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ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير إحصاءات النقل

االسكوا–ة ومؤشرات التنمية املستدامة ذات الصلة بالنقل في البلدان العربي



احملتوايت
 بهاملعيقات املرتبطة واملؤشرات ذات العالقة املباشرة بقطاع النقل

املؤشرات ذات العالقة غير املباشر لقطاع النقل

املؤشرات ذات العالقة



املؤشرات ذات العالقة املباشرة بقطاع النقل
 العدد أو النسبة )معدل الوفيات بسبب إصابة الطريق ». 3.6.1املؤشر : 1املستوى

("املئوية

 ن من نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومتري». 9.1.1املؤشر : 3املستوى
("٪)طريق جميع الفصول 

 أحجام نقل الركاب ، حسب طريقة النقل( "أ. )9.1.2املؤشر : 1املستوى"

 أحجام نقل البضائع ، حسب طريقة النقل( "ب. )9.1.2املؤشر : 1املستوى"

 ائل نسبة السكان الذين يتمتعون بسهولة الوصول إلى وس. "11.2.1املؤشر : 2املستوى
("٪)النقل العام ، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 



املؤشرات ذات العالقة املباشرة بقطاع النقل

 ("العدد أو النسبة املئوية)معدل الوفيات بسبب إصابة الطريق ». 3.6.1املؤشر : 1املستوى

متاح لجميع البلدان من السجالت اإلدارية

 ميع نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق ج». 9.1.1املؤشر : 3املستوى
("٪)الفصول 

غير متوفر :MA،JO،TN،DZ،EG -ال ينطبق:،PS- other: LE methodology

 مجلدات الركاب ، حسب وسيلة النقل( "أ. )9.1.2املؤشر : 1املستوى"

غير متوفر :DZ ،EG ،PS ،LE متاح للتعداد سنة واحدة :MA ،JO ،TN

 أحجام الشحن ، حسب وسيلة النقل( "ب. )9.1.2املؤشر : 1املستوى"

غير متوفر للطريق لجميع البلدان ، متاح للهواء والبحرية :MA ،TN ،LE ،ال أولوية

 عام ، نسبة السكان الذين يتمتعون بسهولة الوصول إلى وسائل النقل ال. "11.2.1املؤشر : 2املستوى
("٪)حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 غير متاح لجميع البلدان باستثناءPS (مسح املمتلكات )وTN (تعداد)



املؤشرات ذات العالقة املباشرة بقطاع النقل
 معدل الوفيات بسبب إصابة حركة املرور على ». 3.6.1املشاكل الرئيسية التي واجهت في إنتاج املؤشر

("العدد أو النسبة املئوية)الطرق 

متاح لجميع البلدان

 نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد ». 9.1.1املشاكل الرئيسية التي واجهت في إنتاج املؤشر
("٪)كيلومترين من طريق جميع الفصول 

1- ليست ظاهرة(PS ،2:  يجب إضافتها إلى مسح األسر املعيشية(MA ،TN ،DZ) 3:  يجب
.ضبط منهجية السؤال مثل لبنان

 مجلدات الركاب ، حسب وسيلة النقل( "أ. )9.1.2املشاكل الرئيسية التي واجهت في إنتاج املؤشر"

 والجويةاللبحريةاملتاحة :JO ،MA ،TN- ، الهواءLY-السكك الحديدية.

دادالطريق غير متاح لجميع البلدان باستثناء البلدان التي أضافتهم إلى استبيان التع :JO،MA،
TN

 يجب إجراء مسح خاص أو تقديرهم من وكالة دولية(ICAO ،ITF-OECD)



املؤشرات ذات العالقة املباشرة بقطاع النقل

 أحجام الشحن ، حسب وسيلة ( "ب. )9.1.2املشاكل الرئيسية التي واجهت في إنتاج املؤشر
"النقل

 دليل إقليمي لنقل البضائع/ عدم وجود دليل .PS ،MA ،TN ،DZ ،JO

 غير املنضبط من الحدود ونقاط العبور .PS

أنظمة التشغيل واملتطلبات الفنية لحركة املرور غير مناسبة .LY

تهريب البضائع .LY ،PS

 ال أولوية

 نسبة السكان الذين يتمتعون بسهولة. "11.2.1املشاكل الرئيسية التي واجهت في إنتاج املؤشر
("٪)الوصول إلى وسائل النقل العام ، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 

تحتاج إلى أن تعلق على أي مسح األسرة



املؤشرات ذات العالقة غري املباشر لقطاع النقل
 2030التنمية املستدامة اهدافوالتخزين ومسح النقل

 2015سبتمبر 27-25الوثيقة النهائية للتنمية املستدامة في انحيث

الاعمجدول : تحويل عاملنا"بالواليات املتحدة األمريكية جاءت بعنوان نيويوركفي
أيلول 25من قرار األمم املتحدة املؤرخ 54تتضمن الفقرة وللتنمية املستدامة ، 2030

الدول وشملت العملية التي تقودها األمم املتحدةاألهداف والغايات، 2015سبتمبر / 
العالمي والقرار هو اتفاق حكومي دولي املجتمع املدنيدولة و 193فيها وعددها األعضاء

وتستند أهداف التنمية 2015واسع النطاق يعمل بوصفه خطة التنمية ملا بعد عام 

."صبو إليهاملستقبل الذي ن"املستدامة إلى املبادئ املتفق عليها في القرار بعنوان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A


املؤشرات ذات العالقة غري املباشر لقطاع النقل
 زئية في بصورة كلية واو جوغير مباشرة والتخزين يساهم بصورة مباشرة وفان مسح النقل

لة تمثل املتسلساالرقامحيث تمثل )احتساب عدد من مؤشرات التنمية املستدامة التالية
(:، الغايات، املؤشراتاالهداف: بالترتيب

(1.5.2 ) ي حال وجود ف)الخسارة االقتصادية املباشر املتصلة بالناتج املحلي اإلجمالي العالمي
(التخزينوخسائر لقطاع النقل 

(1.1.8 ) زء من كج)معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي
(لقطاع النقل والتخزيناالجماليالناتج املحلي 

(1.2.8 )كجزء )يمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيق
(لقطاع النقل والتخزيناالجماليمن الناتج املحلي 

(2.4.8 )تهالك املادي االستهالك املادي املحلي ونصيب الفرد من االستهالك املادي املحلي واالس
(التخزينولقطاع النقل االجماليكجزء من الناتج املحلي )املحلي من الناتج املحلي اإلجمالي



املؤشرات ذات العالقة غري املباشر لقطاع النقل
(1.4.10 )الحماية  حصة العمل في الناتج املحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور  ومدفوعات

االجور من كجزءوالتخزين ولقطاع للنقل االجماليكجزء من الناتج املحلي )االجتماعية

(و املدفوعات للقطاع الخاص

(2.5.11 )لعالمي بما في الخسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج املحلي اإلجمالي ا

جة للكوارثذلك األضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات األساسية  نتي

(2.2.12 )ي واالستهالك االستهالك املادي املحلي ونصيب الفرد من االستهالك املادي املحل
اتج املحلي كجزء من النوكجزء من االستهالك )املادي املحلي من الناتج املحلي اإلجمالي 

(االجمالي

 الهدف واء املتعلق لتلوث هو وو تساهم بصورة غير مباشرة في مؤشرات الهدف الثالث

.السابع املتعلق باستهالك الطاقة



ذات العالقة بوفيات حوادث الطرقSDG’sمؤشرات 



املركباتابعدادذات العالقة SDG’sمؤشرات 



SDG’sموقع لعالقات 

https://sdginterlinkages.iges.jp/v
isualisationtool.html

https://sdginterlinkages.iges.jp/visualisationtool.html


شكرا لحسن استماعكم


