
Economic And Social Commission For Western Asia

2019سبتمبر / أيلول18-16بيروت، 

ورشة العمل اإلقليمية
حول تطوير إحصاءات النقل ومؤشرات التنمية المستدامة

ذات الصلة بالنقل في البلدان العربية

الروابط بين أهداف التنمية المستدامة 

ومؤشرات النقل الرئيسية
يعرب بدر. د

المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات
EDIDإدارة التكامل والتنمية االقتصاديةإسكوا، 



المحتويات

النقل وأهداف التنمية المستدامة1.

بعض المؤشرات ذات الصلة2.

في الدول العربية مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل3.

(بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية)

مؤشرات مقارنة ألداء النقل بين الدول العربية والعالم: ملحق 4.



أولا 

النقل وأهداف التنمية المستدامة
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2030خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة لعام 

أهداف التنمية المستدامة

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/

(Goals)هدف  17

(Target)غاية   169

(Indicator)مؤشر 240

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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:التطرق للنقل ضمن أهداف التنمية المستدامة

مؤشرات مباشرة4

يوما لكل 30المرور على الطرق في فترة صدامات عدد الوفيات الناتجة عن اإلصابات المميتة بسبب 3-6-1

.نسمة000100

.ع الفصولنسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جمي9-1-1

.عدد الركاب وحجم الشحنات ، بحسب وسيلة النقل9-1-2

اص ذوي نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس واألشخ11-2-1

20متر من خط نقل جماعي بحافالت تتواتر بأقل من 500نسبة السكان الذين يقطنون على بعد أقل من )اإلعاقة

(دقيقة
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:التطرق للنقل ضمن أهداف التنمية المستدامة

:مؤشرات غير مباشرة5

.معدل الوفيات المنسوب إلى تلوث الهواء المحيط3-9-1

.النسبة المئوية للسكان الذي يعتمدون أساساا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين7-1-2

.انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة9-4-1

بة وكنس( اإلنتاج والستهالك)مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي 1-ج -12

.من مجموع النفقات الوطنية على الوقود األحفوري

.مؤشر مركب لكفاءة استخدام النيتروجين14-1-1

لة وتنفيذ األطر المؤسسية واآلليات المتص،تصديق، وعدد  البلدان التي تحرز تقدما في قبول1-ج-14

ون البحار، للحفظ المتعلقة بقان" اتفاقية األمم المتحدة"بالمحيطات التي تقوم بتنفيذ القانون الدولي، كما يتجلى في 

.والستخدام المستدام للمحيطات ومواردها
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ولكن
:للنقل عدد أكبر من التأثيرات على خطة التنمية المستدامة وأهدافها

النقل يتغلغل في العديد من النشاطات القتصادية والجتماعية-

.ةالعالقات المتبادلة بين النقل وبقية النشاطات اإلنسانية معقدة، وغير خطي-
لتحليل نشاطات للنقل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، يمكن فهمها بتبني منهج النظم-

.قطاع النقل

 Systems Approachأهمية اعتماد منهج النظم 

لفهم التأثيرات المتبادلة بين نشاطات النقل

ومختلف جوانب التنمية المستدامة



يالمستوى التكنولوج
بية إمكانيات مختلفة لتل
احتياجات النقل

البيئة التشريعية 

والهيكل المؤسساتي
معيقات

حوافز

درجة معينة من الضبط

-الوسط الجتماعي
القتصادي
حاجات نقل

اجاتإمكانيات لتلبية الح

الوسط الجغرافي
تضاريس

مسافات

موانع وعقبات

مقدمي خدمات النقل كمسلطات المراقبة والتح لمستعملي وسائط النق

النتائج السلبية 

ضجيج

تلوث

تشوه بصري

صدامات مرور

اإلنتاج القتصادي

داخل النظام

خارج النظام

المردود التقني

كم.طن

كم.راكب

ربط األماكن

البعضببعضها

امالبيئة المباشرة للنظ

 *S. Reichman- Les Transports: Servitude ou Liberté

النظام بحد ذاته

(مفرزات النظام)نتائج عمل النظام 

التوجهات

السياسية

:قلتطبيق منهج النظم على قطاع الن



:منعكسات منهج النظم على قطاع النقل

.فهم أفضل لدور النقل وتشابكه مع األنشطة القتصادية والجتماعية-

.األخذ بعين العتبار لطبيعة أنشطة النقل العابرة ألهداف التنمية المستدامة-
.النطالق من خصائص أداء النقل لصياغة مؤشرات تخدم التنمية المستدامة-

رؤية جديدة لعالقة النقل بالتنمية المستدامة
ترحة التشابك بين خصائص أداء نظام النقل، أهداف وغايات التنمية المستدامة والمؤشرات المق



السالمة

Safety

11الهدف 

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة 

ةللجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدام

11-2الغاية 

3الهدف 

وبالرفاهيةالتمتع بأنماط عيش صحية 

3-6الغاية 

قابلية الوصول

Accessibility

10الهدف 

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما

بينها

10-2الغاية 

9الهدف 

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود

9-4والغاية 9-3الغاية 9-1الغاية 
فقابلية تحمل التكالي

Affordability

التقنياألداء

Technical
Performance

7الهدف 

الحصول على الطاقة الحديثة الموثوقة 

والمستدامة

7-3، والغاية 7-2الغاية 

االقتصادي اإلنتاج

Economic 
Production

8الهدف 
للجميعتعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل

والمستدام، وتوفيير العمل الالئق للجميع

8-9والغاية 8-3والغاية 8-1الغاية 

ئةاالتأثيرات على البي

Effects on the 
Environment

13الهدف 

اخ تغير المنلاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 

وآثاره

13-2الغاية 

14الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية

14-1الغاية 

ألف نسمة100العدد المطلق لوفيات المرور، ومعدل الوفيات لكل 

كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع النقل

%نسبة استخدام الطاقات المتجددة في قطاع النقل

% مساهمة النقل في الناتج المحلي اإلجمالي

عدد العاملين في نشاطات النقل، وحصة النقل من إجمالي فرص العمل

نسبة المواقع السياحية المرتبطة بشبكات النقل

نسمة1000/معدل امتالك وسائط النقل الخاصة مركبة

المدنعدد األماكن المتاحة في وسائط النقل الجماعي بالنسبة لعدد السكان في

ألف نسمة100/ كمكثافة شبكة الطرق العامة بالنسبة لعدد السكان 

ألف نسمة100/ كثافة شبكة السكك الحديدية بالنسبة لعدد السكان كم

دوماعن طريق عام سالك كم2نسبة السكان في تجمعات سكانية تبعد أقل من 

ريةطاقة حجوم النقل المتاحة للركاب والبضائع في المطارات والموانئ البح

(سا/ حافالت 3) كم عن خط نقل 0.5نسبة سكان المدن ضمن نطاق أقل من 

حصة النقل الجماعي في تلبية التنقالت اليومية لسكان المدن

هدثوحواالبحريمعدالت تلوث البحار والمحيطات الناجمة عن نشاطات النقل

نسبة الملوثات في الوقود المستخدم في وسائط النقل

ةنسبة الملوثات المنبعثة في الهواء الناجمة عن نشاطات النقل المختلف

مؤشرات القياس المقترحةة المستدامةيأهداف التنمخصائص نظام النقل



ثانياا 

بعض المؤشرات ذات الصلة 
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(ألف نسمة100كم طرق لكل ) معدل تغطية شبكة الطرق للسكان 
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Public roads network coverage rate by population (Km/100 000)

Arab world average rate = 220
France                            =     1539

EU average rate            =     2076

USA =     2049

World average rate      =     875

Source: Indexmundi

http://www.indexmundi.com/factbook/fields/roadways
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مقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النقل
(نسمة100000كيلومتر سكك لكل )معدل تغطية شبكة السكك الحديدية للسكان 
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Railways per 100 000 inhabitants

Arab world average = 7

France =      45

EU average rate        =      42

USA                          =      71

World average rate   =      15

Source: Worldbank

http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM
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.....مؤشرات أخرى 

:الملحق والروابط التالية

Transport and the Sustainable Development Goals. 

ESCWA Committee on Transport and Logistics, 17th Session, 

Cairo, 23-24 January 2017

النقل وأهداف التنمية المستدامة

.2017كانون الثاني، يناير 24-23، القاهرة 17لجنة النقل واللوجستيات في اإلسكوا، الدورة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/transport_and_the_sustainable_development_goals_-_6a.pdf
https://www.unescwa.org/events/committee-transport-logistics-17th-session
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lnql_whdf_ltnmy_lmstdm-_6.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-17


ثالثاا 

مشروع نظام المعلومات الجغرافية 

ةلشبكات ومرافق النقل في الدول العربي

بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية

ITSAS-GIS
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Layersالطبقات المقترحة

.المعلومات العامة على مستوى البلد ككل1.

.(اتفاق اإلسكوا)الرئيسية الطرق2.

(.اتفاق اإلسكوا)السكك الحديدية3.

.المطارات4.

.الموانئ البحرية5.

.المحطات اللوجستية6.

.المعابر الحدودية7.
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Table of Attributesجدول السمات 

 ESCWA, ECE, CETMOجدول مّوحد بين •

(كيفية أو رقمية)سمة 204•

:خصائص الشبكات والمرافق•

التصنيف، السعة، عدد)فنية وهندسية •

المسارب، السرعات التصميمية، نوع 

(الرصف، إلخ

، الصدامات، المرورالفعلي)تشغيلية •

(مستوى الخدمة، إلخ

السترشاد بجدول التعاريف الموحدة لنظم •

يالمعلومات الجغرافية للنقل لدى التحاد األورب
Glossary of Technical Data of the Trans-European Network GIS of 

the European Commission

21/6/2018  - 9/7/2019
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بيئة مفتوحة لنظام المعلومات الجغرافية
Open Source GIS
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نيينالدورة التدريبية للمنسقين الوط

2019يوليو / تموز11-10بيروت، 

تمويل البنك اإلسالمي للتنمية•

وباتعاون  لجنة األمم المتحدة القتصادية ألور•

دولة14ممثلة لوزارات النقل في / ممثل27•

سيدة13منهم •

التدرب على النظام وإدخال البيانات عن بعد•

Cloud GISضمن المنصة اللكترونية  

متابعة العمل عن بعد بإشراف اإلسكوا•

ية تنسيق/التوافق على إجراء دورة تدريبية•

2019نهائية إلنجاز المشروع قبل نهاية 
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:التوصيات-الخاتمة

النقةل دعوة المسؤولين عن قطاع النقل في بلدان إسكوا للمساهمة الفعالةة إلبةراد دو •

ى مسةتو  في خطط التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والمحلية، والتنسيق علة

.  المنطقة، بالتعاون وبدعم اإلسكوا

طةةة ضةةرو ة تعزيةةز التعةةاون المتةةتر  لتةةبليل الصةةعوبات والتحةةديات التةةي توا ةة  خ•

:كل خاصالتنمية المستدامة بتكل عام، ومساهمة قطاع النقل في التنمية المستدامة بت

.صائيةتحديات متعلقة بتوافر البيانات بالجودة المطلوبة، و اهزية األنظمة اإلح−

.تحديات التمويل−

.تحديات التتبيك والتحليل عبر القطاعي، متعدد المعايير−

شةةياء، البيانةةات المةة مة، انترنةة  األ: اسةةتيعاو وتطبيةةق مفةةردات اللةةو ة الرقميةةة−

.الحوسبة السحابية، وغيرها

ل نظةةام دو  هةةام للمنصةةة االلكترونيةةة لنظةةام النقةةل المتكامةةل فةةي البلةةدان العربيةةة، بتةةك•

.ةمن بيانات وشفافية وشموليستوفره ، بما  ITSAS GIS Platformمعلومات  غرافية



الملحق: رابعاا 

مؤشرات مقارنة

ألداء النقل بين الدول العربية والعالم
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(2013ألف نسمة، عام 100وفاة لكل )معدل وفيات صدامات المرور 
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Road deaths per 100 000 inhabitants (2013)

Arab world average rate = 21 Sweden =       3

EU average rate            =       5

USA rate =       11

World average rate      =       17

Source: World Health Organization

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(2013نسمة، عام 1000مركبة لكل )معدل انتشار مركبات النقل 
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Rate of registred vehicles per 1000 inhabitants (2013)

Average rate in Arab world = 117

Source: World Health Organizatiomn

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A995?lang=en

Germany                      =      644

EU average rate          =      568

USA                            =      825

World average rate    =      163 
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
(كيلومتر مربع1000كيلومتر طرق لكل ) كثافة شبكة الطرق العامة 

6 1
0 4
8

4
9

5
7 8
1 1
0

3

1
1

9

1
3

1

1
3

5

1
3

7

1
3

7

1
9

5 3
7

1

3
7

7 6
6

7

7
7

8

8
4

7

5
3

5
3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Public network coverage rate by area (Km/1000 Km2)

Arab world average rate = 66 France                         =      1873

EU average rate         =     2414

USA                            =      707

World average rate =      479

Source: Indexmundi

http://www.indexmundi.com/factbook/fields/roadways
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مقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النقل
(كم مربع1000كيلومتر سكك لكل ) كثافة شبكة السكك الحديدية 
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Railways per 1000 km2 (2014)

Arab world average = 2

Germany =         94

EU average rate        =         48

USA                          =         24

World average rate   =           8

Source: Worldbank 

http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?view=chart
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(نسبة االستثمار في النقل وصيانته من الناتج المحلي اإلجمالي
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Total inland tranport infrastructure investment per % of GDP (2013)

EU average rate = 0.84

Source: OECD  International Transport Forum

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA

Romania   =       2.2

USA         =       0.6 
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(2013نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من قطاع النقل عام 
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70 % CO2 emissions from the transport sector (2013)

Arab world average = 26

Estonia                       =   12

EU average rate          =     26

USA                            =     33

World average rate    =     20 

Source: Worldbank

http://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS?view=chart
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لمقارنات دولية وإقليمية لبعض مؤشرات النق
)%(ل نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في قطاع النق
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% of renewable energy in transport sector (2014)

EU average rate = 6

Source: Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2014_and_2020_(%25)_YB16.png

World average rate            = 10 

Arab world average rate    =     no found data




