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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر. 0

0.A الهدف . 

 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان١الهدف 

0.B.   الغاية 

والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية، كفالة تمتع جميع الرجال     ٤-١الغاية 

وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية 

تكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، وال

 ٢٠٣٠الصغر، بحلول عام 

0.Cالمؤشر . 

 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية ١-٤-١المؤشر 

0.D. السلسلة  

0.E.   تحديث البيانات الوصفية 

 2021مارس /آذار

0  .Fالمؤشرات ذات الصلة . 

 الوصول الى المؤشرات ذات الصلة

خدمات مياه الشرب  نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة ١-١-٦

 األساسية

السليمة لخدمات الصرف الصحي، و )ب( مرافق غسل نسبة السكان الذين يستفيدون )أ( من اإلدارة  ١-٢-٦

 اليدين بالصابون والمياه
خدمات الصرف 

 الصحي األساسية
نسبة السكان الذين يستفيدون )أ( من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، و )ب( مرافق غسل  ١-٢-٦

 اليدين بالصابون والمياه
خدمات النظافة 

 األساسية
النفايات الصلبة للمدن، التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً على نحو كاف، من مجموع نسبة  ١-٦-١١

 النفايات الصلبة للمدن، حسب المدينة
 جمع النفايات

نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع  ١-١-٩

افر لهم وسائل النقل العام المناسبة، حسب الجنس والعمر نسبة السكان الذين تتو ١-٢-١١الفصول  

 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 التنقل والنقل

 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء ١-١- ٧
 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين ٢-١- ٧

 الطاقة الحديثة

 الهاتف المحمول حسب الجنس  نسبة األفراد الذين يملكون ١-ب-٥

 التكنولوجيا المحمول حسبنسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف  ١-ج-٩
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و )ب( في نهاية المرحلة االبتدائية؛ و )ج( في  ١- ١- ٤

‘ 1التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في ’نهاية المرحلة األولى من 

 ‘ الرياضيات، حسب الجنس2القراءة، و ’

 التعليم

بّيت حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق  15-49نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ) ١-٧-٣ سنة( والالتي لُ

  حديثة

 الســـــكان المســـــتهدفين المشـــــمولين بالخدمات الصحية األساسيةنســـــبة  ١-٨-٣  

 الصحة

0.g.   المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UN-Habitat) برنامج األمم المتحدة للموئل

 

 البيانات  اإلبالغ عن.  1

1.Aالمنظمة . 



 2021آذار/مارس   آخر تحديث:

 (UN-Habitat) 

 

 والتصنيفاتالتعريف والمفاهيم  .  2

2.A. التعريف والمفاهيم 

 :التعريف والمفاهيم

 .تم تحديد المفاهيم الرئيسة التالية لدعم المؤشر في سياق القضاء على الفقر

 

إلى أنظمة توفير الخدمات العامة التي تلبي االحتياجات األساسية لإلنسان بما في ذلك مياه الشرب   الخدمات األساسيةتشير  

وبناءً عليه،   .والصرف الصحي والنظافة والطاقة والتنقل وجمع النفايات والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات

جيل هذه المكونات في مختلف المؤشرات المستقلة ألهداف  مكونات. يتم تس  9سوف يعتمد مؤشر الخدمات األساسية على 

من أو ستكون مماثلة   ستستنتج ١-٤-١التنمية المستدامة، مما يعني أن مفاهيم وتعريفات مؤشر أهداف التنمية المستدامة  

 لتلك الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المحددة.
 

 الخدمة الكافية ذات األسعار المعقولة بشكل موثوق وبجودة كافية. يعني توفّرالوصول إلى الخدمات األساسية إّن 
 

توفّر مياه الشرب من مصدر ُمحسّن مع فترة تجميع ال  الوصول إلى خدمات مياه الشرب األساسية ويشير (1 إلى 
المياه المنقولة باألنابيب   وتشمل المصادر المحسّنة؛ دقيقة للرحلة ذهابًا وإيابًا مع فترة انتظار الدّور.  30تزيد عن  

أو اآلبار أو اآلبار األنبوبية أو اآلبار المحفورة المحمية أو الينابيع المحمية والمياه المعبأة أو المسلّمة. ويستند هذا 
  :١-١-٦ أهداف التنمية المستدامة  وهو األساس لمؤشرفي برنامج الرصد المشترك سلم مياه الشرب التعريف إلى 

من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة  ةنسب   السكان الذين يستفيدون 
 

 

إلى استخدام المرافق المحسنة التي ال تتم مشاركتها مع  الوصول إلى خدمات الصرف الصحي األساسية يشير (2

خزانات   تشمل المرافق المحسّنة أنظمة التدفق / التدفق على شبكات المجاري عبر األنابيب أو  األسر األخرى.

، (المحسّنة المهّواةمراحيض الحفر  )ذات البالطة  مراحيض الحفر  و  الصرف الصحي أو مراحيض الحفر؛

ساس  األسلم الصرف الصحي في برنامج الرصد المشترك وهو   يستند هذا التعريف إلىو  والمراحيض السّمادية .أ

يستفيدون )أ( من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف نسبة السكان الذين   :١-٢-٦أهداف التنمية المستدامة  لمؤشر  

 الصحي، و )ب( مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

 

والماء. الوصول إلى مرافق النظافة األساسية يشير (3 قد  إلى توفر مرفق لغسل اليدين في أماكن العمل بالصابون 

بحنفيات وصنابير صغيرة   ودالءتكون مرافق غسل اليدين ثابتة أو متنقلة وتشمل حوضًا بماء الصنبور  مزودة 

يشمل الصابون ألواح الصابون والصابون السائل ومساحيق  وأباريق أو أحواض مخصصة لغسل اليدين.

غسل اليدين    موادالتنظيف والمياه التي تحتوي على الصابون ولكنه ال يشمل الرماد أو التراب أو الرمال أو 

أهداف التنمية  لمؤشر  ة في برنامج الرصد المشترك وهو األساس  يستند هذا التعريف سلم النظاف األخرى.

نسبة السكان الذين يستفيدون )أ( من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، و )ب( مرافق  :١-٢-٦المستدامة  

والمياه  غسل اليدين بالصابون 

 

 

بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يظل تحقيق الوصول الشامل إلى مياه الشرب األساسية والصرف 

بأمان"، وهو  من  ٢-٦و   ١-٦ الغايةالصحي والنظافة أولوية عالية، مما سيساعدهم على الوصول إلى "الخدمات المدارة 

 .أهداف التنمية المستدامة
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والتكنولوجيا التي تحددها أهداف معدل    وقود النظيف والتكنولوجياالوصول إلى اليشير   (4 إلى استخدام الوقود 

االنبعاثات وتوصيات الوقود المحددة )أي ضد الفحم والكيروسين غير المعالجين( المدرجة في اإلرشادات 

سيتم التقاط هذا المكون من  المعيارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء الداخلي: احتراق الوقود المنزلي.

والتكنولوجيا : ٢-١-٧مؤشر أهداف التنمية المستدامة    خالل نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود 

 النظيفين

 

إلى القدرة على الوصول إلى جميع الطرق الجوية في السياق الريفي )المؤشر  الوصول إلى التنقل األساسي يشير (5
وسائل النقل العام في السياق الحضري )المؤشر   ١-١-٩   1- 2-11من أهداف التنمية المستدامة( أو الوصول إلى 

   .ر أعالهيجب أن يكون احتساب "الوصول إلى التنقل األساسي" مزيًجا مما ذك من أهداف التنمية المستدامة(.

 السياق الريفي  •

من أهداف التنمية المستدامة " نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من    1-1-9من أجل التآزر مع المؤشر  

لقياس النسبة المئوية    (RAI) طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول "، تمّ اقتراح استخدام مؤشر الوصول الريفي

  20الذين يعيشون على بعد أقل من كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول )أي ما يعادل مسافة للسكان 

من أجل القضاء على الفقر، يجب أن تكون المجتمعات مرتبطة بالفرص االجتماعية   .دقيقة سير على االقدام(  25إلى 

تذاب خدمات نقل عام موثوقة وبتكلفة معقولة. وفي العديد واالقتصادية من خالل طرق صالحة للمرور في كّل الفصول واج

من المناطق، قد تكون ممرات المشاة اآلمنة وجسور المشاة والممرات المائية مطلوبة مع وجود الطرق أو كبديل لها. 

  (RAI - استنادًا إلى مؤشر الوصول الريفي) وبهدف التبسيط فقط، تم التركيز بشكل خاص على الطرق في هذا التعريف

ألن النقل البري يعكس إمكانية الوصول للغالبية العظمى من الناس في السياقات الريفية. أما في الحاالت األخرى التي تكون 

أظهر الوصول إلى  .فيها مثالً سبل النّقل المائي هي السّائدة، سيتم تعديل التعريف وسياقه ليعكس هذه الجوانب ويلتقطها

تأثيرات على الحدّ من الفقر وله عالقة قوية بالنتائج التعليمية واالقتصادية والصحية )"النقل كعامل التنقل بعضًا من أكبر ال

ومع ذلك، تتم مراجعتها حاليًا -تعتمد منهجية مؤشر الوصول الريفي الحالية على بيانات مسح المستوى األسري  .تمكيني"(

بهدف إنشاء أداة أكثر دقة في فهرس قائم على نظام المعلومات الجغرافية يستغل الت قدم في التكنولوجيا الرقمية، وذلك 

يستفيدون على قدم المساواة من  .وفعالية من حيث التكلفة وكافتراض أساسي واقعٍ، من الواضح أن النساء والرجال 

 .الوصول إلى الطرق الصّالحة لالستعمال في جميع الفصول

 السياق الحضري  •

من أهداف التنمية المستدامة    1-2-11ل إلى وسائل النقل باستخدام منهجية المؤشر يتم قياس السياق الحضري للوصو 

واألشخاص ذوي اإلعاقة-  ."أي "نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس 

 (كونها الجهة الراعية UN-Habitat برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريّة) منهجية البيانات الوصفية متوفرة

وتستخدم مزيًجا من التحليل المكاني والنوعي. فمن أجل تحديد السكان الذين يتم تقديم الخدمة لهم، يتم استخدام مخزن 

نحن نعلم  والديموغرافية. متر حول كل محطة للنقل العام ويُضاف إلى البيانات االجتماعية  500مؤقت للبيانات يغطّي

 لما سبق، يتمّ  وإتماماً  المكاني ال يكفي وال يعالج البعد الزمني المرتبط بتوافر وسائل النقل العام. أن قياس الوصول

تعقّب معلمات أخرى لتتبع هدف النقل المتعلق بازدحام الشارع/ عدد التقاطعات، القدرة على تحمل التكاليف، أو  

 الجودة من حيث السالمة، ووقت السفر، والوصول الشامل.

 

إلى إمكانية وصول السكان إلى خدمة موثوقة لجمع النفايات،  الوصول إلى خدمات جمع النفايات األساسية يشير (6
بمؤشر أهداف التنمية المستدامة    بما في ذلك خدمات القطاعين الرسمي وغير الرسمي. نسبة    ١-٦-١١يرتبط هذا 

كاف، من مجموع النفايات الصلبة للمدن، حسب النفايات الصلبة للمدن، التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً  على نحو 

وتشمل   قد تحصل "خدمة جمع النفايات" "من الباب إلى الباب" أو عن طريق اإليداع في حاويات خاصّة. .المدينة

عملية "جمع النفايات" الجمع إلعادة التدوير وكذلك الجمع للمعالجة والتخلص )بما في ذلك على سبيل المثال جمع  
كما تعني "الخدمة الموثوقة" عملية الجمع المنتظم   اد القابلة إلعادة التدوير من قبل مشتري النفايات المتجولين(.المو 

يتم   ويعتمد التردد على الظروف المحلية وعلى أي عمليات الفصل المسبقة للنفايات.- على سبيل المثال، غالبًا ما 

ا في المناخات المدارية ألسباب تتعلق بالصحة العامة، وبشكل عام جمع النفايات المختلطة والنفايات العضوية يوميً
 قد يتم جمع المواد القابلة إلعادة التدوير الجافة المفصولة المصدر بوتيرة أقل.و  يتم جمعها أسبوعيًا على األقل؛
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الداخلية  إلى الوصول لخدمات التي تغطي خدمات الطوارئ الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسيةيشير   (7
، واالستشفاء الداخلي ورعاية الطبيب، والخدمات الطبية الخارجية، وخدمات المختبر واألشعة، وخدمات والخارجية

الصحة الوقائية. كما تمتد خدمات الرعاية الصحية األساسية أيضًا إلى الوصول إلى عالج محدود لألمراض العقلية  

هذا مرتبط وسيتم قياسه  يا التي تحددها وزارات الصحة المحلية والوطنية.وإدمان المواد المخدرة وفقًا للمعايير الدن
بالخدمات   ١-٨-٣   أهداف التنمية المستدامةمن خالل مؤشر   المســـــتهدفين المشـــــمولين  نســـــبة الســـــكان 
 الصحية األساسية

 

إلى الوصول إلى الخدمات التعليمية التي تزود جميع المتعلمين بالقدرات التي   الوصول إلى التعليم األساسييشير   (8

يحتاجونها ليصبحوا منتجين اقتصاديًا ولتطوير سبل العيش المستدامة والمساهمة في المجتمعات السلمية  

  ١- ١-  ٤المستدامة  هذا مرتبط وسيتم قياسه من خالل مؤشر أهداف التنمية   والديمقراطية وتعزيز رفاهية الفرد.

نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و )ب( في نهاية المرحلة االبتدائية؛ و )ج( في نهاية المرحلة  

‘ القراءة،  1األولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في ’

 ‘ الرياضيات، حسب الجنس2و ’

 

يُعّرف  يشير إلى إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ذات النطاق العريض. ى خدمات المعلومات األساسيةالوصول إل (9

ثانية. واألنواع الرئيسة   / كيلوبايت 256النطاق العريض بأنه التقنيات التي توفر سرعات تنزيل معلن ال تقل عن 
، ومودم الكبل، والخطوط DSL، كخدمة  ( شبكة النطاق العريض الثابت )السلكي(1لخدمات النطاق العريض هي:  

المؤجرة عالية السرعة، واأللياف إلى المنزل / المبنى، وخطوط الطاقة وغيرها من شبكات النطاق العريض الثابت 
( شبكة النطاق  3 ؛WiMAX  ،CDMA( شبكة النطاق العريض الثابت )الالسلكي( لألرض، مثل  2 )السلكي( ؛

جيغابايت على 3( شبكة النطاق العريض لألجهزة المحمولة )بسرعة 4 تلي( ؛العريض الساتلية )عبر اتصال سا
النّقّالة   لالتصاالت  العالمي  كالنّظام  هاتفUMTSاألقل،  عبر  لألجهزة 5و    مدمج (  العريض  شبكة النطاق   )

العالمي لالتصاالت النّقّالة  3المحمولة )بسرعة  بطاقة )مثل بطاقة  UMTSجيغابايت على األقل، كالنّظام  ( عبر 
SIM    مودم أو  كمبيوتر(  في جهاز  أهداف التنمية    .USBالمدمجة  مؤشر  من خالل  وسيتم قياسه  مرتبط  هذا 

 .التكنولوجيا  المحمول حسبنسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف   ١-ج-٩ المستدامة
 

2.B. وحدة القياس 

ب  نستها هي  لبيانات الوصفية األصلية. غالبيلمن لوحة المعلومات مع وحدة القياس  ًً اكل مقياس جزء  يشكل ينطبق.  ال

 .مئوية

 

2.C. التصنيفات 

 .راجع البيانات الوصفية األصلية لكل مقياس من المقاييس في لوحة المعلومات :ينطبقال 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

المصدر الرئيس لبيانات هذا المؤشر في مسوح األسر المعيشية، بما في ذلك المسوح الديمغرافية والصحية،  يكمن  

واليونيسيف وبرنامج األمم  والدراسات االستقصائية المتعددة المؤشرات، ودراسة قياس مستويات المعيشة، والبنك الدولي، 

تم أيضاً وصف مصادر البيانات هذه في البيانات الوصفيّة المختلفة  المتحدة اإلنمائي، والتعدادات والبيانات اإلدارية. ي

للمؤشرات التأسيسية ألهداف التنمية المستدامة. كما يتم اشتقاق الكثير من البيانات التي تمت معالجتها مسبقًا من مؤشرات 

ت المعالجة مسبقًا من مؤشرات أهداف اشتقاق الكثير من البيانا يتم أيضاً   .أهداف التنمية المستدامة التي تشكل هذا المؤشر

  التنمية المستدامة التي تشكل هذا المؤشر.
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3.B. طريقة جمع البيانات  

 .سيتم جمع البيانات من البلدان حول المؤشرات المكونة التي قاموا بمعالجتها ونشرها

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

واإلبالغ عنه على  سنوات لكل منهما. يجب أن يكون القياس    5إلى   3فترات منتظمة من  يمكن تكرار رصد المؤشر 

بحيث تكون التكاليف غير معقولة وال سيما على المستوى  كثيراً  على أساس عالمي، أي أنه ليس مكلفاً  واإلبالغ ممكناً 

 .الوطني

 

3.Dالجدول الزمني لنشر البيانات. 

 سنواتكل ثالث الى خمسة  

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

UN-HABITAT    والوكاالت الداعمة المختلفة مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، ومصرف التنمية

  األفريقي، والبنك اإلسالمي للتنمية، والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، وبنك التنمية اآلسيوي، والجهات المانحة الثنائية

 (، إلخGDZ اون الدولي، و اليابانية للتع  الوكالة)

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

تقود الوكاالت اإلحصائية الوطنية وفرق إدارة المدينة عملية التجميع واإلبالغ على المستوى الوطني. يتولى موئل األمم 

التعاونية للعديد من المؤسسات الدولية المتحدة قيادة التقارير العالمية واإلقليمية. يتم دعم جمع البيانات من خالل الجهود 

)موئل األمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي، مصرف التنمية األفريقي، البنك اإلسالمي للتنمية، البنك  

،   JICAلدولياألوروبي لإلنشاء والتعمير، بنك التنمية اآلسيوي( والجهات المانحة الثنائيّة )الوكالة اليابانية للتعاون ا

GDZ إلخ ،.) 

3.G. التفويض المؤسسي 

 .في البيانات الوصفية األصلية حيث ظهرت المؤشرات في لوحة المعلومات هذه وتم توفيرها مشار اليه: هذا  ال ينطبق

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

أبعاد كثيرة. إلى   للفقِر  االفتقار  يقتصر األمر على  بشكل  ال  العيش  إلى فرص  فحسب، بل أيضًا االفتقار  الرفاهية المادية 

دوالر أمريكي يوميًا باستخدام معادل القوة الشرائية   1.90ليكون    2015تم تحديث خط الفقر الدولي المدقع في عام   مقبول.
من مياه   (.WB 2015)  2011لعام   المدقع الحرمان  يشمل العيش تحت خط الفقر  والصرف غالبًا ما  الشرب المأمونة، 

والرعاية  المعلومات،  وتكنولوجيا  االقتصادية،  للموارد  والتنقل المستدام  الطاقة الحديثة،  إلى  والوصول  الصحي المالئم، 
التغذية، ومحدودية الوصول إلى  وسوء  إلى ذلك. كما أّن الفقر هو أيضًا مظهر من مظاهر الجوع  الصحية، والتعليم، وما 

والخدم صنع  التعليم  عملية  في  المشاركة  إلى  االفتقار  وكذلك  واإلقصاء  االجتماعي  والتمييز  األخرى  األساسية  ات 
بسبل العيش وصوالً  القرار. بمعنى آخر، للفقر أبعاد متعددة ويغطي العديد من جوانب الحياة من الوصول إلى الفرص مروراً 

 إلى سبِل البقاء.
  

فتأمين الحصول على الخدمات  المؤشر على "الحصول على الخدمات األساسية". من بين مظاهر الفقر المختلفة، يركز هذا
األساسية مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي والطاقة المستدامة والتنقل والسكن والتعليم والرعاية الصحية  
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يساعد على تحسين نوعية حياة الفقراء. سية وعدم تمكين ومشاركة الحكومات واالفتقار إلى توفير الخدمات األسا وغيرها، 
ونوعية الحياة في أي مجتمع. يقوضان النمو االقتصادي  تقديم الخدمات األساسية  تعمل أنظمة تقديم الخدمات  المحلية في 

األساسية المناسبة على تعزيز التحسينات االجتماعية واالقتصادية وتساعد على تحقيق النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي 

والمساواة.و  الفقر  من  مستوى رفاهية  الحد  المحسّنة على رفع  األساسية  الخدمات  تساعد  أن  يمكن  تحديداً،  أكثر  وبشكل 
المجتمعات وإنتاجيتها، وخلق فرص العمل، وتوفير الوقت والجهد البشري في نقل المياه، ودعم األمن الغذائي، واالستخدام 

تحسين الصحة )عن طريق توفير خدمات الرعاية الطبيّة أو المياه النظيفة أو جمع  األفضل للطاقة، وإنتاج السلع األساسية، و 
 النفايات الصلبة( أو تعزيز مستوى التعليم.

  
األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية  الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها في مؤتمر  لخطّةا  لتنفيذ في خطة كيتو 

الثالث تحتية مادية (المستدامة )الموئل  بنية  إلى  معقولة  وبأسعار  المنصف  الوصول  بـ "تعزيز  األعضاء  الدول  تلتزم   ،
بالخدمات بأسعار معقولة والسكن والطاقة  واجتماعية أساسية مستدامة للجميع، من دون تمييز، بما في ذلك األراضي المزّودة 

اآلمن والمغذي والكافي، والتخلص من النفايات، والتنقل   الحديثة والمتجددة، مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، والغذاء
واالتصاالت". وتكنولوجيا المعلومات  والتعليم، والثقافة،  تلتزم بـ "ضمان  المستدام، والرعاية الصحية وتنظيم األسرة،  كما 

اإلعا ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  والشباب  واألطفال  النساء  واحتياجات  لحقوق  الخدمات  والمهاجرين  استجابة هذه  قة 
 والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، حسب االقتضاء، كما وحقوق الفئات الضّعيفة".

  
نحو نهج قائم على الطّلب، يكون مناسباً لالحتياجات المحلية  وبالتالي قادراً على -يجب أن يتحرك تقديم الخدمات األساسي 

"الوصول للجميع"  هو مذكور في-االستجابة لمفهوم  الخدمات األساسية ضرورية لتحسين   الخطّة الحضريّة الجديدة.  كما 
توفيرها.و   مستويات المعيشة، مسؤولية  يقيس مستويات الوصول إلى الخدمات  تتحمل الحكومات  من شأن هذا المؤشّر أن 

 األساسية وتوجيه جهود الحكومات لتوفير خدمات أساسية منصفة للجميع من أجل لقضاء على الفقر.
 

4.B. التعليقات والقيود 

الخصائص المحلية المختلفة لما يشكل الخدمة األساسية في جميع أنحاء العالم من قبل بعض الجهات المعنية وأصحاب بسبب  
للعديد  هذا يعتمد على التعاريف المتاحة المصلحة أُجبِر الفريق على العمل على الوحدات النمطية واألدلة العالمية لهذا المؤشر.

قياس عناصر الخدمات األساسية في إطار المؤشرات  أهداف التنمية المستدامة األخرى. إذ يتم على سبيل المثال،  من مؤشرات

الصحي(،  ١-٢-٦)المياه(،    ١-١-٦)التعليم(،   ١-١-٤ )الصحة(،  ١-٧-٣ )وسائل   ١-٢-١١)الطاقة(،    ١-١-٧)الصرف 
 النقل العام(، الخ.

  
البلدان قدرات محدودة إلدارة البيانات وجمعها ورصدها، وال تزال هذه البلدان تواصل الصراع أخيًرا، ال يزال لدى العديد من  

المتعلقة بالمناطق الجغرافية الكبيرة أو المكتظة بالسكان. يعني أن مع البيانات المحدودة  التكامل في  هناك حاجة إلى وهذا 
البيانات االستثناءات، لضمان اتّس اإلبالغ عن  بعض  في البيانات النهائية المتعلّقة  مع وجود  الوطنية والعالمية  اق األرقام 

 بالوصول إلى الخدمات األساسية.
 

4.C. طريقة االحتساب 

مؤشرات مستقلة ألهداف التنمية المستدامة.  بالفعل ك الموجودةاألساسية  لخدمات ل  ةمختلفالمكونات الهذا المؤشر هو مزيج من  

البيانات الوصفية  توفر .  على ضرورة عرض هذه المؤشرات على شكل لوحة متابعة  واتفقواونتيجة لذلك، نصح فريق الخبراء  

ال بهم  الالمنهجيات  الخاصة  المؤشرات.تحمحددة  هذه    ساب 

 

 : البياناترض ع

ومع على مر السنين.  المختلفة  منفصل عن مصادر البيانات   بشكلعلى الخدمات األساسية لحصول ل  مكونساب كل تحا  سيتم

من خالل إجراءات   أقدملعرض أحدث نقاط البيانات، ولكن مع إمكانية تصور البيانات لسنوات    المتابعةذلك، سيتم تكوين لوحة  

  الوصول.

 

البيانية ها من خاللعرض، ولكن مع إمكانية متابعةال لوحةعلى  سيتم عرض البيانات مثل شبكة العنكبوت   المختلفة الرسوم 

، يمكن إطالع وبهذه الطريقةلوصول إلى مختلف الخدمات األساسية في بلد ما من خالل تحديد مختلف مكونات المؤشرات.ل

 حاجة إليها في أي منطقة أو بلد.بالتي  مجاالت  العلى   واضعي السياسات
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4.D  .التحقق 

  ال ينطبق.
 

4.E. التعديالت 

  .ال ينطبق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 الناقصة في البيانات الوصفية ذات الصلة لكل مؤشر على حدة.يتم توفير معالجة القيم  

 ال ينطبق

 اإلقليمي والعالميعلى المستويين   •

 يتم توفير معالجة القيم الناقصة في البيانات الوصفية ذات الصلة لكل مؤشر على حدة.

 ال ينطبق
 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

  ال ينطبق.
 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

سهلة   األدواتمن المتوقع أن يكون لدى البلدان لوحات متابعة خاصة بها لعرض هذه البيانات والمعلومات. وستقدم أمثلة على  

   .المكاتب اإلحصائية الوطنية/عرض البيانات على شكل لوحة متابعة لمختلف البلدان عن طريق النظملستخدام الا

 

4.I  . إدارة الجودة 

تتولى الوكاالت الراعية إدارة جودة البيانات األصلية بالنسبة لكل مؤشر من المؤشرات المعروضة في إطار آلية  ال ينطبق:  

 .١-٤-١المتابعة  

 

J.4 ضمان الجودة . 

 .الداعمة األخرى، التحقق من جودة البيانات المنشورة ، إلى جانب الوكاالتالراعيةتتولى الوكالة  

 

-١  الوكاالت الراعية إدارة ضمان جودة البيانات األصلية بالنسبة لكل مؤشر يقدم تحت رقم لوحة المتابعةتتولى  ال ينطبق:  

١-٤ 

  

4.K  . تقييم الجودة 

-٤-١  : تتم إدارة تقييم جودة البيانات األصلية من قبل الوكاالت الراعية لكل مؤشر يتم تقديمه ضمن لوحة القيادة  قطبيتال 

١. 
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 والتفصيل  البياناتتوافّر  .  5

 :توافر البيانات

وقد أدرجت بالفعل في   والصرف الصحي، والطاقة، والمعلومات  تتوفّر مجموعة كبيرة من المؤشرات الفرعية مثل المياه 

بنود  إطار دولي مختلف للمسوح األسرية. تم االنتهاء من تحسين تعاريف األنواع المختلفة من الخدمات األساسية وإدراج 

دولة لديها بالفعل    100تي تم تطويرها حديثًا في مسح األسر المعيشية الحالي. أظهر تجميع البيانات أن أكثر من  المسح ال

 .بيانات على المستوى الوطني

 

 :التسلسل الزمني

بناءً على ثراء  إلى الوقت الحاضر. سيكون هذا متاحاً   1990سيتم إنتاج بيانات السالسل الزمنية للفترات الممتدة من  

 .مصادر البيانات لكل مؤشر

 

 :التفصيل

سيتم تطبيق مستويات مختلفة من التفصيل بالنظر إلى أنه سيتم استخدام مؤشرات مختلفة ألهداف التنمية المستدامة لتمثيل  

بيانات  هذا المؤشر )انظر المزيد من التفاصيل في البيانات الوصفية لكل مؤشر(. ومع ذلك، لن تقدم لوحة المعلومات  

  مفصلة لكل مؤشر على حدة.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

  ال ينطبق.
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 .١-٤-١. روابط لمنهجيات لمكونات المؤشر 1الجدول  

 المكونات يقاس من خالل: المنهجيةابط الى رال

-https://washdata.org/monitoring/drinking
 water 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 01.pdf-01-06-Metadata 

نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية 

الوصول إلى مصدر محسّن مع وقت  

دقيقة لرحلة    30تجميع ال يزيد عن 

الذهاب واإلياب بما في ذلك االصطفاف 

-١-٦)جزء من هدف التنمية المستدامة 

١) 

خدمات مياه 

 الشرب األساسية

 tps://washdata.org/monitoring/sanitationht
 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 01.pdf-02-06-Metadata 

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق 

  معيشيةمحسنة ال يتم تقاسمها مع أسر  

أخرى )جزء من هدف التنمية المستدامة 

١-٢-٦) 

خدمات الصرف 

الصحي  

 األساسية

 https://washdata.org/monitoring/hygiene 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/

01.pdf-02-06-Metadata 

نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى 

مرفق لغسل اليدين على أساس الماء  

والصابون )جزء من هدف التنمية 

 (١-٢-٦المستدامة  

خدمات النظافة  

 األساسية

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 01.pdf-06-11-Metadata 

نسبة النفايات الصلبة للمدن،    ١-٦-١١

التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً  

كاف، من مجموع النفايات    على نحو

 الصلبة للمدن، حسب المدينة

 جمع النفايات

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 01.pdf-01-09-Metadata 

 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/

 01.pdf-02-11-Metadata 

نسبة سكان الريف الذين    ١-١-٩

يعيشون على بعد كيلومترين من طريق 

 صالحة لالستعمال في جميع الفصول
نسبة السكان الذين تتوافر لهم   ١-٢-١١

المناسبة، حسب  وسائل النقل العام 

 الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

 التنقل والنقل

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 02.pdf-01-07-Metadata 

نسبة السكان الذي يعتمدون    ٢-١- ٧

الوقود والتكنولوجيا  أساساً على 

 النظيفين

 الطاقة الحديثة

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 01.pdf-0C-09-Metadata 

نسبة السكان المشمولين بشبكة  ١-ج-٩

 التكنولوجيا  المحمول حسبالهاتف  

تكنولوجيا  

المعلومات  

 واالتصاالت
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/

 01A.pdf-01-04-Metadata 
نسبة األطفال والشباب )أ( في    ١- ١- ٤

نهاية  الصف الثاني/الثالث؛ و )ب( في  

المرحلة االبتدائية؛ و )ج( في نهاية  

المرحلة األولى من التعليم الثانوي، الذين  

يحققون على األقل الحد األدنى من 

‘  2‘ القراءة، و ’1مستوى الكفاءة في ’

 الرياضيات، حسب الجنس 

 التعليم

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/
 01.pdf-08-03-Metadata 

نســـــبة الســـــكان    ١-٨-٣  

المســـــتهدفين المشـــــمولين بالخدمات  

 الصحية األساسية

 الصحة

 

https://washdata.org/monitoring/drinking-water
https://washdata.org/monitoring/drinking-water
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-01-01.pdf
https://washdata.org/monitoring/sanitation
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf
https://washdata.org/monitoring/hygiene
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-06-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-01-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-02-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-01-02.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-0C-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-0C-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01A.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01A.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-01.pdf

