
 
 

 
 جمع ونشر احصاءات النقل البري والسكك الحديدية:  تبادل الخبرات بشأن حول قليميةاإل عمل ال ورشة

 ( كيلومتر  – )المركبات الطرق ىالمرور عل حركة حجم احصاءات

 

 2020ديسمبر /كانون االول 8-10

 

 

 ومعلوماتية  مفاهيمية مذكرة

 

 : مقدمة

 للبلدان الالزم الدعم وتقديم العربية، المنطقة في الجودة عالية واقتصادية اجتماعية إحصاءات ونشر إنتاج تحسين إلى اإلسكوا سعي إطار في

 المنهجيات عيينت  الى اإلسكوا تهدف ،لألمم المتحدة 2030 أعمال جدول  تنفيذ متطلبات وتلبية ،الوطنية اإلحصائية نظمها لتعزيز العربية

 هذه تتوافق أن ضمان مع ،دهاوترشي  الطرق على المرور حركة بحجم المتعلقة لإلحصاءات إنتاجها في األعضاء البلدان تعتمدها التي

ة  عشر الثالثة دورتها في اإلسكوا في اإلحصاء لجنة من كل  لتوصيات متابعةفي   أيضا   ذلك يأتي. والدولية والمنهجيات المعايير مع المنهجيات

ر سبتمب ايلول/ العربية ) البلدان في الصلة ذات المستدامة التنمية ومؤشرات النقل إحصاءات تطوير حولاالقليمية   العمل وورشة ،(2019 يناير)

 والتركيز،  النقل ذلك في بما األعضاء، للدول األولوية ذات الجديدة اإلحصائية القطاعات على التركيز اإلسكوا أمانة من اطلبت لتان  وال،  (2019

 .  التوالي على ،الطرق بإحصاءات المتعلقة المنهجية القضايا على

مبنية ال  اإلحصاءات توفرشأنها ان   من التي الطرق، على المرور حركة حجم في االتجاهات ترصد إحصائية معلومات إلى ماسة حاجة ثمةو

كما   .الدولية المعايير مع في االن نفسه مواءمتها مع الوطنية، المستويات على العربية البلدان في والتخطيط على االدلة لرسم السياسات

وذلك باستخدام المتوفر من هذه   األعضاء، البلدان في الطرق على المركباتمرور  حركة حجم عن موثوقة إحصاءات على الطلب تزايدي 

 المرور؛ حركةو  النقل إدارة األساسية؛   البنى وتخطيط  إدارة في والدولي، الوطني الصعيدين على السياسات وضع إلى باإلضافة االحصاءات  

 .من امور وغيرها البيئية القضايا الطرق؛ على السالمة المكاني؛ التخطيط

 

 من يصبح ثم ومن ات،والصراع األزمات من العربية البلدان من العديد تعانيكما  ".19“كوفيد جائحة مؤخرا   العالم شهد ،زد على ذلك

 هذه مثل في الطرق على المرور حركة حجملتقدير  العالم نطاق وعلى األعضاء البلدان في المعتمدة الممارسات أفضل أيضا، تحديد المهم

 تعاني التيفي البلدان و بالصراعات المنكوبة البلدان في المرور حركة  إحصاءات حجم لتقدير الجديدة والطرق الوسائل وتساعد .األوقات

في المدن واالرياف المدمرة    الحضري والتخطيط األساسية والهياكل  الطرق بناء في إعادةوبما يساعد  مالئم، نحو على ،جائحةال من

 .الوصوليساهم في تعزيز امكانيات و

 

 المهم من يصبح وبذلك والوسائل، البيانات توافر حسب الطرق، ىالمرور عل حركة حجم عن إحصاءات لتجميع مختلفة منهجيات وتستخدم

 أفضل إبراز  يتسنى لكي آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية  اللجنة في  األعضاء  البلدان  في المستخدمة والمنهجيات  األساليب  مختلف تحديد

 التكنولوجية  والوسائل األساليب ومواكبة الدولية، واألساليب المعايير مع مواءمتها وضمان المستخدمة، المنهجيات وتحسين الممارسات

  .واألزمات والصراعات الجائحة أوقات في سيما وال استخدامها، يمكن التي الجديدة

 



 حركة حجم احصاءاتتبادل الخبرات بشأن جمع ونشر احصاءات النقل البري والسكك الحديدية:   حول اإلقليمية العمل  ورشة .1

 :(كيلومتر  – مركباتالطرق ) المرور على 

 

 المتعلقة اإلحصاءات :  تبادل الخبرات بشأن جمع ونشر احصاءات النقل البري والسكك الحديدية حول  إقليمية عمل  ورشة لعقد اإلسكوا تسعى

 ورشة من الهدفو  .والدولي الوطني  الصعيدين على الممارسات أفضل  لتحديد (الكيلومتر – المركباتالطرق ) على المرور حركة بحجم

 لتحسين القدرات بناء احتياجات وتقييم األعضاء، البلدان مختلف في المطبقة سابت حاال وأساليب األساليب دراسة  األول المقام في هو العمل

 الكيلومتر، - بالمركبات تقاس التي الطرق المرور على بحركة المتعلقة البيانات وتوافر اإلحصائية التغطية مسألة ومعالجة ساب،ت حاال أساليب

 السالمة الضرائب؛ الوسائط؛ المتعدد النقل تخطيط العام؛ النقل وسائل تخطيط   المكاني؛ التخطيطو التلوث؛و الوقود؛ استهالكو النقل؛ وسياسة

 وخاصة الطرق على المرور حركة حجم لتقدير بالتكنولوجيا  تستعين  جديدة ووسائل أساليب إلى باإلضافة دولية،ال مقارناتالو الطرق؛ على

   .واألزمات الصراع  أوقات وفي19جائحة كوفيد  أوقات في

 

 

على    لمرورا ركةح حجم حصاءاتا شأنب  قليميةإ وجيهيةت  بادئمدليل   اصدار اقتراحو إلقليميةا لعملاورشة  ل  لتحضيريا مسارلا -2

 : لطرقا

 

 النظر  األعضاء البلدانالطلب من  ،قيادتهاالقتصادية واالجتماعية  اللجنة  ستتولى لورشة العمل االقليمية، والذي المسار التحضيري شملي س

لتي ستقوم  ا الوطنية التجارب/االوراق إلى تستند المنطقة في الممارسات أفضل بشأن إقليمية توجيهية مبادئ اعداد دليل في الحاجة الى

ومنهجيات   البيانات جمع أساليب التوجيهي الدليل  يتناول أن إلى ويُطمح .الدولية المنهجياتو المعايير مع اومتوافق عدادها الدول االعضاء،بإ

 بين التغطية  نطاق  مسألة حل  كيفية مثل  ،البلدان التحديات التي تواجهها هذه  معالجة كيفية وكذلك  األعضاء، البلدان تعتمدها االحتساب التي

 البيانات جمع أساليب وكذلك المفقودة، البيانات حساب  وكيفية الجائحة أوقات  في  البيانات جمع ؛والوطنية األجنبيةالمركبات مرور  حركة 

 على تعتمد التي الجديدة البيانات مصادر تناول سيتم كما  .أخرى أمور بين من مدنية، واضطرابات أزمات تواجه التي البلدان في المستخدمة

 الدول بين استخدامها لمواءمة المستخدمة الرئيسية التعاريف عن فصال   يتضمن أن إلى أيضا   الدليل التوجيهي ويطمح .الجديدة التكنولوجيات

 .والتوصيات الدولية وتوصياتها القطرية الوطنية الدراسات إلى ستنادوذلك باال ،كذلك التوصيات  من ومجموعة األعضاء،

  ، المسار التحضيري  في جزئي أو  كامل  بشكل بالمشاركة اهتمامها إبداء إلى  مدعوة األعضاء  الدول  في المهتمة الوطنية  اإلحصائية المكاتب إن

 من خالل:  وذلك  ،2020 سبتمبرايلول/   20ز ويتجا ال موعد وفي ممكن وقت أقرب وطنية، فيورقة عمل  عدادإاستعدادها  ذلك في بما

 

 ،لالدلي  يتضمنها أن ينبغي التي المواضيعو التوجيهية المبادئدليل  إعداد مسار بشأن ومرئياتها اوآرائه اتعليقاتهبداء ومشاركة إ  -

 

ويفضل ان ال يتجاوز عدد .  2020  أيلول/سبتمبر 29 في عقده المزمع االفتراضي التحضيري االجتماع في المشاركةابداء الرغبة ب  .أ

نموا،  بي والبلدان االقل  ردول المشرق ودول المغرب العيمثلون دول الخليج و  مشاركين  6المشاركين في االجتماع التحضيري عن  

 ،نزاع و امات زوالدول التي تشهد ا

 

ورشة  عقد   من المقرر كانو  ، 2020 اول/ديسمبر  كانون 10إلى 8 الفترة من خالل ستعقد التي العمل اإلقليمية ورشة في لمشاركةا . ب

الحلقة   هذه ستعقد لبنان، في المحزنة واألحداث، 19جائحة كوفيد ل نظرا  ولكن ،بالحضور الشخصي البداية في اإلقليمية العمل

 ،التواصل عن بعدوسائل بواسطة 

 

وبحسب المحاور المقترحة   ،الدولة الوطنيةة تجرب  تتناول 2020أكتوبر ل/ او تشرين 30بحلول  وطنيةعمل  ورقة بتقديم لتزامالا .ج

 ادناه. 

 

 : ( 2020 أيلول/سبتمبر 29) التحضيري االجتماعأ: -3

 في والمسؤوليات  األدوار وتوزيع اإلقليمية، العمل ورشة أعمال جدول على االتفاق الى 2020أيلول/سبتمبر في التحضيري االجتماع يهدف

 اتباعها الذي يتعين العمل طرائق على االتفاق ؛الوطنية اوراق العمل في تدرج التي الفصول على واالتفاق التوجيهية، المبادئدليل  إعداد

 نتائج تُعرض وسوف  .التوجيهية المبادئ  دليل  فصول  إلنتاج التنسيق نقاط  وتسمية تحديد ؛للمتابعة  عمل  يقفر إنشاء  إمكانية مع لصياغة الدليل

 .العتمادها اإلقليمية العمل حلقة  على 2020 أيلول/سبتمبر لشهر التحضيري االجتماع وتوصيات

 



 : الوطنية : اوراق العملب -3

طنية التي تقدمت بها من ترغب من الدول  االقليمية تقديم عروض وطنية مستندة الى ورقات العمل الو سيفسح المجال في ورشة العمل  

 تتناول أن ويفضل .(.كيلومتر-طرق )المركباتاحصاءات حجم حركة المرور على ال عرض فيها تجاربها الوطنية في مجال ت االعضاء، و

 :التالية لعناوينل تهاتغطي مع  التالية المواضيع المهتمة األعضاء البلدان  في االحصاء الوطنيةمكاتب  وتقدمها تعدها التي الوطنية الورقات

 

 :تنفيذي  موجز -0

 :ونطاقها  الوطنية الورقة عن مقدمة -1

 : ( تستخدم فيه التي واألغراض المقدمة، البيانات ونوع  اإلحصاءات يستخدم  من)  :المستعملين احتياجات -2

 ، المشترك النقل سياسة  -

 ،الوطنية النقل سياسات -

 ، الطرق على السالمة -

 ،البنى التحتية إدارة -

  البيئية السياسات  -

 .غيرها -

 

 شرح كذلك استخدامها،أي بيانات يتم و استخدامها يتم ولماذا المستخدمة  الطريقة شرح  في  والتوسع تعيين :البيانات جمع طرق  -3

  :أدناه  المذكورة األساليب من ألي  وفقا  وطريقة االحتساب المستخدمة و المعتمدة المنهجية

 

 ( المركبات فحص) المسافات عداد قراءات - أ

 ة  للمنهجي  عام وصف -

  البيانات مصادر  -

  : التغطيةنطاق   -

  الوطنية المركبات ▪

 الخارج  في المرور يشمل حركة ال/شمل ي  ▪

  الوعرة الطرق على  المرور حركة يشمليشمل /ال   ▪

  التكميلية اإلحصاءات  من االحتياجات  -

 الصلة  ذات الشوائبو القراءات تواتر -

 . القياس أخطاء -

 :  ، و/ او التعدادات السكانية ةالمعيشي لألسر االستقصائية الدراسات -ب  

 للمنهجية  العام الوصف  -

  البيانات مصادر   -

 التغطية نطاق  -

  الوطنية المركبات ▪

  التكميلية اإلحصاءات من االحتياجات -

 االستدعاء آثار -

 المصاحبة  واألخطاء العينات أخذطرق   -

 أخرى  أخطاء  -

 : المرور  حركةتعداد  – ج



  ياتللمنهجي  العام الوصف  -

  البيانات مصادر  -

 التغطية نطاق  -

  الوطنية المركبات ▪

 أجنبية مركباتال ▪

 .ذلك وما إلى تعدادات بحسب الجنسية ▪

 األخطاء  و العينات أخذ - 

 . أخرى أخطاء - 

  الوقود  استهالك مستمدة من – د 

 للمنهجية  العام الوصف  -

 البيانات مصادر -

  :التغطيةنطاق   -

  د الحدو عبر التجارة ▪

  الوعرة الطرق استهالك ▪

  .وما إلى ذلك تعدادات بحسب الجنسية ▪

 التكميلية  اإلحصاءات من االحتياجات -

 . الخطأ مصادر -

 الحدودية  المسوح - هـ

 ،بواسطة االقمار االصطناعية والتصوير الضخمة، لبياناتا  ى:أخر جديدة بيانات  وأساليب  مصادر من المكملة  أو المستمدة - و 

  .ذلك إلى وما االستشعار، وأجهزة  الجغرافية، ونظم المعلومات 

 

 .(يتم حل االشكالية )كيف: الوطنية في الخارج او  ة المرور في الداخل واحتساب/ عدم احتساب المركبات االجنبيةحرك -4

 

 .  األزمات و/أو األوبئة أوقات في المعتمدة المنهجيات  -5

 

   (الدولية التعاريف مع مواءمتها وكيفية الوطني الصعيد على لمعتمدةا)ة صل ذاتتعاريف  -6

 

  التحتية البنية  -

 المركبات -

  حركه المرورحجم   -

 على الطرق الوفيات  -

 الوقود  استهالك -

 ى اخر  -

 

 التوصيات:  و القدرات بناء احتياجات -7

 

 

 

بحسب ما هو  والسيما  المذكورة المواضيع بشأن تجاربها رض عمكاتب االحصاء الوطنية المشاركة ل فرصة اإلقليمية العمل ورشة  وستتيح 

 للمواضيع وفقا الوطنية تجاربهم عرض في برغبتهم العمل ورشة منظمي الدول  هذه ممثلو وسيبلغ .بذلكان هي رغبت    ب،-3  وارد تحت البند

ورشة  تاريخ من شهر قبل لمداخالتهم ملخصات أو عروض أو عمل بأوراق العملورشة  أمانة وتزويد ممكن، وقت أقرب في المدرجة

 .العمل  جلسات وإدارةتنظيم اجل حسن  من الثاني/نوفمبر تشرين 15 قبل ذلك يكون ويفضل أن العمل



 

 

 اإلقليمية:   العمل ورشة في المشاركة -3

 

ن يشاركو ممن ويفضل العربية، البلدان جميع في الوطنية اإلحصائية المكاتب من حكوميين خبراء أساسا العمل حلقة في المشاركون سيكون

 في المشاركة الصلة ذات الوطنية والهيئات النقل وزارات من لمشاركين ويمكنعلى الطرق. المرور حركة إحصاءات حجم ونشر إنتاج في

  .ودولية إقليمية منظمات من خبراء العمل حلقة في سيشارك كما .الوطني مكتب اإلحصاء  يرشحهم أن شريطة العمل ورشة

 

 

 : اللغة   -4

 

  .الفورية الترجمة توفر مع (2020 األول/ديسمبر كانون  10-8) اإلقليمية العمل ورشة خالل واإلنكليزية العربية اللغتان تستخدم

 

 (.  2020ايلول/سبتمبر  29)  التحضيري االجتماع في العربية اللغة تستخدم سوفو

 

   خالل ورشة العمل االقليمية.   بهدف السعي لالتفاق على توضيح المصطلحات وتوحيدها.  ويفضل ان تكون اوراق العمل الوطنية باللغة العربية

 وتشكل اللغة االنكليزية خيارا ثانيا.

 

 

 والمكان  الزمان -5

 

   .2020األول/ديسمبر كانون 10 إلى 8 من الفترة فياالقليمية  العمل ورشة  ستعقد

 

   :اإلدارية  الترتيبات   -6

 

  .أيلول/سبتمبر 15 قبل  المشاركة عن المطلوبة  المعلومات وتقديم ،المسار التحضيري وفي ورشة العمل االقليمية في  المشاركة  تأكيد المهم من

 المعلومات من ولمزيد .فيها المشاركة يرغبونة   التي ين االنشطمبين الوثيقة، بهذه المرفقة التسجيل  استمارة ملء  من المشاركينينتظر و

 يمكن المعلومات  من  لمزيد .اإلنترنت شبكة  على قع االسكوا مو على اجتماعات  صفحة  ستُوجد والتقنية، واإلدارية اللوجستية المسائل عن

  :بالتالي االتصال

  حمود وسيم السيد حداد  نائلة السيدة نقاط االتصال 

 مساعد احصائي  احصائي  اللقب الوظيفي

 349 978 1 961+ +   961 1 978   460 هاتف: 

 + 510 981 1 961 + 510 981 1 961 فاكس 

 haddad8@un.org hammoudw@un.org اإللكتروني البريد

 www.unescwa.org www.unescwa.org :الويب  صفحة
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2020 

  االجتماع التحضيري 

أيلول/ سبتمبر  15 2020تشرين اول/أكتوبر  30 

2020 

تشرين  30

اول/أكتوبر 

2020 

  ورقة العمل الوطنية 

تشرين  15

 2020ثاني/نوفمبر 

كانون   10-8  2020اول/أكتوبر تشرين  30

اول/ديسمبر 

2020 

تقديم عرض تقديمي في  

 ورشة العمل االقليمية 

 

أيلول/ سبتمبر  15  

  30وقبل  2020

تشرين 

اول/أكتوبر 

2020 

كانون   8-10

اول/ديسمبر 

2020 

  ورشة العمل االقليمية 

 

 


