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فكرة وتطورها البداية -المستدامة المدن والمجتمعات 

مؤتمر االمم 
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االنسان
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المستدامة
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المستدامة 

(2015-2030)
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اإلكوادور في 

يوليو /تموز
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واطالق الخطة 
الحضرية الجديدة

الترابط واالتساق
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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 األخرى)11(الترابط بين الهدف 

ُكتيب تعريفي بدليل خدمات برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية: المصدر
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أهدافها وأولوياتها–الخطة الحضرية الجديدة 

إلىالعالميحتاجماعلىاألهدافتركزوبينما•

ىعلالجديدةالحضريةالخطةتركزتحقيقه،

كاملةمتطريقةتوفرأنهاكماتحقيقه،كيفية

حونالمساروتسريعالتأثيرنطاقلتوسيع

.المستدامةالتنميةأهدافتحقيق

فتاًحامأيًضاالجديدةالحضريةالخطةتُعد  •

يوالتاألخرى،الخططوغاياتأهدافلتحقيق

إقليميةوحضريةبأبعادباالعتناءجميعهاتتسم

.مهمة
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أهدافها وأولوياتها–الخطة الحضرية الجديدة 

التخطيط تتحول المدن باجتماع 
األفضل، والتصميم المتكامل، 

.والتقنيات النافعة

.  يناسب الجميع‘ حل واحد’ما من 
الم وبينما قد تصلح حلول معينة في الع
فيالمتقدم، قد ال تناسب بالضرورة 

ن لذا، ينبغي على الطرفيالعالم النامي
.ةتبادل المعرف

الحكومات، بفئتيها؛ المركزية على 
، العمل على تولي دور أكثر والمحلية

مركزية في كل من المدن والبلدات 
بغية توجيه المبادرات التنموية 
.وضمان تلبية االحتياجات األساسية

الحكومات الوطنية ضرورة عمل 
على حد سواء، إلى جانب والمحلية

المنظمات غير الحكومية، على تيسير
عمليات نشوء مجتمع مدني نابض 

بالحياة، إلى جانب ضمان وضع آليات 
.المشاركة المناسبة والفعالة
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(مثال)11والهدفالخطة الحضرية الجديدةالترابط واالتساق بين 

ة من أهداف التنمية المستدامة والفقرات والمفاهيم من الخطة الحضرية الجديد11األهداف المرتبطة بالهدف  11غايات الهدف 

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

:وفقرات الخطة الحضرية الجديدة 11.1الترابطات بين الغاية بعض نبذة حول

رديـن خيارات السكن  لمختلــف فئــات الدخــل  في المجتمع وتحسين الظـروف المعيشـية  لألشـخاص المشتوفير•

ـتركوتحقيـق الرخـاء المشنتاجيـة االالمهـارات والعمـل، مـن أجـل زيـادة فــرص التعليــم للشــباب، وتنميــة إتاحــة •

امـج المسـتدامةبرالوإلضافي الدعــم لمخططــات اإلســكان ا•

لإلسكاناألولوية تعطـيوالشـاملة الـتي

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات 11.1

توى ورفع مسوآمنة وميسورة التكلفة،أساسية مالئمة 

2030األحياء الفقيرة، بحلول عام 

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

:وفقرات الخطة الحضرية الجديدة 11.2نبذة حول بعض الترابطات بين الغاية 

المعنين أصحاب المصلحة بين جميعالفعالـة والتعـاونالمشـاركة •

بينهما والربطالحضر والريف ينتشـجيع التفاعـل بـ•

جميـع النـاس مـن الطاقـة والنقـلحتياجـات بااهتمـام خـاص •
حضرية تشمل أنظمة نقــل بــرية وبحــرية آمنــةحصــول الجميــع عــى أنظمة نقل •

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل 11.2

مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 

ا سيم، والالسالمة على الطرقومستدامة، وتحسين 

مع إيالء اهتمام توسيع نطاق النقل العام، من خالل 

خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل

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

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

:وفقرات الخطة الحضرية الجديدة 11.3نبذة حول بعض الترابطات بين الغاية 

في المجتمعات المحلية األكثرعرضة للكـوارثااإلسـتثماراتحشـد •

تقديـم الخدمـات المالئمة وتوفـير السـكن وإتاحـة فـرص العمـل الالئق•

المـدن والمسـتوطنات البشريـةفيإقامـة بيئـة سـليمة وصحيـة وشـاملة للجميـع وآمنـة •

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع 11.3

تخطيط وإدارة المستوطناتوالمستدام، والقدرة على 

في جميع البلدان على نحو قائم على البشرية 

2030المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام
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والمؤشرات ذات الصلةالخطة الحضرية الجديدةإطار رصد 

الخطة يتماشى إطار رصد 
أهداف التنمية مع الحضرية الجديدة 

المبادئ التوجيهية "مع والمستدامة 
الخطة إلعداد التقارير حول تنفيذ 

واألدوات " الحضرية الجديدة
المختلفة األخرى التي يتم تطويرها
للرصد الحضري ألهداف التنمية 

.المستدامة

في هذا السياق ، يعكس أكثر 
77المؤشرات الـ من نصف 

المقترحة حاليًا إلطار رصد 
جدول األعمال الحضري 
الجديد مستويات مختلفة من 
م تصنيف البيانات لضمان عد

.أي شخص أو مكانإهمال

(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•

الجديدةالخطة الحضرية رصدإلطارالمقترحةاألساسيةالمؤشرات

نميةالتأهدافرصدفيمباشربشكليساهمسوفالجديدالحضرياألعمالجدولرصدإن•

.صحيحوالعكسالمستدامة



شكرا


