
 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١ هدفال

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها  :٢-١١ة الغاي

مام خاص ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وخاصةً بتوسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهت
الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

 ٢٢٠٢السن، بحلول عام 

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس  :١-٢-١١المؤشر 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 مؤسسيّةالمعلومات ال

 :المنظمات/ المنظمة

 (UN-Habitatبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

وصول ال . يعتبرالمناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمسيتم رصد هذا المؤشر من خالل نسبة السكان الذين 

ً مإلى وسائل النقل العام  كم من  5.0الوصول إلى محطة معترف بها رسمياً ضمن مسافة كون عندما ي ،ناسبا

ل تعريف وسائإلخ. وتشمل المعايير اإلضافية ل زل والمدرسة ومكان العمل والسوقنقطة مرجعية مثل المن

 ما يلي: ناسبةالنقل العام الم

الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون وسائل النقل العام في متناول جميع العمالء ذوي االحتياجات  .أ

، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقات المؤقتة والمسنين ف السمعيًا و/أو بصريًا و/أو ضعجسد

 .هّشةحاالت الذين يعانون من وغيرهم من األشخاص واألطفال 

 النقل العام مع خدمة متكررة خالل أوقات الذروة. .ب

 .محطات توفّر بيئة انتظار آمنة ومريحة .ج

 

 :األساس المنطقي

عتماد االيهدف هذا المؤشر إلى مراقبة استخدام نظام النقل العام والوصول إليه بنجاح والتحرك نحو تخفيف 

 ومةالمحرمجموعات المن  التي تشهد نسبة عاليةوتحسين الوصول إلى المناطق على وسائل النقل الخاصة 

الدخل  ييواجهون صعوبات جسدية، واألشخاص ذوواألشخاص الذين ، من النقل مثل المواطنين المسنين

الحد من ويهدف الى  أو السكن العام المكتظةالمنخفض أو المناطق ذات أنواع السكن المحددة مثل المباني 

م نموذج التنقل الحضري القائ انّ الحاجة إلى التنقل عن طريق تقليل عدد الرحالت والمسافات المقطوعة. كما 

في  كون متكاملةت للجميع، إلى نظم نقل عام جيدة وذات قدرة عالية ملحبشكل يحتاج  ،على إمكانية الوصول



من  اجاتدرّ للع نقاط وصول وسائل النقل العام ضمن مسافات مريحة للمشي أو ترتيبات متعددة الوسائط م

 المنازل والوظائف.

األسواق وفرص العمل  إن قدرة السكان بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والشركات على الوصول إلى

ظام النقل يوفر نإذ ومراكز الخدمة مثل المدارس والمستشفيات أمر بالغ األهمية للتنمية االقتصادية الحضرية. 

رات للمخططين بقياس آثار التغييتسمح إمكانية الوصول  انّ باإلضافة إلى وارد وفرص العمل. الوصول إلى الم

تسمح إمكانية الوصول إلى الوظائف والخدمات واألسواق للسياسيين  كما في أنظمة النقل واستخدام األراضي.

نظام النقل هو عامل تمكين حاسم لألنشطة فوالمواطنين والشركات بمناقشة حالة نظام النقل بطريقة مفهومة. 

جوة لنقل فالخاص باى مؤشر أهداف التنمية المستدامة االقتصادية واالندماج االجتماعي. ويعالج الوصول إل

معالجة النقل بشكل مباشر كعنصر تمكين بالغ األهمية ، أي األهداف اإلنمائية لأللفية أبداً  كبيرة لم تعالجها

لألنشطة االقتصادية واالندماج االجتماعي. وقد ازدادت بالفعل "العوامل الخارجية" المرتبطة بالنقل من حيث 

أصبحت االنبعاثات الناتجة عن و. وحوادث المرور االزدحام المروريوانبعاثات غازات االحتباس الحراري 

تتزايد بشكل أسرع من من انبعاثات غازات االحتباس الحراري على مستوى العالم و ٪32 تتسبب بنسبةالنقل 

مليون  2.3مسؤول عن  ، فهووالذي يُعتبر النقل أحد أهم أسبابه، أي مصدر آخر؛ أما تلوث الهواء الخارجي

 االزدحام، ويؤدي مليون شخص سنويًا 2.3اة أكثر من وادث السير على الطرق إلى وفدي حؤ، وتوفاة سنويًا

من أهداف  22يتطلب تحقيق الهدف  المروري الشديد إلى اختناق المدن والتأثير على الناتج المحلي اإلجمالي.

ً  التنمية المستدامة تحوالً  التركيز على  قل بدال منفي التفكير المتعلق بالنقل، مع التركيز على هدف الن جوهريا

وسائله. وبما أّن إمكانية الوصول إلى الخدمات والسلع والفرص للجميع هي الهدف األسمى، تُعطى األولوية 

قابلية السير من خالل تخطيط أفضل ودمج تخطيط استخدام بالتالي تتوفر فيها لجعل المدن أكثر إحكاما و

، ولكن ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مهمة أيًضا . كما أن وسائل النقلاألراضي مع تخطيط النقل

لنقل العام االتنقل بالسيارة واللجوء الى لجعل المدينة أكثر شموالً تعني أن المدن ستضطر إلى االبتعاد عن 

 وأنماط النقل النشطة مثل المشي وركوب الدراجات مع اتصال جيد بين الوسائط.

من المناطق الحضرية إلى  الكثيرم المروري ونوعية الهواء السلبية في وقد أدى ارتفاع مستويات االزدحا

ختار المدن التي توتحقّق تماد على وسائل النقل الخاصة. زيادة الحاجة إلى نظام نقل عام ناجح لتخفيف االع

على المدى الطويل. والمدن التي تتمتع بقدرة على الوصول  مكاسباالستثمار في خيارات النقل العام الفعالة 

ن م ألنهاكثر تفضيالً األ هي ،، بما في ذلك إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقاتالنقل العام إلى وسائل

، نفسه وفي الوقت المرجح أن تقدم تكاليف نقل أقل مع تحسين ظروف البيئة واالزدحام والسفر داخل المدينة.

قل مثل الن منن إمكانية الوصول إلى المناطق التي توجد فيها نسبة عالية من المجموعات المحرومة فإن تحسي

أو المناطق ذات أنواع  اجهون تحديًا جسديًا وأصحاب الدخل المنخفضالمواطنين المسنين واألفراد الذين يو

زيادة الكفاءة واستدامة نظام النقل ، تساعد أيًضا على المكتظة أو المساكن العامةالسكن المحددة مثل المباني 

أن  ولقد أثبت هذا المؤشرالعام. تعتبر المواصالت العامة معاداًل مهًما للدخل واالستهالك والتفاوتات المكانية. 

مية للحد بالغ األه منخفض التكلفة أمر  ال. إن النقل الفعال وواستدامة وأمانًاالنقل العام يجعل المدن أكثر شموالً 

ه يوفر إمكانية الوصول إلى الوظائف ألنّ  ،ر الحضري وعدم المساواة وتعزيز التنمية االقتصاديةمن الفق

 والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والسلع العامة األخرى.

 



النقل العام النظيف هو وسيلة فعالة للغاية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فهو يساهم في تغير 

كبار ل لةبسهو يجب أن تتوفرالمناخ وانخفاض مستويات استهالك الطاقة. واألهم من ذلك أن وسائل النقل العام 

 .أصحاب االعاقاتالسن والمواطنين 

 

 :المفاهيم

ن معظم . ونظًرا ألالمناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمهذا المؤشر من خالل نسبة السكان الذين سيتم رصد 

مستخدمي وسائل النقل العام يسيرون من مكان انطالقهم إلى محطات المواصالت العامة ومن محطات 

احية نوإمكانية الوصول من المواصالت العامة إلى وجهات رحالتهم، يتم أحيانًا تقييم التوافر المكاني المحلي 

 أو النقل. )المواقف التحفيزيّة( والركوب االصطفاف، على عكس (سيًرا) وصول المشاة

ً ول إلى وسائل النقل العام م، يعتبر الوصوبالتالي ً  كون، عندما يناسبا  الوصول إلى محطة معترف بها رسميا

كم من نقطة مرجعية مثل المنزل والمدرسة ومكان العمل والسوق إلخ. وتشمل المعايير  5.0ضمن مسافة 

 اإلضافية لتعريف وسائل النقل العام المالئمة ما يلي:

يعانون  الذين وسائل النقل العام في متناول جميع العمالء ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك أولئك .أ

ين ، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقات المؤقتة والمسنضعف السمعمن /أو جسديًا و/أو بصريًا و

 .هّشة حاالت الذين يعانون منواألطفال وغيرهم من األشخاص 

 النقل العام مع خدمة متكررة خالل أوقات الذروة. .ب

 محطات توفّر بيئة انتظار آمنة ومريحة. .ج

شمل السيارات والحافالت ها خدمة نقل الركاب المشتركة متاحة لعامة الناس، وتالعامة بأنّ عرف المواصالت تُ 

 ،الغرباء دون ترتيب مسبق. ومع ذلكارات التي يتشاركها عربات والترام والقطارات ومترو األنفاق والعبّ الو

ل الغرباء  يتم تقاسمها من قب، والتي الوالحافالت المستأجرة، الرحالت المشتركة ،ستثني سيارات األجرةت افإنه

الدراجات و ،ية وغير المنظمة )شبه الترانزيت(ستثني وسائط النقل غير الرسما تدون ترتيب مسبق. كما أنه

 إلخ. الثالثعجالت ال، والعربات ذات لألجرةالنارية 

يد للركاب يشير مصطلح "النقل العام" إلى خدمة عامة تُعتبر سلعة عامة لديها "مواقف" مصممة بشكل ج

 للركوب والنزول بطريقة آمنة و "مسارات" معترف بها رسميًا.

 

 تعليقات منهجية إضافية:

 الوصول إلى وسائل النقل العام على أربع خطوات: يتوافر لهمتعتمد طريقة تقدير نسبة السكان الذين 

 :التحليل المكاني لتحديد المنطقة المبنية من التجمعات الحضرية -أ

 

تحديد المنطقة المبنية للتجمعات الحضرية وحساب المساحة الكلية )بالكيلومتر المربع(. يجب أن تتم 

 مع مناطق التعداد للتوافق مع البيانات الديموغرافية. المحددةمنطقة بين المواءمة ال

 



 عمليّة جرد لمواقف النقل العام في المدينة أو منطقة الخدمة:  -ب

 

 لخدمات. في بعض الحاالت التيالجهات المزّودة لمن إدارة المدينة أو  يمكن الحصول على معلومات

ط ادر المفتوحة والخرائ، يمكن أن تكون المصتكون فيها هذه المعلومات ناقصة أو غير مكتملة أو قديمة

 ، بديالً صالًحا.د اعترافها كمصدر صالح للمعلومات، والتي يزداالمجتمعية

 

ألشخاص جميع اصول الشاملة لوإمكانية الوفاّن خصائص الجودة،  عندما تكون المعلومات متاحة،

ف وسائل النقل ووق محطات تكرار الخدمة يمكن "تخصيصها" لقائمة جرد، وذوي اإلعاقة، والسالمة

 مدن.القًا للقدرات اإلحصائية للبلدان والعامة إلجراء تحليل مفصل وتقسيم إضافي وف

 

 إلى وسائل النقل العام:تقدير المساحة الحضرية مع الوصول  -ج

 

لحساب المؤشر، من الضروري استخدام خريطة مع قائمة جرد حول محطات النقل العام المعترف 

ً وإنشاء منطقة ع دود المنطقة حوقطع دمج و ،متر لكل محطة 055ازلة نصف قطرها بها رسميا

 تجمعات الحضرية.المبنية لل

 

 سكان المدينة: من اجمالي عددسهولة الوصول ب الذين يتمتعونتقدير نسبة السكان  -د

 

تي فيها العلى عدد المساكن داخل المنطقة  لنظام المعلومات الجغرافيّةالبيانات الديموغرافية  تطبيق

عدد السكان داخل تلك المساكن  حساب ضافة الىباإل وسائل النقل العام.محطات الوصول إلى  امكانيّة

 سكان المدينة.تقدير نسبة السكان من إجمالي و

 

 األخرى لتتبع هدف النقل تتضمن ما يلي: فالمعالم القياسيّة )البارامتر(كر أعاله، ذُ استكمااًل لما 

 

لم المعلم باستخدام الكثافة )األشخاص/ك ة بالتخطيط الحضري: يمكن قياس هذاإمكانية الوصول المتعلق -أ

 مربع من الشارع في المدن وعدد التقاطعات/ كم التعداد والنسبة المئوية لمساحة ( من مسوحمربع

 وانّ مهم لكفاءة أنظمة النقل العام.  عاملالكثافة هي فأو خرائط المدن. األرضية و/ مراصدتحليل ال

 إمكانية الوصول إلى المناطق الحضرية إلى حد كبير.تحدد الشوارع والمعابر  مالءمة

 ضمن باستخدام النسبة المئوية للسكان المعلم اقياس هذطيط النقل: يمكن إمكانية الوصول المتعلقة بتخ -ب

 خرائط المدن وبيانات عينات المسح. خالل من للنقل العام محطة وقوفمتر من  055نطاق 

الخمسية  للفئةتابعة أسرة النسبة المئوية لدخل  من عليهالقدرة على تحمل التكاليف: يمكن الحصول  -ج

ستعداد ا ة ومسوحيالعيّن المسوح عن طريق ، وذلكعلى النقل قتُنف  التي  السكانيّة ذات المعدل األدنى

 على النقل.)يُقرر الحقًا(  ٪0أكثر من  ب أاًل يدفعواّن الخمس األفقر من السّكان يج .WTP الدفع

الجودة: يمكن قياس هذ المعلم من خالل قياس وقت السفر، واالستفادة للجميع، والسالمة، واألمن،  -د

 ومعلومات المستخدم من نماذج االستبيانات.والراحة، 

قل نالسيارات، ال) التوزيع بين وسائط النقلاالنتقال إلى النقل المستدام: يتم التعبير عن ذلك أيًضا في  -ذ

نسبة ك وعدد الكيلومترات التي يقطعها المسافرون على مركباتهم الكهربائيّة، النقل العام(، غير اآللي



ات ستطالعفي المناطق الحضرية من ا رين التي تّم عبورهامسافلل الكيلومترات مئوية من إجمالي

ية الهواء نوعوأيضا بسبب مساهمة النقل في انبعاثات الكربون  التنقل في المدينة. وهذا المعلم هو مهم

 في المدن.

 

 :قيودالتعليقات وال

 21-23الحضرية في بنغالور ) التنمية المستدامةلالجتماع الثاني لحملة أهداف  الوثيقة الختاميّة قرتُ وكما 

وجودة الخدمة في وسائل النقل  المالءمة( بأنه ال توجد منهجية متفق عليها دوليًا لقياس 3520فبراير شباط/

 ، وال يمكن مقارنتها على المستوىمنسقة بشأن أنظمة النقل الحضرية محليةتتوفر بيانات عالمية/العام. ال 

 العالمي.

 

آخر.  ي تختلف من بلد إلىف نوعية وسائل النقل العام التمعترف به أن المالءمة المقاسة كمسافة ال تصنّ من ال

  ، فإن المؤشر المقترح هو قياس قابل للمقارنة وموضوعي يمكن تقييمه في المدن عبر المناطق.ومع ذلك

 

والسالمة، وإمكانية الوصول للجميع قد تؤثر العوامل األخرى لهذا المؤشر، مثل القدرة على تحمل التكاليف، 

ى توفير وسائل النقل العام عل محطة النقل. ومع ذلك، فإنّ  قرب على استخدام وسائل التنقل العامة بعيًدا عن

 نطاق واسع هو شرط مسبق الستخدامه.

 

كم من  5.0أكبر، تتجاوز  دائرة صيدأخيراً، تتيح وسائل النقل العام ذات السعة العالية، مثل القطارات، 

 المؤشر المقترح.

 

ومن المعترف به أيًضا أن هناك أشكااًل مختلفة من وسائل النقل العام في البلدان األعضاء غير محددة تماًما 

من البلدان النامية لديها إمكانية الوصول إلى  اّن الكثير، على وجه الخصوصففي هذه المنهجية. أو موضحة 

 يمثّلوفي محطات النقل العام المعينة. م المتوفرة في أي مكان في الشوارع وليس بالضرورة وسائل النقل العا

ً شرطإنشاء محطات التوقف المحددة  ً مسبق ا  للقياس في هذه البلدان. ا

 

 المنهجيّة

 

 ساب: تحطريقة اال

 

 سابتحطريقة اال

 

 يتم حساب هذا المؤشر بناًء على المعايير التالية:

 

 المعلومات الجغرافية( عن طريق بناء نظام)باستخدام  نظيمالتيتم عادة تحديد مناطق الخدمة باستخدام عملية 

 بوضوح قرارين على التنظيمخطوط متساوية حول كل محطة نقل عام أو كل طريق نقل عام. تتضمن عملية 

ؤدي كمرجع للقياس. قد ت قوفمحطات الواألقل. القرار األول هو ما إذا كان ينبغي استخدام الطرق أو 



ل العام توقف وسائل النقمحطات ، فإن التوافر المكاني. ولكن بشكل عام مختلفة جًدا من نتائجإلى  المقاربتان

ية هي المواقع الفعل محطات الوقوفتقدير تغطية منطقة الخدمة ألن جهة وفر أساًسا أكثر مالءمة من الطرق لت

ت من الممارسا .خزينالتهو حجم  نظيمالتن في عملية النقل العام. القرار اآلخر المتضمً  مستخدمي لوصول

 افتراض أن الناس يحصلون على خدمة النقل العام إذا كانوا علىهو الشائعة في تخطيط وسائل النقل العام 

 ، يتمعتبة المسافة. بمجرد تحديد محطة الوقوفطريق النقل العام أو  عنمتر(  055كيلومتر )أو  5.0بعد 

، إلقليديّةا، أو المسافة اسات المسافة القائمة على الهواءالنقل العام. وتقيس بعض الدر وسائلحول  النظمإنشاء 

مسافة المشي المحسوبة باستخدام شبكة الشارع للوصول إلى بينما يستخدم البعض اآلخر مسافة الشبكة )أي 

ة لمسافة و مساويألشبكة بين موقعين في الفضاء هي ذات مسافة أكبر، افة ا( ونظراً ألن مسوسيلة النقل العام.

تحددها  ي تلك التي، فإن حجم منطقة التغطية المحددة بمسافة الشبكة سيكون أصغر من أو يساوالهواء المقابلة

ت السفر قالمسافة الهوائيّة. باإلضافة إلى استخدام مقاييس المسافات المذكورة أعاله، اقترح البعض استخدام و

ت السفر ألن مقاييس وق لوسائل النقل العام كمقياس للقرب. من المفضل استخدام وقت السفر كمقياس للقرب

ار ، وبسبب المتطلبات اإلضافية للبيانات ومقداة مثل التضاريس الحادة. ومع ذلكمثل عوامل غير مالئمة للمشت

تم استخدام ، سيسة العملية. بالنسبة لهذا المؤشرالممار ، نادراً ما تُستخدم مقاييس وقت السفر فيالمبذولجهد ال

 محطة النقل العام كنقطة خدمة.

 

 المخدومينتحديد السكان 

 

، تعدادقطاع ال، مثل أخرىمضلعات  على تركيب النظمالخطوة التالية هي  تكون، ندما يتم إنشاء نظم للخدمةع

، ةذوي اإلعاقة ونوع منطقة اإلقام م السكان واألشخاصالتي تتوفر لها بيانات اجتماعية ديموغرافية )مثل أرقا

، (i مزرشار إليه بال)يُ  نظم الخدمةتقاطع ق تحليل، وعادة ما تالمضلعات كمناط تلك وما إلى ذلك(. ويشار إلى

اّن عدد السّكان الذين تصلهم خدمة النقل العام في . j (j=1…..J)، مع أكثر من منطقة تحليل كليًا أو جزئيًا

 ؛ وبالتالي،Piمجموع السكان في كل من المناطق المتقاطعة ،  يتساوى مع،  i  ،Pi نظام

 

Pi=?_(j=1)^J¦Pij 

 

 .jومنطقة التحليل  iالخدمة  نظمبناًء على مقدار التفاعل بين  Pijحيث يتم تقدير 

 

 السكان موزعون بشكل موحد داخل مناطق التحليل. يكون ، يفترض أنPijعند تقدير 

 

 التوافر الزمني المحلي.دمج 

 

تغطي الطريقة الموضحة أعاله خدمة النقل العام الذي يقوم فقط على الوصول المكاني إلى محطات التوقف 

أو الطرق وال تتناول البعد الزمني المرتبط بتوافر وسائل النقل العام. نالحظ أن الجانب الزمني لتوافر وسائل 

ة قريبة ال تعتبر بالضرورة متاحة إذا كانت أوقات االنتظار تتجاوز النقل العام مهم ألن الخدمة على مساف

مستوى الحد األدنى المطلوب. يرتبط وقت االنتظار هذا لوسائل النقل العامة بتواتر الخدمة باإلضافة إلى عتبة 



ً  القياس الزمني سنتركاالنتظار المسموح به لمستخدمي النقل العام.  تم تشجيع ولكن ي، للمقارنة العالمية تماما

 .التفصيلجمع هذه المعلومات واإلبالغ عنها كجزء من على  ،البلدان التي يمكنها إضافة هذا المكون

 

الوصول إلى وسائل النقل العامة من سكان المدينة بالكامل  وافر لهماب السكان الذين يتستحا، سيتم وأخيراً 

 حسب التالي؛

 

)عدد السكان الذين لديهم ×  255الوصول إلى وسائل النقل العام =  ميتوافر لهالمئوية للسكان الذين  النسبة

 سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام( / )سكان المدينة(.

 

 :التفصيل

 

يمكن تفصيل المعلومات كما هو موضح أدناه، بما في ذلك العوائق المحتملة مثل اإلعاقة، ولكنها تتطلب جهوًدا 

 السائدة لجمع البيانات:قوية وتغييرات في اآلليات 

 

 حسب الموقع )داخل المدن(.بتصنيف 

 حسب مجموعة الدخل.بتصنيف 

 التي ترأسها امرأة(. المعيشيّة حسب الجنس )األسربتصنيف 

 حسب العرق )رب األسرة(.بتصنيف 

 حسب االثنيّة )رب األسرة(.بتصنيف 

 حسب حالة الهجرة )رب األسرة(.بتصنيف 

 المعيشية(. حسب السن )األسربتصنيف 

 حسب وسيلة النقل العام.بتصنيف 

 

 مشتقات قابلة للقياس:

 نسبة المناطق الحضرية التي تتمتع بسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام. -

النقل العام مع إمكانية  محطات وقوفنسبة السكان / المناطق الحضرية التي تتمتع بوصول سهل إلى  -

 عاقة.الوصول الشاملة لألشخاص ذوي اإل

نسبة السكان / المناطق الحضرية التي تتمتع بقدرة متكررة على الوصول إلى وسائل النقل العام خالل  -

 ساعات الذروة.

 ارجخنسبة السكان / المناطق الحضرية التي تتمتع بقدرة متكررة على الوصول إلى وسائل النقل العام  -

 ساعات الذروة.

 الضواحي الحضرية التي تتمتع بسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام./ المركزيّةنسبة المناطق الحضرية  -

 

 معالجة القيم الناقصة:

 

 بلدعلى مستوى ال 



يعود و ،ولى من جمع البيانات لهذا المؤشرفي السنوات القليلة األ ناقصةالمتوقع أن تكون البيانات  من

بطء اعتماد المنهجية المقترحة من قبل الحكومات الوطنية والنظم اإلحصائية. إن الطبيعة  ذلك الى

وسائل النقل العامة من قبل البلدان ستؤثر جميعها على  يفية للمؤشر واالختالفات في تعرالمكان

انطالقًا  يًّادريجتللبلدان المختارة سوف يتم تسجيلها  ناقصةفإن البيانات البالتالي، فر البيانات. واتو

 نظام نقل عام. من توافر أو غياب

 

 على المستويين االقليمي والعالمي 

، فسيتم استخدام مستوى نموذج من التوافر لتقدير ئل النقل العام في مكانها الصحيحإذا كانت وسا

. وسيتم تطوير هذه المنهجية وتحسينها في أول فريق ناقصةصفر للبيانات الوضع درجة بدالً من ال

 لهذا المؤشر. الخبراءتقني / فريق 

 

 :فاوتمصادر الت

 

، سيتم استخدام البيانات الوطنية المستكملة بمصادر البيانات المكانية المتاحة دوليًا بالنسبة لهذا المؤشر

لة عن الوطنية مسؤو األرقام الوطنية والعالمية. وبما أن الوكاالت ط التقديرات النهائية لإلبالغ عنالستنبا

ه من غير المتوقع أن تنشأ أي اختالفات بين البيانات الصادرة عن البلدان والبيانات جمع البيانات، فإنّ 

ة ي، يتم حلها من خالل االجتماعات الفنفاوتاتحال ُوجدت مثل هذه الت. وفي التقديرية الدولية بشأن المؤشر

 المخطط لها وورش تطوير القدرات.

 

 مصادر البيانات

 

 :الوصف

 

 بها لهذا المؤشر هي: ية والموصمصادر البيانات الفعليّ 

دارة المدينة أو مقدمي الخدمات، وبيانات أنظمة ا وسائل النقل العام في المدينة: محطاتبيانات عن موقع  -

 .المعلومات الجغرافية

من محطات النقل العام: بيانات التعداد وبيانات أنظمة المعلومات  متر 055وحدات سكنية ضمن  -

 .الجغرافية

 .المسوح األسريةدة سكنية: تعداد السكان / عدد السكان لكل وح -

التي تجمع معلومات عن نسبة األسر المعيشية التي تعلن أنها تستطيع الوصول إلى وسائل  مسوح األسريةال -

 أيًضا جمع معلومات حول جودة الخدمة. مسوحكيلومتر. يمكن لهذه ال 5.0النقل العامة في حدود 

 

 الحضري هو شرط مسبق لقياس ومقارنة هذا المؤشر. التجمع، فإن استخدام وبسبب طبيعتها المكانية

 

 عملية الجمع:

 



األمم امج برن ات لالستهالك الدولي ومقارنتها من قِبل، سيتم تجميع جميع هذه البيانعلى المستوى العالمي

ناء القدرات من خيارات ب الكثيرباستكشاف  ونسيقومحيث والشركاء اآلخرين.  للمستوطنات البشرية المتحدة

لضمان تطبيق معايير موحدة لتوليد هذه البيانات وإعداد التقارير عنها وتحليلها من قبل جميع البلدان 

 والمناطق.

 

 

 توافر البيانات

وجد ما ت، كلناحية النظرية، وهذا يعني أن المؤشر واضح من االدرجة الثانيةف هذا المؤشر تحت يتم تصني

 .ولكن البيانات غير متوفرة بسهولة منهجية راسخة

 ،ل النقل العام. باإلضافة إلى ذلكوجودة الخدمات في مجا المالءمةال توجد منهجية متفق عليها دوليا لقياس 

قابلة ير غفإن البيانات غير منسقة ووبالتالي،  ت النقل الحضري.اشبك حول تتوفر منهجيّة محليّة/عالميّةال 

للمقارنة على المستوى العالمي. سيتطلب الحصول على هذه البيانات جمعها على مستوى البلديات / المدن مع 

فة إلى لتحتية للنقل. وباإلضافي بعض المناطق مثل بيانات النقل الجماعي والبنية ا عميقةوجود أوجه قصور 

محلّل مخّطط الرحالت إمكانية الوصول، وهي أداة ، ستكون منصة برمجيات مفتوحة المصدر لقياس ذلك

متاحة للمسؤولين الحكوميين وجميع العاملين في النقل الحضري. هذه األداة تم تطويرها ( OTPAالمفتوح )

تعزز قوة  ذه األداة أنومن شأن ه، (http://conveyal.comمن قبل البنك الدولي بالتعاون مع كونفيال )

ين نموذج الوصول على مستوى مفتوحة لتكوالقياسية البيانات الو OTPA لّل مخّطط الرحالت المفتوحمح

وسهلة االستخدام( هي قدرتها على حساب سهولة الوصول إلى مختلف  حرة. القيمة المضافة لألداة )حيّ ال

والذي  3522ق الخبراء في وقت الحق من عام الفرص وسيناريوهات النقل. من المقرر عقد اجتماع لفري

ن هذا ع عداد التقاريروتوحًدا إلسيؤدي إلى تنسيق األدوات والبيانات الحالية لضمان وجود شكل أكثر اتساقاً 

 المؤشر.

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

تى ح اعداد التقارير محطاتمن  جراء الكثيرإب، مما يسمح ن تكرار رصد المؤشر في فترة زمنيّة سنويةيمك

سائل نقل و الذين تتوافر لهمنسبة السكان  ا إذا كانت. وسيسمح الرصد على فترات سنوية بتحديد م3525عام 

نصيب سكان الحضر في العالم الذين ، باإلضافة إلى مراقبة تزداد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت عام مناسبة

يتمتّع وأقل من الحد األدنى المقبول.  هو وسائل النقل العامالوصول السهل إلى مستوى يعيشون في المدن حيث 

المفصل  د، فإن الرصكذلضافة الى سن في فترات زمنية قصيرة. باإلالقدرة على قياس التحبلمؤشر المقترح 

 ، ال سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثلاالهتمام بشأن الوصول إلى النقل من لهذا المؤشر سيوفر مزيًدا

 ل واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين.ساء واألطفاالن

 اصدار البيانات:

 من سنتين إلى خمس سنوات، بناًء على توفر البيانات الجديدة.حديث المؤشر على فترة تمتد سيتم ت



 

 البياناتب الجهات المزّودة

نقاط االرتكاز الوطنية كما حددتها الحكومات المعنية تدعم إطار الحوكمة لرصد هدف النقل. ويمكن أن تكون 

نقاط االرتكاز هذه هي الوزارات نفسها أو األجهزة اإلحصائية الوطنية أو المؤسسات األكاديمية أو مؤسسات 

ء العاملين بموجب اتفاق تسهله الحكومة البحث أو منظمات المجتمع المدني أو المشغلين أو مجموعة من هؤال

الوطنية. وستعمل األمانة أو مركز الموارد، الذي يضم موئل األمم المتحدة ومنظماته الشريكة، مع نقاط 

االرتكاز الوطنية التي توفر الدعم لبناء القدرات وضمان الجودة. كما سيضمن مركز الموارد تبادل المعرفة 

سيتم و. وسيتم وضع اتفاقات محددة مع البلدان والمدن المعنية للتعاون في الرصد. والخبرة بين الدول المشاركة

( UITPواالتحاد الدولي للنقل العام ) للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجنشر إطار المراقبة في 

وي سنسيقودون الرصد ال، (UITPفريق مخصص يجمع بين موظفي ) تم إنشاءالنقل األخرى. وسي فعالياتو

ي قواعد ففي المجال العام مع توافر البيانات نشر ست، وتقارير شاملة كل سنتين وستُرفعوالتقارير السنوية. 

 للمستوطنات البشرية. األمم المتحدة برنامجالبيانات العالمية ل

 

 بياناتالجهات المجّمعة لل

 (UN-Habitatللمستوطنات البشرية ) األمم المتحدةبرنامج 
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