
مؤشرات األداء الرئيسية لمبادرة 
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة

تمكين المدن الذكية المستدامة



ووسائلاالتواالتصالمعلوماتتكنولوجياتستخدممبتكرةمدينةالمستدامةالذكيةالمدينة»

ضمانمعوالمنافسة،الحضريةوالخدماتالعملياتوكفاءةالمعيشةمستوىلتحسينأخرى

واالجتماعيةيةاالقتصادبالجوانبيتعلقفيماوالمقبلةالمعاصرةاألجيالالحتياجاتتلبيتها

«والثقافيةوالبيئية

ITU-T Y.4900التوصية 



ذكيةمدنأجلمنمتحدونمبادرة

األمممبادراتإحدىهيمستدامة

دوليالاالتحادتنسيقهايتولىالمتحدة

المتحدةاألمملجنةمعلالتصاالت

تحدةالماألمموبرنامجألوروبااالقتصادية

هيئة14وتدعمهاالبشريةللمستوطنات

تُروجالمتحدةلألممتابعةأخرى

استخدامعلىتشجععامةلسياسات

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيات

وتسهيلرتيسيفيالرقميةوالتكنولوجيات

.ةالمستدامالذكيةالمدنإلىاالنتقال



بدعم من



(KPI)الدوليةالرئيسيةاألداءمؤشراتمنمجموعةالمبادرةوضعت

لتقييمالمعاييرإرساءبهدف(SSC)المستدامةالذكيةالمدنبشأن

الرقميةوالتكنولوجياتواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتإسهامات

كثرالمدنجعلفي كثرذكاء  أ ،وأ المدنتزويدوبهدفاستدامة 

.الذاتيبالتقييملهاتسمحالتيبالوسائل

مؤشرات األداء الرئيسية لمبادرة متحدون

من أجل مدن ذكية مستدامة الموجهة إلى المدن الذكية المستدامة



يةذكمدنأجلمنمتحدونلمبادرةالرئيسيةاألداءمؤشرات
ميا  كالمحرزالتقدملتحديدبطريقةالمدنتزودمستدامة
الذكاءمساراتطولعلىورصدهعنهواإلبالغوقياسه

:11المستدامةالتنميةهدفتحقيقأجلمنواالستدامة
نةوآمللجميعشاملةالبشريةوالمستوطناتالمدنجعل"

."ومستدامةالصمودعلىوقادرة

من أجل مدن ذكية مستدامةمؤشرات األداء الرئيسية لمبادرة متحدون
الموجهة إلى المدن الذكية المستدامة



مبادرةلالرئيسيةاألداءمؤشراتتنفيذفيالمدندعم•
واستخدامهامستدامةذكيةمدنأجلمنمتحدون

دموالتقاألداءلقياسموحدبأسلوبالمدنتزويد•
:يليبمايتعلقفيماالمحرز

o تحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDG)؛

o؛ كثر ذكاء  التحول إلى مدينة أ

o  كثر استدامة .التحول إلى مدينة أ

الغايات



ةمبادئ مؤشرات األداء الرئيسي

جوانبجميعالمؤشراتمجموعةتغطيأنينبغي

شراتمؤ تكونأنوينبغي.المستدامةالذكيةالمدينة

يأقياسه،يجريالذيالمجالمعمتوائمةالتقييم

تدامةاسعلىوآثارهاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

مستوىالمؤشراتنظاميعكسأنوينبغي.المدن

.معينجانبفيالعامةالتنمية

الشمولية

منمكّنتبطريقةالرئيسيةاألداءمؤشراتتحديدينبغي

لمراحلا  وفقالمختلفةالمدنبينعلميا  البياناتمقارنة

سيةالرئياألداءمؤشراتأنيعنيمماالحضرية،التنمية

.انوالمكالزمانعبرللمقارنةقابلةتكونأنينبغي

قابلية المقارنة

تكونوأنكميةالرئيسيةاألداءمؤشراتتكونأنينبغي

.جمعهايسهلأومتوافرةالحاليةالبياناتسجالت

التوافر

خدمةالمستالرئيسيةاألداءمؤشراتتكونأنينبغي

نبغييأيمتعامدة،شبهأومستقلةنفسهالُبعدفي

.اإلمكانقدرالمؤشراتهذهتداخلتجنب

االستقاللية

لفهماوسهلبسيطا  مؤشركلمعنىيكونأنينبغي

يكونأنكذلكوينبغي.الحضريينالمصلحةألصحاب

.وبسيطا  بديهيا  بهالمرتبطةالبياناتحساب

البساطة

سيةرئيأداءمؤشراتاستحداثعلىالقدرةإلىيشيرهذا

.المستدامةةالذكيالمدنبناءفيالناشئةبالقضاياتتعلق

االستمرارية



يةهيكل مؤشرات األداء الرئيس

ةالمجتمع والثقاف

يا البنية التحتية لتكنولوج•

المعلومات واالتصاالت

المياه وخدمات الصرف الصحي•

التصريف•

إمدادات الكهرباء•

المواصالت•

القطاع العام•

االبتكار•

التوظيف•

المخلفات•

المباني•

التخطيط الحضاري•

نوعية الهواء•

المياه وخدمات الصرف الصحي•

المخلفات•

الجودة البيئية•

األماكن العامة والطبيعة•

الطاقة•

التعليم•

الصحة•

الثقافة•

اإلسكان•

االندماج االجتماعي•

السالمة•

األمن الغذائي•

مؤشرا  متقدما  36+ مؤشرا  أساسيا  55

مؤشرا  مستداما  39+ مؤشرا  هيكليا  32+ مؤشرا  ذكيا  20•

نقطة لجمع البيانات132•

االقتصادالبيئة

األبعاد

ت
الفئا



االتجاهتحليل•

سيةتطبيقات مؤشرات األداء الرئي

لقةالمتعوالتوجيهاتالمرجعيةالمعاييروضع•
بالسياسات



تنفيذ االتحاد لمؤشرات األداء

لمبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة

:متاح في مكتبة الموارد المجانية في العنوان التالي
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/publication-U4SSC-KPIs.aspx



لقطات

مؤشراتأداءعنمرئيةعامةلمحةتقدم

أجلمنمتحدونلمبادرةالرئيسيةاألداء

ىعلبناء  مامدينةفيمستدامةذكيةمدن

العالميةالمرجعيةالمعايير

تقارير التحقق

اءاألدمؤشراتمشروعاستنتاجاتتلخص

مدنأجلمنمتحدونلمبادرةالرئيسية

مامدينةفيمستدامةذكية

صحائف الوقائع

داءاألمؤشراتمشروعنتائجوُتحللتوضح

مدنأجلمنمتحدونلمبادرةالرئيسية

مامدينةفيمستدامةذكية



دراسات الحالة

.(SSC)تفاصيل مسيرة مدينة ما لتصبح مدينة ذكية مستدامة 



تشجع مبادرة متحدون من

أجل مدن ذكية مستدامة 

جميع المدن على بدء 

مسيرة المدن الذكية 

!المستدامة الخاصة بها

كثرتشارك عمشروفيبالفعلالعالمحولمدينة100منأ

مدنأجلمنمتحدونلمبادرةالرئيسيةاألداءمؤشرات

كبرعددتوقيعمعمستدامة،ذكية !عامكلالمدنمنأ

تغطية عالمية بالفعل



:  لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال

u4ssc@itu.int

:  الموقع اإللكتروني

www.itu.int/en/ITU-T/ssc/

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن مؤشرات األداء
الرئيسية لمبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة

.هناومنهجية إعداد هذه المؤشرات ومنشورات أخرى 

!شكرا  لكم

https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/KPIs-on-SSC.aspx


معلومات إضافية



مؤشرات األداء الرئيسية لمبادرة
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة حسب الُبعد

: تُتاح منهجية التجميع في مكتبة الموارد المجانية في

www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/publication-U4SSC-KPIs.aspx



نفاذ األسر إلى اإلنترنت
النسبة المئوية لألسر

.التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت

كات في النطاق  االشترا
العريض الثابت

النسبة المئوية لألسر التي لديها
(.سلكي)نطاق عريض ثابت 

كات في النطاق  االشترا
العريض الالسلكي

كات في النطاق العريض الالسلك ياالشترا
.نسمة000 100لكل 

عدادات المياه الذكية
.لذكيةالنسبة المئوية لتنفيذ عدادات المياه ا

عدادات الكهرباء الذكية
.اء الذكيةالنسبة المئوية لتنفيذ عدادات الكهرب

تغطية النطاق العريض 
الالسلكي

النسبة المئوية من المدينة
حيث يتوفر النطاق العريض الالسلكي

(.الجيل الثالث والجيل الرابع)

معلومات
النقل العام الدينامية
ضرية النسبة المئوية لمواقف النقل العام الح
يا  دينامالتي تتوفر عنها معلومات المسافر 
.للجمهور في الوقت الفعلي

رصد حركة المرور
ي يجري النسبة المئوية للشوارع الرئيسية الت

.ترصدها بتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

االقتصاد
المؤشرات األساسية–تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 



البيانات المفتوحة
النسبة المئوية لمجموعات البيانات المفتوحة

.التي تم جردها ونشرها وعددها

الحكومة اإللكترونية
عدد الخدمات العامة المقدمة
.من خالل وسائل إلكترونية

المشتريات اإللكترونية
في القطاع العام
النسبة المئوية ألنشطة

.مشتريات القطاع العام المنفذة إلكترونيا  

رصد إمدادات المياه باستخدام 
االتتكنولوجيا المعلومات واالتص
رصد النسبة المئوية لشبكات توزيع المياه التي تُ 
.بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

رصد شبكات مياه 
العواصف باستخدام /الصرف

االتتكنولوجيا المعلومات واالتص
ي العواصف الت/النسبة المئوية لنظم مياه الصرف

.تُترصد بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

ام رصد إمدادات الكهرباء باستخد
االتتكنولوجيا المعلومات واالتص

د النسبة المئوية لنظم إمدادات الكهرباء التي ُترص
.بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مراقبة تقاطعات الطرق
مالنسبة المئوية لتقاطعات الطرق التي تستخد

تدابير تكيفية للتحكم في حركة المرور

.أو تحديد األولويات

توافر شبكات التوصيل
WiFiالالسلكي 

في األماكن العامة
WiFiعدد بؤر التوصيل الالسلكي 

.المتاحة للجمهور في المدينة

انتشار استجابة الطلب
النسبة المئوية لعمالء شركات الكهرباء
.الذين لديهم قدرات استجابة الطلب

االقتصاد
المؤشرات المتقدمة–تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 



نفقات البحث والتطوير
من نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية
.الناتج المحلي اإلجمالي للمدينة

البراءات
عدد البراءات الجديدة الصادرة

.نسمة سنويا  000 100لكل 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة
النسبة المئوية

.SME))للشركات الصغيرة والمتوسطة 

معدل البطالة
النسبة المئوية إلجمالي القوى العاملة

.في المدينة العاطلة عن العمل

ابمعدل البطالة بين الشب
ن النسبة المئوية إلجمالي القوى العاملة م
.الشباب في المدينة العاطلين عن العمل

ةالعمالة في قطاع السياح
النسبة المئوية للقوى العاملة

.في المدن العاملة في قطاع السياحة

جيا العمالة في قطاع تكنولو
المعلومات واالتصاالت

النسبة المئوية للقوى العاملة
في المدن العاملة في قطاع تكنولوجيا 

.المعلومات واالتصاالت

االقتصاد
المؤشرات األساسية–اإلنتاجية 

االقتصاد
المؤشرات المتقدمة–اإلنتاجية 



إمدادات المياه األساسية
ى النسبة المئوية لألسر التي تحصل عل

.إمدادات المياه األساسية

إمدادات المياه
الصالحة للشرب
من النسبة المئوية لألسر التي تستفيد

.نةخدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمو 

خسائر إمدادات المياه
النسبة المئوية لخسائر المياه

.في نظام توزيع المياه

جمع مياه الصرف
من خدمة النسبة المئوية لألسر التي تستفيد

.جمع مياه الصرف

الصرف الصحي المنزلي
ية النسبة المئوية لألسر التي لديها إمكان

.يةالوصول إلى مرافق الصرف الصحي األساس

تواتر انقطاع الكهرباء
متوسط عدد االنقطاعات الكهربائية

.لكل عميل في السنة

شبكة النقل العام
.نسمة000 100طول شبكة النقل العام لكل 

زمن انقطاع الكهرباء
.متوسط زمن انقطاع الكهرباء

الوصول إلى الكهرباء
النسبة المئوية لألسر المرخص لها

.الحصول على الكهرباء

شبكة الدراجات
طول مسارات وممرات الدراجات

.  نسمة000 100لكل 

جمع المخلفات الصلبة
جمع النسبة المئوية لألسر التي لديها خدمة

.منتظم للمخلفات الصلبة

االقتصاد
المؤشرات األساسية–البنية التحتية 



لعامالراحة في شبكة النقل ا
تسنى النسبة المئوية لسكان المدينة الذين ي
.لهم الوصول المريح إلى النقل العام

مشاركة وسائط النقل
دمون النسبة المئوية للسكان الذين يستخ
.أشكال النقل للذهاب إلى العمل

مشاركة الدراجات
عدد الدراجات التي تتم مشاركتها

.نسمة000 100لكل 

البنية التحتية
المتاحة للمشاة

مة النسبة المئوية لمناطق المدينة المصم
.خالية من السيارات/كمنطقة مشاة

التنمية الحضرية
والتخطيط المكاني

يوجود التنمية الحضرية والتخطيط المكان 
.على مستوى المدينة

استدامة المباني العامة
النسبة المئوية لمنطقة المباني العامة

التي لديها شهادات استدامة معترف بها 
.للعمليات الجارية

مشاركة المركبات
عدد المركبات التي تتم مشاركتها

.نسمة000 100لكل 

المركبات منخفضة 
االنبعاثات من الكربون

النسبة المئوية للمركبات
.منخفضة االنبعاثات من الكربون

مؤشر زمن االنتقال
ى نسبة زمن االنتقال خالل فترات الذروة إل 
ترات الزمن الالزم للقيام بالرحلة نفسها في ف

.سرعة التدفق السلس

أنظمة اإلدارة المتكاملة 
عامةللمباني في المباني ال

النسبة المئوية لمنطقة المباني العامة
جيا التي تستخدم أنظمة متكاملة لتكنولو

.يالمعلومات واالتصاالت ألتمتة إدارة المبان 

االقتصاد
المؤشرات المتقدمة–البنية التحتية 



تلوث الهواء
عنها مؤشر جودة الهواء استنادا  إلى القيمة المبلغ

؛PM10و؛PM2.5الجسيمات العالقة : لما يلي
كسيد النيتروجين  وثاني أكسيد ؛NO2وثاني أ

.O3واألوزون ؛SO2الكبريت 

انبعاثات
غازات االحتباس الحراري
.انبعاثات غازات االحتباس الحراري للفرد

التعرض للمجاالت 
الكهرمغنطيسية

لمتنقلة النسبة المئوية لمواقع هوائيات الشبكة ا
المتوافقة مع المبادئ التوجيهية للتعرض

.للمجاالت الكهرمغنطيسية

المساحات الخضراء
.نسمة000 100المساحات الخضراء لكل 

جودة مياه الشرب
ة النسبة المئوية لألسر المشمولة في خط

.سالمة مياه خضعت للمراجعة

استهالك المياه العذبة
.استهالك المياه العذبة

استهالك المياه
.استهالك المياه للفرد

ةمعالجة المخلفات الصلب
.النسبة المئوية للمخلفات الصلبة

معالجة مياه الصرف
النسبة المئوية لمياه الصرف

.التي تتم معالجتها

البيئة
المؤشرات األساسية–البيئة 



التعرض للضوضاء
ون النسبة المئوية للسكان الذين يتعرض

.لمستويات ضوضاء مفرطة

القدرة على الوصول إلى 
المساحات الخضراء
لقدرة النسبة المئوية للسكان الذين لديهم ا

.على الوصول إلى المساحات الخضراء

يةالمناطق الطبيعية المحم
ة النسبة المئوية لمناطق المدينة المحمي

.باعتبارها مواقع طبيعية

المرافق الترفيهية
مساحة مجموع المرافق الترفيهية العامة

.نسمة000 100لكل 

البيئة
المؤشرات المتقدمة–البيئة 



ةاستهالك الطاقة المتجدد
النسبة المئوية للطاقة المتجددة

.المستهلكة في المدينة

استهالك
ةالطاقة في المباني العام
.استهالك المباني العامة للطاقة

استهالك الكهرباء
.استهالك الكهرباء للفرد

استهالك الطاقة الحرارية
في المنازل

.رداستهالك الطاقة الحرارية في المنازل للف

البيئة
المؤشرات األساسية–الطاقة 



وجيا نفاذ الطلبة إلى تكنول
المعلومات واالتصاالت

النفاذالنسبة المئوية للطلبة الذين يمكنهم
االتإلى مرافق تكنولوجيا المعلومات واالتص

.في قاعات الدراسة

ةاإلنفاق في مجال الثقاف
.ثقافيالنسبة المئوية لإلنفاق على التراث ال

العمر المتوقع عند الوالدة
.متوسط العمر المتوقع عند الوالدة

االلتحاق بالمدارس
ة النسبة المئوية لألفراد في سن الدراس

.الملتحقين بالمدارس

شهادات التعليم العالي
.نسمة000 100شهادات التعليم العالي لكل 

محو األمية بين البالغين
.معدل محو األمية بين البالغين

تمعدل الوفيات بين األمها
عدد الوفيات بين األمهات

.مولود حي000 100لكل 

األطباء
.نسمة000 100عدد األطباء لكل 

المجتمع والثقافة
المؤشرات األساسية–التعليم والصحة والثقافة 



السجالت الصحية 
اإللكترونية

النسبة المئوية لسكان المدينة
.الذين لديهم سجالت صحية إلكترونية

يةالبنية التحتية الثقاف
عدد المؤسسات الثقافية

.نسمة000 100لكل 

أسّرة المستشفيات
للعيادة الداخلية

عدد أسرّة المستشفيات العامة للعيادة 
.نسمة000 100الداخلية لكل 

/التأمين الصحي
تغطية نظام الصحة العامة

التأمين النسبة المئوية للسكان المشمولين ب
.الصحي األساسي أو نظام للصحة العامة

المجتمع والثقافة
المؤشرات المتقدمة–التعليم والصحة والثقافة 



ةالمستوطنات غير الرسمي
نالنسبة المئوية للسكان الذين يعيشو

ةفي أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمي
.أو مساكن غير الئقة

الوفيات المرتبطة
بالكوارث الطبيعية

يةعدد الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيع
.نسمة000 100لكل 

المساواة في الدخل
بين الجنسين

نسبة متوسط األجر في الساعة للعامالت
.من اإلناث إلى العمال من الذكور

الفقر
.النسبة المئوية للسكان الفقراء

Giniمعاِمل 
.Giniتوزيع الدخل وفقا  لمعاِمل 

الخسائر االقتصادية 
المرتبطة بالكوارث 

الخسائر االقتصادية المرتبطة بالكوارث
الطبيعية كنسبة مئوية من الناتج

.المحلي اإلجمالي للمدينة

خدمات الشرطة
.نسمة000 100عدد ضباط الشرطة لكل 

خدمات إطفاء الحرائق
عدد العاملين في مكافحة الحرائق

.  نسمة000 100لكل 

معدل الجريمة العنيفة
.نسمة000 100معدل الجريمة العنيفة لكل 

مشاركة الناخبين
النسبة المئوية للسكان المؤهلين
.  ألخيرةالذين صوتوا خالل االنتخابات البلدية ا

الوفيات الناجمة
عن حوادث المرور

عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور
.نسمة000 100لكل 

زمن استجابة
خدمات الطوارئ

.متوسط زمن استجابة خدمات الطوارئ

المجتمع والثقافة
المؤشرات األساسية–السالمة واإلسكان واإلدماج االجتماعي 



اإلنفاق على اإلسكان
.كانالنسبة المئوية إلنفاق الدخل على اإلس

خطط القدرة على الصمود
إجراء تقييمات المخاطر ومواطن الضعف 

.للتخفيف من آثار الكوارث

السكان الذين يعيشون
ثفي مناطق معرضة للكوار
النسبة المئوية للسكان الذي يعيشون

.في مناطق عرضة ألخطار طبيعية

إنتاج الغذاء المحلي
ة التي النسبة المئوية للمواد الغذائية المحلي

كيلومتر من 100يتم توريدها في حدود 
.المنطقة الحضرية

توافر خدمات رعاية الطفل
ل النسبة المئوية لألطفال في سن ما قب

المشمولين بخدمات رعاية (0-3)المدرسة 
(.العامة والخاصة)طفل 

المجتمع والثقافة
المؤشرات المتقدمة–السالمة واإلسكان واإلدماج االجتماعي 


