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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 إقامة ھیاكل أساسیة قادرة على الصمود، وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع، وتشجیع االبتكار: ۹الھدف 

0.b  .الغایة 
: إقامة ھیاكل أساسیة جیدة النوعیة وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك ھیاكل أساسیة إقلیمیة وعابرة للحدود، ۱-۹الغایة 

 لدعم التنمیة االقتصادیة ورفاه اإلنسان، مع التركیز على تیسیر سُبُل استفادة الجمیع منھا بتكلفة میسورة وعلى قدم المساواة

0.cر. المؤش 
 : نسبة سكان الریف الذین یعیشون على بعد كیلومترین من طریق صالحة لالستعمال في جمیع الفصول۱-۱-۹المؤشر 

0.d. السلسلة 

 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 یوجدال 

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 البنك الدولي

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 البنك الدولي

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

ا باسم مؤشر البنك الدولي للوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة) نسبة سكان الریف الذین یعیشون على ◌ً یقیس المؤشر (المعروف عموم
 في بلد ما. بعد كیلومترین من طریق صالحة لالستعمال في جمیع الفصول

 
المكان الذي یعیش فیھ الناس والتوزیع المكاني لشبكة الطرق یُقاس المؤشر عن طریق جمع ثالث مجموعات من البیانات الجغرافیة المكانیة: 

فوائد عدة، إذ إنّھ یمكن أن تساعد على ضمان االتساق بین البلدان. وتبقى االستبانة المكانیة ونوعیة الطرق. والستعمال البیانات المكانیة 
 نفسھا على نطاق واسع بغض النظر عن حجم البلد أو الحدود دون الوطنیة. وأي قاعد من قواعد الربط الشبكي (على سبیل المثال مسافة 

 فرید ال لُبس فیھ.  بشكلعن طریق ما) تتطبق على كل البلدان  كیلومترین

التوزیع السكاني: بیانات توزیع السكان الجیدة النوعیة ضروریة للقیاس الصحیح للوصول إلى المناطق الریفیة. في بعض البلدان، تتوفّر 
ات توزیع السكان الجغرافیة المكانیة. وفي بلدان أخرى، طّور مجتمع البحوث الدولي مجموعات بیانبیانات موثوق للبیانات التعداد في نموذج 
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وضع بیانات التعداد دون الوطنیة من خالل تقنیات نمذجة مختلفة. بالنسبة إلى مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة، تم  مفسّراً 
  التقدیرات.مشروع سكان العالم لتوفیر أفضل 

متعلق ببیانات توزیع السكان، التحدي المھم الذي یواجھ المؤشر ھو الحاجة إلى تعریف حضري وریفي متسق الحضري:  -التعریف الریفي
في مؤشر  وموثوق الستبعاد المناطق الحضریة من العملیة الحسابیة. فإدراج المناطق الحضریة قد یؤدي إلى إنشاء تحیّز تصاعدي كبیر

 أغلبیة سكان الحضر تستطیع "الوصول إلى الطرق"، بغض النظر عن كیفیة تعریفھ. في ألنّ  الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة
الحدود بین المناطق الریفیة والحضریة ھي بمستوى التحلیل نفسھ للحاجة إلى السكان. الحالة المُثلى، الحاجة إلى البیانات المكانیة التي تحدد 

یمكن استعمال االمتدادات الحضریة المنتجة على الصعید العالمي فة في بلدان مختلفة، ختلمه البیانات قد تعتمد على تعاریف وبما أّن ھذ
 .كمشروع الخرائط الحضریة الریفیة العالمي

حول مواقع الطرق عن عدد من المصادر. وبطریقة مثالیة تستعمل البیانات الحكومیة بما أنّھا البیانات  تنبثقبیانات شبكة الطرق: یمكن أن 
ویتم إدماجھا بشكل سھل نسبیًا مع قواعد بیانات تشغیلیة أخرى. وفي البلدان تتسق مع شبكة الطرق التي تتحمل وكاالت الطرق مسؤولیتھا 

مصادر بیانات بدیلة كالمصدر المفتوح  أو مفقودة تمامًا، یمكن أن تتوفر الكفایة بما فیھطرق فیھا مفصّلة تكون بیانات مواقع القد ال التي 
 ."خارطة الشارع المفتوحة"

المرافق في المناطق الریفیة. وتعّرف جمیع الفصول" محوریًا للمفھوم األصلي لقیاس مؤشر الوصول إلى بیانات حالة الطرق: ال یزال مبدأ "
(غالبًا شاحنة بیك آب أو  الطریق الصالحة لالستعمال في جمیع الفصول" بأنھا طریق معبدة على مدار السنة بوسائل النقل الریفیة السائدة "

ویة (على سبیل المثال سقوط األمطار شاحنة رباعیة الدفع). وتُقبل االنقطاعات القصیرة األمد التي یمكن توقعھا في خالل سوء األحوال الج
على مدار ال سیما على الطرق المنخفضة الحجم. ومن الضروري تحدید إذا كان من الممكن الوصول إلى المرافق والخدمات   الغزیرة)

بًا ما تشرف وكاالت السنة، وبالتالي إمكانیة الطریق على مدار السنة ھو عامل أساسي في ھذا المجال للمساھمة في الحد من الفقر. وغال
على حالة شبكات الطرق كجزء من مسؤولیاتھا التشغیلیة. ویمكن للدراسة االستقصائیة التقلیدیة لجرد الطرق أن تجمع البیانات حول الطرق 

ستعمال في مؤشر الخشونة الدولي، على مستوى عالٍ من نوعیة المعلومات، لتحدید إذا كانت طریق ما "صالحة لالحالة الطرق، بما في ذلك 
 جمیع الفصول".

أمتار/ كلم للطرق  6مؤشر خشونة دولي أقل من بالطرق معاییر وبھدف تحقیق مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة، تُحدد عامة 
متًرا / كلم للطرق غیر المعبّدة. وعندما ال یتوفر مؤشر الخشونة الدولي، یمكن استعمال أنواع  13المعبّدة ومؤشر خشونة دولي أقل من 

رسم طرق لمواقع بھدف أخرى من تقییم الحالة إذا كانت قابلة للمقارنة. ویتم التحقق حالیًا من الھواتف الذكیة المزودة بالنظام العالمي لتحدید ا
 خدمات النقل المحلیة بدقة وتحدید الطرق الریفیة المفتوحة على مدار السنة وبالتالي صالحة لالستعمال في جمیع الفصول. 

 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

یع السكان عن نتائج مشروع سكان العالم أو تعداد السكان الوطني التي تعتمد على موثوقیة النظم القطریة ودقتھا تنبثق عادة بیانات توز
 المكانیة. وتوفّر وكاالت الطرق الوطنیة بیانات مواقع الطرق وبیانات النوعیة وھي مسؤولة عن صیانتھا. 

3.B. طریقة جمع البیانات 
اإلحصائیة الوطنیة ووكاالت الطرق الوطنیة والبنك الدولي بصفتھ وكالة راعیة ضروریة لتحقیق نتائج مؤشر  اإلجھزةالشراكة بین 

ت الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة بشكل فعال. في بعض البلدان، یتعاون موظفو النقل في البنك الدولي تعاونًا وثیقًا مع الوكاال
مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة المبنیة على مشاركة أوسع. وفي بلدان أخرى،  احتساببیانات الناتجة ولوضع الالوطنیة 

مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة مباشرة للبنك الدولي كمنظمة  اإلحصائیة الوطنیة ووكاالت الطرق نتائج تاإجھزة توفّر
 راعیة.

https://www.worldpop.org/
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 اإلحصاء الوطنیة ووكاالت الطرق الوطنیة. أجھزةتقوم الممارسة العالمیة في مجال النقل التابعة للبنك الدولي بجمع المصادر بالتنسیق مع 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة على أساس سنوي.المتاحة لتلتزم مجموعة البنك الدولي بنشر التحدیثات 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
على  الوطنیة ووكاالت الطرق الوطنیة مباشرةً. وبما أّن العملیة الحسابیة تعتمد أساساً اإلحصاء  أجھزةیتلقى البنك الدولي البیانات عادةً من 

 النظیر األساسي لبیانات مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة.  بیانات وكالة الطرق، تُعتبر ھذه الوكاالت عموماً 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
في البنك الدولي، تقع مسؤولیة جمع بیانات مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة ونتائجھ والتحقق منھا على عاتق الممارسة 

الوطنیة ووكاالت  اإلحصاء أجھزةالعالمیة في مجال النقل. وتحتفظ الممارسة العالمیة بمجموعات البیانات التي یتم الحصول علیھا من 
ووكاالت الطرق مؤشر الوصول إلى  الوطنیةاإلحصاء  أجھزةتقوم بتنسیقھا من خالل تطبیق منھجیات موّحدة. وفیما تحتسب  الطرق ومن ثم

 المرافق في المناطق الریفیة باستعمال بیاناتھا ومنھجیاتھا الخاصة، تتحمّل الممارسة العالمیة في مجال النقل مسؤولیة إعادة النظر في
واالفتراضات والتحقق من نتائج اإلدراج في مجموعة بیانات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة. والھدف ھو ضمان أنّ البیانات التي البیانات 

قنوات  وضعھا البنك الدولي وأشرف علیھا ونشرھا حدیثة وتستوفي معاییر الجودة العالیة وأنّھا موثّقة توثیقًا جیدًا وتتسق اتساًقا جیدًا عبر
 شر. ویتعاون الموظفون القطریون في البنك الدولي تعاونًا وثیقًا مع الھیئات اإلحصائیة الوطنیة في عملیة جمع البیانات ونشرھا.الن

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

جزء مھم من البیئة المؤاتیة للنمو الشامل والمستدام. في الدول النامیة، وتحدیدًا في ، عوامل أخرىمن بین ، الربط بشبكات النقلیشكّل 
مع وصول محدود إلى األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. وغالبًا الصغیرة ارع زمن المالكبرى من اإلنتاج الزراعي إفریقیا، تبقى األغلبیة 

ویشكل ) في األسواق العالمیة. التعدینوغیرھا من األعمال التجاریة المحلیة (باستثناء تلك المتعلّقة بعزولة تتأخر الصناعات التحویلیة المما 
 المناطق الریفیة حیث تعیش أغلبیة الفقراء.للوصول إلى الخدمات االجتماعیة واإلداریة، ال سیما في عقبة أساسیة الربط بشبكات النقل أیضًا 

وللقضاء على الفقر في دول نامیة عدة. على  طالق العنان لإلمكانات االقتصادیة غیر المستغلةضروري إلفیة والوصول إلى المناطق الری
زداد اإلنتاج ی. على المدى الطویل، ستحسین أحوال الطرقمن خالل  والوقت المخصص للسفرالمدى القصیر، یمكن تخفیض تكالیف النقل 

یتطلّب والتخفیف من حدّة الفقر. في في نھایة المطاف ، مما یساھم خلق المزید من فرص العملمع ربحیة أكثر  الشركاتالزراعي وستصبح 
ورصد ة أكثر االحتیاجات الملحة غیر الملبامحدودة، من الضروري فھم مكان وجود الموارد . وبما أّن نوعیةالقیام باستثمارات جیّدة بیانات 

الطرق مجھولة ومصدر قلق في الدول النامیة.  نوعیةمؤشرات عالمیة. وغالبًا ما تكون  بضعةفي قطاع النقل والجھود المبذولة مع الوقت. 
تتضمن  الطرقات، قاعدة بیانات قطاع في أواخر التسعینبرنامج سیاسات النقل في إفریقیا من  ، بدءًامبادرة إدارة الطرق طّورتفي إفریقیا، 

 إلى حد كبیر. وغیر كافیةقدیمة كنسبة الطرق بحالة جیدة أو سیئة. إّال أّن قاعدة البیانات تتعلق بحالة شبكة الطرق بیانات 

العالمیة  التنمیة، من بین أھم مؤشرات 2006البنك الدولي في العام في األصل ، الذي طّوره مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة
فھو یقیس نسبة الناس الذین یعیشون في  ، ما یوفّر مؤشًرا منتظمًا قویًا مفھومًا بوضوح من الناحیة المفاھیمیة بین البلدان.ي قطاع النقلف 

 تقریبًا.كیلومترین  على بعد مسافةمناطق ریفیة والذین یمكنھم الوصول إلى طریق صالحة لالستعمال في جمیع الفصول 

بیانات، یبقى مؤشر الوصول إلى المرافق في للمصادر إضافیة  الستفادة منلاألساسیة المتّبعة على الرغم من أنّھ تم تحدیث المنھجیة 
 الوصول إلى النقل في المناطق الریفیة. المقیاس المقبول على نطاق واسع لتعقب المناطق الریفیة
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االتساق في ولمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة أربع فوائد رئیسیة: االستدامة بسبب اعتماده على بیانات موجودة أصّال 
والبساطة في الفھم واألھمیة التشغیلیة للوكاالت الحكومیة المسؤولة عن إعداد البیانات األساسیة  المنھجیة بین البلدان وعلى مر الوقت

 .وتجمیعھا

4.B. التعلیقات والقیود 
اإلحصائیة الوطنیة لعملھا التشغیلي. على ھذا النحو، یعتمد  جھزةعلى البیانات التي تجمّعھا وكاالت الطرق واألیعتمد المؤشر إلى حد بعید 

تحدیثھ على وتیرة تحدیث الدراسة االستقصائیة لحالة الطرق وتعداد السكان الوطني. عندما ال تكون مجموعات البیانات ھذه من السنة 
ستقراًرا بمرونة أكبر. على سبیل المثال، یمكن لبرنامج یجب استعمال مجموعات بیانات أكثر ا ھالمبدأ األساسي الواجب اتّباعھ ھو أنّ نفسھا، 

في فترة قصیرة نسبیًا، فیما تبقى بیانات السكان مستقرة إلى وطني للطرق الریفیة أن یحسّن بصورة جذریة نوعیة الطرق في منطقة معنیة 
 بیانات السكان األقرب أو المعدّلة.مع تطبیق حد مقبول على مدى خمسة أعوام. في ھذه الحالة، تُعتبر بیانات وضع الطرق نقطة ارتكاز 

 یعتمد المؤشر اعتمادًا كبیًرا على نوعیة البیانات المكانیة األساسیة. ویمكن أن یشكل نطاق بیانات شبكة الطرق وكیفیة عكس الواقع على
الطرق الفرعیة، بذل الطرق، بما في ذلك یكون المزید من البیانات دائمًا أفضل. فیتطلب جمع بیانات تفصیلیة عن األرض مشكلة بعینھا. و

بیانات شبكة الطرق المكانیة القائمة بغض النظر عن الطقس أو الحكومة أو استعمال مصادر البیانات  جھود، األمر الذي قد ال تغطیھ
  استبعادھا على النتائج اإلجمالیة. حالة الطرق المفقودة مھمة. فإذا كانت الطرق الفرعیة المفقودة سیئة النوعیة، لن یؤثرالمفتوحة. إّال أنّ 

حسب مقتضى الحال في كل المناطق. على سبیل المثال في إفریقیا، كیلومترین وألسباب واضحة، یمكن أّال تُطبق قاعدة الوصول على بعد 
 أھداف االتساق العالمیةتحقیق لإّال أنّھ  كلم منطقیًا أكثر نظًرا النخفاض الكثافة السكانیة في مناطق عدّة. 5یجعل الوصول على بعد یمكن أن 

 .سیًرا على األقدام)دقیقة  30إلى  20(ما یساوي  كیلومترینین البلدان، تم الحفاظ على عتبة والمقارنة ب

النقل في المناطق الریفیة، یجب مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة معاییر مرجعیة موضوعیة لتقییم الوصول إلى  وفیما یوفر
 في المائة100كھدف. وعندما تكون األفراد واألسر المعیشیة في مناطق نائیة، قد تؤدي محاولة الوصول بنسبة  "تعمیم" الوصولأّال یوضع 

 الموارد. إلى عدم كفایة تخصیص

4.C. طریقة االحتساب 
تغطیة ثالث مجموعات من البیانات الجغرافیة المكانیة: التوزیع السكاني وموقع الطریق وحالة الطرق. ویُحتسب یحتسب المؤشر من خالل 

ن طریقة جیدة على عدد سكان كیلومترین معلى بعد الذین یعیشون عدد سكان الریف بمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة 
 الریف اإلجمالي في البالد.

الحصول على بیانات سكان البالد، إما من مصادر البالد أو من تحدید التوزیع المكاني لسكان الریف. وینطوي ذلك على أّوًال، یجب 
 مجموعات البیانات العالمیة كمشروع سكان العالم.

مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة إذا كان متوفًّرا أو التقییم  بكة الطرق بتقییمات حالة الطرق، إن من ناحیةشثانیًا، یجب إدماج 
مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة (ال توفّر الوصول  الطرق التي ال تستوفي نوعیتھا شروط عتبةالبصري. ویجب أن تستبعد 

 6بمؤشر خشونة دولي أقل من معیار على المناطق الریفیة  "في جمیع الفصول"). على العموم، یعتمد مؤشر الوصول إلى المرافق في
وعندما ال یتوفر مؤشر الخشونة الدولي، یمكن  متًرا/ كلم للطرق غیر المعبّدة. 13أمتار/ كلم للطرق المعبّدة ومؤشر خشونة دولي أقل من 

حول شبكة الطرق التي على كیلومتّرین  فاصلة للطرق تمتدّمنطقة ویمكن خلق  استعمال أنواع أخرى من تقییم الحالة إذا كانت قابلة للمقارنة.
 بیانات السكانیة.ال. ویجب شطب المناطق الریفیة من بیانات الطرق والمعاییرتستوفي نوعیتھا 

مؤشر الوصول إلى  . ویتم تحدیدضمن فاصلة الطرق التي تمتدّ على كیلومترینفي النھایة، یجب احتساب سكان الریف الذین یعیشون 
 بفصل ھذا الجزء من سكان الریف عن عدد سكان الریف اإلجمالي.لمرافق في المناطق الریفیة النھائي ا

4.D  .التحقق 
 

4.E. تالتعدیال 
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4.F  .) ستوى اإلقلیمي) على الم2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة 
 البلد مستوى  على •

 ما من سد للثغرات إلصدار تقریر باألرقام الوطنیة.

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ھذا مؤشر خاص بالبلد وال یُخطط حالیًا لعملیة تجمیع.

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
، تصبح عملیة التجمیع ممكنة على الوطنيھذا مؤشر خاص بالبلد وال یُخطط حالیًا لعملیة تجمیع. وعندما تتوفّر بیانات إضافیة على الصعید 

 المستوى فوق الوطني.

4.H.    الصعید  المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على
 الوطني

وضع البنك الدولي ونشر، كونھ وكالة راعیة، وثیقة منھجیة كاملة حول مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة، بما في ذلك وصفًا 
منھجیة موحدة ودلیل متدرج. باإلضافة إلى ذلك، وضع البنك الدولي أداة نظم المعلومات مفصًّال عن مصادر بیانات مختلفة وتنویعات على 

یة الحتساب مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة من مجموعات البیانات المتوفّرة. ویتم تجمیع ھذه الموارد وغیرھا في الجغراف 
 بوابة إلكترونیة لمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة.

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 
والتحقق منھا على عاتق الممارسة في البنك الدولي، تقع مسؤولیة جمع بیانات مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة ونتائجھ 
الوطنیة ووكاالت  اإلحصاء أجھزةالعالمیة في مجال النقل. وتحتفظ الممارسة العالمیة بمجموعات البیانات التي یتم الحصول علیھا من 

ووكاالت الطرق مؤشر الوصول إلى  الوطنیة اإلحصاء أجھزةوفیما تحتسب  تقوم بتنسیقھا من خالل تطبیق منھجیات موّحدة. الطرق ومن ثم
 المرافق في المناطق الریفیة باستعمال بیاناتھا ومنھجیاتھا الخاصة، تتحمّل الممارسة العالمیة في مجال النقل مسؤولیة إعادة النظر في

والھدف ھو ضمان أنّ البیانات التي  والتحقق من نتائج اإلدراج في مجموعة بیانات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة.البیانات واالفتراضات 
اتساًقا جیدًا عبر قنوات وضعھا البنك الدولي وأشرف علیھا ونشرھا حدیثة وتستوفي معاییر الجودة العالیة وأنّھا موثّقة توثیقًا جیدًا وتتسق 

 الموظفون القطریون في البنك الدولي تعاونًا وثیقًا مع الھیئات اإلحصائیة الوطنیة في عملیة جمع البیانات ونشرھا.النشر. ویتعاون 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

وبما أن البیانات تتوفّر لبعض البلدان اإلفریقیة  بلدًا مع التشاور المستمر مع عدد أكبر. 30، تُتاح البیانات بسھولة لـ2019اعتباًرا من العام 
   بلدان إضافیة.واألمیركیة الالتینیة، تستأثر إفریقیا على أكبر نسبة من المعلومات المتوفّرة. ویجري التشاور إلدراج 
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 التسلسل الزمني:
یُتوقع تحدیث مؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق بسبب دورة التحدیث الطویلة للدراسات االستقصائیة حول حالة الطرق الوطنیة، ال 

تقریبًا  سنوات 5و 3طوي ذلك على إطار زمني بین نع أن یتّسق مع النظم الوطنیة. ویالریفیة على أساس سنوي، بل بدًال عن ذلك یُتوق 
 مع ما بین نقطة أو نقطتین للبلد. 2019و 2009وتغطي البیانات الحالیة الفترة الممتدة یبن عامي  للتحدیث.

 
 :التفصیل

 یاتالمستوعلى مكانیة، یمكن احتسابھ المؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة كمؤشر منبثق عن البیانات الجغرافیة  بسبب طبیعة
دقة مجموعات البیانات األساسیة. وفیما یُصدر البنك الدولي تقریًرا بنتائج رصد أھداف التنمیة المستدامة على إلى مستوى  ةدون الوطنی

 وفر النتائج دون الوطنیة لتستخدمھا البلدان. ، تتالوطنيالصعید 

 

 المعاییر الدولیةاالنحراف عن  /المقارنة .  6
 مصادر التباین:

ات تعداد یتصنیف نوعیة الطرق ومنھجتنعكس في مؤشر المستوى األعلى (بما في ذلك النظم الوطنیة  بین االختالفاتمما ال شك فیھ أّن 
ة عن السكان الوطني إلخ) معتمدة اعتمادًا كبیًرا على البیانات الوطنیة. باإلضافة إلى ذلك، قد ینتج عن استعمال مجموعات البیانات المنبثق

إلى أن تقییم بلدان العینة المرّجح أّن یشر  عن البیانات الوطنیة. إّال أنّھ من ءالبیانات العالمیة كمشروع سكان العالم نتائج مختلفة بعض الشي
 ھذه التناقضات محدودة التأثیر في النتیجة اإلجمالیة.

 قائوثالمراجع وال.  7
 یمكن إیجاد المنھجیة التوجیھیة لمؤشر الوصول إلى المرافق في المناطق الریفیة على: 

World Bank. 2016. Measuring rural access : using new technologies (English). Washington, 
D.C. : World Bank Group. 
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/     
 

http://documents.worldbank.org/curated/en/367391472117815229/Measuring-rural-access-using-new-technologies
http://documents.worldbank.org/curated/en/367391472117815229/Measuring-rural-access-using-new-technologies
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/rural-access-index-rai
http://sum4all.org/
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