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ة الغايات الحضري
ذات الصلة



Tier المؤشر الغاية
Tier II نسبة مياه الصرف الصحي1-3-6

(WHO)المعالجة بطريقة آمنة 
اء عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقنوعية المياه تحسين 6-3

نى حد، النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسّربها إلى أد

وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة

عيد إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الص

2030العالمي، بحلول عام 

Tier II نسبة السكان الحضريين11-1-1

أو الذين يعيشون في أحياء فقيرة

مستوطنات غير رسمية أو مساكن 

غير الئقة

مساكن وخدمات أساسية مالئمةضمان حصول الجميع على 11-1

ول عام وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة، بحل

2030

Tier II نسبة معدل استهالك 11-3-1

األراضي إلى معدل النمو السكاني

درة والمستدام، والقالتوسع الحضري الشامل للجميع تعزيز 11-3

لى نحو على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان ع

قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام

2030

يالبعد البيئ



Tier المؤشر الغاية
Tier II ن عدد األشخاص المتوفين والمفقودين والمصابي11-5-1

(UNISDR)ألف شخص100نتيجة للكوارث لكل 
رين، التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضر11-5

الناتج المحلي وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة ب

صلة ، بما في ذلك الكوارث المتالكوارثاإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب 

ظل أوضاع بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في

2030هشة، بحلول عام 

Tier II انتظام ومع نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تُجمع ب11-6-1

ة للمدن، تفريغها نهائياً بقدر كاف من مجموع النفايات الصلب

بحسب المدينة

يق إيالء الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طر11-6
2030وغيرها، بحلول عام لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات اهتمام خاص 

Tier I على)المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات 11-6-2

والجسيمات من2.5سبيل المثال الجسيمات من الفئة 

ح حسب السكان)في المدن ( 10الفئة  (المرجَّ

Tier III ومحلية استراتيجيات وطنيةعدد الدول التي تمتلك1-ب-11

 (UNISDR)للحد من مخاطر الكوارث
بنسبة كبيرة في عدد المدن ، على الزيادة2020ب العمل بحلول عام -11

شمول التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططاً متكاملة من أجلوالمستوطنات البشرية

ناخ والتكيف الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير الم
ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ،الصمود في مواجهة الكوارثوالقدرة على معه،

-2030جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي لمخاطر الكوارث على

2015للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

يالبعد البيئ
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بيانات ال تخلف أحد عن الركب



نالمحلييالمصلحةوأصحابالمحليةالسلطاتمكنياألبعادمتعددمؤشر

مدنهمتصبحلكيللتدخلالمحتملةوالمجاالتالفرصتحديدمن،والوطنيين

مةقائسياساتوضعتدعمأنيمكنالتيوالغاياتواألهدافازدهاًرا،أكثر

المدينةورؤيالمدىطويلةالخططتحديدذلكفيبمااألدلة،على

مؤشر ازدهار المدن

إطار رصد مرن

مع لمدن ويتكيفايقدر سياق 

خصوصياتها

أداة مبتكرة ترتكز على 

المكانيالتحليل 

مثل الجديدة والمؤشرات 

واألماكن تقاطعات الطرق، 

والنمو الحضريالعامة، 

يعزز التكامل

تنفيذ نموذج من اجل 

حضري أكثر استدامة

أداة متعددة النطاقات التخاذ 

على مستويات عدة القرار 

نية الوطالسياسات تتراوح من 

يات الحضرية إلى اإلستراتيج

اإلقليمية والمتروبولية؛



ابعاد6: عجلة االزدهار الحضري



12CITY PROSPERITY INITIATIVE (CPI), September 2015 
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11مؤشر ازدهار المدن والهدف 



والمؤشرات الحضرية...



✓ Colombia

✓ México
✓ Egypt

✓ Vietnam

✓ Ethiopia

✓ Saudi Arabia

✓ Brazil

مصر
ي تم تطبيق المؤشر األساسي ف

مدينة من خالل تحليل 50

مفصل للمؤشرات المكانية 

وربطها بالسياسات الوطنية 

واالستراتيجيات المناصرة 

للفقراء

ةالعربية السعوديالمملكة 
" لمدن المستقببرنامج "يقوم 

ة الذي تنفذه المملكة العربي

طنيةوالقدرات الالسعودية ببناء 

مة سياسات فعالة قائلصياغة 

مدينة 17جعل بما يعلى األدلة 

يا أكثر شموال وتنوعا اقتصاد

وازدهار

...مدينة300أكثر من 



العينة الوطنية للمدن

ة أداة لجمع البيانات من خالل عينة للمدن لتنسيق المؤشرات والبيانات الحضري
في البالدبإستخدام عدد متفق عليه من المدن التي  تمثل احصائيا المستقرات البشرية

االختيارعوامل 

عدد المدن

السكان

حجم المدينة

الموقع الجغرافي

وظيفة المدينة

األهمية االقتصادية والسياسية

يانات تحسين توافر البتسمح ب

ودقتها واإلبالغ عنها في 

الوقت المناسب وقابليتها 

للمقارنة



التنمية  االستراتيجية العربية لالسكان و 
الحضرية المستدامة

المستقرات البشرية متكاملة ومستدامة، "ضمان أن تكون  
"ي الوطن العربيق ادرة على المجابهة والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل ف



الغايات واالهداف

1

المالئم على السكن حصول الجميع ضمان 

واآلمن والميسور والخدمات األساسية، 

العيشوتحقيق رفاهة 

3

مستقرات بشرية متكاملة تخطيط 

قة ومستدامة في جميع البلدان في المنط

العربية

4

دة مبادئ اإلدارة الحضرية الرشيتطبيق 

ات وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقر

البشرية

5

ة االستدامة البيئية الحضريتحسين 

ة والقدرة على مجابهة التغيرات المناخي

الطبيعيةوحماية الثروات 

6

إنتاجية المدن لتحقيق النمو تعزيز 

االقتصادي والتنمية المستدامة على 

واإلقليميالمستويين الوطني 

2
تحقيق عدالة التنمية والشمولية ضمان 

االجتماعية



والقدرةاالستدامة البيئية الحضرية تحسين : 5الغاية 

على مجابهة التغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية

:األهداف

.استخدام التقنيات المالئمة التي تحافظ على البيئة وفق المعايير الدولية1.

.التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات الصديقة للبيئة2.

.تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة البيئية للعمران، حسب االقتضاء3.

.وضع خطط الطوارئ لمجابهة الكوارث، وتقليل المخاطر البيئية العمرانية والتأهب لها4.

:االستراتيجيات
.بالقضايا البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية على المجتمعات العمرانية، خاصة في قطاع البناءالتوعية •

.مشروعات رفع كفاءة المباني في استخدام الطاقة من خالل مشاركة القطاع الخاصدعم •

الخ...-انهيارات أرضية–فيضانات –مخرات سيول (األولوية إلنقاذ المجتمعات والمباني المعرضة للمخاطر اعطاء •

.خطط التوعية وااللتزام بفصل المخلفات الصلبة كمرحلة أولى في منظومة إعادة االستخدام والتدويروضع •

.وترسيم المخاطر البيئية العمرانية ووضع خطط التأهب للمخاطر العمرانيةتقييم •

.كفاءة االستجابة للمخاطر العمرانيةرفع •

.االعتماد على المواصالت العامة الصديقة للبيئةزيادة •

.مداخل جديدة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة في المدنابتكار •

.البيولوجيقوانين ولوائح حول التنوع توفير •

.إطار مؤسسي وتشريعي إلدارة مخاطر الكوارث وميزانية للحد منهاتوفير •

.2012خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ المقرة في تفعيل •

(المستدامةيتعلق باإلسكان والتنمية الحضرية فيما )2009اإلستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج المستدام المقرة في عام تفعيل •

الحضرية يتعلق باإلسكان والتنمية فيما )2012اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث المقرة في القمة العربية ببغداد عام تفعيل •

(.المستدامة



...الخطوات القادمة

ة دعم جهود الدول في جمع المعلومات في المناطق الحضرية واعداد ورش•

إقليمية لبناء القدرات االحصائية بالتعاون مع االسكوا

تنمية االنتهاء من االطار التنفيذي لالستراتيجية العربية لالسكان وال•

لها الحضرية المستدامة مع تبني مؤشر ازدهار المدن كأداة رصد ومتابعة

على مستوى المدن العربية

ات بجمع استكمال برنامج السياسات الحضرية الوطنية الذي يربط السياس•

المعلومات 

، تحالف (UNEP)مبادرة المدن وتغير المناخ، مبادرة المدن الخضراء •

CCACالمناخ والهواء النظيف 

Green Climate Fundجاري اعتماد الموئل من قبل •

Adaptation fundواعداد مقترح للتعامل مع التغير المناخي في المدن •



...شكرا


