
 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع  :٩لهدف ا

إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك هياكل  :١-٩ غايةال
أساسية إقليمية وعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسير ُسبُل استفادة 

 الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

 النقل عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة :٢-١-٩المؤشر 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

دد عث حين ية مولجت اقاللمبلغ عنها للناا اتشحنلب واکارلاحجم وع مجم يهالشحنات و الرّكابأحجام 
 لي.والتالة علی ولحمن امري لمتطن الص واألشخاا
  

أساس على  )السكك الحديدية والطرق( النقل إحصائيات بيانات حولال( ITF)لنقل ل الدولي منتدىاليجمع 
البيانات من وزارات النقل والمكاتب اإلحصائية وغيرها من هذه يتم جمع و سنوي من جميع الدول األعضاء.

 لحاتواضحة لجميع المصط اريفعلى الرغم من وجود تعو نة كمصدر رسمي للبيانات.المؤسسات المعيّ 
 متراتالكيلومترات للطن والكيلو، قد يكون لدى البلدان منهجيات مختلفة لحساب المستخدمة في هذا االستطالع

 ات، واستخدام طرق أخذ عينمرور أو التنقلحركة الب المسوح الخاصةأن تستند األساليب إلى  ويمكن .للرّكاب
 ؤثر على إمكانية مقارنة إحصاءاتها.ييمكن أن ، مّما مختلفة جدا   وتقنيات تقدير

 ( في قطاع النقل6102اتجاهات المنتدى الدولي للنقل ) 

  
 ألساس المنطقي:ا
  

ية ، بما في ذلك البنية التحتية اإلقليموموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إقامة بنية تحتية جيّدة النوعية
لفة معقولة بتكيها إل نفاذ الجميعلتنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على ، لدعم الحدودل ةبراعالو

البيئة التحتية العابرة للحدود من خالل حجم الرّكاب والبضائع الذي تنقله . أفضل طريقة اللتقاط نمو وعادلة
لواليات ا الحاصل في البنية التحتيةالنمو القوي في لركاب والشحن ويظهر النمو في أحجام ا .الدول والمناطق

في س فقط لي الجوي النقلتكمن أهمية  .عنه واألقاليم جنبا  إلى جنب مع المنفعة االجتماعية االقتصادية الناتجة
ا لفوائد االقتصادية وفرص العملا ألنه واحد من وسائل النقل الوحيدة التي يمكن بشكل خاص ، ولكن أيض 



 يالطبوالطاقم  ،دواءإلى الغذاء وال بسرعة   مراض للوصولاالعتماد عليها أثناء حاالت الطوارئ وتفشي األ
 ين في المناطق المتضررة.إلى األشخاص المتضررللقاحات واإلمدادات األخرى وا
  

 المفاهيم:
  

 اريفالتابعة لها منهجيات وتع( من خالل شعبة اإلحصاءات ICAOة الطيران المدني الدولي )وضعت منظم
ت دعتمد اقو واإلبالغ عنها )حجم الركاب وحجم الشحن(.المرتبطة بالنقل الجّوي  سيربيانات الموحدة لجمع 

، أي الحامالت الجويّة عيةلصناا ألطراف الفاعلةاولة دو 090ا ددهعالغ لبو االيکاافي ء ألعضادول الا
 لمدنيبيانات منظمة الطيران ا خدم البلدان وأيضا  البنك الدوليوتست .تلمنهجيار والمعاييهذه اوالمطارات، 

تستخدم منظمة الطيران المدني الدولي نماذج اإلبالغ عن كما  من أجل مؤشرات التنمية الخاصة بها.الدولي 
 للوصول إلى أحجام الركاب والشحن للنقل الجوي. Cو Bو ASو Aالنقل الجوي 

  
 Aتعريف دقيق لجميع المفاهيم والبيانات الوصفية المتعلقة بنماذج اإلبالغ عن النقل الجوي لالطالع على 

 شعبةال وافقت عليه، والذي الركاب والشحن للنقل الجوأحجام وصول إلى المستخدمة لل Cو Bو ASو
 على الرابط أدناه:يران المدني الدولي موقع منظمة الط ، مراجعةICAO في والدول األعضاء االحصائية

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

 :التعليقات والقيود 
  

 منظمة الطيران المدني الدولي.في األعضاء  090ال الدول  تعني كافةالتغطية 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
شركات النقل الجوي من خالل  ذي تبلّغ عنهالركاب وحجم الشحنات السب المؤشر من خالل مجموع حجم تيُح

التي تجمعها الدول األعضاء  (ICAOنماذج اإلبالغ عن النقل الجوي لدى منظمة الطيران المدني الدولي )
 في المنظمة.

  
 تفصيل:ال
  

 .ولية ومحلية()د مرحلة الطيران منطقة،ال ،الدول الثنائية ،البلدان الثنائية تفصيل المؤشر بحسب البلد،يمكن 
  

 :معالجة القيم الناقصة
  

 بلدعلى مستوى ال 
  



ات ه نقطة بيانتتوفر ل ما بلدناقصة لدى البيانات الفي حالة  بالنسبة إلحصاءات النقل البري والسكك الحديدية:
ساب يتم احتو التقديرات على أساس معدل النمو المتوقع للبلد.يتم احتساب ، 6111واحدة على األقل منذ عام 

ن أو السكا عدد، واالجتماعية واالقتصادية األخرى، مثل الناتج المحلي اإلجماليمعدالت النمو من المتغيرات 
 .الحضريتوّسع ال
  
، دىالمنت قاط البيانات باستخدام نموذجيتم تقدير ن (ITFمنتدى الدولي للنقل )نسبة للبلدان غير األعضاء في الـبال

كة النقل ، وتغطية شبالسكانعدد ، واالجمالي الناتج المحلين المتغيرات المشتركة مثل والذي يستخدم العديد م
 .6102لعام  ITF الخاصة بالمنتدى الدولي للنقلعات النقل وصف للنموذج في توق ... يمكن العثور على

 ITF (2017) ITF Transport Outlook 2017 ،OECD Publishing 
  

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

 الدولي للسكك الحدحاد االت( يديةUIC( )6102 )موجز عام  –اءات السكك الحديدية إحص
6102 

 االتحاد الدولي للطرق (IRF) (6100 )قلطرل العالمية حصاءاتاإلITF  
 De Bod ،A & ،.Havenga ،J( .6101.)  نظام نقل البضائع بالسكك الحديدية في أفريقيا

 توريد، المجلددارة سلسلة المجلة النقل وإ ثيف على التكلفة.: التأثير المحتمل للتكالكبرى جنوب الصحراء
 .010إلى  99، الصفحات من 4
  
 :لوطنيعلى المستوى ا تجميع البياناتمن أجل المتاحة للبلدان  رااداتواال وسائلال
  

والسكك رق ، للطالطلب على النقل والشحن والركاب بشأنمنتدى الدولي للنقل البيانات الوصفية لبيانات ال
 الحديدية

( بيانات حول إحصائيات النقل على أساس ITF) لنقلل الدولي منتدىاليجمع  :مصدر البيانات الرئيس .0
يتم جمع البيانات من وزارات النقل والمكاتب اإلحصائية وغيرها من و سنوي من جميع الدول األعضاء.

لحات واضحة لجميع المصط اريفمن وجود تع وبالرغم المؤسسات المعينة كمصدر رسمي للبيانات.
 ، قد يكون لدى البلدان منهجيات مختلفة لحساب الكيلومترات للطن والكيلومتراتالمستخدمة في هذا االستطالع

خذ أل وسائل مختلفة، واستخدام نقلحركة المرور أو الب مسوح خاّصةويمكن أن تستند األساليب إلى  .للرّكاب
 ثر على إمكانية مقارنة إحصاءاتها.وتقنيات تقدير يمكن أن تؤعينات ال

  اتجاهات المنتدى الدولي للنقلITF (6102 )في قطاع النقل 
  
تتوفر له نقطة بيانات واحدة على األقل منذ عام  ما بلدناقصة لدى في حالة البيانات ال طريقة التقدير:-6

غيرات تساب معدالت النمو من المتيتم احو التقديرات على أساس معدل النمو المتوقع للبلد.يتم احتساب ، 6111
 .توّسع الحضريالسكان أو ال عدداالجتماعية واالقتصادية األخرى، مثل الناتج المحلي اإلجمالي، و

  
يتم تقدير نقاط البيانات  (ITFمنتدى الدولي للنقل )بالنسبة للبلدان غير األعضاء في الـ . طريقة النمذجة:3

والتغطية  ،االجمالي يستخدم العديد من المتغيرات المشتركة مثل الناتج المحلي، والذي المنتدى باستخدام نموذج
تدى الدولي الخاصة بالمنويمكن العثور على وصف للنموذج في توقعات النقل . السكانية وتغطية شبكات النقل

 .6102لعام  ITF للنقل
 ITF (2017) ITF Transport Outlook 2017 ،OECD Publishing.   



 
كما يستخدم هذا النموذج العديد من مصادر البيانات األخرى لجعل المعايرة أكثر قوة في المناطق التي ال 

 بتغطية جيدة. ITFتتمتع فيها بيانات الـ 
 االتحاد الدولي للسكك الحد( يديةUIC( )6102 ) موجز عام  –إحصاءات السكك الحديدية

6102 
 االتحاد الدولي للطرق (IRF) (6100 )لطرقل العالمية صاءاتحاإلITF  
 De Bod ،A & ،.Havenga ،J( .6101.)  نظام نقل البضائع بالسكك الحديدية في أفريقيا

 يد، المجلدمجلة النقل وإدارة سلسلة التور : التأثير المحتمل للتكثيف على التكلفة.الكبرى جنوب الصحراء
 .010إلى  99، الصفحات من 4
 

 ضمان الجودة
 

  للتطبيقغير قابل 

 

 مصادر البيانات

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

جمع بيانات الطيران منذ خمسينيات القرن لوالدول األعضاء فيها لتحديد المعايير والمنهجيات والمنظمة في 
من قبل ( ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي )يتم استخدام التعاريف والبيانات الوصفية ل كما العشرين.

 كأساس لجمع البيانات وإجراء التحليالت. صناعة الطيران
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 .جويالتي لديها أنشطة نقل  090عضاء الـ البيانات المقدمة بالفعل لجميع الدول األ
  

 الزمنية:السالسل 
  

 .من سبعينيات القرن العشرين
  

 جدول الزمنيال

  
 متاحة للدول األعضاء في ، تكون البيانات الخاصة بالسنة السابقةحزيران/ يونيو من كل عام 01مع حلول 

 بلد.على مستوى المنظمة الطيران المدني الدولي 
  

 لبياناتالجهات المزّودة با



  
 سم:اال
  

 (ICAO) الدوليمنظمة الطيران المدني 
  
 وصف:ال
  

نقل ال اتفي االيكاو من وزارالدول األعضاء تي تقّدمها البيانات ال )االيكاو(. المدني الدولي الطيران منظمة
 .أو البنية التحتية أو الطيران التابعة لها

 
 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو(

  

 المراجع

  
 :الموارد الموّحدةدليل 

  
www.icao.int 

  
 


	METAdata 9.1.2.arabic
	METAdata 9.2.1.arabic
	METAdata 9.2.2.arabic
	METAdata 9.4.1.arabic
	METAdata 9.5.1.arabic
	METAdata 9.5.2.arabic
	METAdata 9.A.1.arabic
	METAdata 9.B.1.arabic
	METAdata 9.c.1.arabic

