
اإلدارة المركزية لإلحصاء

دولة الكويت

بدولة الكويت دور اإلدارة المركزية لإلحصاء في رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
ذات الصلة بالنقل 

:اعداد

المركزية لإلحصاءاإلدارة 

بدولة الكويت



مقدمة عن إحصاءات النقل والمواصالت بدولة الكويت

2

وى عىالي من الخطوط السريعة على مستوى عالي من الكفاءة والسالمة وعلىى مسىتبشبكةالكويتتتمتع

.من الصيانة الدورية

ة شىاملة نظرا ألهمية التنقل والتواصل لدى البشرية فقىد أصىدرت اإلدارة المركزيىة لإلحصىاء نشىرة سىنوي

.1981تحتوي على بيانات النقل والمواصالت منذ سنة 

الدوريىة وحرصاً من اإلدارة المركزية لإلحصاء ألداء رسالتها في تزويد الباحثين والمهتمين باإلحصاءات

صىاءات نشىرة سىنوية عىن احتصدر لمختلف قطاعات التنمية، ورغبة منها في متابعة هذا القطاع الحيوي 

النقىىل والمواصىىالت والتىىي حىىوت إحصىىاءات عىىن الملىىالت ذات الصىىلة المباشىىرة بالنقىىل البىىري والبحىىري

.للقادمين والمغادرينيواللو



2030دور اإلدارة المركزية لإلحصاء بخطة التنمية المستدامة لعام 
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إتاحة البيانات

اإلحصاءات والبيانىاتلتوفير

التي تشكل األسىا الرسمية

الىىىىىالزم إلطىىىىىار المؤشىىىىىرات 

.  العالمية

الستكشاف

سىىبل إدمىىاا مصىىادر لديىىدة 

يىىىة للبيانىىىات فىىىي نظمهىىىا لتلب

احتيالىىىىىات خطىىىىىة التنميىىىىىة 

إلىى 2030المستدامة لعىام 

بيانات لديدة

المسئولية

بكونها مسئول ومنسق 

للنظام اإلحصائي 
الوطني

الدعم

تكثيف دعمها المقدم من ألل 

تعزيز لمع البيانات وبناء 
القدرات اإلحصائية

م المتحدةمع التقيد التام بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية وقرار الملل  القتصادي واللتماعي لألم
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2030التنمية المستدامة لعام ةطلتفعيل خاإلدارة المركزية لإلحصاء لهود 

أوال

مرالعة وتنقيح مؤشرات
التنمية المستدامة 

ثانيا
تقديم توصيات حول مشروع قرار 
دة عمل الللنة اإلحصائية لألمم المتح

ميةالتنمؤشراتوتنقيحمرالعةتم•

قبلمراحلعدةفيالمستدامة
.2016مار فيإقرارها

مستدامةالالتنميةبخطةيتعلقفيماالمتحدةلألمماإلحصائيةالللنةعملقرارمشروعمرالعةتم•

القتصاديالملل الىالمتحدةلألمماإلحصائيةالللنةقبلمنوالمرفوع2030لعام

:لمثالتوصياتبعضاعتمادتموقدالمتحدة،لألممالعامةاللمعيةمناعتمدوالذيواللتماعي

لبشكالمستدامةالتنميةمؤشراتكافةبمرالعةالمتحدةلألمماإلحصائيةالللنةتقومأنأهمية1.

.سنوي

.المتحدةباألمماألعضاءبالدولالوطنيةاإلحصاءمكاتبمعبالتعاونالمؤشراتمرالعةتكونأن2.



اللهات تعاون اإلدارة المركزية لإلحصاء مع آليات 
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4

زيارات ميدانية

3

ورش عمل 

(منفرده-لماعية  )

2

التماعات دورية

تشمل اللتماعات )

(عن بعد

1

اتفاقيات تعاون 

(مذكرات تفاهم) 



طرق تبادل البيانات مع اللهات
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Web Portal

البوابة اإللكترونية

Data 

exchange

system.

نظام تبادل البيانات

Share folder

مشاركة مللد

E-mail 

البريد اللكتروني

CD or 

Flash Memory

أسطوانات مدملة أو

ذاكرة متنقلة



ن المركزالبيانات الصادرة عالموحدة لستيفاء اإللتزام بالمعايير 
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01

02

03
0405

06

07

لتحديد السنة المرلعية للبيانات في كل لدو
السنة المرلعية

البيانات تقديرية

اإلشارة الى البيانات المقدرة بشكل واضح

وحدة القيا  

،عدد،(%)نسبة)األرقامفيالمستخدمةالوحدةتحديد
.(الخ...مليون،اآللف،مئاتاآللف،عشراتآلف،مئات،

البيانات المتاحة

اللدولعنمختلفةبصيغةللمؤشرالبياناتتوفرتإذا

نأعلىلديكمالمولودةبالصيغةتوفيرهايرلىالمقترح،

لىيرفقطالملموعتوفروإذا.احصائياالقراءةسهلةتكون

.توفيره

السنوات المطلوبة
معافقلتتوالحاليةاللدولصيغةفيالواردةالسنواتتعديليمكن

لديدةأسطرإضافةيمكنوكذلك)بياناتعنهاتتوفرالتيالسنوات

.(متوفرةبياناتأيةإلضافة
مصدر البيانات
لتحديد مصدر البيانات بالتفصي

بيانات الحديثة
عنقةسابلفترةكانتلوحتىمتوفرةبياناتأحدثتوفير

البياناتتمثلهاالتيالسنةالىاإلشارةمع2016

البيانات الغير متوفرة

فرة المتوفي حال البيانات غير"..." استخدام الرمز 
في حال ل ينطبقna "" واستخدام الرمز 



ات لهود دولة الكويت متمثلة في اإلدارة المركزية لإلحصاء في رصد مؤشر
Iأهداف التنمية المستدامة
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.وضع محددات عمل اإلدارة المركزية لإلحصاء لرصد أهداف التنمية المستدامة1.

باإلدارة تشكيل فريق عمل فني خاص برصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة2.
.المركزية لإلحصاء

.2030المشاركة في تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 3.

.2030تحديد دور اإلدارة المركزية لإلحصاء بخطة التنمية المستدامة لعام 4.

.للتنفيذوضع جدول زمني محدد5.

:التوعية ونشر المعرفة والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وأهميتها6.
.iعقد ورش عمل فنية.

.iiحضور الندوات والمؤتمرات المحلية.

.iiiمرحلة رصد مؤشرات التنمية المستدامة.



لدولةعقد ورش تعريفية بأهداف التنمية المستدامة لكافة اللهات داخل ا

9

استعراض أمثلة للبيانات المطلوبة 

ة لحساب بعض مؤشرات وغايات الخاص

بالتنمية أهداف التنمية المستدامة

ة استعراض أهداف التنمية المستدام

وربطها بخطة التنمية لدولة الكويت 

2015/2016-2019/2020

نظرة عامة على خطة التنمية 

2030المستدامة



ات لهود دولة الكويت متمثلة في اإلدارة المركزية لإلحصاء في رصد مؤشر
IIالمستدامةأهداف التنمية 

10

:مرحلة رصد مؤشرات التنمية المستدامة

.تحديد مصفوفة المؤشرات1.

.تحديد الجهات المزودة للبيانات2.

مخاطبة الجهات المختلفة بالدولة3.

.اقتراح النظام اآللي لرصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة4.

.GCC-Statتحديد المعايير الموحدة الستيفاء البيانات بالتنسيق مع 5.

.تحديد فجوات البيانات6.

.بناء القدرات7.



:ملالت النقل في دولة الكويت
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البحري النقل الجوي النقل النقل البري 

عىىىدد الطىىىائرات والركىىىاب 

فىىىىي الىىىىرحالت المنتظمىىىىة 

والغيىىىىر منتظمىىىىة، حركىىىىة 

الطىىائرات وحركىىة الشىىحن 

.في مطار الكويت الدولي

ت إحصىىائيات لحركىىة نىىاقال

الىىىىىىىىىىىىىىنفط المغىىىىىىىىىىىىىىادرة، 

إحصىىىىىىىىىىىائيات السىىىىىىىىىىىفن 

والبضىىىىىىىائع والحاويىىىىىىىات 

وحركىىة البىىواخر التلاريىىة

القادمىىة إلىىى مىىوان  دولىىة 

الكويىىت وأيضىىا الىىواردات 

.والصادرات

أعىىىىىداد المركبىىىىىات العاملىىىىىة، 

رخىىىىس السىىىىىوق الصىىىىىادرة، 

، تصىىىاريح القيىىىادة الممنوحىىىة

ر وأيضا يضم مخالفات المىرو

المباشىىىىرة وغيىىىىر المباشىىىىرة 

وحىىىىىىىوادث السىىىىىىىير حسىىىىىىىب 

ية المحافظات، الطرق الرئيسى

المرصىىىىوفة بدولىىىىة الكويىىىىت 

.  وحركة النقل الداخلي



لبري تصدر اإلدارة المركزية لإلحصاء في دولة الكويت نشرة سنوية عن إحصاءات النقل ا
لالزم والبحري واللوي وأيضا توفر اإلحصاءات والبيانات الرسمية التي تشكل األسا  ا
:إلطار مؤشرات التنمية المستدامة الخاصة بملالت النقل بالتعاون مع اللهات التالية

12

البحري النقل الجوي النقل البري النقل 

الكويتية ووزارة املوانئمؤسسة 

النفط

اإلدارة العامة للطيران املدني، شركة 

الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران 
الجزيرة

(  املرور)وزارة األشغال، وزارة الداخلية 

وشركات النقل الحكومية والخاصة
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ملموعات 

الدول

2016

اإللمالي 

العام بحرابرالوا

انثىذكر انثىذكرانثىذكر

1,065,135822,6501,725,485637,1015673214,251,259الكويت

ملموعات 

الدول

2017

اإللمالي 

العام بحرابرالوا

انثىذكر انثىذكرانثىذكر

1,136,810885,6871,578,982601,0804712944,203,324الكويت

والبرية والبحرية حسب اللوية المنافذ والمغادرون في القادمون 
والوسيلةاللن  



مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل

14

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل لللميع والمستدام، وتشليع البتكار-9الهدف 

عدد الركاب وحلم الشحنات، بحسب وسيلة النقل2.1.9المؤشر 

وسيلة النقلالسنة

عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل

وحدة الحجمحجم الشحناتعدد الركاب

طن7,990,80018141294جوي 2012

طن47,56735936499بحري 

10,755,713بري 

طن8,784,36217626129جوي 2013

طن65,42335184570بحري 

11,605,454بري 

طن9,496,45318881796جوي 2014

طن60,28936381172بحري 

12,147,171بري 

طن10,308,65218603878جوي 2015

طن46,80741271170بحري 

11,939,062بري 

طن10,878,940195514904جوي 2016

طن63,89942617977بحري 

11,550,920بري 

طن11,859,186241663263جوي 2017

طن80,73638736004بحري 

11,206,330بري 
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ومستدامةلعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة لللميع وآمنة وقادرة على الصمود-11الهدف 

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة ، بحسب  العمر و اللن ، واألشخاس ذوي اإلعاقة 1.2.11المؤشر  

البيانالسنة
اللنسيةحالة العاقةالعمراللن 

غير مواطنمواطنبدون اعاقةذو اعاقةسنة فأكثر50سنة49-25سنة24-15سنة15أقل من إناثذكور

2012
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2013
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2014
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2015
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2016
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2017
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

2018
عدد السكان

عدد

%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
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القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان -1الهدف 

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية1.4.1املؤشر 

السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية

اللنسيةالسنة
طرق المواصالتالخدمة
%عددعدد السكان

!DIV/0#المواطنين2012
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان

!DIV/0#المواطنين2013
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان

!DIV/0#المواطنين2014
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان

!DIV/0#المواطنين2015
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان

!DIV/0#المواطنين2016
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان

!DIV/0#المواطنين2017
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان

!DIV/0#المواطنين2018
!DIV/0#غير المواطنين
!DIV/0#00لميع السكان



لعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة لللميع وآمنة وقادرة على -11الهدف ا
ومستدامةالصمود

المؤشرات المكررة
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القضاء على الفقر بلميع أشكاله في كل مكان -1الهدف 

تعزا مباشرة الى الكوارث مقابل الناتج الخسائر القتصادية  التي 2.5.1المؤشر 
اإللمالي المحلي  (GDP) العالمي

السنة

الناتج المحلي 

 GDP)  اإللمالي 
)

المالي قيمة  

ةالخسارة القتصادي
%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة ، بحسب  1.2.11المؤشر  
العمر و اللن ، واألشخاس ذوي اإلعاقة

السنة
الناتج المحلي 

اإللمالي

عدد العطال التى 

لحقت بالخدمات 

الساسية 

قيمة الخسائر 

القتصادية  

التىالمباشرة 

لحقت بالهياكل 

الساسية الحيوية

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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المؤشرات المكررة
2 1

القضاء على الفقر بلميع أشكاله في كل مكان -1الهدف 

تعتمد وتنفذ استراتيليات وطنية للحد من التىعدد البلدان 3.5.1الؤشر

2015مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
(2.1.13و1.ب.11) مكرر مع 2030-

السنة

:هل يولد استراتيليات للحد من مخاطر الكوارث على

(الوزارات ) المستوى المحلي ( بالمستوى الوطني ( أ

لنعم لنعم 

2015

2016

2017

2018

القضاء على الفقر بلميع أشكاله في كل مكان -1الهدف 

نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيليات محلية 4.5.1المؤشر 

للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع الستراتيليات الوطنية للحد من مخاطر 
(3.1.13و 2.ب.11) الكوارث مكرر مع 

السنة
عدد الحكومات المحلية 

(المحافظات) 

الحكومات المحلية التي لديها 

وتطبق استراتيليات الحد من 

مخاطر الكوارث

%

2012#DIV/0!

2013#DIV/0!

2014#DIV/0!

2015#DIV/0!

2016#DIV/0!

2017#DIV/0!

2018#DIV/0!
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4 3

لعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة لللميع وآمنة -11الهدف 
ومستدامة وقادرة على الصمود

ن نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيليات محلية للحد م2.ب.11

مخاطر الكوارث تمشيا مع الستراتيليات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 
(13.1.3و 4.5.1) مكرر مع 

السنة

لى هل يولد لدى الدولة استراتيليات للحد من مخاطر الكوارث ع

(ل/ نعم )المستويين القومي و المحلي 

لنعم 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

لعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة لللميع وآمنة -11الهدف 
ومستدامة وقادرة على الصمود

السنة
)  عدد الحكومات المحلية 

(المحافظات

الحكومات المحلية التي لديها

ن وتطبق استراتيليات الحد م

مخاطر الكوارث

%

2012#DIV/0!

2013#DIV/0!

2014#DIV/0!

2015#DIV/0!

2016#DIV/0!

2017#DIV/0!

2018#DIV/0!

عدد البلدان التي تعتمد و تنفذ استراتيليات  وطنية للحد من 1.ب.11المؤشر  

2015مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
-2030
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6 5

اتخاذ إلراءات عاللة للتصدي لتغير المناخ وآثاره-13الهدف 

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيليات وطنية  للحد من 2.1.13المؤشر 

-2015مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

(1.ب.11-3.5.1) مكرر 2030

السنة

:هل يولد استراتيليات للحد من مخاطر الكوارث على

(الوزارات ) المستوى المحلي ( بالمستوى الوطني ( أ

لنعم لنعم 

2015

2016

2017

2018

اتخاذ إلراءات عاللة للتصدي لتغير المناخ وآثاره-13الهدف 

نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيليات محلية3.1.13المؤشر 

تماشيا مع الستراتيليات الوطنية للحد من مخاطر الكوراثللحد من مخاطر 

(4.5.1( ) 2. ب.11) الكوارث  مكرر مع 

السنة
عدد الحكومات المحلية 

(المحافظات) 

التي تعتمد الحكومات المحلية 

لحد وتنفذ استراتيليات محلية ل

من مخاطر الكوارث تماشيا مع 

الستراتيليات الوطنية

%

2012#DIV/0!

2013#DIV/0!

2014#DIV/0!

2015#DIV/0!

2016#DIV/0!

2017#DIV/0!

2018#DIV/0!



اإلنلازات
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التقريرمناعدادفيالخليلياإلحصاءمركزمعالمشاركة.2
ةالتنميأهدافتحقيقملالفيالمحرزالتقدمحولالثانيواألول

.العربيالخليجلدولالتعاونملل لدول2030المستدامة

التنميةاهدافمؤشراترصدلنشرةاألولنشراإلصدار.1
.2018أغسط -الكويتبدولةالمستدامة



التحديات
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1

2

3

4

5
تحدى استخدام التكنولوليا الحديثة 

كعامل مساعد في تحقيق األهداف

التمويل ضعف

ة قليلتلارب ولود 

د حتى األن في رص

مؤشرات التنمية 

المستدامة

كافيةإحصائياتولودعدم

األهدافمؤشراتكللتغطية

المستدامةلتنميةا

ضعف أو بطء استلابة بعض 

اللهات المزودة للبيانات



اإلدارة المركزية لإلحصاء

دولة الكويت


