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 : إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار٩الهدف 
إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك هياكل أساسية إقليمية  : ١- ٩ الغاية

اإلنسان، مع التركيز على تيسير سبل استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى  وعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه  
 قدم المساواة 

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

 مؤسسيةالمعلومات ال
 المنظمة الراعية: 

 البنك الدولي 

 تعاريفالمفاهيم و ال
 التعريف:

ا باسم مؤشر البنك الدولي للوصول إلى المرافق في المناطق الريفية( نسبة سكان الريف الذين  ً  يقيس المؤشر )المعروف عموم
 في بلد ما.  يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول

 األساس المنطقي: 

جزء مهم من البيئة المؤاتية للنمو الشامل والمستدام. في الدول النامية، ، عوامل أخرى من بين ، الربط بشبكات النقليشّكل 
ا في إفريقيا، تبقى األغلبية  مع وصول محدود إلى األسواق المحلية  الصغيرة ارع ز من المالكبرى من اإلنتاج الزراعي وتحديد 

وغيرها من األعمال التجارية المحلية )باستثناء تلك المتعّلقة عزولة تتأخر الصناعات التحويلية المواإلقليمية والعالمية. وغالب ا ما 
ا  ويشكل ( في األسواق العالمية. التعدينب للوصول إلى الخدمات االجتماعية واإلدارية، ال  عقبة أساسية الربط بشبكات النقل أيض 

 المناطق الريفية حيث تعيش أغلبية الفقراء.سيما في 

وللقضاء على الفقر في دول نامية   طالق العنان لإلمكانات االقتصادية غير المستغلةضروري إلفية  والوصول إلى المناطق الري
. على المدى  تحسين أحوال الطرق من خالل  والوقت المخصص للسفرعدة. على المدى القصير، يمكن تخفيض تكاليف النقل 

في نهاية المطاف ، مما يساهم خلق المزيد من فرص العملمع ربحية أكثر  الشركاتزداد اإلنتاج الزراعي وستصبح يالطويل، س
محدودة، من الضروري فهم مكان  الموارد . وبما أّن نوعيةيتطّلب القيام باستثمارات جّيدة بيانات و التخفيف من حّدة الفقر. في 

مؤشرات عالمية. وغالب ا   بضعةفي قطاع النقل و ورصد الجهود المبذولة مع الوقت. ة أكثر االحتياجات الملحة غير الملباوجود 
امبادرة إدارة الطرق  طّورتالطرق مجهولة ومصدر قلق في الدول النامية. في إفريقيا،  نوعيةما تكون  برنامج سياسات  من  ، بدء 

كنسبة الطرق بحالة  تتعلق بحالة شبكة الطرق تتضمن بيانات  الطرق ات، قاعدة بيانات قطاع في أواخر التسعينالنقل في إفريقيا 
 إلى حد كبير. وغير كافيةقديمة جيدة أو سيئة. إاّل أّن قاعدة البيانات 
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، من بين أهم مؤشرات 2006البنك الدولي في العام  في األصل ، الذي طّوره مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية
فهو يقيس نسبة  ، ما يوّفر مؤشر ا منتظم ا قوي ا مفهوم ا بوضوح من الناحية المفاهيمية بين البلدان.ي قطاع النقلالعالمية ف التنمية

  على بعد مسافةالناس الذين يعيشون في مناطق ريفية والذين يمكنهم الوصول إلى طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول 
 تقريب ا. كيلومترين 

بيانات، يبقى مؤشر الوصول إلى  للمصادر إضافية  الستفادة منلاألساسية المّتبعة على الرغم من أّنه تم تحديث المنهجية 
 الوصول إلى النقل في المناطق الريفية. المقياس المقبول على نطاق واسع لتعقب المرافق في المناطق الريفية

لمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية أربع فوائد رئيسية: االستدامة بسبب اعتماده على بيانات موجودة أصاّل 
والبساطة في الفهم واألهمية التشغيلية للوكاالت الحكومية المسؤولة عن   االتساق في المنهجية بين البلدان وعلى مر الوقتو 

 .إعداد البيانات األساسية وتجميعها

 المفاهيم: 

المكان الذي يعيش فيه الناس والتوزيع المكاني ُيقاس المؤشر عن طريق جمع ثالث مجموعات من البيانات الجغرافية المكانية: 
فوائد عدة، إذ إّنه يمكن أن تساعد على ضمان االتساق بين البلدان.  لشبكة الطرق ونوعية الطرق. والستعمال البيانات المكانية 

وتبقى االستبانة المكانية نفسها على نطاق واسع بغض النظر عن حجم البلد أو الحدود دون الوطنية. وأي قاعد من قواعد  
 فريد ال ُلبس فيه.  بشكلعن طريق ما( تتطبق على كل البلدان  كيلومترين الربط الشبكي )على سبيل المثال مسافة 

التوزيع السكاني: بيانات توزيع السكان الجيدة النوعية ضرورية للقياس الصحيح للوصول إلى المناطق الريفية. في بعض  
الجغرافية المكانية. وفي بلدان أخرى، طّور مجتمع البحوث الدولي  بيانات موثوق للالبلدان، تتوّفر بيانات التعداد في نموذج 

بيانات التعداد دون الوطنية من خالل تقنيات نمذجة مختلفة. بالنسبة إلى مؤشر   ات توزيع السكان مفّسرا  مجموعات بيان
  التقديرات.وضع مشروع سكان العالم لتوفير أفضل  الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية، تم 

متعلق ببيانات توزيع السكان، التحدي المهم الذي يواجه المؤشر هو الحاجة إلى تعريف حضري  الحضري:  -التعريف الريفي
وريفي متسق وموثوق الستبعاد المناطق الحضرية من العملية الحسابية. فإدراج المناطق الحضرية قد يؤدي إلى إنشاء تحّيز 

 أغلبية سكان الحضر تستطيع "الوصول إلى الطرق"،  ألنّ  في مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية تصاعدي كبير
الحدود بين المناطق الريفية بغض النظر عن كيفية تعريفه. في الحالة الُمثلى، الحاجة إلى البيانات المكانية التي تحدد 

فة في بلدان  ختلمه البيانات قد تعتمد على تعاريف والحضرية هي بمستوى التحليل نفسه للحاجة إلى السكان. وبما أّن هذ
 .كمشروع الخرائط الحضرية الريفية العالمييمكن استعمال االمتدادات الحضرية المنتجة على الصعيد العالمي مختلفة، 

حول مواقع الطرق عن عدد من المصادر. وبطريقة مثالية تستعمل البيانات  البيانات  تنبثقبيانات شبكة الطرق: يمكن أن 
ويتم إدماجها بشكل سهل نسبي ا مع قواعد  الحكومية بما أّنها تتسق مع شبكة الطرق التي تتحمل وكاالت الطرق مسؤوليتها 

https://www.worldpop.org/
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1
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أو مفقودة تمام ا، يمكن أن   الكفاية بما فيهطرق فيها مفّصلة تكون بيانات مواقع القد ال بيانات تشغيلية أخرى. وفي البلدان التي 
 ."خارطة الشارع المفتوحة"مصادر بيانات بديلة كالمصدر المفتوح  تتوفر

المرافق في المناطق جميع الفصول" محوري ا للمفهوم األصلي لقياس مؤشر الوصول إلى بيانات حالة الطرق: ال يزال مبدأ "
الطريق الصالحة لالستعمال في جميع الفصول" بأنها طريق معبدة على مدار السنة بوسائل النقل الريفية   الريفية. وتعّرف "

)غالب ا شاحنة بيك آب أو شاحنة رباعية الدفع(. وُتقبل االنقطاعات القصيرة األمد التي يمكن توقعها في خالل سوء   السائدة
ال سيما على الطرق المنخفضة الحجم. ومن الضروري تحديد إذا    وية )على سبيل المثال سقوط األمطار الغزيرة(األحوال الج

على مدار السنة، وبالتالي إمكانية الطريق على مدار السنة هو عامل أساسي  كان من الممكن الوصول إلى المرافق والخدمات 
على حالة شبكات الطرق كجزء من مسؤولياتها  ب ا ما تشرف وكاالت الطرق في هذا المجال للمساهمة في الحد من الفقر. وغال

مؤشر الخشونة  التشغيلية. ويمكن للدراسة االستقصائية التقليدية لجرد الطرق أن تجمع البيانات حول حالة الطرق، بما في ذلك 
 ستعمال في جميع الفصول". الدولي، على مستوى عاٍل من نوعية المعلومات، لتحديد إذا كانت طريق ما "صالحة لال

  6مؤشر خشونة دولي أقل من  بالطرق معايير وبهدف تحقيق مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية، ُتحدد عامة 
متر ا / كلم للطرق غير المعّبدة. وعندما ال يتوفر مؤشر الخشونة  13أمتار/ كلم للطرق المعّبدة ومؤشر خشونة دولي أقل من 

الدولي، يمكن استعمال أنواع أخرى من تقييم الحالة إذا كانت قابلة للمقارنة. ويتم التحقق حالي ا من الهواتف الذكية المزودة  
رسم طرق خدمات النقل المحلية بدقة وتحديد الطرق الريفية المفتوحة على مدار السنة  لمواقع بهدف بالنظام العالمي لتحديد ا

 وبالتالي صالحة لالستعمال في جميع الفصول.  

 : القيودالتعليقات و 

اإلحصائية الوطنية لعملها التشغيلي. على هذا   جهزةعلى البيانات التي تجّمعها وكاالت الطرق واأليعتمد المؤشر إلى حد بعيد 
النحو، يعتمد تحديثه على وتيرة تحديث الدراسة االستقصائية لحالة الطرق وتعداد السكان الوطني. عندما ال تكون مجموعات 

ستقرار ا بمرونة يجب استعمال مجموعات بيانات أكثر ا هالمبدأ األساسي الواجب اّتباعه هو أنّ البيانات هذه من السنة نفسها، 
في فترة أكبر. على سبيل المثال، يمكن لبرنامج وطني للطرق الريفية أن يحّسن بصورة جذرية نوعية الطرق في منطقة معنية 

قصيرة نسبي ا، فيما تبقى بيانات السكان مستقرة إلى حد مقبول على مدى خمسة أعوام. في هذه الحالة، ُتعتبر بيانات وضع 
 بيانات السكان األقرب أو المعّدلة. مع تطبيق  الطرق نقطة ارتكاز 

ا كبير ا على نوعية البيانات المكانية األساسية. ويمكن أن يشكل نطاق بيانات شبكة الطرق وكيفية عكس  يعتمد المؤشر اعتماد 
الطرق، بما في  يكون المزيد من البيانات دائم ا أفضل. فيتطلب جمع بيانات تفصيلية عن الواقع على األرض مشكلة بعينها. و 

بيانات شبكة الطرق المكانية القائمة بغض النظر عن الطقس أو   الطرق الفرعية، بذل جهود، األمر الذي قد ال تغطيهذلك 
حالة الطرق المفقودة مهمة. فإذا كانت الطرق الفرعية المفقودة سيئة الحكومة أو استعمال مصادر البيانات المفتوحة. إاّل أّن 

   استبعادها على النتائج اإلجمالية. النوعية، لن يؤثر

http://www.openstreetmap.org/
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حسب مقتضى الحال في كل المناطق. على سبيل المثال  كيلومترين وألسباب واضحة، يمكن أاّل ُتطبق قاعدة الوصول على بعد 
إاّل أّنه   كلم منطقي ا أكثر نظر ا النخفاض الكثافة السكانية في مناطق عّدة. 5يجعل الوصول على بعد في إفريقيا، يمكن أن 

سير ا على  دقيقة  30إلى  20)ما يساوي  كيلومترينين البلدان، تم الحفاظ على عتبة والمقارنة ب أهداف االتساق العالميةتحقيق ل
 . األقدام(

النقل في المناطق  مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية معايير مرجعية موضوعية لتقييم الوصول إلى  وفيما يوفر
كهدف. وعندما تكون األفراد واألسر المعيشية في مناطق نائية، قد تؤدي محاولة   "تعميم" الوصولالريفية، يجب أاّل يوضع 

 الموارد.  إلى عدم كفاية تخصيص في المائة100الوصول بنسبة 

 

 المنهجية
 طريقة االحتساب:

تغطية ثالث مجموعات من البيانات الجغرافية المكانية: التوزيع السكاني وموقع الطريق وحالة  يحتسب المؤشر من خالل 
ن  كيلومترين معلى بعد الذين يعيشون عدد سكان الريف بالطرق. وُيحتسب مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية 

 طريقة جيدة على عدد سكان الريف اإلجمالي في البالد. 

، يجب  الحصول على بيانات سكان البالد، إما من مصادر البالد  تحديد التوزيع المكاني لسكان الريف. وينطوي ذلك على أّوال 
 أو من مجموعات البيانات العالمية كمشروع سكان العالم. 

مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية إذا كان   بكة الطرق بتقييمات حالة الطرق، إن من ناحيةشثاني ا، يجب إدماج 
مؤشر الوصول إلى المرافق في   الطرق التي ال تستوفي نوعيتها شروط عتبةمتوّفر ا أو التقييم البصري. ويجب أن تستبعد 

المناطق الريفية   المناطق الريفية )ال توّفر الوصول "في جميع الفصول"(. على العموم، يعتمد مؤشر الوصول إلى المرافق في
متر ا/ كلم للطرق غير   13أمتار/ كلم للطرق المعّبدة ومؤشر خشونة دولي أقل من   6بمؤشر خشونة دولي أقل من معيار على 

ويمكن  وعندما ال يتوفر مؤشر الخشونة الدولي، يمكن استعمال أنواع أخرى من تقييم الحالة إذا كانت قابلة للمقارنة. المعّبدة.
. ويجب شطب المناطق  المعاييرحول شبكة الطرق التي تستوفي نوعيتها على كيلومتّرين  فاصلة للطرق تمتدّ منطقة خلق 

 بيانات السكانية.الالريفية من بيانات الطرق و 

مؤشر  . ويتم تحديدضمن فاصلة الطرق التي تمتّد على كيلومترينفي النهاية، يجب احتساب سكان الريف الذين يعيشون 
 بفصل هذا الجزء من سكان الريف عن عدد سكان الريف اإلجمالي. لمرافق في المناطق الريفية النهائي الوصول إلى ا

 تفصيل: 
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مكانية، يمكن احتسابه المؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية كمؤشر منبثق عن البيانات الجغرافية  بسبب طبيعة
دقة مجموعات البيانات األساسية. وفيما ُيصدر البنك الدولي تقرير ا بنتائج رصد  إلى مستوى  ةدون الوطني ياتالمستو على 

 وفر النتائج دون الوطنية لتستخدمها البلدان.  ، تتالوطنيأهداف التنمية المستدامة على الصعيد 

 :معالجة القيم الناقصة

 البلد   مستوى  على •

 ما من سد للثغرات إلصدار تقرير باألرقام الوطنية.

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 هذا مؤشر خاص بالبلد وال ُيخطط حالي ا لعملية تجميع. 

   :المجاميع اإلقليمية

، تصبح عملية  الوطنيهذا مؤشر خاص بالبلد وال ُيخطط حالي ا لعملية تجميع. وعندما تتوّفر بيانات إضافية على الصعيد 
 التجميع ممكنة على المستوى فوق الوطني.

 :التباينمصادر 

تصنيف نوعية الطرق تنعكس في مؤشر المستوى األعلى )بما في ذلك  النظم الوطنية  بين االختالفاتمما ال شك فيه أّن 
ا كبير ا على البيانات الوطنية. باإلضافة إلى ذلك، قد ينتج عن استعمال يومنهج  ات تعداد السكان الوطني إلخ( معتمدة اعتماد 

عن البيانات الوطنية. إاّل أّنه   ءالبيانات العالمية كمشروع سكان العالم نتائج مختلفة بعض الشيمجموعات البيانات المنبثقة عن 
 إلى أن هذه التناقضات محدودة التأثير في النتيجة اإلجمالية.تقييم بلدان العينة المرّجح أّن يشر  من

 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني: 
وضع البنك الدولي ونشر، كونه وكالة راعية، وثيقة منهجية كاملة حول مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية، بما 

منهجية موحدة ودليل متدرج. باإلضافة إلى ذلك، وضع  في ذلك وصف ا مفّصال  عن مصادر بيانات مختلفة وتنويعات على 
ية الحتساب مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية من مجموعات البيانات  البنك الدولي أداة نظم المعلومات الجغراف

 المتوّفرة. ويتم تجميع هذه الموارد وغيرها في بوابة إلكترونية لمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية.

 ضمان الجودة: 

والتحقق منها على عاتق  في البنك الدولي، تقع مسؤولية جمع بيانات مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية ونتائجه 
  اإلحصاء أجهزةالممارسة العالمية في مجال النقل. وتحتفظ الممارسة العالمية بمجموعات البيانات التي يتم الحصول عليها من 

 الوطنية اإلحصاء أجهزةوفيما تحتسب  تقوم بتنسيقها من خالل تطبيق منهجيات موّحدة. الوطنية ووكاالت الطرق ومن ثم
ووكاالت الطرق مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية باستعمال بياناتها ومنهجياتها الخاصة، تتحّمل الممارسة  
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والتحقق من نتائج اإلدراج في مجموعة بيانات أهداف  العالمية في مجال النقل مسؤولية إعادة النظر في البيانات واالفتراضات 
والهدف هو ضمان أّن البيانات التي وضعها البنك الدولي وأشرف عليها ونشرها حديثة وتستوفي   التنمية المستدامة العالمية.

ا وتتسق  ا عبر قنوات النشر. ويتعاون معايير الجودة العالية وأّنها موّثقة توثيق ا جيد  الموظفون القطريون في البنك اتساق ا جيد 
 الدولي تعاون ا وثيق ا مع الهيئات اإلحصائية الوطنية في عملية جمع البيانات ونشرها.

 

 مصادر البيانات
 الوصف:

يع السكان عن نتائج مشروع سكان العالم أو تعداد السكان الوطني التي تعتمد على موثوقية النظم تنبثق عادة بيانات توز 
 القطرية ودقتها المكانية. وتوّفر وكاالت الطرق الوطنية بيانات مواقع الطرق وبيانات النوعية وهي مسؤولة عن صيانتها. 

 : البيانات جمع

اإلحصائية الوطنية ووكاالت الطرق الوطنية والبنك الدولي بصفته وكالة راعية ضرورية لتحقيق نتائج   اإلجهزةالشراكة بين 
مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية بشكل فعال. في بعض البلدان، يتعاون موظفو النقل في البنك الدولي تعاون ا 

مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية المبنية على   احتساببيانات الناتجة و لوضع الوثيق ا مع الوكاالت الوطنية 
مؤشر الوصول إلى المرافق في   اإلحصائية الوطنية ووكاالت الطرق نتائج إجهزةت مشاركة أوسع. وفي بلدان أخرى، توّفر

 المناطق الريفية مباشرة للبنك الدولي كمنظمة راعية. 

 

 فر البيانات اتو 
 الوصف:

ا مع التشاور المستمر مع عدد أكبر. 30، ُتتاح البيانات بسهولة لـ2019اعتبار ا من العام  وبما أن البيانات تتوّفر لبعض  بلد 
بلدان  البلدان اإلفريقية واألميركية الالتينية، تستأثر إفريقيا على أكبر نسبة من المعلومات المتوّفرة. ويجري التشاور إلدراج 

    إضافية.

 التسلسل الزمني: 

ُيتوقع تحديث مؤشر الوصول إلى المرافق في  بسبب دورة التحديث الطويلة للدراسات االستقصائية حول حالة الطرق الوطنية، ال 
  3طوي ذلك على إطار زمني بين نع أن يّتسق مع النظم الوطنية. ويالمناطق الريفية على أساس سنوي، بل بدال  عن ذلك ُيتوق

 مع ما بين نقطة أو نقطتين للبلد. 2019و 2009وتغطي البيانات الحالية الفترة الممتدة يبن عامي  تقريب ا للتحديث. سنوات 5و
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 الزمني الجدول
 جمع البيانات: 

اإلحصاء الوطنية ووكاالت  أجهزةتقوم الممارسة العالمية في مجال النقل التابعة للبنك الدولي بجمع المصادر بالتنسيق مع 
 الطرق الوطنية. 

 نشر البيانات: 

 مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية على أساس سنوي.المتاحة لتلتزم مجموعة البنك الدولي بنشر التحديثات 

 

 البيانات المزودةالجهات 
الوطنية ووكاالت الطرق الوطنية مباشرة . وبما أّن العملية الحسابية تعتمد اإلحصاء  أجهزةيتلقى البنك الدولي البيانات عادة  من 

النظير األساسي لبيانات مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق  على بيانات وكالة الطرق، ُتعتبر هذه الوكاالت عموما   أساسا  
 الريفية. 

 البيانات الجهات المّجمعة
في البنك الدولي، تقع مسؤولية جمع بيانات مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية ونتائجه والتحقق منها على عاتق  

  اإلحصاء أجهزةالممارسة العالمية في مجال النقل. وتحتفظ الممارسة العالمية بمجموعات البيانات التي يتم الحصول عليها من 
 الوطنيةاإلحصاء  أجهزةتقوم بتنسيقها من خالل تطبيق منهجيات موّحدة. وفيما تحتسب  الوطنية ووكاالت الطرق ومن ثم

ووكاالت الطرق مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية باستعمال بياناتها ومنهجياتها الخاصة، تتحّمل الممارسة  
واالفتراضات والتحقق من نتائج اإلدراج في مجموعة بيانات أهداف  العالمية في مجال النقل مسؤولية إعادة النظر في البيانات 

التنمية المستدامة العالمية. والهدف هو ضمان أّن البيانات التي وضعها البنك الدولي وأشرف عليها ونشرها حديثة وتستوفي  
ا عبر قنوات الن ا وتتسق اتساق ا جيد  شر. ويتعاون الموظفون القطريون في البنك معايير الجودة العالية وأّنها موّثقة توثيق ا جيد 

 الدولي تعاون ا وثيق ا مع الهيئات اإلحصائية الوطنية في عملية جمع البيانات ونشرها.

 

 المراجع
 يمكن إيجاد المنهجية التوجيهية لمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الريفية على:  

World Bank. 2016. Measuring rural access : using new technologies (English). 
Washington, D.C. : World Bank Group. 
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http://documents.worldbank.org/curated/en/367391472117815229/Measuring-rural-
access-using-new-technologies  

 

More information on the RAI, including Supplemental Guidelines on the use of accessibility factors 

prepared in collaboration with ReCAP, correlations with poverty and other development indicators, and 

the latest data sets can be accessed on the World Bank’s RAI data catalogue entry: 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/rural-access-index-rai   

 
The Sustainable Mobility for All initiative provides input and leverages the RAI in its global tracking 

framework. More information here: http://sum4all.org/     
 

 المؤشرات ذات الصلة 
 مؤشرات ما من 
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