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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار: ٩الهدف 

0.bالغاية . 

: إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك هياكل أساسية إقليمية وعابرة للحدود، ١-٩الغاية 

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

0.c  .رالمؤش 

 : عدد الركاب وحجم الشحنات، حسب وسيلة النقل٢-١-٩المؤشر 

0.d. السلسلة 

( مجموع أحجام الشحن الدولي المحملة )الصادرات( والتفريغ )الواردات( في الموانئ في جميع 1الشحن البحري الدولي هو مؤشر يعكس )

 (.TEU) وحدات تعادل عشرين قدما( حركة ميناء الحاويات في الموانئ العالمية التي تقاس 2أنحاء العالم ومقاسة باألطنان المترية، و )

ألونكتاد بجمع البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الصناعة والحكومة والمتخصصون في تقديم بيانات النقل البحري تقوم أمانة ا

 .(TEU) وحدات تعادل عشرين قدمايتم التعبير عن األحجام باألطنان المترية ووواالستشارات. 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

(؛ مؤتمر األمم UNECE(؛ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )ITF(؛ منتدى النقل الدولي )ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي )

 (.UNCTADالمتحدة للتجارة والتنمية )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

؛ مؤتمر األمم (UNECE) ؛ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(ITF) ؛ منتدى النقل الدولي(ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي

 .(UNCTAD) المتحدة للتجارة والتنمية

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 ريف:التع

والشحن على التوالي بالكيلومتر والطن كيلو متر، ويتم تقسيمها حسب وسيلة النقل. ألغراض مراقبة هذا المؤشر، يتم يتم قياس حجم الركاب 

كيلومتر بين الطيران والطريق )مقسم بين سيارات الركاب والحافالت والدراجات النارية( والسكك الحديدية، ويتم  -تقسيم بيانات الركاب 

 .ران والطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخليةكيلومتر بين الطي-تقسيم طن

 

 المفاهيم:

  :الطيران

( من خالل شعبة اإلحصاءات التابعة لها منهجيات وتعاريف موحدة لجمع بيانات السير ICAOوضعت منظمة الطيران المدني الدولي )

دولة واألطراف  191وقد اعتمدت الدول األعضاء في االيکاو البالغ عددها  الشحن(.المرتبطة بالنقل الجّوي واإلبالغ عنها )حجم الركاب وحجم 

وتستخدم البلدان وأيضاً البنك الدولي بيانات منظمة الطيران  الفاعلة الصناعية، أي الحامالت الجويّة والمطارات، هذه المعايير والمنهجيات.
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 Bو  ASو Aتستخدم منظمة الطيران المدني الدولي نماذج اإلبالغ عن النقل الجوي كما  المدني الدولي من أجل مؤشرات التنمية الخاصة بها.

 للوصول إلى أحجام الركاب والشحن للنقل الجوي. Cو

  

المستخدمة للوصول  Cو Bو ASو Aلالطالع على تعريف دقيق لجميع المفاهيم والبيانات الوصفية المتعلقة بنماذج اإلبالغ عن النقل الجوي 

، مراجعة موقع منظمة الطيران ICAO والدول األعضاء في الركاب والشحن للنقل الجو، والذي وافقت عليه الشعبة االحصائيةإلى أحجام 

 المدني الدولي على الرابط أدناه:

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap-sta-excel.aspx  

 

 الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب

، بجمع البيانات حول Eurostat ، بالتعاون مع(UNECE) و لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (ITF) يقوم منتدى النقل الدولي

إحصاءات السكك الحديدية والطرق والممرات المائية الداخلية وخطوط األنابيب على أساس سنوي من جميع البلدان األعضاء المشتركة. يتم 

ريفات جمع البيانات من وزارات النقل واألجهزة اإلحصائية والمؤسسات األخرى المعينة كمصدررسمي للبيانات. على الرغم من وجود تع

كيلومترات.  -كيلومترات ركاب -واضحة لجميع المصطلحات المستخدمة في هذا المسح، فقد يكون لدى البلدان منهجيات مختلفة لحساب طن 

 ثرعلىيمكن أن تستند أساليب استطالعات الحركة المرور أوالتنقل، وتستخدم طرًقاً مختلفة جداً ألخذ العينات وتقنيات التقديرالتي يمكن أن تؤ

 .إمكانية مقارنة إحصاءاتها

 أو UNECE اإلحصاءات الرسمية للطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية وخطوط األنابيب متاحة فقط للدول األعضاء في

ITF. تأتي البيانات الخاصة بوسائل النقل هذهللبلدان األخرى من نموذج النقل العالمي للـ ITF. 

إلحصاءات التنقل. ومتاح اإلصدار الخامس  Eurostatع المصطلحات ذات الصلة، يمكن الرجوع إلى معجم الللحصول على تعريفات لجمي

   Transport_Statistics_EN.pdfhttps://unece.org/DAM/trans/main/wp6/pdfdocs/Glossary_for_  على

2.B. وحدة القياس 
 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

  :الطيران

النقل الجوي المعتمدة من شعبة اإلحصاءات في المنظمة   والدول  استُخدمت نماذج منظمة الطيران المدني الدولي لإلبالغ عن بيانات 

األعضاء فيها لتحديد المعايير والمنهجيات ولجمع بيانات الطيران منذ خمسينيات القرن العشرين. كما يتم استخدام التعاريف  

 .من قبل صناعة الطيران كأساس لجمع البيانات وإجراء التحليالت (ICAO) والبيانات الوصفية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 

3.B. اتطريقة جمع البيان 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 الطيران:

من كل عام، تكون البيانات الخاصة بالسنة السابقة متاحة للدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على مستوى  الخريفمع حلول 

 البلد.

 

 الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب:

م نشرها عادةً في شهر يناير/ كانون الثاني التالي. لذلك تم نشر يتم جمع البيانات للسنة المرجعية التي تبدأ في سبتمبر/أيلول من العام التالي، ويت

 من العام األول. كانون ثاني/بيانات العام الثاني في يناير

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap-sta-excel.aspx
https://unece.org/DAM/trans/main/wp6/pdfdocs/Glossary_for_Transport_Statistics_EN.pdf
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3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 االسم:

 ICAO, ITF, UNECE, UNCTAD 
 

 الطيران:

 )االيكاو( المدني الدولي الطيران منظمة

 

 البحرية:

 )االيكاو( المدني الدولي الطيران منظمةاالسم: 

من مصادر مختلفة، بما في ذلك مصادر البيانات الحكومية والصناعية والمتخصصة ومقدمي  البيانات التي جمعها األونكتادالوصف: 

 البيانات البحرية.

 

 الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب:

من وزارات النقل أو مكاتب  (ITF)  منتدى النقل الدوليو (UNECE) لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبايتم جمع البيانات الخاصة ب

 اإلحصاء.

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

البنية التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية إقامة بنية تحتية جيّدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك 

ة للحدود االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على نفاذ الجميع إليها بتكلفة معقولة وعادلة. أفضل طريقة اللتقاط نمو البيئة التحتية العابر

في أحجام الركاب والشحن النمو القوي في البنية التحتية الحاصل  من خالل حجم الركّاب والبضائع الذي تنقله الدول والمناطق. ويظهر النمو

القتصادية في الواليات واألقاليم جنباً إلى جنب مع المنفعة االجتماعية االقتصادية الناتجة عنه. تكمن أهمية النقل الجوي ليس فقط في الفوائد ا

حيدة التي يمكن االعتماد عليها أثناء حاالت الطوارئ وتفشي وفرص العمل، ولكن أيضًا بشكل خاص ألنه واحد من وسائل النقل الو

األمراض للوصول بسرعةٍ إلى الغذاء والدواء، والطاقم الطبي واللقاحات واإلمدادات األخرى إلى األشخاص المتضررين في المناطق 

 المتضررة.

4.B. التعليقات والقيود 

جميع الدول األعضاء في األمم لالطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية وخطوط األنابيب  ى  بيانات وسائل النقل منتغطّ 

 ITFالمتحدة، ولكن مصدرها هو اإلحصائيات الرسمية للدول األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا والدول األعضاء في الـ 

 )وفقط عند توفرها(.

4.C. طريقة االحتساب 

  الطيران:

يُحتسب المؤشر من خالل مجموع حجم الركاب وحجم الشحنات الذي تبلّغ عنه شركات النقل الجوي من خالل نماذج اإلبالغ عن النقل 

 .التي تجمعها الدول األعضاء في المنظمة (ICAO) الجوي لدى منظمة الطيران المدني الدولي
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 :الداخلية/خطوط األنابيبالطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية 

صائي يتم إبالغ عن البيانات الخاصة بكل وسيلة نقل  داخلية إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا/ منتدى النقل الدولي /المكتب اإلح

 .رنت إلحصاءات النقلللجماعات األوروبية من قبل الدول األعضاء، من خالل جمع بيانات سنوية باستخدام االستبيان المشترك عبر اإلنت

4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

األقل منذ عام بالنسبة إلحصاءات النقل البري والسكك الحديدية: في حالة البيانات الناقصة لدى بلد ما تتوفر له نقطة بيانات واحدة على 

، يتم احتساب التقديرات على أساس معدل النمو المتوقع للبلد. ويتم احتساب معدالت النمو من المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 2000

 .األخرى، مثل الناتج المحلي اإلجمالي، وعدد السكان أو التوسّع الحضري

  

يتم تقدير نقاط البيانات باستخدام نموذج المنتدى، والذي يستخدم العديد من  (ITF) قلبالنسبة للبلدان غير األعضاء في الـمنتدى الدولي للن

 المتغيرات المشتركة مثل الناتج المحلي االجمالي، وعدد السكان، وتغطية شبكة النقل ... يمكن العثور على وصف للنموذج في توقعات النقل

 .2017لعام  ITF الخاصة بالمنتدى الدولي للنقل

ITF (2017) ITF Transport Outlook 2017 ،OECD Publishing 

  

بتغطية  ITF كما يستخدم هذا النموذج العديد من مصادر البيانات األخرى لجعل المعايرة أكثر قوة في المناطق التي ال تتمتع فيها بيانات الـ

 .جيدة

 2015وجز عام م –إحصاءات السكك الحديدية  (2015) (UIC) االتحاد الدولي للسكك الحديدية

  ITFاإلحصاءات العالمية للطرق (2011) (IRF) االتحاد الدولي للطرق

De Bod ،A. ،& Havenga ،J. (2010).  نظام نقل البضائع بالسكك الحديدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: التأثير المحتمل

 .101إلى  89لصفحات من ، ا4للتكثيف على التكلفة. مجلة النقل وإدارة سلسلة التوريد، المجلد 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 الطيران:

 الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب:

المتسلسلة وما إلى ذلك( لبيانات النقل الداخلي للـمنتدى النقل الدولي ولجنة األمم توفر البيانات الوصفية )تفسيرات التغطية، والفواصل 

أعاله تعريفات  المتحدة االقتصادية ألوروبا من خالل قواعد البيانات الخاصة بهما على اإلنترنت. يقدم معجم  إحصاءات النقل المذكور

يتشكل الراكب، والتعريفات واالستثناءات داخل كل  الصلة مثل من ماذا كيلومتر، ولكن أيضاً للمصطلحات ذات-كيلومتر وطن -للركاب 

 .وسيلة نقل وما إلى ذلك

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة 
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 الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب:
ـ ت الداخلي االتساق من اجل ومقارنة البيانات الخاصة  مشترك،بإجراء فحوصات سنوية لبياناتهم المجمعة بشكل  UNECEو ITFقوم ال

لتحديد ما إذا كانت البيانات تبدو معقولة. يتم إجراء مراسالت  البلدان،وعلى أساس نصيب الفرد عبر  السابقة،مقارنة بالسنوات و ال للبيانات،

وفريق  ITFوتتم مناقشة القضايا والتحديات المشتركة في كل من االجتماع اإلحصائي السنوي للـ  المحتملة،مهمة مع الدول حول األخطاء 

 العمل السنوي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا حول إحصاءات النقل.

 

سيارات الركاب  لنقل العام. بالنظر إلى أنّ من المشاكل الشائعة للعديد من البلدان أن عدد الكيلومترات المقطوعة يتم جمعها فقط لوسائل ا

فمن الواضح أن هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تقدير عدد الركاب على  البلدان،الخاصة تشكل غالبية رحالت الركاب في معظم 

 بين سيارات الركاب والحافالت والدراجات النارية. وهذا هو سبب التقسيم حيثما كان ذلك متاحاً  الطريق،

 

4.K  . تقييم الجودة 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

  الطيران:

 .التي لديها أنشطة نقل جوي 193البيانات المقدمة بالفعل لجميع الدول األعضاء الـ 

 

 :الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب

، عادة ما تكون البيانات متاحة، على الرغم من ظهور بعض الفجوات في البيانات لبعض ITFو  UNECEبالنسبة للدول األعضاء في 

 وسائل النقل بسبب الجمع المتقطع.

 

 التسلسل الزمني:

 الطيران:
 من سبعينيات القرن العشرين.

 

 الداخلية/خطوط األنابيب:الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية 
 / UNECEأو قبل ذلك. بالنسبة للبلدان غير األعضاء في  1993بيانات متاحة منذ عام  UNECE / ITFعادة لدى الدول األعضاء في 

ITF يتم استخدام البيانات من نماذج النقل في الـ ،ITF  انظراالقسم(4.f .) 
 

 :التفصيل

  الطيران:

 مرحلة الطيران )دولية ومحلية(. المنطقة، الدول الثنائية، البلدان الثنائية، البلد،يمكن تفصيل المؤشر حسب 

 

 الطرق/السكك الحديدية/الممرات المائية الداخلية/خطوط األنابيب:
 يمكن تفصيل المؤشر حسب البلد ونوع النقل

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 www.icao.int                                                                                                                                                                  :الروابط

https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm 

https://w3.unece.org/PXWeb/en 

https://unctadstat.unctad.org/EN/ 

http://www.icao.int/
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://w3.unece.org/PXWeb/en
https://unctadstat.unctad.org/EN/

