
 

 

 

 
 

 

 

 روال دشتيكلمة الدكتورة 
 لإلسكوامينة التنفيذية وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واأل

 

  ولى حول تطوير إحصاءات النقلالعمل اإلقليمية األ في افتتاح ورشة
 الصلة بالنقل في البلدان العربية ذات المستدامة التنمية ومؤشرات

 2019سبتمبر / أيلول 18-16مم المتحدة، بيت األ
 

 مهورية اللبنانية، الج  في الداخلية والبلديات  ةزيريدة ريا الحسن، وسمعالي ال
 ،  والسعادة المعالي ب  صحاأ

 ،اإلحصائية والبحوث   العربي للتدريب   للمعهد   عامال السيد الهادي السعيدي، المدير  
 ، الحضور  الكريم

 
في ورشةةةِا العمِل ايمليميِا، األولى، حول  وأتطلَّع  إلى التداوِل معا   .في بيِت األمِم المتّحدة بكم جميعا   أرّحب  

 . تطويِر إحصاءاِت النقِل ومؤشراِت التنميِا المستدامِا ذاِت الصلِا بالنقِل في البلدان العربيا
 

شطاِ  جميعِ في مساهمت ه و غنِيّاٌ عن التعريف، النقلِ  مطاعِ ا  أهمي ال تخفى على  واالجتماعيا االمتصادياِ  األن
 وال يمكن  . هااسةةةته كِ  ها إلى مكانِ إنتاجِ  ما من مكانِ  سةةةلعا   نقلِ ِن دومن  مضةةةافا   ميما   أياِ  تحقيق  ال يمكن  إذ . أحد

   أو الترفيه. ،عِ ض  أو التب   ،أو العملِ  ،مِ ل  للتع   ،يوميا   األشخاِص  انتقالِ  تأمينِ ِن دومن ا  اجتماعيا  تنمي تحقيق  
 
إذا لم  كماِ و  الح  سةةةا ِر أنشةةةطِا و وايدارةِ  التخطيطِ  إنجاز  يت عذَّر  القطاعات،  سةةةا رِ كما في  ،النقل في مطاعِ و
لمالوا نيّ ا اآلسةةاسةةيت األبياناتتوفّر ال ل ّط عِ بها نون يسةةتعيتوفِّر  لواضةةعي السةةياسةةاِت أدلّا   . بياناتٌ ال زما افصةةَّ
 والتحدياتِ  هرِ تطو   حول  توم عاتِهم عليها بنون  يو؛ هوب  شةةة  ت  التي ِل والمشةةةاك ،القطاعِ هذا في السةةةا دةِ  االتجاهاتِ  على

ِدمِا ب ح   أو بشرا ح  معيّنا  فيه. هالم 
 

ا، بالتعاوِن بين ايسةةكوا والمعهِد العربي للتدريِب والبحوِ  ايحصةةا يا، ورشةةهذه التنعقد  انط ما  من ذلك، 
 . همامن كّل   ملِ ع ستراتيجياِ اتماشيا  مع و

 
 النقل ومؤشةةةرات   إحصةةةاءات  ذلك  بما في، متصةةةادياالا ايحصةةةاءاتِ  تطويرِ إلى رمي ت ايجيّ تسةةةتراهذه اال

 النقلِ  في وسةةةةةةةا لِ : تمجاالشةةةةةةةتّى الفي  راتِ التطوّ ِا واكبمإلى هدف  وت .العربيا المنطقاِ في  المسةةةةةةةتداماِ  التنمياِ 
 في عملياتِ  الذكياِ تطبيقاِت ال واسةةةةةتخدامِ ؛ النقل ووسةةةةةا طِ  التكنولوجيا في البنى التحتياِ  في اسةةةةةتخدامِ ؛ ولواالنتقا
راتٌ . وايدارة والتنفيذِ  التخطيطِ  ستخداِم  تطو   والحوسباِ  ،وانترنت األشياءِ  ،ِالضخما البياناتِ يعتمد  تحقيق ها على ا

رات ها من وغيرِ ، حابيّاِ الس    .المعاصرةِ  الرممياِ  الثورةِ ث م 
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 حضرة  السيدات والسادة، 
 

إحصاءات س ما المرور، وتحديدا  ِت النقِل، امواعِد بياناِت وإحصاءر  تطويإنّنا في ايسكوا مقتنعون بأّن 
لضةةماِن بالنقل، بل  المتعلّقاِ  المسةةتداماِ  التنمياِ  أهدافِ  ليس فقط لتحقيقِ  .صةةبح ضةةروريا  حتميا  بل أ، خيارا  لم ي ع د  

 تمت عِ اينساِن بالحّقِ في الحياة، وِلحمايِا أغلى ثروة  لنا  في المنطقِا العربيا، أال وهي الشباب.
 
 ن صةةِفِهم تقريبا   أعمار  تراوح  ت مليوِن شةةخص  سةةنويا  في العالم، 1.25فحواد   المروِر ت ودي بحياةِ نحو  

هي السبب  األول  لوفاةِ الشباِب أيها الحضور  الكريم،  ،ايصابات  الناجما  عن هذه الحواد و .عاما   44و 15بين 
 سنا. 29و 15بين بالغين من العمِر ال

 
نا بِواجبِنا المتمثِِّل في حمايِا أبنا ِنا. و ،خيفام   أرمامٌ  ر  لوضةةةةعِ وتنفيِذ اسةةةةتراتيجيا   العمل معا  ثّنا على ح  ت  تذّكِ
  حواد  المرور في الدول العربيا.عدد الوفيات وايصابات الناجما عن إمليميا  لخفض 

 
نا أن نعمل  معا  للتحقيِق ذلك،  ناءِ علي يانات  إمليميا  منتِظما  في ايسةةةةةةةكوا ب إحصةةةةةةةاءات  توفِّر  ، ماعدةِ ب

ضين لخطِر الحواد ، وعوامِل الخطر، وأوجه الق صور، موثوما  وآنيا  ومفّصلا  ومؤشرات    عن األشخاِص المعرَّ
    أتطلّع  إلى أن تكون  ورشا  عمِل اليوم خطوة  أولى باتجاِه إنشا ها.  والتجارِب الناجحا. ماعدة  بيانات  

 
 ، والسادة تالسيداحضرة  

 
كم  لكمشةةةةكر  أ ِلها لِ  ،ريّا الحسةةةةن ةمعالي الوزير بالشةةةةكرِ ص  خ  وأ يوما  مثمرا .ى لكم وأتمنّ  ،حضةةةةور  تفضةةةة 

 .هفيتِها مشاركلِ و، ا اللقاءذِا هرعايب
 
 . شكرا  و

 


