة مالءمة السكن على نحو منصف؛ وتوفر السكن بتكلفة میسورة وتحقیق اإلنصاف في ذلك یة:األبعاد الفرع ‘1’

المجموعة   وحدة القیاس التحقق من البیانات النوع المؤشر الُبعد
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

 األراضي
عدد البلدان الشریكة التي یكفل فیها اإلطار القانوني (بما 

في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في  
 )25(ملكیة األراضي و/أو السیطرة علیها

استعراض الوثائق (التحلیل  نتیجة مؤسسیة
   3   2   1 1  1 - عدد البلدان  النوعي للمحتوى) 

 
 المقبولة دولیًا.  یاسات فرعیة مستمدة من القانون الدولي والممارسات السلیمة یقیس هذا المؤشر مستوى الدعم الذي یقدمه اإلطار القانوني في بلد ما لحقوق المرأة في األرض، وذلك باختبار اإلطار بالنسبة إلى ستة ق  ) 25(
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المجموعة   وحدة القیاس التحقق من البیانات النوع المؤشر الُبعد
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

السكن المالئم  
 والمیسور التكلفة 

عدد البلدان الشریكة التي تنص قوانینها وسیاساتها الوطنیة 
استعراض الوثائق (التحلیل  نتیجة مؤسسیة على الحق في السكن المالئم

   5 4   4   3 3 - عدد البلدان  النوعي للمحتوى) 

عدد البلدان الشریكة التي تنفذ سیاسات إسكان لتوفیر سكن  
من غایات  1مالئم ومیسور التكلفة للجمیع تمشیًا مع الغایة 

من أهداف التنمیة المستدامة ومع الحق في   11الهدف 
 السكن الالئق 

استعراض الوثائق (التحلیل  نتیجة مؤسسیة
 48 46 44 42 40 - عدد البلدان  النوعي للمحتوى) 

وقوانین  عدد البلدان الشریكة التي تنفذ معاییر تنظیمیة، 
استعراض الوثائق (التحلیل  نتیجة مؤسسیة   )26(بناء، وتدابیر وحوافز تكفل بناء مساكن مستدامة

 51 47 43 41 39   عدد البلدان   النوعي للمحتوى) 

عدد المدن الشریكة التي یكون فیها متوسط تیسر تكلفة 
السكن (متوسط نسبة السعر إلى الدخل) أقل من أو یساوي  

3.0 )27( 
 نتیجة مؤسسیة

بیانات التعداد والدراسات  
االستقصائیة لألسر 

 المعیشیة
 100 90 80 70 60  عدد المدن 

عدد البلدان الشریكة التي تنفذ أطرًا أو برامج لمنع اإلخالء 
استعراض الوثائق وٕاجراء  نتیجة مؤسسیة القسري غیر القانوني

 36 34 32 30 28  عدد البلدان  الدراسات االستقصائیة 

  )28(عدد المدن الشریكة التي تنفذ شراكات تمویل ابتكاري
استعراض الوثائق وٕاجراء  نتیجة مؤسسیة لتحسین األحیاء الفقیرة وٕانشاء المساكن المنخفضة التكلفة

 50 42 35 28 24 - عدد المدن  الدراسات االستقصائیة 

عدد المدن الشریكة التي تُنفذ بها مشاریع یقودها المجتمع 
وتعزز قدرة المجتمعات المحلیة على   )29( وتعالج قضایا الفقر

 في األحیاء الفقیرة والمستوطنات العشوائیة )30( الصمود
 50 42 34 27 22 - عدد المدن  الدراسات االستقصائیة نتیجة مؤسسیة

 
واعد التي تشجع تطویر المباني المراعیة للبیئة التي تنتج عنها انبعاثات منخفضة من الكربون لمواد  یسعى هذا المؤشر إلى تسجیل جهود البلدان الشریكة في تنفیذ قواعد إلزامیة لكفاءة استخدام الطاقة في مجال البناء، ُتعرَّف بأنها الق  ) 26(

 م والتكنولوجیا المتعلقة بالتشیید.  البناء والتصامی

وأوصى به البنك الدولي وموئل األمم المتحدة. ویستخدمه أیضًا المركز المشترك المعني باإلسكان في   ، تسمى قیمة متوسط نسبة السعر إلى الدخل أیضًا ”المتوسط التعددي“، الذي یستخدم على نطاق واسع لتقییم األسواق الحضریة ) 27(
 د نیویورك وأطلس الحضرنة لجامعة نیویورك. جامعة هارفار 

 مثل المساهمات البالغة الصغر والضرائب والشراكات بین القطاعین العام والخاص والمعامالت المالیة المستندة إلى السوق.  ،یشیر التمویل االبتكاري إلى مجموعة من اآللیات غیر التقلیدیة   ) 28(

ام أمن الحیازة، والسكن غیر المالئم، وعدم استقرار أسباب  الفقیرة والمستوطنات غیر الرسمیة تحویلها إلى سلعة، وظروفها المعیشیة المكتظة، وعدم التمكن من الحصول على الخدمات األساسیة، وانعدتشمل قضایا الفقر في األحیاء  ) 29(
 مطالب، والمخاطر البیئیة، والتفكك االجتماعي، والجریمة والعنف والكوارث الطبیعیة. المعیشة، وعدم قدرة السكان على إسماع آرائهم للسلطات للتعبیر عن االحتیاجات وال

الصمود تجاه تغیر المناخ، وٕامكانیة  من االقتصادي، وقدرة المساكن وأسباب المعیشة على تشمل قدرة المجتمعات المحلیة على الصمود في األحیاء الفقیرة والمستوطنات غیر الرسمیة جوانب من قبیل االستقرار ألسباب المعیشة واأل  ) 30(
 استیعاب الجمیع، وهیاكل الحكم المحلي التي تكفل آلیات المساءلة االجتماعیة، والتماسك االجتماعي. 
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 النمو الفعال للمستوطنات وتجدیدها  :3-1النتیجة  -4

، 3-11)، و1-1-11( 1-11)، و1-ب-6ب (-6أ، و-4 :. وتحدیدًا الغایات16و 11و 10و 6و 5و 4تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)
 ؛)2-7-16( 7-16أ، و-11، و7-11، و6-11و

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 52و 51و 49و 38تسهم في الفقرات  (ب)

 األبعاد

 : النمو الفعال للمستوطنات  )أ(

 المستوطنات؛األبعاد الفرعیة: النمو المخطط له، وقدرة الحكومة على إدارة نمو  ‘1’

 التجدید الحضري الفعال.     )ب(

وحدة  التحقق من البیانات النوع المؤشر الُبعد
 القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

 نمو المستوطنات

المدن الشریكة، التي تشمل  عدد الخطط، في 
و(ب) تعمیر المساحات  )31((أ) التوسیعات

البینیة الخالیة، بهدف زیادة التراص 
 )32(واالستخدام المختلط

 نتیجة مؤسسیة
 نتیجة مؤسسیة

استعراض الوثائق 
(التحلیل النوعي  

 للمحتوى) 

عدد  
 الخطط

 80 70 60 50 41 (أ) التوسیعات

(ب) تعمیر 
المساحات 

 الخالیة 
44 55 67 78 90 

 التجدید الحضري

عدد المدن الشریكة التي نفذت مبادرات 
  )33(التحدیث والتجدید الحضریین واإلقلیمیین

وكذلك   ،التي تحفظ وتحمي التراث الطبیعي
 التراث الثقافي المادي وغیر المادي

 نتیجة مؤسسیة
استعراض الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة 
 20 17 14 11  9 - عدد المدن 

 
لموقع الصحیح، مع بنیة تحتیة جیدة التخطیط تشمل إمكانیة الوصول إلى مجموعة من ینطوي التوسیع الحضري على التوسع المخطط لمدینة أو بلدة ویمكن أن یسهم في خلق أنماط مشاریع عمرانیة أكثر استدامة عندما یوضع في ا  )31(

 المرافق، وعندما تطور بالكثافات المناسبة. 

 ُیعرَّف تعمیر المساحات الحضریة الخالیة بأنه مشروع تعمیر جدید یوضع على أرض شاغرة أو غیر معمورة ضمن مجتمع محلي قائم.    )32(

 كل.االقتصادیة التي یمكن أن تساعد على استعادة أجزاء من المدینة وٕادماجها وٕاعادة تطویرها وٕانعاشها وربط تحویل تلك األجزاء بالمدینة ك -لحضري إلى مزیج من التدابیر المادیة واالجتماعیةویشیر التجدید ا   )33(
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وحدة  التحقق من البیانات النوع المؤشر الُبعد
 القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

عدد المدن الشریكة التي نفذت مبادرات 
شاملة للجمیع في مجال التجدید الحضري  

تمشیًا مع المبادئ التوجیهیة للتجدید الخاصة  
 بموئل األمم المتحدة

 نتیجة مؤسسیة
استعراض الوثائق 

الدراسات  وٕاجراء 
 االستقصائیة

 20 17 14 10 8 - عدد المدن 

 تعزیز الرخاء المشترك للمدن والمناطق  :2مجال التغییر  -جیم

 القیاس على مستوى المجال -1

االقتضاء، وٕاتاحة فرص التعلیم للشباب، وتنمیة ونلتزم بتسخیر العائد الدیمغرافي الحضري، حسب  -61من الخطة الحضریة الجدیدة بشأن ”الرخاء المشترك“: ” 61الفقرة  -19
 المهارات والعمل، من أجل زیادة اإلنتاجیة وتحقیق الرخاء المشترك في المدن والمستوطنات البشریة.“

المجموعة   وحدة القیاس التحقق من البیانات النوع المؤشر
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

، في البلدان الشریكة، عبر  )34(توزیع العمل الالئق
بیانات التعداد  أثر بشري الحضري المتصل-التسلسل الریفي

 المؤشر المكاني (التعیین) - عمل الئق والتعیین المكاني

 تحسین الترابط المكاني واإلنتاجیة للمدن والمناطق  :1-2النتیجة  -2

 ؛أ-11، و2-11، و5-8، و3-8، و2-8أ، و-2، و4-2، و3-2وتحدیدًا الغایات:  ،11و 8و 2و 1تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 75و 67تسهم في الفقرتین  (ب)

 األبعاد

 ؛العملیات ألغراض التحسینتخطیط   (أ)

 :تحسین الترابط المكاني للمدن والمناطق (ب)

 
شخاص  الدخل العادل واألمن في مكان العمل والحمایة االجتماعیة لألسر ویحسن آفاق التطور الشخصي للعاملین وٕادماجهم االجتماعي، كما یتیح لألوفقًا لمنظمة العمل الدولیة، ینطوي العمل الالئق على فرص عمل منتجة ویوفر  ) 34(

 النساء والرجال. حریة التعبیر عن شواغلهم، وٕامكانیة التنظیم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حیاتهم، ویحقق التكافؤ في الفرص والمعاملة لجمیع 
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 ؛ األبعاد الفرعیة: المدن والمناطق ‘1’

 :تحسین اإلنتاجیة للمدن والمناطق (ج)

 . األبعاد الفرعیة: المدن والمناطق ‘1’

التحقق من  النوع المؤشر الُبعد
المجموعة   وحدة القیاس البیانات

 الفرعیة
األساس خط 

)2019 ( 
القیمة 

المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

تخطیط 
العملیات 
ألغراض 
 التحسین

عدد البلدان الشریكة التي تنفذ 
خطط أو آلیات تنمیة إقلیمیة تعزز 

 التعاون عبر الحدود اإلداریة 
  أثر مؤسسي

دراسة  
 5 4 3 2 0 - عدد البلدان  استقصائیة

عدد البلدان الشریكة التي لدیها  
سیاسة حضریة وطنیة أو خطط  

إنمائیة إقلیمیة تتماشى مع المبادئ 
 التوجیهیة لموئل األمم المتحدة

 نتیجة مؤسسیة

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

 16 14 12 10 7 - عدد البلدان 

عدد البلدان الشریكة التي لدیها  
خطط حضریة وٕاقلیمیة تعكس ما ال 

من المبادئ التوجیهیة  6یقل عن 
الدولیة للتخطیط الحضري واإلقلیمي 

 مبدأً  12البالغ عددها 

  أثر مؤسسي

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

 4 3 2 1 0 - عدد البلدان 

ترابط المدن 
 والمناطق

عدد البلدان الشریكة التي لدیها  
هیاكل وآلیات حوكمة تعمل على 

 النهوض بالتنمیة الحضریة 
  أثر مؤسسي

االستقصاءات 
والمراقبة  
 المیدانیة

 5 4   3 2 0 - عدد البلدان 

الجهات الشریكة المحلیة التي عدد 
تستخدم استراتیجیات التمویل 
الخاصة بموئل األمم المتحدة 

لتطویر البنى التحتیة في أنحاء  
 المدن واألقالیم 

  أثر مؤسسي

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

عدد السلطات  
 7 6 5 4 0 - المحلیة 

عدد البلدان الشریكة التي لدیها  
تنمیة إقلیمیة تعكس المبادئ خطط 

 التوجیهیة للروابط الحضریة الریفیة
استعراض  نتیجة مؤسسیة

 7 6   5 4 0 - عدد البلدان  الوثائق
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 : زیادة اإلیرادات المتولدة محلیًا وتوزیعها توزیعًا عادالً 2-2النتیجة  -3

 ؛1-17وتحدیدًا الغایة: ، 17و 11و 8تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 75و 67تسهم في الفقرتین  (ب)

 األبعاد

 ؛اإلیرادات المتولدة محلیاً   (أ)

 .التوزیع العادل (ب)

 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

اإلیرادات 
  المتولدة محلیاً 

عدد البلدان الشریكة التي تنفذ 
استراتیجیات/سیاسات وطنیة توائم 

المهام الوظیفیة المنقولة مع  
 التمویل المالئم.

  أثر مؤسسي

استعراض الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة
 20 18 16 14 12 - عدد البلدان 

عدد السلطات دون الوطنیة  
الشریكة التي یزداد لدیها الدخل  

 المحلي الناتج للفرد 
  أثر مؤسسي

البیانات المستمدة 
من إدارة  

اإلحصاءات على  
 الصعید المحلي 

عدد السلطات  
 دون الوطنیة 

- 50 60 70 100 150 

الوطنیة  عدد السلطات دون 
الشریكة التي اتخذت خطوات من 

 )35( أجل (أ) زیادة األثر التصاعدي
  أثر مؤسسي

االستقصاءات 
 والمراقبة المیدانیة

عدد السلطات  
 دون الوطنیة 

(أ) زیادة األثر  
التصاعدي في  

تخطیط 
 الضرائب

10 15 20 50 80 

 
 ات دافعي الضرائب على الدفع. الضریبة التصاعدیة هي التي تفرض معدًال ضریبیًا أقل على ذوي الدخل المنخفض مقارنة مع ذوي الدخول األعلى، مما یجعلها تستند إلى قدر   ) 35(
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 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

في تخطیط الضرائب و(ب) كفالة 
 االمتثال لإلطار المالي 

ضمان  (ب) 
االمتثال 

 لإلطار المالي 
13 28 45 70 100 

توزیع 
اإلیرادات 

المتولدة محلیًا 
 توزیعًا عادالً 

عدد السلطات دون الوطنیة  
الشریكة التي نفذت بفعالیة تدابیر 
لزیادة الشفافیة والمساءلة في نظم 

 إیراداتها ونفقاتها

 نتیجة مؤسسیة
االستقصاءات 

 والمراقبة المیدانیة
السلطات  عدد 

 دون الوطنیة 
- 30 45 70 95 120 

عدد السلطات المحلیة الشریكة  
التي زادت النسبة المخصصة في 
میزانیتها لمشاریع التنمیة الشاملة  

 للجمیع وتقدیم الخدمات

 دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة
عدد السلطات  

 المحلیة 
- 45 50 55 60 65 

عدد السلطات دون الوطنیة  
الشریكة التي تخصص أمواًال  

 لمراعاة المنظور الجنساني
 دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة

عدد السلطات  
 دون الوطنیة 

- 20 30 40 50 60 

 التوسع في نشر أنواع التكنولوجیا واالبتكارات الرائدة ”للتنمیة الحضریة“   :3-2النتیجة  -4

)، 1-ب-7ب (-7أ، و-7)، و2-1-7( 1-7ب، و-5وتحدیدًا الغایات:  ،17و 13و 11و 9و 8و 7و 5تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)
 ؛16-17، و8-17، و6-17)، و2-3-13( 3-13ب، و-9، و5-9، و2-8و

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 156و 150و 126و 116و 94و 66و 50و 36تسهم في الفقرات  (ب)
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 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط 
األساس 

)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

أشكال 
التكنولوجیا 
واالبتكارات 

 الرائدة 

نسبة السكان الذین یشعرون بتحسن نوعیة الحیاة  
نتیجة زیادة نشر أشكال التكنولوجیا واالبتكارات 

الحضریة الرائدة في المدن والمستوطنات البشریة 
 الشریكة 

 دراسة استقصائیة أثر بشري
النسبة المئویة 

 للسكان 
- 

بالمشروع/الموقع سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصًا 
 وستستخدم دراسة استقصائیة.

عدد السلطات المحلیة الشریكة التي تستخدم أشكال 
التكنولوجیا الرائدة لتحسین فعالیة التخطیط، والحوكمة،  

 واإلدارة وتقدیم الخدمات في المناطق الحضریة 

نتیجة 
 مؤسسیة

االستقصاءات 
 والمراقبة المیدانیة

عدد السلطات  
 المحلیة 

- 44 55 65 85 140 

عدد السلطات الوطنیة والمحلیة الشریكة التي اعتمدت  
سیاسات واستراتیجیات لالستفادة من أشكال  

التكنولوجیا واالبتكارات الحضریة الرائدة لتحسین 
اإلدماج االجتماعي، والبیئة الحضریة، والقدرة على  

 الحضریة الصمود ونوعیة الحیاة في المناطق 

نتیجة 
 مؤسسیة

تحلیل الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة 

عدد السلطات  
 الوطنیة

 
عدد السلطات  

 المحلیة 
 

(أ) السلطات 
 الوطنیة

 
(ب) السلطات  

 المحلیة  

13 23 3.3 45 60 

عدد السلطات المحلیة الشریكة التي تمتلك الموارد  
التكنولوجیا واالبتكار الرائد المالیة الكافیة لنشر أشكال  

في المجال الحضري، من أجل تحسین اإلدماج 
االجتماعي، والبیئة الحضریة، والقدرة على الصمود  

 ونوعیة الحیاة في المناطق الحضریة

نتیجة 
 مؤسسیة

 دراسة استقصائیة
عدد السلطات  

 المحلیة 
- 15 25 35 45 60 
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 تعزیز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسین البیئة الحضریة  :3مجال التغییر  -دال

 القیاس على مستوى المجال -1

 المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس البیاناتالتحقق من  النوع المؤشر
خط األساس 

)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 
عدد األشخاص الذین یعیشون في 

المدن والمستوطنات البشریة الشریكة 
 آلثار تغیر المناخ )36( األقل عرضة

 أثر بشري
تحلیل الحافظة وٕاجراء  
 الدراسات االستقصائیة 

 ملیوناً  30 ملیوناً  20 ملیوناً  15,2 - عدد األشخاص 
 

 ملیوناً  45
 

 ملیوناً  75

سنوات العمر المعدلة  انخفاض عدد 
حسب اإلعاقة الذي ُیعزى إلى تلوث 

 الهواء في المدن الشریكة 
 أثر بشري

بیانات منظمة الصحة  
 العالمیة في المدن الشریكة

 4 4 3 2 0 - عدد السنوات 

نسبة الزیادة السنویة في عدد سكان  
المناطق الحضریة الذین یعیشون 

متر من مساحات  400على مسافة 
خضراء عامة، وذلك في كل مدینة  

 من المدن الشریكة  

 أثر بشري
بیانات نظم المعلومات 

 الجغرافیة وبیانات التعداد
النسبة المئویة 

 للسكان 
- 0% 5% 

 
 
5% 
 
 

5  % 5% 

السنویة في النسبة المئویة الزیادة 
التي تشغلها المساحات الخضراء من 
المنطقة الحضریة في كل مدینة من 

 المدن الشریكة

 أثر بشري
بیانات نظم المعلومات 

 الجغرافیة
 %1 %1 %1 %1 %0 - مساحة المنطقة

عدد األشخاص الذین استفادوا من  
أنشطة االستعادة اإلیكولوجیة في 

 ) 37( المدن الشریكة
 أثر بشري

بیانات نظم المعلومات 
 الجغرافیة والمراقبة المیدانیة 

 ملیوناً  11 مالیین 10  عدد األشخاص 
13  

 ملیوناً 
 ملیوناً  17 ملیوناً  15

 
:  د رئیسیة یقدرونها نتیجة للتأثیرات الضارة لتغیر المناخ أو إلى عدم قدرة هؤالء الناس وأشیائهم على التعامل مع تلك اآلثار، ویشمل ثالثة أبعا الناس أو األشیاء التي  لدىیشیر التعرض آلثار تغیر المناخ إلى مدى قابلیة التأثر  ) 36(
 ) القدرة على التكیف. 3(و) الحساسیة، 2(و التعرض،  )1(

 م األراضي أو تنفیذ المشاریع الحضریة على نحو غیر مستدام.  تشیر االستعادة اإلیكولوجیة إلى تحسین النظم اإلیكولوجیة (الخضراء والزرقاء) التي تدهورت نتیجة لممارسة األنشطة البشریة أو استخدا  ) 37(
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 تخفیض انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحسین نوعیة الهواء  :1-3النتیجة  -2

 ؛)1-2-13( 2-13، و6-11)، و1-9-3( 9-3وتحدیدًا الغایات:  ،13و 11و 3تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 75و 67تسهم في الفقرتین  (ب)

 األبعاد

 : االحتباس الحراريتخفیض غازات   )أ(

 ؛األبعاد الفرعیة: االلتزام السیاسي/الفعالیة السیاسیة ألنشطة الدعوة التي تنفذها األمم المتحدة ‘1’

 :تحسین نوعیة الهواء  )ب(

 . الصحة األبعاد الفرعیة: قیاس نوعیة الهواء (شرط أساسي للتخفیض)، وتركیز الجسیمات، والتأثیرات على ‘2’

 لمجموعة الفرعیة  وحدة القیاس  التحقق من البیانات  النوع  المؤشر  الُبعد 
خط األساس 

)2019 ( 

  القیمة  
لمستهدفة  

)2020 ( 

القیمة   
لمستهدفة  

)2021 ( 

القیمة   
لمستهدفة  

)2022 ( 

القیمة   
لمستهدفة  

)2023 ( 

انبعاثات غازات 
 االحتباس الحراري

عدد المدن الشریكة التي حددت هدفًا لتخفیض 
 2050االنبعاثات بحلول العام 

 28 23 20 19 18 - عدد المدن   دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة

 عدد المدن الشریكة التي تبلغ علنًا عن 
 االنبعاثات السنویة من ثاني أكسید الكربون 

 12 9 7 5 4 - عدد المدن   دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة

 
 التي تم   )38( الكربوننسبة انبعاثات ثاني أكسید 

 تجنبها أو تخفیضها في المدن الشریكة
 نتیجة مؤسسیة

البیانات المستمدة من 
اإلدارة المحلیة لرصد  

 انبعاثات الكربون

انبعاثات ثاني 
أكسید الكربون 
 مقدرة باألطنان

- 0% 20 % 20 % 20 % 20 % 

           

           

 
 تخفیضها اعتمادًا على مجاالت العمل، مثل البناء والنقل، حیثما أمكن ذلك.سیتم تصنیف انبعاثات ثاني أكسید الكربون التي یتم تجنبها أو   ) 38(
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 لمجموعة الفرعیة  وحدة القیاس  التحقق من البیانات  النوع  المؤشر  الُبعد 
خط األساس 

)2019 ( 

  القیمة  
لمستهدفة  

)2020 ( 

القیمة   
لمستهدفة  

)2021 ( 

القیمة   
لمستهدفة  

)2022 ( 

القیمة   
لمستهدفة  

)2023 ( 

 نوعیة الهواء

 ودون الوطنیة الشریكةعدد السلطات الوطنیة 
 التي وضعت خطط عمل بشأن الهواء النقي

 وتنفذها
 نتیجة مؤسسیة

استعراض الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة

 عدد السلطات 
 المحلیة 

 
عدد السلطات  

 دون الوطنیة 

 السلطات
 الوطنیة

4 5 6 7 9 

السلطات دون  
 الوطنیة

17 18 19 20 22 

الشریكة التي أصبحت مستویات عدد المدن  
 فیها مطابقة لمعاییر منظمة )39(الجسیمات

 )40( ةالصحة العالمی
 1 0 0 0 0 - عدد المدن  استعراض الوثائق نتیجة مؤسسیة

 تحسین الكفاءة في استخدام الموارد وحمایة األصول اإلیكولوجیة  :2-3النتیجة   -3

-12(  4-12، و3-12، و2-12، و1-ج-11، و6-11أ، و-6، و3-6وتحدیدًا الغایات:    ،12و  11و  7و  6تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة    (أ)
 ؛ج-12، و5-12)، و2-1-4-12، و4-1

 .من الخطة الحضریة الجدیدة 73و 72و 71و 70و 69و 68تسهم في الفقرات  (ب)

 األبعاد

 تحسین ”الكفاءة في استخدام الموارد“؛  (أ)

 ؛لمواردالطاقة المتجددة، وفعالیة ”بصمة المواد“/إجمالي الناتج المحلي، وكفاءة/قیمة ثاني أكسید الكربون، وٕاعادة التدویر، وتخفیض استهالك ا  األبعاد الفرعیة: (ب)

 ؛حمایة األصول اإلیكولوجیة (ج)

 
 تمثل الجسیمات بدیًال شائعًا لقیاس تلوث الهواء.    ) 39(

 وثاني أكسید النیتروجین وثاني أكسید الكبریت وأي مبادئ توجیهیة أخرى یجري تحدیثها.    زونتشیر معاییر منظمة الصحة العالمیة هنا إلى المبادئ التوجیهیة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن نوعیة الهواء فیما یتعلق بالجسیمات واألو   ) 40(
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ي، التخطیط، والتغییر في حجم المساحات الخضراء، والنظم اإلیكولوجیة المائیة، والتشریعات المتعلقة باألنواع الغازیة، والتنوع البیولوج األبعاد الفرعیة: (د)
 .والمساعدة اإلنمائیة الرسمیة

 التحقق من البیانات النوع المؤشر الُبعد
وحدة 
 القیاس

 المجموعة الفرعیة 
خط األساس 

)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

الكفاءة في 
استخدام  

 الموارد 

عدد المدن الشریكة التي تنفذ السیاسات 
والخطط والمعاییر المتعلقة بكفاءة 

في إدارة المناطق  )41( استخدام الموارد
 الحضریة 

 نتیجة مؤسسیة
استعراض الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة 

عدد  
 المدن 

- 35 41 47 53 60 

حمایة األصول  
  اإلیكولوجیة

عدد المدن الشریكة التي تنفذ حلوًال 
 )42(حضریة مستمدة من الطبیعة

 نتیجة مؤسسیة
تحلیل الحافظة  

وٕاجراء الدراسات  
 االستقصائیة 

عدد  
 المدن 

- 10 15 20 25 30 

عدد المدن الشریكة التي تحسنت فیها 
نسب النفایات الصلبة التي ُتجمع وُتدار  

في مرافق خاضعة للرقابة ونسب  
 )43(الكمیات التي ُتسترد منها

 نتیجة مؤسسیة
تحلیل البیانات 
 اإلداریة البلدیة 

عدد  
 المدن 

 14 15 16 18 20 

عدد المدن الشریكة التي عززت مستوى 
الرقابة على مرافقها المخصصة  
   )44(الستعادة النفایات والتخلص منها

 نتیجة مؤسسیة
تحلیل البیانات 
 اإلداریة البلدیة 

عدد  
 المدن 

 14 15 16 18 20 

 
قتصاد التدویر، والطاقة في قطاع البناء، ومنظور  والمیاه والصرف الصحي، والنقل العام، والبنى التحتیة، وا والمیاه المستعملة تشمل كفاءة استخدام الموارد، في سیاق عمل موئل األمم المتحدة، التخطیط الحضري، ومجال إدارة النفایات ) 41(

 دورة الحیاة، وغیر ذلك. وسُتصنف البیانات حسب المجاالت المواضیعیة لسیاسات كفاءة استخدام الموارد حیثما أمكن ذلك.  

 وتهدف إلى التصدي لمجموعة من التحدیات البیئیة في المدن. ،ستنسخة منهاأو م  هابیشیر الحل الحضري المستمد من الطبیعة إلى حل یتضمن إجراءات مستوحاة من الطبیعة أو مدعومة   ) 42(

 استرداد الموارد هو استخدام النفایات كُمدخالت من أجل صناعة منتجات ذات قیمة كنواتج جدیدة.  ) 43(

) رقابة كاملة، وهذه تعطي مؤشرات على مستوى 5(و ،) رقابة محسنة4و() رقابة أساسیة، 3و( ) رقابة محدودة، 2و() ال رقابة، 1(وضع موئل األمم المتحدة معاییر لتصنیف مستوى الرقابة التشغیلیة، تصنف مرافق إدارة النفایات إلى   )44(
 المدینة. التقدم في نظام إدارة النفایات الصلبة البلدیة في  
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 التحقق من البیانات النوع المؤشر الُبعد
وحدة 
 القیاس

 المجموعة الفرعیة 
خط األساس 

)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

عدد المدن الشریكة التي نفذت شبكات 
 وزرقاءأو ممرات مكانیة خضراء 

 نتیجة مؤسسیة

مخططات نظم 
المعلومات الجغرافیة 

والدراسات  
االستقصائیة 
 المتعلقة بها

عدد  
 المدن 

- 9 11 13 15 17 

عدد المدن الشریكة التي تنفذ إجراءات 
نحو توسیع الهیاكل األساسیة المراعیة  

 للبیئة
 نتیجة مؤسسیة

استعراض الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة 

عدد  
 المدن 

 23 27 31 35 39 

عدد المدن الشریكة التي تدمج حفظ 
األراضي والمیاه والتنوع البیولوجي في  

 عملیاتها للتخطیط الحضري
 نتیجة مؤسسیة

االستقصاءات 
 والمراقبة المیدانیة

عدد  
 المدن 

 12 15 18 21 24 

 التكیف الفعال للمجتمعات المحلیة والبنى التحتیة مع تغیر المناخ  :3-3النتیجة  -4

 ؛أ-13، و3-13، و2-13ب، و-11، و5-1وتحدیدًا الغایات: ، 13و 11و 9و 1تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 .من الخطة الحضریة الجدیدة 79و 78و 77تسهم في الفقرات  (ب)

 الُبعد

 .للمجتمعات المحلیة والبنى التحتیة مع تغیر المناخالتكیف الفعال   )أ(



HSP/EB.2020/9 

24 

 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

التكیف الفعال 
للمجتمعات المحلیة 
والبنى األساسیة مع  

 تغیر المناخ

عدد البلدان الشریكة التي لدیها محتوى  
في المساهمات  )45( حضري أقوى

المحددة وطنیًا، وخطط التكیف 
الوطنیة، وٕاجراءات التخفیف المالئمة 

وطنیًا، وغیرها من أطر العمل  
 المناخي العالمیة

 36 28 22 19 17 - عدد البلدان  استعراض الوثائق نتیجة مؤسسیة

عدد المدن الشریكة التي تنفذ سیاسات 
وخطط متكاملة للتخفیف من آثار 

   )46(المناخ والتكیف معهتغیر 
 نتیجة مؤسسیة

استعراض الوثائق 
وٕاجراء الدراسات  

 االستقصائیة 
 120 95 80 70 63 - عدد المدن 

عدد المدن الشریكة التي تعلن عن  
تعهداتها بتقدیم مجموعة من  

االلتزامات المناخیة المعترف بها 
 عالمیًا وتقدم التقاریر عنها دوریاً 

 46 36 31 28 25 - عدد المدن  دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة

عدد المدن والمستوطنات البشریة 
الشریكة التي تنفذ سیاسات ومعاییر 

متكاملة و(أ) خطط عمل مناخیة 
مستقلة أو (ب) خطط قانونیة تدمج  

العمل المناخي نحو تكییف 
المجتمعات والهیاكل األساسیة مع 

 تغیر المناخ

 نتیجة مؤسسیة
تحلیل الحافظة  

 والوثائق 
 35 30 25 23 22 - عدد المدن 

 
 ناخي. تستخدم لقیاس درجة المحتوى الحضري طریقة لتحلیل المحتوى تصنف الوثیقة على ضوء األبعاد الرئیسیة للعناصر الحضریة في مجال العمل الم   ) 45(

 ة واألحیاء الفقیرة وفقراء المناطق الحضریة.  ینبغي أن تركز هذه السیاسات والخطط على التدابیر المحددة الرامیة إلى معالجة شواغل سكان المستوطنات غیر الرسمی  ) 46(
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 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2023 ( 

عدد البلدان الشریكة التي ترصد  
إجراءات التكیف مع المناخ في 

 المناطق الحضریة وتبلغ عنها
 18 15 13 12 12 - عدد البلدان  دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة

عدد المؤسسات الشریكة التي أدمجت 
وتخفیف آثاره في  التكیف مع المناخ 

 التعلیم المهني الحضري 
 6 4 3 2 1 - عدد المؤسسات دراسة استقصائیة نتیجة مؤسسیة

 منع حدوث األزمات في المناطق الحضریة واالستجابة لها على نحو فعال :4مجال التغییر  -هاء

 القیاس على مستوى المجال -1

خط األساس  المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس التحقق من البیانات النوع  المؤشر
)2019  ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

نسبة السكان في المواقع  
المستهدفة الذین یعتقدون أن  

عملیة صنع القرار شاملة  
 للجمیع ومتجاوبة

النسبة المئویة  دراسة استقصائیة أثر بشري
 للسكان 

سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصًا بالمشروع/الموقع وستستخدم دراسة   -
 استقصائیة.

نسبة الزیادة في إجمالي عدد  
السكان البالغین في كل موقع  
من المواقع المستهدفة الذین  

لدیهم وثائق معترف بها رسمیًا 
العقارات لدعم حقوقهم في 

 )47(السكنیة وملكیة األراضي

البیانات المستمدة من  أثر بشري
 السجالت اإلداریة 

النسبة المئویة 
 للسكان 

 % 20 % 20 % 20 % 20 ال ینطبق -

 
ل آمن والسكن فیه من أجل العیش في سالم وكرامة. ویشیر الحق في األرض إلى االستحقاقات  الحقوق التي یشار إلیها مجتمعة بـ”حقوق ملكیة السكن واألراضي“ مترابطة ومتداخلة جزئیًا. والحق في السكن هو الحق في الحصول على منز   )  47(

 في األراضي المعترف بها اجتماعیًا أو قانونیًا. وتشیر حقوق الملكیة إلى حقوق امتالك العقارات والبت في كیفیة استخدامها.
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نسبة الزیادة في الجماعات  
المستهدفة من السكان  

المتضررین من األزمات 
الحضریة الذین یستفیدون من  

السكن الالئق في كل موقع  
 مستهدف

بیانات المرصد  أثر بشري
العالمي للحضر عن  

 المواقع المستهدفة 

النسبة المئویة 
 للسكان 

 %  5 %  5 %  5 %5 ال ینطبق -

نسبة الزیادة في الجماعات  
المستهدفة من السكان  

المتضررین من األزمات 
الحضریة الذین یعیشون في  
مساكن تستفید من الخدمات 

 مستهدفاألساسیة في كل موقع 

بیانات المرصد  أثر بشري
العالمي للحضر عن  

 المواقع المستهدفة 

النسبة المئویة 
 للسكان 

 %  5 %  5 %  5 %5 ال ینطبق -

نسبة الزیادة في الجماعات  
المستهدفة من السكان  

المتضررین من األزمات 
الحضریة الذین یمكنهم الوصول  

إلى المساحات العامة في كل  
 موقع مستهدف

بیانات المرصد  بشريأثر 
العالمي للحضر عن  

 المواقع المستهدفة 

النسبة المئویة 
 للسكان 

 %  15 %  15 %  15 % 15 ال ینطبق -

عدد المدن الشریكة التي یحقق  
فیها الالجئون والمهاجرون  
والنازحون داخلیًا والعائدون  

 والمجتمعات المضیفة تدریجیاً 
إمكانیة الحصول على  

(ب) العمل  وضمان الحیازة،  (أ)
(ج) الخدمات  والالئق، 

األساسیة والخدمات االجتماعیة  
(د) السكن المالئم، والمستدامة، 

 (ه) السالمة واألمن.  و

   52 47 43 39 35 (أ) ضمان الحیازة عدد البلدان  دراسة استقصائیة أثر بشري
 42   39 35 31 28 (ب) عمل الئق
(ج) الخدمات  

األساسیة والخدمات  
 االجتماعیة المستدامة

49 55 62 68 75 

   53 48 44 40 36 (د) السكن المالئم
 75 68 62 55 49 (هـ) السالمة واألمن 
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عدد المجتمعات المضیفة التي 
تشارك فیها مجتمعات 

المهاجرین والالجئین والنازحین  
نشطة   مشاركةً داخلیًا والعائدین 

في األنشطة الثقافیة  
واالجتماعیة واالقتصادیة في  

 المدن الشریكة  

   75   70   65 60 50 - عدد المجتمعات دراسة استقصائیة أثر بشري

 اإلدماج االجتماعي المعزز والمجتمعات الشاملة للجمیع  :1-4النتیجة  -2

 ؛أ-16، و1-16، و3-11، و7-10 :. وعلى وجه التحدید الغایات16و 11و 10و 9تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة  (أ) 

 .من الخطة الحضریة الجدیدة 78و 77و 40و 33تسهم في الفقرات  (ب)

 األبعاد:

 ؛اإلدماج االجتماعي المعزز   (أ)

 .المجتمعات الشاملة للجمیع (ب)

 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

اإلدماج 
  االجتماعي

عدد السلطات المحلیة الشریكة التي تنفذ 
استراتیجیات وٕاجراءات لزیادة اإلدماج 

 المساحات العامةاالجتماعي واألمان في  
  أثر مؤسسي

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

 136 127 118 109 100 - عدد السلطات 

نسبة المدن والمجتمعات الشریكة 
المتضررة من األزمات التي تنفذ ُنهج 

التعافي الشاملة للجمیع والمستدامة  
والقائمة على األدلة التي تشجع اإلدماج 

االجتماعي، وعدم اإلقصاء، واالنتقال 

نتیجة 
 مؤسسیة

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

 % 70 % 65 % 60 % 60 % 42 - عدد البلدان 
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 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

إلى التنمیة المستدامة، بما یتماشى مع 
 )48( مبادئ إعادة البناء على نحو أفضل

 لف أحد عن الركبوضمان عدم تخ

عدد السلطات المختصة الشریكة التي  
تنفذ إدارة أراضي مالئمة للغرض المنشود 

منها من أجل تحقیق ضمان الحیازة 
 للجمیع

نتیجة 
 مؤسسیة

االستقصاءات 
 والمراقبة المیدانیة

 69   66 63   60 57 - عدد السلطات 

نسبة المدن الشریكة المتضررة باألزمات 
التي تدمج منع نشوب النزاعات وتوطید 

 السالم في عملیاتها المتعلقة بالتعافي

نتیجة 
 مؤسسیة

 % 70 % 60 % 50 % 50 %0 - عدد البلدان  دراسة استقصائیة

المجتمعات 
 الشاملة للجمیع

البلدان الشریكة التي تنفذ ُأطرًا عدد 
حضریة وطنیة (سیاسات وقوانین وخطط 
تنمیة مكانیة) تعتمد نهجًا شاملة للحوكمة 

 والتخطیط الحضریین 

نتیجة 
 مؤسسیة

استعراض 
 الوثائق

   30   28   26   24 22 - عدد البلدان 

عدد المدن الشریكة التي لدیها آلیات ذات 
المجتمع المدني طابع مؤسسي لمشاركة 

 الشاملة في التخطیط واإلدارة الحضریین

نتیجة 
 مؤسسیة

االستقصاءات 
 والمراقبة المیدانیة

 64   59   54 49 44 - عدد البلدان 

 تحسین مستویات المعیشة وٕادماج المهاجرین والالجئین والنازحین داخلیاً  :2-4النتیجة   -3

 ؛8-8و  7-10 :وتحدیدًا الغایتین، 16و 11و 10و 8تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 .من الخطة الحضریة الجدیدة 35و 30و 29تسهم في الفقرات  (ب)

 
 أجل التصدي لمواطن الضعف والصدمات المادیة واالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة. ود من إعادة البناء على نحو أفضل هو نهج للتعافي بعد الكوارث یقلل من التعرض للكوارث في المستقبل ویبني قدرة المجتمعات المحلیة على الصم   ) 48(
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 األبعاد

 :للمهاجرین والالجئین والنازحین داخلیًا والعائدینتحسین مستویات المعیشة   )أ(

 ،(التدابیر واالستجابات التي یقدمها المجتمع المضیف) والعائدیناألبعاد الفرعیة: تحسین مستویات المعیشة للمهاجرین والالجئین والنازحین داخلیًا  ‘1’
 ؛ متضرر)وتحسین مستویات معیشة العائدین (التدابیر واالستجابات في المجتمع ال

 :تحسین إدماج المهاجرین والالجئین والنازحین داخلیًا والعائدین (ب)

 .البعد الفرعي: السیاسات الفعالة ‘2’

 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 وحدة القیاس

المجموعة  
 الفرعیة

خط األساس 
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

المستهدفة  القیمة 
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

إدماج المهاجرین 
والالجئین والنازحین 

 داخلیًا والعائدین

عدد المدن الشریكة التي تدمج شواغل  
المهاجرین والالجئین والنازحین داخلیًا 

والعائدین والمجتمعات المضیفة في 
عملیاتها المتعلقة بالتخطیط واإلدارة 

 الحضریین 

نتیجة 
 مؤسسیة

االستقصاءات 
 والمراقبة المیدانیة

 75 70 65 60  42  - عدد البلدان 

 تعزیز قدرة البیئة المبنیة والبنى األساسیة على الصمود   :3-4النتیجة  -4

  ؛ب-13و 2-13، و5-11أ، و-9، و4-9، و1-9 :وعلى وجه التحدید الغایات ،13و 11و 9تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة   (أ)

 من الخطة الحضریة الجدیدة. 78و 77تسهم في الفقرتین  (ب)

 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس

خط 
األساس 

)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

 القیمة
المستهدفة  

)2023 ( 
تعزیز قدرة البیئة 

المبنیة والبنى 
التحتیة على  

  الصمود 

عدد المدن الشریكة التي تنفذ استراتیجیات 
القدرة على الصمود القائمة على األدلة  
المدمجة في عملیاتها للتخطیط واإلدارة 
 الحضریین بما یتماشى مع إطار ِسنداي

نتیجة 
 مؤسسیة

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

 120 100 80 60 42 - عدد البلدان 
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 النوع المؤشر الُبعد
التحقق من 

 البیانات
 المجموعة الفرعیة  وحدة القیاس

خط 
األساس 

)2019 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2020 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2021 ( 

القیمة 
المستهدفة  

)2022 ( 

 القیمة
المستهدفة  

)2023 ( 
 للحد من مخاطر الكوارث 

ودون الوطنیة الشریكة  عدد السلطات الوطنیة
التي تنفذ القوانین أو األنظمة أو أدوات إصدار  

 الشهادات المستدامة في مجال البناء

نتیجة 
 مؤسسیة

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

عدد  
 السلطات

 51 47 43 41 39 السلطات الوطنیة 

 70 60 50 40 30 السلطات دون الوطنیة

المدن الشریكة التي تنفذ استراتیجیات عدد 
محلیة للحد من مخاطر الكوارث بما یتماشى 

 مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 

نتیجة 
 مؤسسیة

استعراض 
الوثائق وٕاجراء 

الدراسات  
 االستقصائیة 

 120 100 80 60 42 - عدد البلدان 

 المجاالت المواضیعیة الشاملة: القدرة على الصمود والسالمة  -واو

 القدرة على الصمود -1

 النوع المؤشر
خط األساس 

)2019 ( 
القیمة المستهدفة  

)2020 ( 
القیمة المستهدفة  

)2021 ( 
القیمة المستهدفة  

)2022 ( 
القیمة المستهدفة  

)2023 ( 

بالقدرة على الصمود] نسبة السكان  [إذا أشار المشروع إلى أنه یتضمن عنصرًا یتعلق 
الُمدرجین في المشروع الذین یعتبرون جزءًا من مجموعة معرضة للضرر (بما في ذلك  

المهمشین و/أو الفقراء، واألقلیات العرقیة، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألطفال 
 المحرومون من رعایة الوالدین، وكبار السن الوحدانیون والمعالون وغیرهم)

 % 50 % 45 % 40 % 40 % 35 يأثر بشر 

[العدد الفعال من] األنشطة و/أو التوصیات و/أو التدخالت المتعلقة ببناء القدرة على  
 الصمود، التي تتضمنها خطط وسیاسات ومبادرات المدن الشریكة 

 120 100 80 60 42 نتیجة مؤسسیة
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 السالمة -2

 النوع المؤشر
خط األساس 

)2019 ( 
القیمة المستهدفة  

)2020 ( 
القیمة المستهدفة  

)2021 ( 
القیمة المستهدفة  

)2022 ( 
القیمة المستهدفة  

)2023 ( 

 بالمشروع/الموقع وستستخدم دراسة استقصائیة.سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصًا  أثر بشري نسبة السكان في المدن الشریكة الذین یشعرون بأنهم سیسلمون من العنف والتحرش في المساحات العامة

 95 87 80 74 70 نتیجة مؤسسیة عدد السلطات المحلیة الشریكة التي تنفذ استراتیجیات وُنهجًا مستدامة وشاملة للجمیع بشأن السالمة المحلیة  

 95 87 80 74 70 نتیجة مؤسسیة عدد السلطات المحلیة الشریكة التي تختبر وتنفذ أدوات السالمة الحضریة  

 95 87 80 74 70 نتیجة مؤسسیة عدد مؤسسات التدریب الدولیة والوطنیة الشریكة التي لدیها مناهج دراسیة عن السالمة للمدن 

الذین یقعون ضحایا للتحرش البدني أو الجنسي، خالل األشهر نسبة االنخفاض السنویة في أعداد األشخاص 
 %  2 %  2 %2 % 2  ال ینطبق  أثر بشري االثني عشر الماضیة، في كل مدینة من المدن الشریكة 

 قضایا اإلدماج االجتماعي -زاي

ح هذا القسم سوى المؤشرات ُتعمم قضایا اإلدماج االجتماعي وتنعكس في مؤشرات مواضیع أخرى عبر أطر النتائج، السیما من خالل جمع بیانات مصنفة. وبالتالي، ال یوض -20
 المؤسسیة التي تقوم علیها جهود تعمیم قضایا اإلدماج االجتماعي. 

 حقوق اإلنسان  -1

 النوع المؤشر
األساس خط 

)2019 ( 
القیمة المستهدفة  

)2020 ( 
القیمة المستهدفة  

)2021 ( 
القیمة المستهدفة  

)2022 ( 
القیمة المستهدفة  

)2023 ( 

عدد المنظمات الشریكة التي تعزز اإلنفاذ التدریجي للحق في التمتع بمستوى معیشي مناسب (بما في ذلك الحق  
وما إلى ذلك) بما   ، نظیفة وآمنة وصرف صحي نظیف وآمنفي السكن، والحق في الحصول على میاه شرب 

 یتماشى مع المبادئ التوجیهیة والُنهج لموئل األمم المتحدة

نتیجة 
 200 150 110 80 60 مؤسسیة

نتیجة  عدد المدن الشریكة التي یتاح فیها الحصول على المعلومات دون عوائق  
 150 108 88 58 48 مؤسسیة

نتیجة  عدد المدن الشریكة التي تنفذ مبادئ تحالف المدن للحقوق الرقمیة 
   40   30   20 10 0  مؤسسیة

المجدیة لجمیع شرائح السكان في عملیات اإلدارة عدد المدن الشریكة التي تنفذ ُنهجًا تشاركیة تكفل المشاركة 
 الحضریة 

نتیجة 
 200 150 120 90 62 مؤسسیة



HSP/EB.2020/9 

32 

 المسائل الجنسانیة  -2

خط األساس  النوع المؤشر
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

 100 90 80 75 71 نتیجة مؤسسیة المحلیة الشریكة التي تنفذ میزنة مراعیة للمنظور الجنسانيعدد السلطات 

عدد السلطات الوطنیة ودون الوطنیة الشریكة التي تكفل مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في 
 170 150 120 100 80 نتیجة مؤسسیة جمیع المبادرات المشتركة

في المائة كحد أدنى من   10األمم المتحدة التي لها میزانیة مخصصة (بنسبة نسبة مبادرات موئل 
 % 80 % 65 % 50 % 40 % 30 نتیجة مؤسسیة إجمالي المیزانیة) لألنشطة الخاصة بالمساواة بین الجنسین

 األطفال والشباب وكبار السن -3

خط األساس  النوع المؤشر
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

المستهدفة  القیمة 
)2021 ( 

القیمة المستهدفة  
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

 120 90 70 50 35 نتیجة مؤسسیة عدد المدن الشریكة التي تنفذ مبادرات تهدف إلى بناء مدن ومساحات مراعیة لألطفال والشباب

 80 55 30 15 0 مؤسسیةنتیجة  عدد المدن الشریكة التي لدیها مرافق وخدمات عامة متاحة لكبار السن 

   23   21   19   17 15  نتیجة مؤسسیة عدد المدن الشریكة التي تخصص میزانیات بلدیة استجابًة لالحتیاجات التي یحددها األطفال والشباب 

 اإلعاقة -4

خط األساس  النوع المؤشر
)2019 ( 

القیمة المستهدفة  
)2020 ( 

القیمة المستهدفة  
)2021 ( 

المستهدفة  القیمة 
)2022 ( 

القیمة المستهدفة  
)2023 ( 

عدد المدن الشریكة التي لدیها مرافق وخدمات عامة متاحة  
 120 70 35 10 0 نتیجة مؤسسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة، في المدن الشریكة، الذي یشعرون 
والمرافق  بأن لدیهم فرص متساویة في الوصول إلى األماكن 

 والخدمات العامة 
 .سیكون خط األساس والقیمة المستهدفة لهذا المؤشر خاصًا بالمشروع/الموقع أثر بشري
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 موئل األمم المتحدة كمركز لالمتیاز  -حاء

إلیها“ بشأن المسائل المتعلقة بعمله. وتعكس هذه المؤشرات أیضًا الدور الحافز لموئل  موئل األمم المتحدة إلى جهة قیادة فكریة ومنظمة ”ُیلجأ تحولتقیس المؤشرات التالیة  -21
 للتمیز، یجب أن یكون هناك استیعاب وتكرار األمم المتحدة في تیسیر الحضرنة المستدامة على الصعید العالمي. ویفترض هنا أنه لكي یكون موئل األمم المتحدة مركزًا مجدیًا وموثوقاً 

بما في ذلك داخل منظومة األمم المتحدة. ولذلك، تهدف المؤشرات الواردة في هذا الفرع إلى تسجیل استیعاب خبرة موئل  ،معیاري والتنفیذي/التجریبي في جمیع أنحاء العالملعمله ال
 التآزریة غیر المباشرة ونشر المعارف والدعوة.  األعمالطریق بل أیضًا عن  ،األمم المتحدة وحلوله المستدامة، ال عن طریق األعمال التآزریة المباشرة وحدها

  )49( استیعاب العمل المعیاري لموئل األمم المتحدة  -1

المتحدة ائمة بمبادئ موئل األمم وترصد المؤشرات الواردة في هذا الفرع استیعاب العمل المعیاري الرئیسي لموئل األمم المتحدة. وسیجري سنویًا تحدید وتجدید واستعراض ق -22
 ع البلدان والمدن والمنظمات الشریكة البیانات األولیة لهذه المؤشرات بناء على خطة لإلبالغ الطوعي. وكذلك تقاریره العالمیة الرئیسیة. وسُتجمِّ  ،التوجیهیة وأدواته

 تصنیف البیانات  طریقة جمع البیانات  العمل المعیاري الرئیسي الذي یتعین رصده المؤشر
المبادئ التوجیهیة  )50(البلدان والمدن التي تنفذ عدد 

 واألدوات الرئیسیة لموئل األمم المتحدة
تحدید واستعراض قائمة المبادئ التوجیهیة واألدوات 

 الرئیسیة سنویاً 
إجراء دراسة استقصائیة 

لمؤسسات مراكز التنسیق 
من خالل منبر الخطة 

 الحضریة الجدیدة

(التي) یرتبط به مجال (مجاالت) النتائج الذي  -
 (بها) مبدأ توجیهي واحد/أداة واحدة

 نوع الكیان الذي نفذ المبدأ التوجیهي أو األداة -
 بلد الكیان -

عدد (أ) عملیات التنزیل و(ب) االقتباسات من 
 المنشورات والتقاریر 

جمیع المنشورات والتقاریر المنشورة رسمیًا التي تعد بین 
 2023و 2020عامي 

مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به  - عبر اإلنترنتالتتبع 
 (بها) منشور/تقریر واحد

عدد الهیئات األكادیمیة التي أدمجت المبادئ 
التوجیهیة لموئل األمم المتحدة وأدواته والخطة 
 الحضریة الجدیدة في تعلیمها المهني الحضري 

التوجیهیة واألدوات تحدید واستعراض قائمة المبادئ 
 الرئیسیة سنویاً 

إجراء دراسة استقصائیة 
لمؤسسات مراكز التنسیق 

من خالل منبر الخطة 
 الحضریة الجدیدة

مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به  -
 (بها) مبدأ توجیهي واحد/أداة واحدة

 بلد الكیان -

عدد االستشهادات بموئل األمم المتحدة في 
 التقاریر العالمیة الرئیسیة

مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به  - استعراض الوثائق تحدید واستعراض التقاریر العالمیة الرئیسیة سنویاً 
 (بها) المحتوى المستشهد به

 
 الفضلى/السلیمة، وما إلى ذلك.مبادئ التوجیهیة والتقاریر والمشورة التقنیة والممارسات ) یشیر العمل المعیاري، على سبیل المثال ال الحصر، إلى المنتجات المعرفیة لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك المنشورات واألدوات وال49(

 أو عند اعتمادها في تنفیذ األنشطة التي تقودها الحكومة فیما یتعلق بالحضرنة المستدامة. ، ذة عند إدماجها في السیاسات و/أو االستراتیجیات الساریةفَّ نَ ) تعتبر المبادئ التوجیهیة أو األدوات مُ 50(
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 توسیع نطاق مشاریع موئل األمم المتحدة التشغیلیة/التجریبیة  -2

 تصنیف البیانات  البیانات طریقة جمع  المؤشر
النسبة المئویة لمشاریع موئل األمم المتحدة التي لها مرحلة 
مواصلة ممولة، ویجري فیها توسیع نطاق أو تكرار مشروع 

 تشغیلي تجریبي ورائد ومبتكر

 لي مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به (بها) المشروع األص - تقدیم التقاریر من مدیري المشاریع
 موقع المشروع األصلي  -
 موقع المشروع (المشاریع) الموسع(ة)/المكرر(ة)  -

عدد البلدان والمدن والمنظمات الشریكة التي كررت مشروعًا من 
المشاریع التشغیلیة التجریبیة والرائدة والمبتكرة لموئل األمم 

 المتحدة

إجراء دراسة استقصائیة لمؤسسات مراكز التنسیق  
 منبر الخطة الحضریة الجدیدةمن خالل 

 مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به (بها) المشروع األصلي  -
 موقع المشروع األصلي  -
 موقع المشروع (المشاریع) الموسع(ة)/المكرر(ة) -

عدد البلدان والمدن والمنظمات الشریكة التي كررت أفضل  
 موئل األمم المتحدةالممارسات/الحلول الناجحة التي روج لها 

إجراء دراسة استقصائیة لمؤسسات مراكز التنسیق  
 من خالل منبر الخطة الحضریة الجدیدة

 مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به (بها) المشروع األصلي  -
 موقع المشروع األصلي  -
 موقع المشروع (المشاریع) الموسع(ة)/المكرر(ة) -

 والتغییر في سیاق رؤیة األمین العام الدور الحافز  -3

 تصنیف البیانات  طریقة جمع البیانات  المؤشر
النسبة المئویة للمشاریع التي تُنفذ باالشتراك مع وكاالت األمم 

 المتحدة األخرى 
 مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به (بها) المشروع  - تحلیل حافظة موئل األمم المتحدة

المئویة للمشاریع التي تُنفذ مع شركاء آخرین غیر تابعین النسبة 
 لألمم المتحدة

 مجال (مجاالت) النتائج الذي (التي) یرتبط به (بها) المشروع  - تحلیل حافظة موئل األمم المتحدة
 نوع الشریك -

______________ 
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