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البعد 
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2030المجاالت بحسب ديباجة اجندة  مكونات مفهوم واستراتيجيات التنمية 

وأهداف التنمية المستدامة2030خطة التنمية المستدامة لعام 
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الترابط والتناسق بين أهداف التنمية المستدامة

Source: The Global Goals
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مستويات الترابط والتكامل–11الهدف 

الشمولية

األمان

القدرة على الصمود
(المرونة)

االستدامة

آمنةوشاملة للجميع 

مستدامةوقادرة على الصمود و

جعل المدن والمستوطنات البشرية: 11الهدف 

تتمحور هذه المفاهيم 

بشكل اإلنسانحول 

أساسي



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

مستويات الترابط والتكامل–11الهدف 
شرح الغاية الغاية

، قيرةورفع مستوى األحياء الفمالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، وخدمات أساسيةضمان حصول الجميع على مساكن 

2030بحلول عام 
1-11

سين السالمة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحنظم نقل مأمونة توفير إمكانية وصول الجميع إلى 

عيشون سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعلى الطرق، وال

2030في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 

2-11

جميع البلدان فيتخطيط وإدارة المستوطنات البشرية الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على التوسع الحضري تعزيز 

2030على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام
3-11

حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالميتعزيز الجهود الرامية إلى  4-11

ائر االقتصادية التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخس

متصلة بالمياه، مع ، بما في ذلك الكوارث الالكوارثالمباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب 

2030التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام

5-11

فايات ، بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة ناألثر البيئي السلبي الفردي للمدنلحد من ا

2030البلديات وغيرها، بحلول عام
6-11

سيما ويمكن الوصول إليها، والاستفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع وفير سبل ت

2030بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام
7-11

األمانالشمولية

القدرة على
الصمود

االستدامة
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من أهداف التنمية المستدامة واألهداف األخرى5الترابط بين الهدف 

مرأالجنسينبينالمساواة

التنميةألهدافأساسي

المستدامة

Source: UN Women
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أهدافها وأولوياتها–الخطة الحضرية الجديدة 

يحتاجماعلىاألهدافتركزوبينما•

ريةالحضالخطةتركزتحقيقه،إلىالعالم

هاأنكماتحقيقه،كيفيةعلىالجديدة

نطاقلتوسيعمتكاملةطريقةتوفر

قتحقينحوالمساروتسريعالتأثير

.المستدامةالتنميةأهداف

اأيض ُّالجديدةالحضريةالخطةتُعد ُّ•

الخططوغاياتأهدافلتحقيقمفتاًحا

ناءباالعتجميعهاتتسموالتياألخرى،

.مهمةوإقليميةحضريةبأبعاد

Source: https://w ww.unescwa.org/ar/publications/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A D%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A F%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%B1
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أصحاب المصلحة-ر الخطة الحضارية يتطو
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أهداف التنمية المستدامةوالخطة الحضرية الجديدةالترابط واالتساق بين 

ة أهداف التنمية المستدامة والفقرات والمفاهيم من الخطباألهداف المرتبطة 
الحضرية الجديدة 

األهداف

، 55، 42، 39، 35، 34، 32، 27، 26، 15، 14: (13-12-11)الخطة الحضرية الجديدة 
92 ،100 ،155  .

ة للمرأة وتمتعها والتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق كفالة المشاركة الكاملة والفعليين الجنسين المساواة ب•

بحقوق متساوية  في جميع الميادين بما يشمل الوظائف القيادية على جميع مستويات صنع القرار

جريـن ذوي العاقـة والمهاشـخاصوالشـباب وكبـارالسـن واألطفـالاألوحقـوق واحتياجـات النسـاءراعـيتخدمـات•

.يفـةحقـوق واحتياجـات الفئـات الضعوالمجتمعـات المحليـة، حسـب االقتضـاء، وكذلـكاألصليـةوالشـعوب

المساواة بين الجنسين: 5الهدف 

.120، 119، 73، 72، 71، 34: (13-11)الخطة الحضرية الجديدة 

وشـبه ية ضرالمناطـق الحتشـجيع الحفـظ واالسـتخدام المسـتدام للميـاه، عـن طريـق إصالح المـوارد المائيـة في •

ميـاه، وزيـادة مـع التقليـل مـن الميـاه المسـتعملة ومعالجتهـا، والتقليـل مـن فقـدان ال، والمناطـق الريفيـةضرية الح

.العتبـارفي تخزينهـا واسـتبقائها واسـتعادتها، مـع أخـذ دورة المـاء

الصيانـة ذلـكفي بمـا تزويـد مرافـق الميـاه والـرف الصحـي العامـة بالقـدرة عـى تنفيـذ نظـم إدارة ميـاه مسـتدامة •

ــى دريجيــاً عتيـة، مـن خـال تنميـة القـدرات، بهـدف القضـاءضرساسـية الحاألالمسـتدامة لخدمـات الهيـاكل

ظافـة والنأوجــه عــدم المســاواة وإتاحــة ميــاه الــشرب المأمونــة والميســورة التكلفــة ومرافــق الــرف الصحــي

.الصحيـة المالئمـة والمنصفـة للجميـع بصـورة شـاملة ومنصفـة

المياة النظيفة والنظافة الصحية: 6الهدف 
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أهداف التنمية المستدامةوالخطة الحضرية الجديدةالترابط واالتساق بين 

ة أهداف التنمية المستدامة والفقرات والمفاهيم من الخطباألهداف المرتبطة 
الحضرية الجديدة 

األهداف

.  121، 75، 66، 54، 44، 34: (13-11)الخطة الحضرية الجديدة 

ــة والمتعلقــة والتقليــل مــن التكلفــة الماليــة والبيئي، توليـد واسـتخدام الطاقـة المتجـددة والميسـورة التكلفـة•

رار االحتواالزدحـام، وتلـوث الهـواء، وآثـار جـزر ، تحقـق الكفـاءةالتي البالصحــة العامـة لوسـائل التنقـل

.، والضوضاءالحضرية

ســتدامة المتشـجيع الحكومـات الوطنيـة ودون الوطنيـة والمحليـة، حسـب االقتضـاء، عـى تطويـر مصـادر الطاقـة•
الطاقـةخداماســتفيواســتخدام أســاليب البنــاء ذات الكفــاءةني والمتجــددة والميســورة التكلفــة، وإقامــة المبــا

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: 7الهدف 

.133، 60، 59، 58، 57، 56، 53، 47، 43، 29:(13)الخطة الحضرية الجديدة 

نتجــة والمتحقيــق النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، مــع توفــير العمالــة الكاملــة•

وأن ، مةيــة المســتداضروالحقليميــةأســاس مــن عنــارص  التنميــة االصر والعمــل االلئــق للجميــع، هــو عنــ

س فيهــا حيــاة يعيــش النــا، يــة ينبغــي أن تكــون أماكــن لتحقيــق تكافــؤ الفــرصشرالمــدن والمســتوطنات الب

.صحيــة ومنتجــة يســودها الرخــاء ويحققــون فيهــا تطلعاتهــم

يمـة مـن خـال القطاعـاتذات القانتقالهـا التدريجـي نحـو رفـع النتاجيـة،فييــةضرقتصـادات الحاإلمـؤازرة ودعـم •

ذلـك فيار، بمـا بتـكالمضافـة المرتفعـة، وذلـك عـن طريـق تشـجيع التنويـع والتطويـر التكنولوجـي والبحـوث واال

مسـتدامة قـة ومنتجـة، بسـبل منهـا تشـجيع الصناعـات الثقافيـة والبداعيـة والسـياحة الإلخلـق وظائـف جيـدة و
.تراثسـتعراضية وأنشـطة حفـظ الـوالفنـون اال

العمل الالئق ونمو االقتصاد: 8الهدف 
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أهداف التنمية المستدامةوالخطة الحضرية الجديدةالترابط واالتساق بين 

ة أهداف التنمية المستدامة والفقرات والمفاهيم من الخطباألهداف المرتبطة 
الحضرية الجديدة 

األهداف

.143، 115، 101، 80، 79، 71، 69، 68، 67، 65، 63:(13)الخطة الحضرية الجديدة 

مــدن الى مسـتوىلالبعيـد، ودعـم إجـراء تقييمـات عـإلىدعـم عمليـة تخطيـط التكيـف عـى المـدى المتوسـط •

امــجبرـات والوإثــراء خطــط التكيــف والسياسـوالتضرر من آثاره، لتحديــد قابليتهــا للتأثــر بتغــير المنــاخ

يـف القائـمـى الصمـود، بوسـائل منهـا اسـتخدام التكليـة القـدرة عضرتكسـب سـكان المناطـق الحتي جـراءات الـواإل

.يكولوجــيى  النظــام اإللعــ

ي فإدمـاج الحـد مـن مخاطـر الكـوارث واعتبـارات وتدابـير التكيـف مـع تغـير المنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره •

لعمريـة المراعيـة اللعتبـارات ااألراضي وعمليـات تخطيـط وتطويـر، يـةضرعمليـات التخطيـط والتنميـة الح
حتبـاس الحـراريذلـك انبعاثـات غـازات االا في مبوالجنسـانية، 

العمل المناخي: 13الهدف 

.154، 153، 149، 148، 126، 96، 92:(13)الخطة الحضرية الجديدة 

ــة، حســب يضرعمليــات التنميــة الحفي أصحــاب المصلحــة المتعدديــنين ســتخدام المنهجــي للــشراكات بــاال•

ــادئعــن المبالً االقتضــاء، مــع وضــع سياســات واضحــة وشــفافة، وأطــر وإجــراءات ماليــة وإداريــة، فضــ
.أصحــاب المصلحــة المتعدديــنين التوجيهيــة للتخطيــط للــشراكات بــ

عقد الشراكات لتحقيق : 17الهدف 

األهداف
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11والهدف الخطة الحضرية الجديدةالترابط واالتساق بين 

من أهداف التنمية المستدامة والفقرات 11األهداف المرتبطة بالهدف 
والمفاهيم من الخطة الحضرية الجديدة 

11غايات الهدف 

112 ,110 ,108 ,107 ,99 ,70 ,61 ,46 ,34 ,33 ,32 ,31: (12)الخطة الحضرية الجديدة 

شـية  توفير خيارات السكن  لمختلــف فئــات الدخــل  في المجتمع وتحسين الظـروف المعي•
لألشـخاص المشرديـن 

تحقيـق المهـارات والعمـل، مـن أجـل زيـادة النتاجيـة وإتاحــة فــرص التعليــم للشــباب، وتنميــة •
الرخـاء المشـترك

امـج المسـتدامةبرالوإلضافي الدعــم لمخططــات اإلســكان ا•
األولوية لإلسكانتعطـيوالشـاملة الـتي

ضمان حصول الجميع على مساكن 11.1

وآمنة وميسورة وخدمات أساسية مالئمة 

حلول ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بالتكلفة،

2030عام 

115 ,114 ,113 ,54 ,50 ,48:(6)الخطة الحضرية الجديدة

أصحاب المصلحة بين جميعالمشـاركة الفعالـة والتعـاون•
المعنين 

الحضر والريف والوصل بينهما ينتشـجيع التفاعـل بـ•
حتياجـات جميـع النـاس مـن الطاقـة والنقـلاباهتمـام خـاص •
حضرية تشمل أنظمة نقــل بــرية وبحــرية آمنــةحصــول الجميــع عــى أنظمة نقل •

م توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظ11.2

ول نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوص

السالمة على إليها ومستدامة، وتحسين 

ل توسيع نطاق النقسيما من خالل ، والالطرق

مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات العام، 

ة األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هش

والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

2030وكبار السن، بحلول عام 
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11والهدف الخطة الحضرية الجديدةالترابط واالتساق بين 

من أهداف التنمية المستدامة والفقرات 11األهداف المرتبطة بالهدف 
والمفاهيم من الخطة الحضرية الجديدة 

11غايات الهدف 

160 ,157 ,156 ,155 ,149 ,92 ,42 ,41 ,40 ,39 ,29:(11)الخطة الحضرية الجديدة 

في المجتمعات المحلية األكثرعرضة للكـوارثحشـد ااإلسـتثمارات•
تقديـم الخدمـات المالئمة وتوفـير السـكن وإتاحـة فـرص العمـل الالئق•
المـدن والمسـتوطنات البشريـةفيإقامـة بيئـة سـليمة وصحيـة وشـاملة للجميـع وآمنـة •

يع تعزيز التوسع الحضري الشامل للجم11.3

تخطيط وإدارة والمستدام، والقدرة على 

لى في جميع البلدان عالمستوطنات البشرية 

نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، 

2030بحلول عام

109 ,100 ,67 ,56 ,55 ,53 ,37: (7)الخطة الحضرية الجديدة 
وخضراءتشـجيع إقامـة مسـاحات عامـة آمنـة ومتاحـة للجميـع ومفتوحـة•

وتتسـم بالجـودة
إقامــة مجتمعــات صحيــة عــن طريــق إتاحــة خدمــات عامــة مناســبة •

وشــاملة للجميــع وجيــدة
قتصاديـةالنتاجيـة االزيـادة ا•

وفير سبل استفادة الجميع من مساحات ت11.7
ويمكن أماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع خضراء و

ال سيما بالنسبة للنساء واألطفالوصول إليها، وال
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول 

2030عام
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والمؤشرات ذات الصلةالخطة الحضرية الجديدةإطار رصد 

الخطة الحضرية إطار رصد يتماشى 
مع أهداف التنمية المستدامة الجديدة 

المبادئ التوجيهية إلعداد "مع و
ةالحضريالخطةالتقارير حول تنفيذ 

واألدوات المختلفة األخرى " ةالجديد
التي يتم تطويرها للرصد الحضري 

.ألهداف التنمية المستدامة

في هذا السياق ، يعكس أكثر من نصف
المقترحة حاليًا 77المؤشرات الـ 

ةالجديدةالحضريالخطةإلطار رصد 
ات مستويات مختلفة من تصنيف البيان

أي شخص أو إهماللضمان عدم 
.مكان

(VLR)والتقرير الطوعي المحلي (VNR)ترابط بين التقريرالطوعي الوطني 
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والمؤشرات ذات الصلةالخطة الحضرية الجديدةإطار رصد 

االزدهار 

الحضري 

المستدام 

والشامل 

والفرص للجميع

اإلدماج 

االجتماعي 

والقضاء على 

الفقر

التنمية الحضرية 

المستدامة بيئيا 

والمرنة

التنفيذ الفعالةااللتزامات التحويلي

وسائل التنفيذ
بناء هيكل 

الحوكمة

تخطيط وإدارة 

التنمية المكانية 

الحضرية

فئات فرعية3
مؤشرات23

فئات فرعية2
مؤشرات9

فئات فرعية2
مؤشرات17

فئات فرعية6
مؤشرات18

فئات فرعية7
مؤشرات12

فئات فرعية3
مؤشرات8

منجزءهيالمستدامةالتنميةأهدافإطار رصد ومتابعة مؤشراتمن٪40منيقربما•

الخطة الحضرية الجديدةرصدإلطارالمقترحةاألساسيةالمؤشرات

ستدامةالمالتنميةأهدافرصدفيمباشربشكليساهمسوفالخطة الحضرية الجديدة رصدإن•

.صحيحوالعكس
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والمؤشرات ذات الصلةالخطة الحضرية الجديدةإطار رصد 
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والمؤشرات ذات الصلةالخطة الحضرية الجديدةإطار رصد 



شكرا

سكينة النصراوي. د
ملف التنمية الحضرية المستدامةمديرة 

مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في اإلسكوا
al-nasrawi@un.org

mailto:al-nasrawi@un.org

