
 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان :١ لهدفا
لحصول اكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في  :٤-١الغاية 
الخدمات األساسية، وعلى حق امتالك األراضي والتصّرف  وصولهم إلىالموارد االقتصادية، وكذلك  على

فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، 
 ٠٢٠٢والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الوصول إلى الخدمات األساسية :١-٤-١المؤشر
  

 المعلومات المؤسسية
  
 :منظمة/ المنّظماتال

 (UN-HABITAT) برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 األساس المنطقي:

ر إلى فرص االفتقاأيًضا الرفاهية المادية فحسب، بل  االفتقار إلىال يقتصر األمر على  أبعاد كثيرة. للفقر  
دوالر أمريكي يوميًا  ١ .٩ ليكون ٠٢١2في عام  المدقع الدوليتم تحديث خط الفقر  .بشكل مقبوللعيش ا

 غالبًا ما يشمل العيش تحت خط الفقر المدقع (. ٠٢١2WB( ٠٢١١عادل القوة الشرائية لعام باستخدام م
تدام نقل المس، والتالحديثة ، والوصول إلى الطاقةالحرمان من مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي المالئم

هو أيًضا  الفقركما أّن ، وما إلى ذلك. للموارد االقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم
لى التعليم والخدمات األساسية األخرى والتمييز ، ومحدودية الوصول إظهر من مظاهر الجوع وسوء التغذيةم

متعددة  أبعاد للفقر، بمعنى آخر صنع القرار.عملية  المشاركة في االفتقار إلىاالجتماعي واإلقصاء وكذلك 
 .صوالً إلى سبل  البقاءسبل العيش والوصول إلى الفرص مروراً بمن  ويغطي العديد من جوانب الحياة

  
ول تأمين الحصف الخدمات األساسية". الحصول على، يركز هذا المؤشر على "لمختلفةالفقر ا من بين مظاهر

الخدمات األساسية مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي والطاقة المستدامة والتنقل والسكن  على
الخدمات  توفير االفتقار إلىو ، يساعد على تحسين نوعية حياة الفقراء.والتعليم والرعاية الصحية وغيرها

األساسية وعدم تمكين ومشاركة الحكومات المحلية في تقديم الخدمات األساسية يقوضان النمو االقتصادي 
تعمل أنظمة تقديم الخدمات األساسية المناسبة على تعزيز التحسينات االجتماعية  ونوعية الحياة في أي مجتمع.

بشكل و االندماج االجتماعي والحد من الفقر والمساواة.واالقتصادية وتساعد على تحقيق النمو االقتصادي و
توى رفاهية المجتمعات وإنتاجيتها، ، يمكن أن تساعد الخدمات األساسية المحّسنة على رفع مسأكثر تحديداً 

وقت والجهد البشري في نقل المياه، ودعم األمن الغذائي، واالستخدام األفضل ، وتوفير الوخلق فرص العمل
نظيفة أو المياه الالرعاية الطبيّة  خدماتاج السلع األساسية، وتحسين الصحة )عن طريق توفير للطاقة، وإنت

 ( أو تعزيز مستوى التعليم.و جمع النفايات الصلبةأ
  

األمم المتحدة المعني باإلسكان اعتمادها في مؤتمر الحضرية الجديدة التي تم  لخّطةا لتنفيذ كيتو في خطة
، تلتزم الدول األعضاء بـ "تعزيز الوصول المنصف وبأسعار المستدامة )الموئل الثالث(والتنمية الحضرية 

لمزّودة ا، بما في ذلك األراضي ون تمييزدمن ، واجتماعية أساسية مستدامة للجميعمعقولة إلى بنية تحتية مادية 
الغذاء ونة والصرف الصحي، ياه الشرب المأمو، مالسكن والطاقة الحديثة والمتجددةبأسعار معقولة و بالخدمات



اآلمن والمغذي والكافي، والتخلص من النفايات، والتنقل المستدام، والرعاية الصحية وتنظيم األسرة، والتعليم، 
بـ "ضمان استجابة هذه الخدمات لحقوق واحتياجات  كما تلتزم ".جيا المعلومات واالتصاالت، وتكنولووالثقافة

شعوب األصلية والمجتمعات وال النساء واألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين
 .الفئات الّضعيفة"وحقوق كما ، المحلية، حسب االقتضاء

  
ً مناسبن يكو، األساسي نحو نهج قائم على الّطلب يجب أن يتحرك تقديم الخدمات  وبالتالي-لالحتياجات المحلية  ا

الخدمات  الحضريّة الجديدة.الخّطة كما هو مذكور في -ستجابة لمفهوم "الوصول للجميع" على اال اً قادر
ر من شأن هذا المؤشّ  تتحمل الحكومات مسؤولية توفيرها.و ة ضرورية لتحسين مستويات المعيشة،األساسي
حكومات لتوفير خدمات أساسية منصفة جهود ال الخدمات األساسية وتوجيهلوصول إلى مستويات ا أن يقيس

 لقضاء على الفقر.للجميع من أجل 
  

 والتعاريف: المفاهيم
 التالية لدعم المؤشر في سياق القضاء على الفقر. الرئيسةتم تحديد المفاهيم 

ي ذلك تياجات األساسية لإلنسان بما فتشير الخدمات األساسية إلى أنظمة توفير الخدمات العامة التي تلبي االح
تكنولوجيا والتعليم مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والطاقة والتنقل وجمع النفايات والرعاية الصحية و

 .المعلومات
  

جودة بوبشكل موثوق المعقولة سعار الخدمة الكافية ذات األ يعني توفّر الوصول إلى الخدمات األساسيةإّن 
 كافية.

  
ع مع فترة تجميإلى توفّر مياه الشرب من مصدر ُمحّسن  الوصول إلى خدمات مياه الشرب األساسية يشيرو

ة المياه المنقول ؛وتشمل المصادر المحّسنة .الّدور انتظارمع فترة  للرحلة ذهابًا وإيابًادقيقة  ٠٢ال تزيد عن 
 مة.أو المسلّ  المياه المعبأةالمحمية أو الينابيع المحمية ورة باألنابيب أو اآلبار أو اآلبار األنبوبية أو اآلبار المحفو

  من أهداف التنمية المستدامة. ١-6 غايةاليستند هذا التعريف إلى و
  

إلى استخدام المرافق المحسنة التي ال تتم مشاركتها مع  الوصول إلى خدمات الصرف الصحي األساسية يشير
ات نأنظمة التدفق / التدفق على شبكات المجاري عبر األنابيب أو خزاتشمل المرافق المحّسنة  األسر األخرى.

أو مراحيض  يةمادسّ المراحيض وال، المهّواةمراحيض الحفر المحّسنة و ؛الصرف الصحي أو مراحيض الحفر
 .من أهداف التنمية المستدامة ٠-6الغاية يستند هذا التعريف إلى و .الحفر ذات البالطة

  
قد  إلى توفر مرفق لغسل اليدين في أماكن العمل بالصابون والماء. مرافق النظافة األساسيةالوصول إلى  يشير

صغيرة  مزودة بحنفيات وصنابير ودالءوتشمل حوًضا بماء الصنبور غسل اليدين ثابتة أو متنقلة  تكون مرافق
ق مساحيائل والس والصابون الصابونألواح  شمل الصابوني وأباريق أو أحواض مخصصة لغسل اليدين.

يدين غسل ال موادأو الرمال أو  ال يشمل الرماد أو التراب هلكنو والمياه التي تحتوي على الصابونالتنظيف 
 من أهداف التنمية المستدامة. ٠-6يستند هذا التعريف إلى الغاية  األخرى.

  
ريفي السياق الالوصول إلى جميع الطرق الجوية في  القدرة علىإلى  الوصول إلى التنقل األساسي يشير

حضري السياق ال( أو الوصول إلى وسائل النقل العام في من أهداف التنمية المستدامة ١-١-٩المؤشر )
ساب "الوصول إلى التنقل األساسي" تحايجب أن يكون  .من أهداف التنمية المستدامة( ١-٠-١١المؤشر )

 مزيًجا مما ذكر أعاله.



  

 السياق الريفي:
نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد  " من أهداف التنمية المستدامة ١-١-٩مؤشر اللتآزر مع امن أجل 

استخدام مؤشر الوصول الريفي  تّم اقتراح"،  كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول
(RAI)عمال أقل من كيلومترين من طريق صالحة لالست ى بعدعل الذين يعيشون النسبة المئوية للسكان لقياس ١

 ٠(سير على االقدام دقيقة ٠2إلى  ٠٢في جميع الفصول )أي ما يعادل مسافة 
  

 اللمن خ، يجب أن تكون المجتمعات مرتبطة بالفرص االجتماعية واالقتصادية من أجل القضاء على الفقر
في العديد من و .موثوقة وبتكلفة معقولة ت نقل عامواجتذاب خدمافي كّل الفصول لمرور صالحة لطرق 

الطرق أو كبديل  المشاة والممرات المائية مطلوبة مع وجودمنة وجسور اآلالمناطق، قد تكون ممرات المشاة 
تم التركيز بشكل خاص على الطرق في هذا التعريف )استناًدا إلى مؤشر الوصول  لها. وبهدف التبسيط فقط،

ما مى من الناس في السياقات الريفية. أالبري يعكس إمكانية الوصول للغالبية العظالنقل ألن  ٠(RAI -الريفي 
يعكس سيتم تعديل التعريف وسياقه لفي الحاالت األخرى التي تكون فيها مثالً سبل النّقل المائي هي الّسائدة، 

 هذه الجوانب ويلتقطها.
  

من الفقر وله عالقة قوية بالنتائج التعليمية  دّ أظهر الوصول إلى التنقل بعًضا من أكبر التأثيرات على الح
 "(.يواالقتصادية والصحية )"النقل كعامل تمكين

  
عتها تتم مراج ذلك، ومع-مؤشر الوصول الريفي الحالية على بيانات مسح المستوى األسري تعتمد منهجية 

نشاء إتقدم في التكنولوجيا الرقمية، وذلك بهدف م المعلومات الجغرافية يستغل الاحاليًا في فهرس قائم على نظ
 .التكلفةحيث  وفعالية من أداة أكثر دقة

  
لطرق إلى اأن النساء والرجال يستفيدون على قدم المساواة من الوصول  الواضح، من وكافتراض أساسي واقع  

 .الّصالحة لالستعمال في جميع الفصول
  

 السياق الحضري:
من أهداف التنمية  ١-٠-١١المؤشر يتم قياس السياق الحضري للوصول إلى وسائل النقل باستخدام منهجية 

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

  
الجهة كونها  UN-Habitatتحدة للمستوطنات البشريّة برنامج األمم الممنهجية البيانات الوصفية متوفرة )

تحديد السكان الذين يتم تقديم الخدمة لهم،  أجل فمن وتستخدم مزيًجا من التحليل المكاني والنوعي. (الراعية
يانات االجتماعية الب ضاف إلىمتر حول كل محطة للنقل العام ويُ  2٢٢يغّطي للبيانات يتم استخدام مخزن مؤقت

نحن نعلم أن قياس الوصول المكاني ال يكفي وال يعالج البعد الزمني المرتبط بتوافر وسائل  .والديموغرافية

                                                           
1 http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/connections-note-23 
2 https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/Gender-RG/Source documents/Tool Kits & 
Guides/Monitoring and Evaluation/TLM&E7 Access Index TRB 06.pdf  
3 http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/connections-note-23 
 

https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/Gender-RG/Source%20documents/Tool%20Kits%20&%20Guides/Monitoring%20and%20Evaluation/TLM&E7%20Access%20Index%20TRB%2006.pdf
https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/Gender-RG/Source%20documents/Tool%20Kits%20&%20Guides/Monitoring%20and%20Evaluation/TLM&E7%20Access%20Index%20TRB%2006.pdf


ً لما سبق النقل العام. دد ع/ هدف النقل المتعلق بازدحام الشارعمعلمات أخرى لتتبع يتّم تعقّب ، وإتماما
 .، والوصول الشامل، ووقت السفرمةالتقاطعات، القدرة على تحمل التكاليف، أو الجودة من حيث السال

  
ن إلى خدمة موثوقة لجمع إلى إمكانية وصول السكا الوصول إلى خدمات جمع النفايات األساسية يشير

اب " "من البقد تحصل "خدمة جمع النفايات ، بما في ذلك خدمات القطاعين الرسمي وغير الرسمي.النفايات
إلعادة التدوير  الجمع جمع النفايات""وتشمل عملية  .خاّصة اب" أو عن طريق اإليداع في حاوياتإلى الب
ن قبل ر مالمواد القابلة إلعادة التدوي جمعللمعالجة والتخلص )بما في ذلك على سبيل المثال  الجمع وكذلك

لظروف التردد على ا ويعتمد-منتظم كما تعني "الخدمة الموثوقة" عملية الجمع ال (.مشتري النفايات المتجولين
لطة ، غالبًا ما يتم جمع النفايات المختعلى سبيل المثال للنفايات. ةمسبقالفصل عمليات المحلية وعلى أي ال

ارية ألسباب تتعلق بالصحة العامة، وبشكل عام يتم جمعها أسبوعيًا والنفايات العضوية يوميًا في المناخات المد
 أقل. الجافة المفصولة المصدر بوتيرةدوير قد يتم جمع المواد القابلة إلعادة التو ؛على األقل

 إلى الوصول إلى الخدمات التي تغطي خدمات الطوارئ الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسيةيشير 
الخدمات الطبية الخارجية، وخدمات المختبر ، وواالستشفاء الداخلي ورعاية الطبيب، الداخلية والخارجية

تمتد خدمات الرعاية الصحية األساسية أيًضا إلى الوصول إلى عالج ما واألشعة، وخدمات الصحة الوقائية. ك
محدود لألمراض العقلية وإدمان المواد المخدرة وفقًا للمعايير الدنيا التي تحددها وزارات الصحة المحلية 

 والوطنية.
  

ن بالقدرات لمتعلميإلى الوصول إلى الخدمات التعليمية التي تزود جميع ا الوصول إلى التعليم األساسييشير 
سلمية مستدامة والمساهمة في المجتمعات الالعيش التطوير سبل لالتي يحتاجونها ليصبحوا منتجين اقتصاديًا و

ة ، نقوم بفحص إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليميبالنسبة لهذا المؤشر والديمقراطية وتعزيز رفاهية الفرد.
الحق في التعليم هو حق متعدد األوجه له  .سنة ٠١ – 2مارهم بين تتراوح أع للتالميذ الذينفي المدرسة 

 بعدان على األقل يجب الوفاء بهما:
 ،ي )للجميع()أ( الكمّ 

ؤدي يوكذلك التعليم الذي ( لمن يتم تقديمه ومن قبل َمن، ، إلى متىنوع من التّعليم )ب( النوعي )الحق في أي
لحظ وت .حقيق الحقوق والحريات وصون السالمتلشخصية اإلنسان األساسية من أجل  التطوير الكاملإلى 
لكل شخص حقٌّ في التّعّلم. ويجب أن يوّفر التعليم  ( أن:١٩٤1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) ٠6المادة 

م الفّني والمهني ياّ. ويكون التعليمّجاناً على األقل في مرحلتَيه االبتدائية واألساسية. ويكون التعليم االبتدائي إلزام
 متاحاً للعموم. ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم.

  
الوصول إلى اإلنترنت ذات النطاق يشير إلى إمكانية  الوصول إلى خدمات المعلومات األساسية

/  تايكيلوب ٠26ال تقل عن يُعّرف النطاق العريض بأنه التقنيات التي توفر سرعات تنزيل معلن  العريض.
 كخدمة، ة النطاق العريض الثابت )السلكي(( شبك١ة لخدمات النطاق العريض هي: ثانية. واألنواع الرئيس

DSLوخطوط الطاقة المنزل / المبنى ، واأللياف إلى، ومودم الكبل، والخطوط المؤجرة عالية السرعة ،
 ،العريض الثابت )الالسلكي( لألرض ( شبكة النطاق٠ ؛النطاق العريض الثابت )السلكي( شبكات وغيرها من 

( شبكة النطاق ٤ ( شبكة النطاق العريض الساتلية )عبر اتصال ساتلي( ؛٠ ؛WiMAX  ،CDMAمثل 
( UMTS كالنّظام العالمي لالتصاالت النّقّالة، جيغابايت على األقل٠بسرعة العريض لألجهزة المحمولة )

جيغابايت على األقل، كالنّظام ٠بسرعة ( شبكة النطاق العريض لألجهزة المحمولة )2و  مدمج هاتفعبر 
المدمجة في جهاز كمبيوتر( أو مودم  SIM( عبر بطاقة )مثل بطاقة UMTSالعالمي لالتصاالت النّقّالة 

USB. 
  



 التعليقات والقيود:
 جميع أنحاء العالم من قبل بعض الجهاتالخصائص المحلية المختلفة لما يشكل الخدمة األساسية في بسبب 

هذا  الفريق على العمل على الوحدات النمطية واألدلة العالمية لهذا المؤشر. رجب  المعنية وأصحاب المصلحة أُ 
أهداف التنمية المستدامة األخرى. إذ يتم على سبيل للعديد من مؤشرات  يعتمد على التعاريف المتاحة

 ، )التعليم( ١-١-٤ ،)الصحة( ١-7-٠المؤشرات األساسية في إطار قياس عناصر الخدمات  ،المثال
 .، الخ)وسائل النقل العام(١-٠-١١، )الطاقة( ١-١-7، )الصرف الصحي( ١-٠-6، ()المياه ١-١-6
  

ال تزال هذه البلدان ، ودارة البيانات وجمعها ورصدها، ال يزال لدى العديد من البلدان قدرات محدودة إلأخيًرا
وهذا يعني  الصراع مع البيانات المحدودة المتعلقة بالمناطق الجغرافية الكبيرة أو المكتظة بالسكان.تواصل 

األرقام  بعض االستثناءات، لضمان اتّساقوجود  مع بياناتال التكامل في اإلبالغ عن هناك حاجة إلى أن
 األساسية. ى الخدماتالمتعلّقة بالوصول إل النهائية بياناتالفي الوطنية والعالمية 

  

 

 منهجيةال

  
 ساب:تحطريقة اال

هي  الولىاالخطوة  قمنا بتطبيقهما اعتماًدا على المستوى الذي يتم به جمع البيانات. لالحتسابهناك مرحلتان 
الوصول إلى جميع الخدمات األساسية المذكورة أعاله من مصادر  يمكنهمالحصول على نسبة السكان الذين 

 .اتاالستقصائية لألسر المعيشية والتعدادلمسوح البيانات األولية مثل ا
  

 = نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات األساسية
 
 [ السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات األساسية عدد ] ١٢٢ 

 السكان    
         مثال:

 5األسرة  4األسرة  3األسرة  2األسرة  1األسرة   
 3 6 5 7 4 األسرة حجم

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  خدمة مياه الشرب
 نعم  نعم  نعم  الك نعم  خدمة الصرف الصحي

 نعم  عم ن نعم  الك نعم  مرافق النظافة
 نعم  الك نعم الك نعم  كهرباءال

 نعم الك نعم  الك نعم  الوقود النظيف
 
 
 نعم  نعم  نعم  الك نعم  لالتنق

 نعم  الك نعم  الك الك جمع النفايات
 3 الك 5 3 4 ة الصحيةيالرعا

 3 3 2 3 2 التعليم
 الك نعم  نعم  الك نعم اإلنترنت ذات النطاق العريض

الوصول إلى جميع  يمكنهممجموع السكان الذين 
ة  الخدمات األساسي 

0 0 5 0 0 

  

 = الوصول إلى )جميع( الخدمات األساسية يمكنهمنسبة السكان الذين 



 5  /(٤  +7  +5  +6  +3 × )011  =01٪ 
  

هذه الخطوة ضرورية عندما يكون لدى البلدان بيانات أولية على مستوى األسرة لجميع أنواع الخدمات 
المقاييس للمكونات األخرى التي ال تقاس على مستوى األسرة مثل  عمليات احتسابثم يتبع ذلك  األساسية.
ول ، يتم قياس الوصقل وما إلى ذلك. على سبيل المثالالصحة والتعليم والنّ إلى الخدمات الخاّصة ب الوصول

الً يتم أو التنقل لألسر من خالل بيانات نظم المعلومات الجغرافية بدالً من مسح األسر المعيشية.إمكانية إلى 
، إن جاربالتّ من  ، يليها تجميع المكونات بدون أوزان.دية للنفاذ إلى الخدمات األساسيةساب المكونات الفرتحا

أفضل إجراء وصول إلى جميع الخدمات األساسية هو بمثابة القيمة اإلجمالية التي تُظهر ال الحصول على
، إنها ن ذلكبدالً م ولكنها غير قابلة للتنفيذ. ،ي تنتشر فيها معظم حاالت الحرمانإلبالغ سياسات المناطق الت

 التدابير المكونة الفردية التي تشير بحق إلى مجاالت التحسينات أو االستثمارات.
  

 بياناتالعرض 
قيق عنكبوتية لتح يتم اآلن تصميم بيانات هذا المؤشر المستند إلى المكونات وعرضها أو تصورها كشبكة

ي تتضاعف مؤشر والتالمكونات المختلفة لل تتبّعخالل ت ة المختلفة في بلد ما منالوصول إلى الخدمات األساسي
االت مجالعلى  صانعو السياساتالع ، يمكن إطّ وبهذه الطريقة .أيًضا كغيرها من مؤشرات التنمية المستدامة

مقابل جّمعة هذه أي قيمة م تقديم البيانات لمنهجيةبالّضرورة أن يكون ليس التي تستدعي التدّخل بشكل أكثر. و
 أدناه مثال للنتائج. الّشكل الوصول إلى الخدمات األساسية". يمكنهم"نسبة السكان الذين 

 

  

 فصيل:تّ ال
 بيانات هذا المؤشر على مستوى المدينة والبلدة. تفصيليمكن 

 حسب المناطق الحضرية / الريفيةب فصيلت           -
 حسب الجنسبتفصيل            -
 حسب العمربتفصيل            -
 الرسمية / غير الرسمية المستوطناتحسب ب تفصيل           -

  
 :النّاقصةمعالجة القيم 

                 بلدمستوى العلى 
 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

 المعلومات غير متوفرة حاليًا.
  

 المجاميع اإلقليمية:
 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

  
 :لتّفاوتمصادر ا

 المعلومات غير متوفرة حاليًا.
  

 لتجميع البيانات على المستوى الوطني: للبلدانات المتاحة والتوجيه الوسائل



 المعلومات غير متوفرة حاليًا.
  

 ضمان الجودة
 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

  
 البياناتمصادر  
  

ية الديمغراف المسوح، بما في ذلك ألسر المعيشيةامسوح  يكمن المصدر الرئيس لبيانات هذا المؤشر في
 ،ودراسة قياس مستويات المعيشة، والبنك الدولي ،ت االستقصائية المتعددة المؤشرات، والدراساوالصحية

ً  يتم والبيانات اإلدارية.، والتعدادات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف بيانات وصف مصادر ال أيضا
اق الكثير من يتم اشتقهداف التنمية المستدامة. كما أل التأسيسية لمؤشراتلالمختلفة  الوصفيّةهذه في البيانات 

كن أن يم التي تشكل هذا المؤشر.أهداف التنمية المستدامة البيانات التي تمت معالجتها مسبقًا من مؤشرات 
 التي تراقب النتائج باإلضافة إلى بيانات من مؤشرات أخرى ألهداف التنمية المستدامةمصادر البيانات تكون 

 ح األسر المعيشية.وإضافية من مس
  

 جمع:العملية 
 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

  

 توافر البيانات

  
درجت أقد ، والمعلومات ووالطاقةالفرعية مثل المياه والصرف الصحي، مجموعة كبيرة من المؤشرات تتوفّر 

دمات األنواع المختلفة من الخ تعاريفمن تحسين  تم االنتهاء .يةح األسرومسلل إطار دولي مختلفبالفعل في 
بيانات أظهر تجميع ال مسح األسر المعيشية الحالي. األساسية وإدراج بنود المسح التي تم تطويرها حديثًا في

 بالفعل بيانات على المستوى الوطني.دولة لديها  ١٢٢أن أكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:
يجب أن  سنوات. 2و ٠المؤشر واإلبالغ عنه على فترات منتظمة تتراوح كل منها بين  رصديمكن تكرار 
ً مكلف يكون الّ أ ، أيواإلبالغ ممكنين على أساس عالمي يكون القياس معقولة  رللغاية بحيث تكون التكاليف غي ا

 .خاصة على مستوى البلد
  

 إصدار البيانات:
 المعلومات غير متوفرة حاليًا.

  



 الجهات المزّودة بالبيانات

األمم المتحدة في وشعبة اإلحصاءات ( UN-HABITAT) برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(UNSD) 
  

 للبيانات الجهات المجّمعة

يتولى  تقود الوكاالت اإلحصائية الوطنية وفرق إدارة المدينة عملية التجميع واإلبالغ على المستوى الوطني.
يتم دعم جمع البيانات من خالل الجهود التعاونية للعديد  موئل األمم المتحدة قيادة التقارير العالمية واإلقليمية.

ية التنم مصرفالمتحدة للبيئة، البنك الدولي،  المتحدة، برنامج األممسات الدولية )موئل األمم من المؤس
لجهات المانحة ا، بنك التنمية اآلسيوي( والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، بنك اإلسالمي للتنمية، الاألفريقي
 ، إلخ(. JICA  ،GDZالوكالة اليابانية للتعاون الدولي) الثنائيّة
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 ذات الصلة أهداف التنمية المستدامةمؤشرات  إلىالوصول 
 خدمات مياه الشرب

 اآلمنة
 خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة نسبة السكان الذين يستفيدون من ١-١-6

خدمات الصرف 
 الصحي المدارة بأمان

اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي،  نسبة السكان الذين يستفيدون )أ( من ١-٠-6
 و )ب( مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

الصلبة للمدن، التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً على نسبة النفايات  ١-6-١١ جمع النفايات
 نحو كاف، من مجموع النفايات الصلبة للمدن، بحسب المدينة

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

وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر نسبة السكان الذين تتوافر لهم  ١-٠-١١
 والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء ١-١-7 الطاقة الحديثة
 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين ٠-١-7

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب نوع الجنسنسبة األفراد  ١-ب-2
 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التكنولوجيا ١-ج-٩

لة )ب( في نهاية المرح نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و ١-١-٤ التعليم
الثانوي، الذين يحققون على االبتدائية؛ و )ج( في نهاية المرحلة األولى من التعليم 

 ، بحسب الجنسالرياضيات‘٠’، و القراءة‘١’األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في 
  

  
 


