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تفتقــد المكتبــة العربيــة إلــى مراجــع متخّصصة 
ُتعنــى بتوفيــر أدّلــة إرشــادّية حول إحصاءات 

حجــم حركــة المــرور على الطــرق )مركبات-
كيلومتــر(، كمــا تفتقــر إلــى مصادر تيّســر الوصول 

إلــى معرفــة أفضــل الممارســات الوطنية في 
المنطقــة فــي هــذا اإلطار. لذا، ســعت اإلســكوا من 

خــالل الجهــد المتواصــل الــذي تبذلــه في إطار 
بنــاء المعرفــة المتخّصصــة والموّثقــة إلــى إعداد 

“الدليــل اإلرشــادي اإلقليمــي حول إحصاءات 
حجــم حركــة المــرور على الطــرق )مركبات-

كيلومتــر( مــع عــرض لبعــض التجــارب الوطنية 
في منطقة اإلســكوا«، عســى أن ُيشــّكل رافدًا 
أساســّيًا للحصــول علــى معلومات وشــروحات 
حــول المنهجيــات المعتمــدة فــي هــذا المجال، 

وذلــك بهــدف رصــد االتجاهات فــي حجم حركة 
المــرور علــى الطــرق. وتعين المؤشــرات واألدّلة 

المبّينــة فــي هــذا التقريــر علــى تتّبــع حجم حركة 
المرور على الطرق، وتســهم في رســم السياســات 

المرورّيــة المناســبة والتخطيــط لهــا فــي البلدان 
العربيــة. وُيبــرز التقريــر كذلــك أهميــة أن تكون 

السياســات المحلّيــة فــي هــذا اإلطــار متماشــية مــع 
المعاييــر والمنهجيــات الدوليــة المعتمــدة. 

يتزايــد الطلــب علــى الوصــول إلى إحصاءات 
موثوقــة عــن حجــم حركــة مــرور المركبات على 

الطــرق فــي الــدول العربية. ُتســتخدم حالّيًا 
منهجيــات مختلفــة لتجميــع هــذه اإلحصاءات، 

وذلــك بحســب توافــر البيانات والوســائل المناســبة 
إلجــراء اإلحصــاءات. لــذا، فإّنه من المهــم تحديد 
مختلــف األســاليب والمنهجيــات المســتخدمة فــي 

البلــدان العربيــة فــي هــذا الصدد، وذلك إلبراز 
أفضــل الممارســات وتحســينها، وضمــان مواءمتها 

مــع المعاييــر واألســاليب والمنهجيــات الدولية، 
ومواكبــة األســاليب والوســائل التكنولوجيــة 

الجديــدة التــي يمكــن اســتخدامها، وال ســيما في 
أوقــات الجائحــة والصراعات واألزمــات. ويحتوي 

الدليــل علــى بعــض الممارســات المعتمــدة في 
الــدول األجنبيــة، وذلــك فــي محاولــة للتعّرف على 
تجاربهــا فــي هــذا المضمــار وانتقــاء المناســب منها 
لتطويعــه فــي البلــدان العربيــة. ويورد نــّص الدليل 

أحــدث المصــادر التــي تبّيــن التقــدم التكنولوجي 
فــي هــذا المجــال، ويســعى إلــى التعريف بها وبما 

قد توفره من بيانات ومؤشرات ضرورّية في رسم 
السياسات الخاّصة بإعداد هذه اإلحصاءات. 

وقــد اســتفاد ُمعــّدو الدليل من النقاشــات 
والمــداوالت واألفــكار التــي تقّدم بها المشــاركون 

فــي “ورشــة العمــل اإلقليميــة حول تبادل 
الخبــرات بشــأن جمع ونشــر إحصــاءات النقل 
البــري والســكك الحديديــة: إحصــاءات حجم 

حركــة المــرور علــى الطــرق )مركبات-كيلومتر(”، 
والتــي ُعقــدت عبــر اإلنترنــت في شــهر كانون 
األول/ديســمبر 2020، وكذلك من األنشــطة 

التحضيريــة التــي واكبــت اإلعداد لورشــة 
العمــل تلــك، وكذلــك األنشــطة التــي ترافقت مع 
إعــداد مســوّدة الدليــل، كاالجتمــاع التحضيري 

لورشــة العمــل اإلقليميــة )أيلول/ســبتمبر 2020( 
ــَم على الدول  واالســتبيان الــذي ُأِعــدَّ وُعمِّ

األعضــاء بهــدف التعــّرف واالطــالع على الوضع 
الراهــن للممارســات الوطنيــة بالنســبة إلــى إعداد 

إحصــاءات حجــم حركــة المــرور على الطرق 
)مركبات-كيلومتــر(، وبالنســبة إلــى رصــد أفضل 

المنهجيــات والممارســات المعتمــدة فــي هذا 
المجــال وفهــم اإلطار المؤّسســي لها. 

وال بــد هنــا مــن توجيــه الشــكر والتقدير إلى 
مستشــار اإلســكوا بوعزة بوشــخار، الخبير الدولي 

فــي مجــاالت إحصــاءات النقــل وتكنولوجيا 

شكر وتقدير
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المعلومــات واالتصــاالت والبيئــة والتنميــة 
المســتدامة، والــذي قــام بإعداد الدليل بإشــراف 
وتعاون ومســاهمة نائلة حداد، منّســقة مشــروع 

“تبــادل الخبــرات بشــأن جمع ونشــر إحصاءات 
النقــل البــري والســكك الحديديــة: إحصاءات 

حجــم حركــة المــرور على الطــرق )مركبات-
كيلومتــر(” فــي اإلســكوا، والتــي عملت على 

إعــداد الجانــب المفاهيمــي للدليــل ومواكبــة إعداد 
فصولــه األخــرى ومراجعتــه وإخراجه فــي حّلته 
النهائيــة. وينبغــي توجيــه الشــكر كذلــك إلى ريم 

بحمــد )اإلســكوا( لمســاعدتها فــي مراجعــة الدليل 
واقتــراح إضافــات هامــة إليــه. كما يجــدر التنويه 

بالــدور الــذي قــام به أعضــاء مكاتب اإلحصاء 
الوطنيــة والهيئــات والــوزارات ذات الصلــة من 
الــدول األعضــاء فــي اإلســكوا وذلك في إطار 

مشــاركتهم فــي »ورشــة العمــل اإلقليمية حول 
تبــادل الخبــرات بشــأن جمع ونشــر إحصاءات 
النقــل البــري والســكك الحديديــة: إحصاءات 

حجــم حركــة المــرور على الطــرق )مركبات-
كيلومتــر(”. والشــكر كذلــك إلــى ممّثلي الشــعبة 
اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة )UNSD(، ولجنــة 

 ،)UNECE( األمــم المتحــدة االقتصاديــة ألوروبا
 ،)OECD( ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

والمنتــدى الدولــي للنقــل )ITF(، والمجلــس 
الوطنــي للبحــث العلمــي )CNRS(، والخبــراء 

مــن “مدســتات” )MEDSTAT(، ومكتــب دعم 
البرامــج فــي إندونيســيا، وإلى زمــالء وأكاديمّيين 

وموّظفيــن آخريــن فــي اإلســكوا ال يّتســع المجال 
لذكرهــم جميعــًا. لقــد قــّدم هــؤالء، كل بحســب 

اختصاصــه، مســاعدًة مشــكورة فــي طريــق 
إنجــاز هــذا الدليــل، فقــد شــّكلت مســاهماتهم 

جميعــًا بتنّوعهــا وغناهــا – ســواء أكانــت عروضــًا 
أم مداخــالت أم اســتجابات لالســتبيانات - 

إضافــات هامــًة أغنــت الدليــل وأضــاءت علــى 
عــدد مــن الجوانــب التــي يجــب لحظهــا فــي متنــه. 

لهــم مّنــا جميعــًا جزيــل الشــكر واالمتنــان.
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رسائل أساسية

يؤمل ان يشكل » الدليل اإلرشادي اإلقليمي حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق 
)مركبات-كيلومتر(” رافدًا أساسيًا يمكن الرجوع اليه لتوفير معلومات وشروحات للمنهجيات بهدف 
رصد االتجاهات في حجم حركة المرور على الطرق، التي تعين في وضع المؤشرات واالدلة لرسم 

السياسات والتخطيط في البلدان العربية.

تشّكل حركة المركبات على الطرق الجانب األبرز من جوانب قطاع النقل في أّي بلد. ولذا، فإّن فهم 
هذه الحركة يؤّدي دورًا محوريًا في فعالّية المنظومة االقتصادية واالجتماعية لذلك البلد، كما 

أّن له تأثيرًا على عدة قطاعات أخرى مرتبطة به، كتوفير بنى تحتية جديدة فّعالة ومربحة اقتصاديًا، 
أو تقليل انبعاثات الملوثات أو غازات االحتباس الحراري، أو تقليل حركة المرور في معابر ومداخل 

المدن ومعالجة االزدحام المروري، وغيرها من األمور.

يمكن أن تتوافق أهداف ومرامي سياسات النقل على الطرق مع أهداف تنموية اقتصادية 
واجتماعية وبيئية مختلفة وال سيما مع أهداف وغايات أجندة األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة 2030.

تحتاج السلطات المنفذة لسياسات النقل والبنى التحتية وكذلك القطاعات االقتصادية 
واإلجتماعية الى معلومات دقيقة حول حجم حركة المرور بهدف وضع الخطط والسياسات 

التنموية المبنية على األدلة.
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هناك حاجة ماّسة على مستوى دول المنطقة العربية، إلى معلومات إحصائية ترصد حجم حركة 
المرور على الطرق للحصول على صورة متكاملة مستندٍة إلى أدّلة وبراهين تساعد على رسم 

السياسات المناسبة ووضع خطط وطنية للطرقات متوائمة مع المعايير الدولية لحركة المرور. 

إّن التقّدم التقني المستمّر في مجال االتصاالت والحوسبة واإلنترنت أّدى إلى توسيع آفاق 
أنظمة النقل الذكية. ومع هذه التطورات التقنية، تنوعت االحتياجات تدريجيًا، فبرزت الحاجة إلى 

بيانات عديدة ومختلفة حول حركة المرور، وأوقات السفر، وأوقات ازدحام المرور، واكتشاف 
الحوادث، ورصد تطور حركة المرور، وغيرها من المعلومات. وبالتالي برزت طرق جديدة لتجميع 

البيانات حول حجم حركة المرور على الطرق وذلك من خالل استغالل الفرص التي توّفرها 
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

تم إعداد الدليل بغرض توفير المعلومات والمفاهيم والمبادئ األساسية المعتمدة إقليمّيًا ودولّيًا 
في جمع البيانات المرتبطة بحجم حركة المرور على الطرق بهدف تقديم إرشادات عملّية تساعد 

في تطوير المنهجيات المعتمدة من قبل السلطات المرورّية المعنّية ومختلف المستخدمين 
والمخططين والمطورين في بلدان المنطقة العربية. 
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فــي إطار ســعي اإلســكوا لتوفيــر الدعم لدول 
المنطقــة العربيــة علــى صعيــد تطويــر اإلحصاءات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة – باإلضافــة إلــى تعزيز 

جــودة األنظمــة اإلحصائيــة فــي هــذه البلدان بما 
يتــالءم مــع متطّلبــات أهــداف التنمية المســتدامة– 

تــّم إعــداد هــذا الدليل اإلرشــادي اإلقليمي الذي 
يتنــاول إحصــاءات حجــم حركــة المرور على 

الطــرق )مركبات-كيلومتــر( ويســتعرض بعــض 
الممارســات الوطنيــة المعمــول بهــا فــي نطاق 

اإلســكوا. ويواكــب الدليــل التوصيــات الصادرة 
عــن االجتماعــات وورش العمــل التــي كانت 

قــد نّظمتهــا اإلســكوا فــي الســنتين األخيرَتين، 
والتــي أوصــت بأهميــة تطويــر إحصاءات حجم 
حركــة المــرور علــى الطــرق في منطقة اإلســكوا. 
وقــد شــملت هــذه اللقاءات والــورش اجتماعات 
لجنــة اإلحصــاء فــي اإلســكوا في دورتهــا الثالثة 

عشــرة )كانون الثاني/يناير 2019(، وورشــة 
العمــل اإلقليميــة حــول تطويــر إحصــاءات النقل 
ومؤشــرات التنميــة المســتدامة ذات الصلــة في 

البلــدان العربيــة )أيلول/ســبتمبر 2019(، وكذلــك 
ورشــة العمــل اإلقليميــة )8 إلــى 10 كانــون األول/

ديســمبر 2020( حــول تبــادل الخبــرات بشــأن جمع 
ونشــر إحصــاءات النقــل البري والســكك الحديدية 

وخصوصــًا اإلحصــاءات المتعّلقــة بحجــم حركة 
المــرور علــى الطــرق )مركبات-كيلومتــر( والهادفة 

إلــى تحديــد أفضل الممارســات والسياســات 
المعتمــدة فــي هــذا اإلطار علــى الصعيدين 

الوطنــي والدولي. 

يهــدف هــذا الدليــل اإلرشــادي اإلقليمي إلى أن 
يشــّكل أداة عمليــة تعيــن بلــدان المنطقــة العربيــة 

علــى تطويــر إحصــاءات حجــم حركــة المرور على 
طرقهــا الوطنيــة، وذلــك عبــر توفيــر المعلومات 

والمفاهيــم والمبــادئ األساســية المرتبطــة 

بأفضــل الممارســات والُســُبل المســتخدمة على 
مســتوى دول العالــم فــي جمــع بيانــات حجم 

حركــة المــرور علــى الطــرق. ويســعى الدليل إلى 
تحديــد الممارســات الدولّيــة المالئمــة والتي 

يمكــن اســتخدامها فــي منطقــة اإلســكوا. كما أّنه 
يتطــرق إلــى الوضــع الراهــن على مســتوى هذه 
اإلحصــاءات فــي بلــدان المنطقة، ويســعى إلى 

إظهــار التحديــات التــي تشــهدها بلــدان المنطقة 
فــي مــا يخــّص مختلــف الجوانب التــي تتعّلق 

بمســألة إعــداد إحصــاءات حجــم حركة المرور 
علــى الطرق.

علــى صعيــد آخــر، يقــّدم الدليــل تعريفًا بأهّم 
المنهجيــات المســتخدمة حالّيــًا فــي عملّيــة تجميــع 

إحصــاءات حجــم حركــة المــرور، ويحّدد األطر 
المؤّسســية والقانونيــة القائمــة والتكنولوجيــات 

واألســاليب المســتخدمة فــي هــذه العملّية، 
باإلضافــة إلــى تحديــد نوعية المســوحات 

المســتخدمة، وتعييــن أفضــل الممارســات المعمــول 
بهــا وطنّيــًا ومقارنتهــا بتلــك المعتمــدة على 

النطاقيــن اإلقليمــي والدولــي. ويتطــرق الدليل 
كذلــك إلــى أهميــة تحديد وترتيــب االحتياجات 
المتنّوعــة والمتزايــدة إلــى بيانــات وإحصاءات 

دقيقــة حــول حجــم حركــة المــرور علــى الطرق. 
كمــا يحــدد أبــرز المســتخدمين لهــذه اإلحصــاءات 

وأهــم نواحــي االســتفادة منها.

مــن الناحيــة المنهجيــة، يفّصــل الدليــل أهــم الطرق 
المعتمــدة دولّيــًا لجمــع البيانــات المتعّلقــة بحجــم 
حركــة المــرور علــى الطرق، ويناقــش مدلوالتها 

اإلحصائّيــة حيــث إّنهــا تختلــف باختــالف الوحدات 
المســتخدمة فــي جمــع البيانــات )المركبة، 
والســائق، والطريق، واســتهالك الوقود(. 

وباإلضافــة إلــى تغطيــة الجوانــب الفنيــة وغيرها 

تنفيذي ملخص 

iStock.com/XH4D
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مــن جوانــب اإلحصــاءات حــول حجم حركة 
المــرور علــى الطــرق، يســتعرض الدليــل الجوانــب 

المؤسســية الهامــة ذات الصلــة بهــذا النــوع مــن 
اإلحصــاءات، مثــل التعــاون مــع مقّدمــي البيانات، 

والتعــاون مــع مســتخدمي البيانــات ومنتجيهــا.

ويســتعرض هــذا الدليل اإلرشــادي أهــّم المتغيرات 
المرتبطــة بحركــة المــرور علــى الطرق وكذلك 

المنهجيــات المعتمــدة لتقديــر التّدفــق الســنوي 
لحركــة المــرور وحجــم حركــة المــرور على الطرق. 

لقــد جــرى إعــداد اســتبيان خاّص1 حــول الوضع 
الراهــن فــي بلــدان منطقــة اإلســكوا فــي مــا يتعلق 

بإحصــاءات حجــم حركــة المــرور المحليــة. 
وتنــاول االســتبيان مجموعــة مــن المواضيــع 

المختلفــة ذات العالقــة بالبيانــات وإحصــاءات 

حجــم حركــة المــرور داخــل هــذه البلدان. 
ويســتعرض الدليــل بعــض التجــارب مــن بلــدان 

المنطقــة وذلــك باالســتفادة مــن الــردود التي 
حصــل عليــه المعــّدون )انظــر المرفــق 3( مــن 

االســتبيان المذكــور، باإلضافــة إلــى أهــّم مــا جاء 
فــي عــروض وأوراق عمــل البلــدان المشــاركة 

فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة األخيــرة حول 
اإلحصــاءات المرورّيــة فــي شــهر كانون األول/

ديســمبر 2020. 

وفــي الختــام، يخلــص الدليــل إلــى عــدد من 
االقتراحــات واإلجــراءات الالزمــة لبناء 

القــدرات اإلحصائّيــة الالزمــة، ويقــّدم كذلك 
مجموعــة مــن التوصيــات حــول ُســُبل تطويــر 
إحصــاءات حجــم حركــة المــرور علــى الطرق 

فــي بلــدان منطقة اإلســكوا.

1. االستبيان عن 
الوضع الراهن في 

العربية،  الدول 
وهو استبيان تم 
إعداده وتعميمه 

على الدول العربية 
25 تشرين  بتاريخ 

الثاني/نوفمبر 
2020، غير أن 

خمس دول فقط 
)تونس، والعراق، 
ودولة فلسطين، 

ولبنان، ومصر(
أجابت على هذا 

االستبيان.
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تشــّكل حركــة المركبــات علــى الطرق الجانب األبرز 
مــن جوانــب قطــاع النقــل في أّي بلد. ولذا، فإّن 

فهــم هــذه الحركــة يــؤّدي دورًا محوريًا في فعالّية 
المنظومــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لذلك البلد، 

كمــا أّن لــه تأثيــرًا على عــدة قطاعات أخرى مرتبطة 
بــه. ويمكــن أن تتوافق أهداف ومرامي سياســات 

النقــل علــى الطــرق مع أهــداف تنموية مختلفة: 
كتوفيــر بنــى تحتية جديــدة فّعالة ومربحة 

اقتصاديــًا، أو تقليــل انبعاثــات الملوثــات أو غازات 
االحتبــاس الحــراري، أو تقليــل حركة المرور 

فــي معابــر ومداخــل المدن ومعالجة االزدحام 
المــروري، وغيرهــا مــن األمور ذات الصلة. 

غيــر أّن العامــل الحاســم فــي تقييم السياســات 
المرورّيــة فــي أّي بلــد ال يمكــن إاّل أن يرتكــز 
إلــى متابعــة دقيقــة لحركــة المــرور الحالية 

والمســتقبلية. ومــن أجــل تســهيل ذلــك، ينبغي 
توّفــر معلومــات دقيقــة حــول البنيــة التحتية 

وقدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات النقــل، باإلضافة 
إلــى ضمــان المراقبــة المســتمرة لحركــة المرور 

بالطــرق المناســبة. ويحّتــم هــذا األمــر أن تكون 
الســلطات المنّفــذة لسياســات النقــل بحاجة 

دائمــة إلــى البيانــات الكافيــة والمناســبة للقيام 
بالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والصيانــة الالزمــة 
لشــبكة الطــرق فــي الدولــة، والتــي تهدف بدورها 

إلــى تلبيــة حاجــات حركة المــرور الحالية 
والمســتقبلّية مــن دون حــدوث تدهــور فــي جودة 

خدمــات البنيــة التحتية. 

وعلــى مســتوى دول منطقــة اإلســكوا خصوصًا، 
ثمــة حاجــة ماّســة إلــى معلومــات إحصائية ترصد 

حجــم حركــة المــرور على الطرق.

إّن هــذه المعلومــات ضرورّيــة للحصــول على 
صــورة متكاملــة مســتندٍة إلى أدّلــة وبراهين 

تســاعد على رســم السياســات المناســبة ووضع 
خطــط وطنيــة للطرقــات موائمــة للمعاييــر الدولية 
لحركــة المــرور. إن تزايــد الطلــب علــى إحصاءات 

موثوقــة عــن حجــم حركــة مــرور المركبات على 
الطــرق فــي البلــدان األعضاء لإلســكوا يعكس 
الحاجــة إلــى االســتفادة مــن هذه اإلحصاءات 
فــي وضــع السياســات المرتبطــة بقطــاع النقل 
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، باإلضافة 

إلــى ترشــيد جملــٍة من السياســات األخرى ذات 
الصلــة، كإدارة وتخطيــط البنــى األساســية، وإدارة 

النقــل وحركــة المــرور، والتخطيــط المكاني، 
والســالمة المروريــة علــى الطــرق، ومتابعة 

القضايــا البيئيــة وغيــر ذلــك. فهــذه المعلومات، 
علــى اختالفهــا وتنوعهــا، تلبــي احتياجــات مختلف 

المســتخدمين، ســواء كان ذلك على المســتوى 
المحلــي، أو الوطنــي، أو اإلقليمــي، أو الدولــي.

إّن التقــّدم التقنــي المســتمّر فــي مجــال االتصــاالت 
والحوســبة واإلنترنــت أّدى إلــى توســيع آفــاق 

أنظمــة النقــل الذكيــة. ومــع هــذه التطورات 
التقنيــة، تنوعــت االحتياجــات تدريجيــًا، فبــرزت 

الحاجــة إلــى بيانــات عديــدة ومختلفــة حــول 
حركــة المــرور، وأوقــات الســفر، وأوقات ازدحام 

المــرور، واكتشــاف الحــوادث، ورصــد تطــور حركة 
المــرور، وغيرهــا مــن المعلومــات. وبالتالــي ثّمــة 

ضــرورة ملّحــة الستكشــاف ومحاولــة اســتخدام 
طــرق جديــدة لتجميــع البيانــات حــول حجــم 
حركــة المــرور علــى الطــرق وذلــك من خالل 

اســتغالل الفــرص التــي توّفرهــا التكنولوجيــا 
والتقنيــات الحديثــة.

مقّدمة
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وبالتالــي فــإّن هــذه االحتياجــات المتزايدة 
تتطّلــب معلومــات آنيــة )فــي الوقت الراهن( 

أو بعدّيــة )فــي وقــت الحق( حــول حجم حركة 
مــرور لمختلــف المركبــات علــى شــبكة الطرق 
الوطنيــة فــي كل بلــد. وتســتخدم منهجيــات 

مختلفــة لتجميــع إحصــاءات حجــم حركــة المرور 
علــى الطــرق، وذلك بحســب وجهة اســتخدامها 

وبحســب توّفر الوســائل المناســبة الســتقاء 
البيانــات. لــذا، فمــن المهــم أن يتــّم تحديــد مختلف 
األســاليب والمنهجيــات المســتخدمة فــي البلــدان 

المعنيــة بهــدف تعييــن أفضل الممارســات، 
وتحســين المنهجيــات المســتخدمة، وضمــان 
مواءمتهــا مــع المعاييــر واألســاليب الدولية، 
ومواكبــة األســاليب والوســائل التكنولوجيــة 

الجديــدة بمــا فيهــا التكنولوجيــا وتحليــل 
البيانــات الضخمــة )الســيما فــي أوقــات الجائحة 

والصراعــات واألزمات(.

وقــد تــم إعــداد الدليــل بغرض توفيــر المعلومات 
والمفاهيــم والمبــادئ األساســية المعتمــدة إقليميــًا 

ودولّيــًا )مــن قبــل حكومات ومؤّسســات مدنّية 
أخــرى( فــي جمــع البيانــات المرتبطــة بحجم حركة 

المــرور علــى الطــرق. وبالتالــي، فإنــه يهدف إلى 
تقديــم إرشــادات عملّيــة فــي هــذا الخصوص، مع 

ضمــان التنــوع فــي األســاليب والقدرة علــى تطوير 
المنهجيــات المعتمــدة مــن قبــل الســلطات المرورّية 

المعنّيــة ومختلــف المســتخدمين والمخططيــن 
والمطوريــن فــي بلــدان منطقة اإلســكوا. 

نطاق الدليل اإلرشــادي 
اإلقليمي

يتعلــق الدليــل بالمنهجيــات والُســُبل المســتخدمة 
فــي جمــع بيانــات حجــم حركة المــرور على الطرق. 
وهو يشــكل وســيلة متاحة لتحســين اإلحصاءات 

المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور علــى الطرق 
والمســاعدة فــي إعــداد اإلحصــاءات الجديدة على 

المســتوى الوطني.

بصفــة عامــة ُيقصــد باإلحصــاءات المتعلقــة بالنقل 
البيانــات المجموعــة عــن المجــاالت التالية:

 البنيــة التحتيــة.
 معــدات النقل.

 الشــركات واالســتثمار والصيانة.

 قيــاس النقل.
 حركــة المرور.

 الحوادث.
 تنقــل الركاب.

 اســتهالك الطاقــة واألثــر البيئــي للنقــل على 
الطرق.

يتطــرق الدليــل اإلرشــادي اإلقليمــي إلى مجال 
واحــد فقــط مــن هــذه المجاالت وهــو المتعّلق 
بإحصــاءت حجــم حركــة المــرور على الطرق 

)الشــكل 1(. فإحصــاءات قيــاس النقــل على ســبيل 
المثــال ليســت ضمــن نطــاق هذا الدليل مباشــرة، 

ألن قيــاس نقــل البضائــع ونقــل الــركاب يوّفر 
معلومــات حــول اســتخدام المركبــة وليس حول 

حركــة مرورها.

الشــكل 1. نطاق الدليل اإلرشــادي اإلقليمي
النقل على الط�ق

 بنية تحتية

معدات النقل (مركبات)

الشركات واإلس�ثمار والصيانة

 قياس النقل

 حركة الم�ور

 الحوادث

 باإلضافة إلى: إستهالك الطاقة، �نقل الركاب،
 األثر ال�يئي للنقل على الط�ق



3

وُتســتخدم فــي الــدول العربيــة، كمــا في باقي 
دول العالــم، منهجيــات مختلفــة لتجميــع البيانــات 

الخاّصــة بإحصــاءات حجــم حركــة المرور على 
الطــرق، وذلــك اعتمــادًا علــى توافر هــذه البيانات 
والقــدرة علــى جمعهــا. لــذا فإنــه من المهــم تحديد 

األســاليب والمنهجيــات المختلفــة المســتخدمة 
فــي بلــدان منطقــة اإلســكوا، وذلك من أجل: 
إبــراز أفضــل الممارســات المرتبطــة بإعداد 

هــذه اإلحصــاءات وتحســين المنهجيات 
المســتخدمة.

التأكــد مــن أّن هــذه الممارســات تتماشــى مع 
المعاييــر واألســاليب الدولية.

االّطالع على األســاليب ووســائل 
التكنولوجيــا الجديــدة التــي يمكن 

اســتخدامها فــي  هــذا اإلطــار، وخاصة في 
أوقــات الجائحــة والصراعات واألزمات.

وبمــا أنــه تــم األخــذ بعين االعتبار عنــد صياغة 
الدليــل خصوصيــات األنظمــة اإلحصائيــة وأنظمة 

النقــل علــى الطــرق في الــدول األعضاء في 
اإلســكوا، فمــن المتوقــع أن يســهم هــذا الدليل في:

تبســيط عــرض المنهجيــات الحالية 
المعتمــدة فــي إجــراء إحصاءات حجم 

حركــة المــرور علــى الطــرق )المفاهيم 
والتعاريــف والتصنيفــات ومــا إلــى ذلك(.

استكشــاف الُســُبل العمليــة وأفضل 
الممارســات لجمــع البيانــات عــن حجم 

حركــة المــرور علــى الطرق والتــي تتوافق 
مــع الُنُظــم اإلحصائيــة للــدول األعضاء في 
اإلســكوا )ال ســيما من حيث الموارد(، ومع 

المعاييــر الدوليــة كذلك.
استكشــاف مصــادر البيانــات المحتملــة األخرى 

عــن حجــم حركــة المــرور على الطرق.

iStock.com/jamesohart
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نظرة عاّمة إلى البعد المؤّسسي
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أهمية فهم الجانب المؤسسي لقطاع النقل على الطرق بما فيها المؤسسات والقوانين واألنظمة 

والتشريعات بما يوفر مقومات تلبيته لإلحتياجات وامكانيات النهوض به.

يتشّكل النظام اإلحصائي من مجموعة من العناصر المختلفة )الممارسات واألساليب والمؤسسات(، 

الملموسة وغير الملموسة، الرسمية وغير الرسمية، والتي تساهم في إنتاج المعلومات حول مجال معين 

وفي منطقة معينة. 

يتطلب بناء أي نظام إحصائي فّعال وجيد وقادر على إنتاج اإلحصاءات الرسمية الالزمة للنقل على الطرق 

قانونًا مستقّرًا وشفافًا يمكن أن يضمن استقاللية ونزاهة وموضوعية اإلحصاءات والمساءلة.

من دون نقل بري فّعال، بما في ذلك النقل على الطرق، ال يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة في 

المنطقة العربّية.

هناك ثالثة مساهمون في النظام اإلحصائي لحركة المرور على الطرق هم منتجو البيانات، ومستخدمو 

البيانات، ومزّودو البيانات.

تواجه عدد من الدول العربية صعوبات في تجميع بيانات وإنتاج إحصاءات النقل على الطرق بصفة 

عامة، وحجم حركة المرور على الطرق بصفة خاصة.

الفصل 1: رســائل أساسية
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نســتعرض بدايــًة العناصــر المرتبطــة بتنظيــم قطاع النقل على الطرق وحركة المرور والمؤّسســات 
والمنظمــات المعنيــة واألنظمــة والقوانيــن التي تنّظــم هذا المجال في بلٍد ما. بعد ذلك، ســيتم التطرق 

إلــى أهــم مكونــات وعناصر النظام اإلحصائي لحركة المرور على الطرق. وأخيرًا، ســيتم ســرد أهم 
القيــود والصعوبــات المؤسســية المتعلقة بإعداد واســتخدام اإلحصاءات حول حجــم حركة المرور على 

الطرق في منطقة اإلســكوا. 

نظرة عاّمة إلى البعد المؤّسســي

تقــع علــى عاتــق الحكومات مســؤولية خلــق بيئة 
مالئمــة للنمــو االقتصــادي في شــّتى المجاالت، 

ويشــمل هــذا األمــر تنظيــم قطــاع النقل على 
الطــرق. ولهــذا التنظيــم أبعــاد عديدة، مــن بينها 

ترخيــص القيــادة وتتبع ســلوك الســائقين، 
والســماح بحركــة مــرور المركبــات على الطرق، 

والفحــص الفنــي للمركبــات، وفحــص األوزان 
واألبعــاد )للمركبــات، والطــرق، وغيرهــا ممــا يرتبط 

بحركــة المرور(. 

وتواجه الحكومات باســتمرار إشــكالية إنشــاء 
إطــار يســمح لصناعــة النقــل باالزدهــار مع ضمان 

تلبيــة االحتياجــات المجتمعيــة بطريقــة مســتدامة 
فــي الوقــت عينــه. ولكــن، في المقابــل، تتكّيف 

صناعــة النقــل علــى الطــرق باســتمرار مع الظروف 
المحيطــة بهــا، وذلــك ألنهــا تســعى دائمًا إلى 

ضمــان النجــاح فــي مهامهــا على المــدى الطويل. 
ــف مكونــًا مهمًا مــن مكّونات  ويعــد هــذا التكيُّ

قطــاع النقــل، حيــث تقــوم الحكومــات بتنفيذ 
سياســات واســتراتيجيات لتنميــة بلدانهــا أو 

مناطقهــا مــع االهتمــام بــأن تكون هذه السياســات 
مالئمــة للحاجــات المحلّيــة. عــالوة على ذلك، 

وبنتيجــة العولمــة، أصبــح النقــل )وخاصــة النقل 
علــى الطــرق( مــن العوامــل الرئيســية لالنتقال 

والتجــارة، ويشــكل ذلــك عنصــرًا غير مباشــر للنمو 
واالزدهــار والحد مــن الفقر2.

ولهــذا، فقــد ُوضعــت مجموعة مــن القوانين 
والتشــريعات التــي تنظــم هــذا القطــاع، ومنها 

ألــف. فهم الجانب المؤّسســي وأهّمّيته
القوانيــن التــي تهتــّم بإنشــاء وإدارة وصيانة 

البنيــة التحتيــة )الطــرق(، وتلــك التــي تهتم 
بكيفيــة الســير وتنظيــم حركــة المــرور علــى الطرق 

)بمــا فيهــا الســالمة المروريــة(، والقوانيــن التي 
تنظــم عمليــة امتــالك أو اســتخدام وســائل النقل 

)المركبــات علــى اختالفهــا(، والقوانيــن التــي تهتم 
بأنشــطة نقــل البضائــع واألشــخاص، إضافة إلى 

مجموعــة مــن القوانيــن التــي تنظم عمل شــركات 
النقــل علــى الطــرق وتحــّدد نطاق وأهــداف النقل 

العام المشــترك.

ومــن أهــم الجهــات المؤّثــرة في قطــاع النقل على 
الطــرق علــى المســتوى الوطنــّي )وبصفة خاصة 

بمــا يرتبــط بحركــة المــرور على الطرق(:
وزارة النقــل أو المواصــالت.

وزارة البنيــة التحتيــة أو األشــغال العموميــة.
وزارة الداخليــة.

وزارة التخطيــط. 
هيئــات/إدارات النقــل علــى الطــرق و/أو المرور 

علــى الطرق.
هيئات/مؤسســات النقــل العام.

هيئات/مؤسســات إنشــاء، وإدارة، وصيانة 
الطرق.

ســلطات المناطق/األقاليــم أو الســلطات المحليــة 
والبلديات.

المكاتــب االستشــارية التــي ُتعنى بتحســين 
مســتوى الخدمــة علــى الطرق.

01

https://www.iru.org/sites/.2
default/files/2017-01/
iru-world-bank-road-

freight-transport-services-
reform-en.pdf

https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-world-bank-road-freight-transport-services-reform-en.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-world-bank-road-freight-transport-services-reform-en.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-world-bank-road-freight-transport-services-reform-en.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-world-bank-road-freight-transport-services-reform-en.pdf
https://www.iru.org/sites/default/files/2017-01/iru-world-bank-road-freight-transport-services-reform-en.pdf
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أّما على المستوى الدولي، فثّمة العديد من 
المؤسسات التي ُتعنى بأنشطة النقل وحركة 

المرور على الطرق، وذلك إّما الهتمامها المباشر 
بهذا القطاع، مثل االتحاد الدولي للنقل البري 

واالتحاد العربي للنقل البري3 ومنتدى النقل 
الدولي4، وإّما الهتمامها بتطور هذا القطاع 

وعالقته بالنمو االقتصادي والتنمية المستدامة 

على مستوى مجموعة من البلدان، مثل المؤسسات 
واللجان التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا، واللجنة 

االقتصادية ألوروبا، والمجلس اإلقتصادي 
واإلجتماعي(، والمنظمات الدولية واإلقليمية 

األخرى )البنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون 
االقتصادي، وجامعة الدول العربية، ومجلس 

التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي(. 

3. انظر اإلطار 1: 
العربي  االتحاد 

البري. للنقل 

4. انظر اإلطار 2: 
االتحاد الدولي 

.)IRU( للنقل البري

اإلطار 1. االتحاد العربي للنقل البري

هو منظمة عربية تمثل مصالح النقل البري في جامعة الدول العربية. ويتألف أعضاؤه بشكل 
أساسي من مشغلين من القطاعين العام والخاص يعملون في مجال النقل الجماعي للركاب 

والبضائع عبر الحدود )54 عضوًا في 14 دولة عربية(. لهذه المنّظمة عالقة دائمة وصفة مراقب لدى 
مجلس وزراء النقل العرب ومجلس وزراء السياحة العرب داخل جامعة الدول العربية. يقع االتحاد 

العربي للنقل البري في عّمان، األردن.

تأسس االتحاد العربي للنقل البري عام 1976 باعتباره اتحادًا منبثقًا عن مجلس الوحدة االقتصادية 
العربية. ويقوم بتنفيذ استراتيجية النقل البري التي يضعها مجلس وزراء النقل في جامعة الدول 
العربية. والهدف األساسي لالتحاد العربي للنقل البري هو بذل كل الجهود الممكنة من أجل ضمان 

حركة سلسة للركاب والبضائع عبر الطرق بين الدول العربية. ومن خالل تسهيل نقل البضائع وتنقل 
األفراد بين الدول العربية وتشجيع السياحة العربية الداخلية، فإن الهدف األسمى لالتحاد العربي 

للنقل البري هو المساهمة في تحقيق الوحدة االقتصادية العربية.

كما يهدف االتحاد العربي للنقل البري إلى تنسيق جهود أعضائه وتزويدهم بالمساعدة التي قد 
يحتاجونها لتحسين جودة عملياتهم. يسعى االتحاد العربي للنقل البري إلى دمج أساطيل النقل 
البري ألعضائه بشكل مستمر وذلك لتشجيع التعاون التشغيلي والتجاري بين أعضائه. باإلضافة 

إلى ذلك، يقوم االتحاد العربي للنقل البري بإجراء دراسات وبحوث حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالنقل البري ويعمل على إتاحتها ألعضائه وللجهات المعنية. 

المصدر: Middle east East Trade and Road Transport Survey-209_IRT. للحصول على معلومات إضافية عن االتحاد يمكن 
http://www.auolt.org/?ID=7. :الرجوع إلى موقعه على الشبكة عبر الرابط التالي

)IRU( اإلطار 2. االتحاد الدولي للنقل البري

هو منظمة دولية تأسست في جنيف في 23 آذار/مارس 1948 تدعم مصالح صناعة النقل البري في 
جميع أنحاء العالم. 

ومن خالل شبكته التي تضم اتحادات األعضاء الوطنية، يمّثل االتحاد الدولي للنقل البرّي مصالح 
مشغلي الحافالت والمدربين وسيارات األجرة والشاحنات، من األساطيل الكبيرة إلى المشغلين الفردّيينأ.

https://www.iru.org/. :للحصول على معلومات إضافية عن االتحاد يمكن الرجوع إلى موقعه على الشبكة عبر الرابط التالي
.Middle east Trade and Road Transport Survey 2009, IRU and Arab Union of Land Transport, pp. 7.أ

http://www.auolt.org/?ID=7
https://www.iru.org/
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بصفــة عامــة، يتشــّكل النظــام اإلحصائي من 
مجموعــة مــن العناصــر المختلفــة )الممارســات 

واألســاليب والمؤسســات(، الملموســة وغير 
الملموســة، الرســمية وغير الرســمية، والتي 

تســاهم فــي إنتــاج المعلومــات حول مجــال معين 
وفــي منطقــة معينة. 

وفــي مــا يخــص المؤّسســات الوطنّيــة المرتبطة 
بمجــال حركــة المــرور علــى الطــرق، ثّمة ثالثة 

أنــواع مــن المســاهمين فــي النظــام اإلحصائي هم:
منتجــو البيانــات: خصوصــًا وزارة النقــل/
المواصــالت والمكتــب الوطنــي لإلحصاء 

فــي بلــٍد مــا، وهمــا أهم منتَجيــن لإلحصاءات 
الرســمية حــول قطــاع النقــل. وباإلضافة 
إليهمــا، ثّمــة هيئــات ومؤسســات عمومية 
أخــرى ُتعنــى بتقديــم بيانــات حول حركة 

المــرور علــى الطــرق. وثّمة كذلــك منتجون 
آخــرون للبيانــات من خــارج النظام 

اإلحصائــي الوطني الرســمي )مؤسســات أو 
هيئــات إدارة الطــرق، شــركات االتصاالت، 

مراكــز البحــث والجامعــات وأخرى(.
مســتخدمو البيانــات: خصوصــًا صانعو 

السياســات ومتخــذو القــرار في الوزارات 
القطاعيــة، والســلطات أو الهيئــات ذات 

العالقــة بحركــة المــرور على الطرق، 
باإلضافــة إلــى المســتخدمين اآلخريــن )مثل 

المنظمــات الدوليــة والشــركات الخاصة 
واألوســاط األكاديمية ووســائل اإلعالم 

والجمهــور العام(.
مــزّودو )أو مقّدمــو( البيانــات: مالكو 

المركبات أو مســتخدموها بشــكل أساســّي.

أمــا فــي مــا يخص القوانيــن الناظمــة لعملّية 
إعــداد اإلحصــاءات، فإّنــه ثّمــة في كل بلــد قوانين 
وتشــريعات إحصائيــة8 خاصــة بالنظــام اإلحصائي 

الوطنــي ككل، وهــي تطــال عــادًة كل القطاعــات، 
بمــا فــي ذلــك قطــاع النقل علــى الطرق. وبصورة 

عاّمــة، إّن بنــاء نظــام إحصائــي فّعال وجيد 
وقــادر علــى إنتــاج اإلحصاءات الرســمية الالزمة 

يتطلــب أساســًا قانونيــًا مســتقّرًا وشــفافًا يمكــن أن 

5. تقرير اإلســكوا السنوي 
2019، ص 39.

 Middle east Trade .6
and Road Trans-

 port Survey 2009,
 IRU and Arab Union

 of Land
Transport, p. 4.

7. تقرير اإلســكوا السنوي 
2019، ص. 39.

8. يجــب أن يتوافق 
القانون اإلحصائي مع 
مبادئ األمم المتحدة 
لإلحصاءات  األساسية 

الرســمية وأن يمتثل 
لمقتضياتها.

بــاء. النظام اإلحصائي 

ومــن المتوقــع أن يســتمر تزايــد الطلــب على 
خدمــات النقــل بصفــة عامــة فــي المنطقــة العربية، 

وذلــك نظــرًا إلــى أّن نســبة كبيرة مــن التجارة 
الثنائيــة والعابــرة بيــن العديــد من الــدول العربية 

)مثــل األردن ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية 
والعــراق( يتــم تنفيذهــا عــن طريــق النقل على 
الطــرق. لذلــك، ســيحظى هذا المجــال بالجزء 

األكبــر مــن ذلــك الطلــب المتزايد6. غيــر أن البنى 
التحتيــة فــي المنطقــة العربيــة تشــوبها ثغرات 
ونقــص فــي الوصــالت بين الشــبكات الوطنية 

واإلقليميــة، وذلــك فــي ظــل نقص فــي المعلومات 

حول تدفقات الســلع واألشــخاص وأداء الشــبكات 
والمرافــق7. لذلــك، يصبــح مــن الضــروري أن تعمل 

الــدول العربيــة مجتمعــًة علــى توفيــر البيانات 
والمعلومــات الالزمــة علــى المســتوى الوطني 
واإلقليمــي لتطويــر قطــاع النقــل علــى الطرق، 

حيــث إنــه مــن دون نقــل بــري فعــال، بما في ذلك 
النقــل علــى الطــرق، ال يمكــن أن تكــون هنــاك تنمية 

مســتدامة فــي المنطقــة العربّيــة. وتقوم اإلســكوا 
بعــدة مبــادرات فــي هــذا المجال، مــن بينها: 

مشــروع نظــام المعلومــات الجغرافية لشــبكات 
ومرافــق النقــل في الــدول العربية.

اإلطار 3. مشــروع اإلســكوا لنظام المعلومات الجغرافية لشــبكات ومرافق النقل في 
الدول العربية5

لقياس األداء الفعلي للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، قامت اإلسكوا بتطوير 
منصة على اإلنترنت لُنُظم المعلومات الجغرافية، وذلك بالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية. يهدف المشروع إلى تلبية 

متطلبات جمع البيانات عن بعد ورصد شبكات ومرافق النقل في المنطقة. ويمكن لواضعي السياسات وأصحاب األعمال 
وشركات الشحن وغيرهم االستفادة من هذه األداة، التي يمكن استخدامها في اتخاذ قرارات مدروسة وصائبة في 

مجال النقل.
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يضمن اســتقاللية ونزاهة ومســاءلة الســلطات 
اإلحصائيــة، ويوّفــر كذلــك عناصــر الموضوعية 
والحيــاد والســرية وااللتــزام وتبــادل البيانات، 

وغيرهــا من األمور. 

بمعنــى آخــر، وفــي ما يخــّص حركة المرور 
علــى الطــرق، فــإّن هذا األســاس القانونّي 

اإلحصائــّي يجــب أن يضمــن القــدرة علــى جمع 
البيانــات المطلوبــة مــن قبــل الهيئــات اإلحصائية 

والمؤسســات المعنيــة )كمــا هــي الحال فــي معظم 
البلــدان(، خصوصــًا مــا يّتصــل ببعــض العمليات 
اإلحصائيــة )مثــل المســوحات( التــي تقوم بها 

مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة وكذلــك عمليــات جمع 
البيانــات مــن قبــل الســلطات التنظيمية/القطاعيــة 

أو الــوزارات ذات العالقــة بحركــة المــرور على 
الطــرق. ويجــب إبــالغ الوحدات التي ســيتم 
مســحها بشــكل صحيح باألســاس القانوني 

لجمــع البيانــات، بمــا فــي ذلك توضيــح التزاماتها 
القانونيــة والعقوبــات التــي قــد تنجــم عن عدم 
االمتثــال لطلبــات الحصــول علــى البيانــات. كما 
يعتبــر مبــدأ الســرية قضية حاســمة فــي العالقة 

بيــن منتجــي البيانــات ومقّدمــي البيانــات. حيث 
إنــه عــادة مــا توفــر القوانين اإلحصائيــة ضمانًا 

لســرية البيانــات وحمايتهــا. لــذا يجــب إبالغ هذه 

الضمانــات بشــكل واضــح إلى مــزّودي البيانات من 
خالل اإلشارة الصريحة إليها مثاًل في االستبيانات 

أو الرسائل التوضيحية، أو خالل المقابالت9.

وثّمــة أيضــًا مســألة التعــاون والتنســيق بين 
مكونــات النظــام اإلحصائــي، وهي المســألة التي 
تلعــب دورًا مهّمــًا فــي إنجــاح عمليــة إنتاج ونشــر 

واســتخدام اإلحصــاءات حــول أي قطاع أو 
مجــال، بمــا فــي ذلــك إحصاء حجــم حركة المرور 

علــى الطــرق. ويمكــن لهــذا التنســيق أن يّتخذ 
ثالثة أشــكال:

التنســيق بيــن منتجــي البيانــات مــن أجل 
إنتــاج إحصــاءات عالية الجــودة، والتعاون 

فــي معالجــة البيانــات الضخمــة، وتجنب 
ازدواجيــة الجهــود، واالســتخدام الفعال 

للموارد.
تمتيــن العالقــات مــع مقدمــي البيانات وذلك 
مــن أجــل رفع معــدالت االســتجابة والتقليل 

مــن عــبء االســتجابة عند مشــاركة عدد 
كبيــر منهــم فــي العملّيــة اإلحصائّية.
التنســيق مــع مســتخدمي البيانــات 

لضمــان مالءمــة اإلحصــاءات المنَتجــة 
الحتياجاتهــم، وضمــان كونهــا مفيــدة 

التخــاذ القرار.

 Regional Manual .9
 on Road Freight
Transport Statis-

 tics, MEDSTAT IV,
2019.

https://www.dst. .10
dk/en/Statistik/
dokumentation/
documentation-

ofstatistics/road-
network-and-road-

traffic.

اإلطار 4. مثال للتعاون بين هيئة اإلحصاء وبين مديرية الطرق 
              في الدنمارك10

تنشر هيئة اإلحصاء الدنماركية إحصاءات مديرية الطرق كجزء من التعاون بين المؤّسستين.
تصف هذه اإلحصاءات شبكة الطرق الدنماركية وحركة المرور واالستثمارات فيها. وهذه اإلحصاءات 

قابلة للمقارنة منذ عام 1990.

المستخدمون الرئيسيون لهذه اإلحصاءات هم مفوضية االتحاد األوروبي والوزارات وجمعيات 
األعمال الدنماركية.

تستند اإلحصاءات إلى الميزانيات الحكومية وحسابات المرور وقراءة عّداد المسافات في االختبار 
الدوري لصالحية سير المركبة على الطريق، وُتعتبر مصادره موثوقة.

يتم نشر هذه اإلحصاءات بعد 10 أشهر من نهاية الفترة المرجعية لحركة المرور، و15 شهرًا بعد الفترة 
المرجعية لشبكة الطرق. ويتم إصدار المطبوعات في وقت الحق لتعميم االستفادة من البيانات.

http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
http://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/road-network-and-road-traffic.
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علــى مســتوى منطقــة اإلســكوا، تواجــه عدد من 
الــدول العربيــة صعوبــات في تجميــع بيانات 
وإنتــاج إحصــاءات النقــل على الطــرق بصفة 

عامــة، وحجــم حركــة المــرور على الطــرق بصفة 
خاصــة. وذلــك يرجع باألســاس إلى:

تعــدد وتنــوع المتدخليــن والمســاهمين في 
هــذا المجال.

غيــاب أو ضعــف البنيــة اإلحصائيــة الالزمة 
)أطــر المعاينــة، وتعريفــات، وتصنيفات....(.

غيــاب أو ضعــف الســجالت اإلدارية 
)ســجالت المركبات، وســجالت األفراد، 

وســجالت المنشآت...(.
غيــاب أو ضعــف التعــاون والتنســيق بين 

المؤسســات، وبصفــة خاصــة بيــن المكتب 
الوطنــي لإلحصــاء وبيــن وزارة النقل 

والمؤسســات األخرى.
عــدم اســتغالل الفــرص واإلمكانيات التي 

توفرهــا التقنيــات الحديثــة، وبصفــة خاصة 
تلــك التــي تســتعمل فــي إدارة الطرق.

عدم استخدام طرق متنوعة لجمع البيانات.

عــدم تطبيــق المعاييــر الدولية والممارســات 
الجيــدة في هــذا المجال.

نقــص أو غيــاب القــدرات الفنية 
واإلحصائيــة الضروريــة من أجل اســتخدام 

طــرق جمــع البيانــات المتعــارف عليها.
ضعــف اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية عمومًا 

لــدى األجهــزة اإلحصائية والمؤسســات 
المعنيــة بحركــة المــرور علــى الطــرق، بما في 

ذلــك وزارات النقل. 
ضعــف التجــاوب مــن ِقبل مــزّودي البيانات 

عنــد عمليــة جمــع البيانات.
عــدم اســتغالل إحصــاءات حركة المرور 

بصفــة أكثــر شــمولية   )المجــاالت 
واالختصاصات(.

ارتفــاع تكاليــف المســوح حــول حركة المرور 
علــى الطرق.

صعوبــات فــي الحصــول على إطار مناســب 
يحــّدد العينــة التــي ســيتّم جمــع البيانات 
حولهــا )ســجالت   المركبــات خصوصــًا(.

جيــم. القيود والصعوبات المؤسســية 
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يتم استخدام تقديرات المسافة المقطوعة على الطرق بالمركبة على نطاق واسع في أغراض 
تخطيط النقل، والمراقبة البيئية، وتحليل الحوادث، وتخصيص أموال للطرق المخصصة للمركبات، 
واستقراء االتجاهات، وتقدير انبعاثات الغازات من المركبات. اال إن مسألة عملية جمع البيانات 

الالزمة لتقدير هذا المؤشر هي مسألة صعبة بحيث إّنه من المهم انتقاء استخدام إحدى طرق جمع 
البيانات أو الجمع بين أكثر من طريقة متعارف عليها على نطاق واسع  بهدف التوصل  بالنهاية الى 

تقدير جيد لحجم حركة المرور على الطرق.

يتم استخدام عدد من الطرق لتقدير إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق- فرادّا او مجتمعّة. 
وتتوزع هذه على عد حركة المرور، وقراءة العداد في اختبارات الصالحية للسير على الطرق، 

والمسوحات األسرية، واستهالك الوقود، ومصادر وطرق جديدة لجمع البيانات.

يجب األخذ بعين اإلعتبار مجموعة من العوامل المحددة للطريقة/الطرق التي سيتم اللجوء إليها 
لجمع بيانات حول حجم حركة المرور على الصعيد الوطنّي، أهمها: النظم اإلدارية والقوانين 

الناظمة، ونوعية وجهوزية النظام اإلحصائي الوطني،  وتوفر الموارد الالزمة البشرية والمالية 
والتقنية. ومن األهمية بمكان لحظ إحتياجات المستخدمين للبيانات، أكانوا افرادًا او مؤسسات.

الفصل 2: رســائل أساسية
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بشكل عام، يترافق تزايد عدد السكان مع تزايد المركبات المستخدمة للنقل. ومع تزايد عدد السكان، تزداد 
أيضًا المسافة اإلجمالية التي يتم قطعها على الطريق، وذلك ما لم يحدث انخفاض كبير في المسافة 
التي يقودها كل شخص. كما تؤدي زيادة عدد المركبات إلى زيادة قدرة األفراد على سهولة الوصول 

إلى وسائل النقل، وزيادة إجمالي عدد الكيلومترات المقطوعة، ويمكن أن تؤّدي هذه الحال إلى زيادة 
االزدحام على الطرق، وزيادة نسبة حوادث السير. كما أنه يتم إنتاج المزيد من انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري لكل كيلومتر يتم قطعه على الطرق المزدحمة. وتؤدي زيادة أعداد المركبات أيضًا إلى زيادة 
النفايات الناجمة عن حركة المركبات )لجهة الزيوت المستعملة والبطاريات واإلطارات، وزيادة أعداد 

المركبات الخردة(. لذا، يتم استخدام تقديرات المسافة المقطوعة على الطرق بالمركبة على نطاق 
واسع في أغراض تخطيط النقل، والمراقبة البيئية، وتحليل الحوادث، وتخصيص أموال للطرق المخصصة 

للمركبات، واستقراء االتجاهات، وتقدير انبعاثات الغازات من المركبات. 

عــالوة علــى ذلــك، يمكن أن تســاهم تقديرات 
المســافة المقطوعــة بالمركبــة فــي عملّيــة اتخاذ 

قــرارات االســتثمار فــي البنيــة التحتية وسياســة 
الســالمة علــى الطــرق. ونظــرًا ألهميتها بالنســبة 
إلــى هــذه السياســات، فإّنــه من المهــم الحصول 

علــى تقديــرات دقيقــة للمركبــات المســتعملة 
والكيلومتــرات المقطوعــة علــى الطرق.

في هذا اإلطار، يمكن تعريف مؤّشر »المركبة-
الكيلومترات السنوية المقطوعة« على المستوى 

الوطني، على أنه عدد الكيلومترات المقطوعة في 
بلد ما بواسطة جميع المركبات، خالل فترة عام 
واحد. ويتم التعبير عن ذلك على النحو التالي:  

المركبــة - الكيلومتــرات المقطوعــة = 
عــدد المركبــات × المســافة المقطوعــة               

ســنوّيًا بالكيلومتــرات11

ومع ذلك، فإن تقدير المسافة المقطوعة بالمركبة 
ليس معطى مباشرًا مثل حجم تدفق حركة 

المرور على سبيل المثال. ولطالما كانت المسافة 
المقطوعة بالمركبة مؤشرًا صعب االحتساب ألنه 

ال يتم قياسها بشكل مباشر، بل يتم تقديرها.

وبالتالــي، فــإن مســألة عمليــة جمــع البيانات 
الالزمــة لتقديــر هــذا المؤشــر هي مســألة صعبة 

كذلــك. حيــث إّنــه مــن المهم اســتخدام إحدى طرق 

جمــع البيانــات )أو الجمــع بيــن أكثــر مــن طريقة( 
المتعــارف عليهــا علــى نطاق واســع.

وفــي كّل األحــوال، يجــب أخــذ مجموعة من 
العوامــل المحــددة للطريقة/الطــرق التي ســيتم 
اللجــوء إليهــا لجمــع بيانــات حــول حجم حركة 
المــرور علــى الصعيــد الوطنــّي بعيــن االعتبار. 

وأهم هــذه العوامل:

طبيعــة النظــام اإلداري والقوانيــن المنظمــة 
لمجــال النقــل علــى الطــرق ولحركة المرور 

علــى الطرق بشــكل خاّص.
نــوع النظــام الوطنــي اإلحصائــي )مركزي أو 

المركــزي( ومــدى جهوزيته.
توفــر البنيــة اإلحصائيــة الضرورية 

)أطــر العينــات، المعاييــر  والتصنيفــات 
اإلحصائية(.

توفــر المــوارد البشــرية والماليــة الضرورية.
اســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن ِقبل 

المؤسســات المعنيــة بحســب الممكــن.
قابليــة التعــاون والتنســيق بيــن مختلف 

المؤسســات داخــل البلد.
التعــاون والتنســيق مــع أهم المســتخدمين 

لهــذه اإلحصاءات.
ضــرورة معرفــة احتياجات المســتخدمين.

11. نظــرًا إلى أن حركة 
المرور هي تعبير 

عن عالقة بين 
المركبات  عنصري 

والطرق )حركة مرور 
المركبات فوق 

الطرق(، فإن هذا 
المؤّشر، والذي 
يعبر عن ضغط/

الطلب على حركة 
المرور، يتم حسابه 

عن طريق ضرب 
عدد المركبات في 

المقطوعة  المسافة 
بالكيلومترات.

نظرة عاّمة إلى المنهجية اإلحصائّية 
والجوانب المفاهيمّية لعملّية اإلحصاء 02
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يتــم اســتخدام منهجيــات مختلفــة لتجميــع 
البيانــات الخاّصــة بإحصــاءات حجــم حركة المرور 

علــى الطــرق وذلــك لتلبيــة االحتياجــات الوطنية 
إلــى مثــل هــذه المعلومــات كمــا بيّنا ســابقًا. وتلّبي 
هــذه المعلومــات أيضــًا متطلبــات إقليميــة ودولية 
عامــة ترتبــط بمراقبــة حجــم وتطــور حركة المرور 

علــى الطــرق فــي البلــدان المختلفة.

فــي هــذا الصــدد، تم إعداد الدليل اإلرشــادي 
اإلقليمــي حــول إحصــاءات حجــم حركة المرور 

علــى الطــرق ليكــون مرجعــًا مفيــدًا لبلــدان منطقة 
اإلســكوا، وخصوصــًا للمكاتــب اإلحصائية 

الوطنيــة فيهــا ومؤسســات وهيئــات النقــل على 
الطــرق و/أو المؤّسســات الناظمــة لحركــة المرور 

علــى الطــرق )ال ســيما وزارات النقــل(. إّن هذا 
الدليــل موّجــه أساســًا إلــى الموظفين المســؤولين 

عــن إنتــاج إحصاءات رســمية عــن حجم حركة 
المــرور علــى الطــرق. والهدف الرئيســي من 

الدليــل هــو دعــم عملّيــة إعــداد إحصاءات حجم 
حركــة المــرور علــى الطــرق وفــق معايير دولّية 
مجّربــة ومختبــرة، وذلــك لكي يكــون باإلمكان 

مقارنــة النتائــج مــع تلــك التــي تبرزها اإلحصاءات 
المشــابهة علــى المســتوى الدولي.

إّن المســتخدمين الرئيســّيين إلحصــاءات حجــم 
حركــة المــرور علــى الطرق هم:

وزارات النقل/المواصــالت، ووزارات 
الداخليــة، ووزارات البنــى التحتية/األشــغال 

العمومية.
العاملــون فــي المكاتــب اإلحصائية 

)اإلحصــاءات البيئيــة، وحســابات الطاقة، 
وغيرها(.

الســلطات اإلقليميــة والمحليــة.
هيئــات/إدارات الطــرق و/أو هيئــات إدارة 

حركــة المــرور على الطرق.
المنظمــات الدولية واإلقليمية )اإلســكوا، 

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 
وبنك التنمية األفريقي، والبنك الدولي، 

والمفوضية األوروبية، ولجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا، ومركز دراسات النقل 
 ،)CETMO( لغرب البحر األبيض المتوسط

والمنطقة االقتصادية األوروبية(

مراكــز البحــوث والدراســات )المعاهد 
والجامعــات العامــة أو الخاصــة، ومؤّسســات 

الدراســات، وما شاكل(.
شــركات صناعــة المركبــات عمومًا، وشــركات 

صناعــة الســيارات خصوصــًا )لكون 
الســيارات المركبــات األكثــر اســتخدامًا على 

الطرقات(.
شــركات التأمين.

شــركات بنــاء الطــرق وصيانتها.
منظمــات الســالمة المرورّية.

جمعيــات نقــل البضائع.
جمعيــات النقــل الخاص.

في مجال جمع بيانات حجم حركة المرور على 
الطرق – وهو مجال أساسّي في تخطيط وتشغيل 
وإدارة الطرق – تظهر احتياجات جديدة ومتنّوعة 

)سواء في الوقت الراهن، أو في المستقبل 
القريب(، وال سّيما ما يرتبط باالحتياجات 

التفصيلّية، مثل الكشف عن فئات معينة من 
المركبات )مركبات البضائع الثقيلة، والمركبات 

ذات العجلتين اآلليَتين أو غير اآلليَتين، والمشاة، 
وغير ذلك( أو البحث في مسألة فرض ضرائب 
على فئة معّينة من المركبات )ضريبة السيارات 

الثقيلة على سبيل المثال(.

وُيعــّد جمــع بيانــات حركــة المرور مصدرًا أساســّيًا 
للحصــول علــى معلومــات حول شــبكة الطرق 

وحركــة المــرور عليهــا فــي بلــٍد مــا. ويتعلق جمع 
البيانــات بالعديــد مــن المجــاالت، مثــل تصميم 

البنيــة التحتيــة للطــرق، وســالمة الطــرق، والبيئة، 
واإلحصــاءات الوطنيــة، وغيرهــا. ولذا، فإّن 

المؤسســات المســؤولة عــن إدارة الطــرق تحتاج 
إلــى معرفــة حالــة حركة المــرور في الوقت 

الفعلي/اآلنــي علــى كّل محــور مــن محاور شــبكة 
الطــرق التــي تديرهــا وإلــى بيانــات دقيقة عن 

حركــة المــرور عليها.
وبصفــة عامــة، يتــم اســتخدام بيانات حركة 

المــرور لألغــراض التالية:

وضــع وتتبع سياســات واســتراتيجيات 
وبرامــج النقــل الوطنيــة والنقل المشــترك 
علــى المســتوى اإلقليمــي ودون اإلقليمــي.

احتياجات المســتخدمين ألــف. 
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إعــداد تقديــرات وتوقعــات وتنّبؤات حول 
حركــة المــرور بنــاًء علــى بيانات حركة 

المــرور التاريخيــة، وذلــك بهــدف تطوير 
خطــط وبرامــج النقــل، وتحليــل البدائل 

الممكنــة، والقيــام بتحليــالت بيئيــة شــاملة، 
وإعــداد التصاميــم الهندســية للطرق 

والتقاطعــات واألرصفــة، واختيار المشــاريع. 
ويصــّب كّل ذلــك فــي خانــة دعم وظائف 

التخطيــط والتصميــم والبرمجــة إلدارات 
النقــل، وإدارة التخطيــط، ورفــد الهيئــات 

والســلطات الحكوميــة المحليــة بالمعلومــات 
المرورّيــة الضرورّية.

تتبــع وتحســين الســالمة علــى الطرق.
إدارة البنيــة التحتيــة مــن طرق وجســور 

وتقاطعات.
تتبــع السياســات البيئية.

إّن الحاجــة إلــى بيانــات وإحصاءات حول 
ع  حجــم حركــة المــرور َتتنّوُع وتتزايــُد بتنوِّ

وتزايــِد المســتخدمين لهــذه المعلومــات. لذا، 
مــن الضــروري أن يقــوم كّل بلــٍد بجــرِد كّل هذه 

االحتياجــات بصــورٍة دورّيــة. وبعــد ذلك، يجب أن 
يتــم ترتيــب هــذه االحتياجــات بحســب أهمّيتها 

وذلــك حتــى تتمكــن المؤسســات المعنيــة مــن تلبية 
تلــك الطلبــات المتزايــدة والمتنّوعة. 

باء. منهجيــات جمع البيانات
تســتند منهجيــات جمــع البيانــات فــي الغالــب إلى 

األســاليب اليدويــة. وعلــى الرغــم من أن هذه 
المنهجيــات »البدائّيــة« ال زالــت قيد االســتخدام، 
فــإن زيــادة وتعزيــز اســتخدام تقنيــات المعلومات 

واالتصــاالت )ICT( يســمحان بجمــع البيانــات 
بطريقــة آليــة فّعالــة وأشــّد انتظامًا ودّقــًة. ويتميز 

الجمــع اآللــي للبيانــات ببعــض المزايــا التي ال 
يمكــن تأمينهــا باألســاليب اليدويــة، مثــل إمكانية 
زيــادة كميــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا وتحليلها، 

وزيــادة جــودة البيانــات المجّمعــة. ويعــود ذلك إلى 
األســباب التالية12:

تســهيل المالحظــة العلميــة مــن خالل 
عــرض السالســل التاريخيــة للبيانات 

واإلحصاءات.
الحــّد مــن أخطــاء إدخال ومعالجــة ومراقبة 

وتدقيــق البيانات.

ضمــان عمليــات مراقبة أشــّد دقة.
توثيــق جميــع التغييــرات التي يتم إجراؤها 

علــى البيانــات بعد الجمع األولي.

ويعتبــر جمــع البيانــات المّتســق والموّثــق حاجًة 
ضرورّيــة لضمــان إمكانيــة مقارنــة البيانات 

واإلحصــاءات في مجــال النقل.

وبصفــة عامــة، تتنــّوع مصــادر البيانات التي 
ُتســتخدم إلنتــاج اإلحصــاءات والمؤشــرات تبعًا 
للمجــاالت واألنشــطة التــي يشــملها نطــاق قطاع 

النقــل علــى الطــرق، وتبعــًا لألنظمة اإلدارية 
واإلحصائيــة لــكل بلــد. وفي مــا يلي جدول 

يوضــح، بحســب كل موضــوع، مصــادر البيانات 
المتوفــرة والجهــات المســؤولة عــن جمعها، 

باإلضافــة إلــى وجهة اســتخدام هــذه المصادر.

https://www.ncbi.  .12
nlm.nih.gov/pu-
bmed/6578744

iStock.com/TomasSereda

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6578744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6578744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6578744
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الجدول 1. مصادر البيانات، واالستخدامات، والجهة المسؤولة في قطاع النقل على الطرق13

الجهة المسؤولة االستخدامات مصادر البيانات الموضوع

وزارة/مؤسسات 
النقل/الطرق أو 

التجهيز أو البنية 
التحتية

بيانات حول طول الطرق والشبكة 
الطرقية

السجالت اإلدارية
قواعد البيانات

البنية 
التحتية

وزارة/مؤسسات النقل
مؤسسات أخرى

بيانات حول المركبات ومعدات أخرى
السجالت اإلدارية

قواعد البيانات
سجالت المركبات

معدات 
النقل

المكتب الوطني 
لإلحصاء

وزارة/مؤسسات النقل
وزارة المالية أو 

االقتصاد

بيانات حول النقل للحساب الخاص 
أو لحساب الغير، منشآت النقل عبر 

الطرق، اإلنفاق االستثماري والصيانة 
التي يتّم إجراؤها للبنية التحتية 

للطرق والمركبات

سجالت المنشآت
سجالت المركبات

مسوحات مختلفة 
ذات صلة

السجالت اإلدارية
قواعد البيانات

الشركات 
واالستثمار 

والصيانة

المكتب الوطني 
لإلحصاء

 وزارة المالية أو 
االقتصاد 

أو مؤسسات أخرى

يمكن استخدام سجل المنشآت للربط 
بين المركبات وأصحاب المنشآت

سجالت المنشآت

قياس 
النقل

وزارة/مؤسسات النقل
المكتب الوطني 

لإلحصاء

يتم تسجيل تفاصيل السيارة )النوع، 
والطراز، وسعة المحرك، واللون، وغير 

ذلك(
يمكن أن يكون بمثابة إطار لمسح محدد 
حول نقل البضائع على الطرق أو مسح 

آخر محدد حول النقل على الطرق

سجالت المركبات

إدارة الضرائب
وزارة المالية

مؤسسات التأمين
وزارة/مؤسسات النقل

السجل الضريبي/قاعدة بيانات 
الضرائب

قاعدة بيانات التأمين الوطنية، 
قاعدة بيانات الفحص/المراقبة الفنية 

للمركبات

مصادر إدارية أخرى

المكتب الوطني 
لإلحصاء

وزارة/مؤسسات النقل

بعض المعلومات حول تنقل األفراد أو 
منشآت النقل

المسوحات 
والتعدادات الحالية 

)المسوحات 
االقتصادية واألسرية(

المكتب الوطني 
لإلحصاء

وزارة/مؤسسات النقل

بيانات أكثر تفصياًل عن نقل البضائع 
على الطرق

مسوحات محددة

وزارة/مؤسسات النقل
المكتب الوطني 

لإلحصاء

عادة ما يتم جمع المعلومات حول 
نشاط النقل لعّينة عشوائية من 

مركبات البضائع خالل أسبوع معين؛
جمع معلومات حول السيارة وبيان عن 

نشاط السيارة خالل ذلك األسبوع

مسوحات نقل البضائع 
على الطرق

13.  المصــدر: إعداد المؤلف.
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الجهة المسؤولة االستخدامات مصادر البيانات الموضوع

وزارة/مؤسسات النقل 
أو سالمة الطرق

وزارة الداخلية/إدارة 
األمن

بيانات حول طبيعة الحوادث والضحايا 
والمركبات

السجالت اإلدارية
قواعد البيانات

الحوادث

وزارة الطاقة/مؤسسات 
تزويد الطاقة

وزارة/مؤسسات النقل
المكتب الوطني 

لإلحصاء

بيانات حول استهالك الطاقة في قطاع 
النقل على الطرق

مسوحات حول 
استهالك الطاقة

السجالت اإلدارية 
لمنشآت تزويد الوقود

استهالك 
الطاقة

وزارة/مؤسسات النقل
المكتب الوطني 

لإلحصاء

بيانات من أجل تنفيذ التدابير المناسبة 
إلدارة التنقل.

قياس أشكال النقل النشطة )المشي أو 
ركوب الدراجات(

ل  مسوحات “تنقُّ
األشخاص”

سجاّلت هيئات 
ومؤسسات النقل 

الجماعي )النقل العام(
مسوحات حول 

استخدام مركبات النقل 
العام

تنّقل 
الركاب

وزارة/هيئة البيئة
وزارة الطاقة

وزارة/مؤسسات النقل
المكتب الوطني 

لإلحصاء

بيانات حول نسبة انبعاثات ملوثات 
الهواء

بيانات حول الضجيج
بيانات حول استغالل المساحات 

مسوحات حول 
استهالك الطاقة

إحصاءات حول حجم 
المرور

إحصاءات البنية 
التحتية 

معدات النقل عبر 
الطرق

ل  مسوحات “تنقُّ
األشخاص”

األثر 

البيئي 

للنقل 

على 

الطرق

وزارة/مؤسسات النقل 
على الطرق

قياس حركة المرور على األراضي 
الوطنية بحسب نوع المركبة ونوع 

الطريق، وفئتها العمرية، ونوع الوقود، 
وبحسب المنشأ والوجهة، وبحسب 
جنسية المركبة، وبحسب المنطقة 
السكنية )منطقة مبنية/غير مبنية(.

تتّبع عبور الحدود وحركة المرور على 
الطرق بحسب نوع المركبة، والجنسية، 

وبحسب المنشأ، والوجهة.

قراءات عداد المسافات 
)فحص المركبات(
سجالت المركبات

حركة 

المرور

وزارة/مؤسسات النقل 
على الطرق

المكتب الوطني 
لإلحصاء

جمع بيانات حول:
خصائص المركبة
خصائص السائق 
خصائص الرحلة

خصائص الطريق

المسوحات و/أو 
التعدادات األسرية: 

مسوحات التنقل/
مسوحات المرور 

الوطنية
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الجهة المسؤولة االستخدامات مصادر البيانات الموضوع

وزارة/مؤسسات النقل 
على الطرق

إدارة/هيئة األمن

بيانات حول حجم حركة مرور المركبات 
)معّبرًا عنه بالكيلومترات( على الطرق 

الفرعّية وعلى الطرق الرئيسية

تعداد حركة المرور: 
التعداد اليدوي والتعداد 

األتوماتيكي )أنظمة 
كشف حركة المرور(

وزارة/مؤسسات النقل 
على الطرق وزارة 
الطاقة/مؤسسات 

تزويد الطاقة المكتب 
الوطني لإلحصاء

مراعاة مصادر البيانات المتعددة 
لتقدير حركة المرور واستهالك 

الوقود من قبل المركبات بشكل دورّي 
)البيانات عن حجم حركة المرور 

الوطنية واالستهالك لكل كيلومتر 
وإجمالي استهالك الوقود(

استهالك الوقود 
)التقديرات مستمدة 

من مزيج من 
مسوحات العينة 

والبيانات اإلدارية 
الرسمية(

حركة 

المرور

وزارة/مؤسسات النقل 
على الطرق

وزارة السياحة
إدارة/هيئة أمن 

الحدود أو الجمارك
المكتب الوطني 

لإلحصاء

حساب حركة المرور من حيث عدد 
الكيلومترات التي قطعتها المركبات 

األجنبية على األراضي الوطنية 
والمركبات الوطنية في الخارج

حركة المرور األجنبية 
على األراضي الوطنية 
)معلومات حول حركة 

سيارات الركاب من 
إحصاءات السياحة، 
ومعلومات تحصيل 

الرسوم، وتعداد 
الحدود، مسوحات 

الحدود، وغيرها(.
وزارة/مؤسسات النقل 

على الطرق
المكتب الوطني 

لإلحصاء

معلومات حول إجمالي الكيلومترات 
التي قطعتها المركبات بحسب نقطة 

االنطالق والوجهة النهائّية

مسوحات حول نقل 
البضائع عبر الطرق

مؤسسات مختلفة
وزارة/مؤسسات النقل 

على الطرق
وزارة السياحة

إدارة/هيئة أمن 
الحدود أو الجمارك

المكتب الوطني 
لإلحصاء

بيانات مختلفة حول حجم حركة 
المرور على الطرق وطبقًا لتقسيمات 

مختلفة

مصادر البيانات 
المجّمعة، مثل:

البيانات اإلدارية
سجالت المركبات

تعداد حركة المرور
ل مسوحات التنقُّ

مسوحات المرور 
الوطنية

مسوحات نقل البضائع 
على الطرق

مسوحات الحدود

مؤسسات مختلفة
مؤسسات وشركات 

االتصاالت

بيانات مختلفة وحديثة حول حجم 
حركة المرور على الطرق وطبقًا 

لتقسيمات مختلفة

مصادر مشتقة أو 
لة من مصادر  مكمِّ

أخرى: البيانات 
الضخمة، تصوير 

األقمار الصناعية، ُنُظم  
المعلومات الجغرافية، 

أجهزة االستشعار، 
أنظمة المالحة داخل 

السيارة المعتمدة على 
نظام )GPS(، بيانات 

 ،)FCD( السيارة العائمة
وغير ذلك
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فــي مــا يخــص حركة المــرور على الطرق، 
وبحســب مــا يبيــن الجــدول 1 أعاله، فإنه 

توجــد عــدة طــرق لجمــع البيانــات حول حجم 
حركــة المــرور. وهــذه الطرق تهــدف جميعها 

إلــى الحصــول علــى تقديــر للمســافة المقطوعة 
بواســطة المركبة.

ويمكــن تقديــر حركــة المــرور علــى الطــرق بناًء إلى 
الوحــدات المســتخدمة فــي جمــع البيانات، وهي 

أربع وحدات أساســّية: 

المركبــة: تســتند هــذه اإلحصاءات إلى 
قراءة عداد المســافات في الســيارة أو 

المركبــة اآللّيــة. عــادة يغّطــي هذا اإلجراء 
المركبــات المســجلة فــي الدولــة فقط. 

وبالتالــي، ثّمــة حاجة إلجراء مســوحات 
إضافيــة للحصــول علــى إحصاءات عن 

حركــة مــرور المركبــات األجنبيــة على 
األراضــي الوطنيــة، والمركبــات الوطنيــة في 

الخارج.
الســائق: هنــا يتــم تطبيق المســوحات 

األســرية أو المســوحات المتعّلقــة بمالكــي 
أو مســتخدمي المركبــات للحصــول علــى 

إحصــاءات عــن حركــة المــرور على الطرق. 
وتغطي هذه المســوحات األشــخاص 

المقيميــن فقط.
الطريــق: تســتند هــذه اإلحصــاءات إلى العد 
اليــدوي و/أو األوتوماتيكــي لحركــة المرور 
فــي أجــزاء الطريــق المحددة. وهي تشــمل 
حركــة مــرور المركبــات الوطنيــة واألجنبية 

علــى األراضــي الوطنية.
اســتهالك الوقــود: يتــم تقديــر حجم حركة 

المــرور علــى الطــرق من خــالل المعلومات 

حــول إمــدادات الوقود واســتهالك الوقود 
والتــي تعتمــد بدورهــا علــى تقديرات 

الكيلومتــرات المقطوعــة لــكل لتــر وقود 
)ألنــواع المركبــات المختلفة(.

يمكــن تصنيــف أســاليب جمع البيانــات المتعّلقة 
بالحركة المرورّية إلى فئتين رئيســيتين: أســاليب 

قياس مباشــرة، وأســاليب قياس غير مباشــرة. 
ويفضــل اعتمــاد ُســُبل قياس حركة المرور 

المباشــرة على ُســُبل القياس التي تعتمد على 
مصادر ووســائل أخرى وذلك بهدف الحصول 

على المعلومات والبيانات بشــكل أســرع. 

ويمكــن تبويــب األســاليب األساســية التي 
ســنعرض لهــا ضمــن الفئــات التالية: 

أســاليب قيــاس حركــة المرور المباشــرة، 
والتي تشــمل: 

تعــداد حركــة المــرور بالنظر إلــى الطريق 	 
نفسها

 قــراءة عــداد المســافات للمركبات. 	 

أســاليب قيــاس حركــة المرور غير 
المباشــرة، والتي تشــمل:

مســوحات األسر/السائق.	 
مســوحات بيع/اســتهالك الوقود.	 

مصــادر للبيانــات الجديــدة األخرى 
وخصوصــًا تلــك التــي تعتمــد على األقمار 

االصطناعيــة والتكنولوجيــا الحديثــة 
كمصــدر حديــث لبيانــات حركــة المرور. 

وبشــكل عــام، يمكــن الجمــع بيــن مصــادر البيانــات 
بهــدف الوصــول الــى معلومــات وبيانــات أكثــر دقة 

وشــمولية حــول حركــة المــرور فــي البلــد المعنــي. 

iStock.com/metamorworks
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يشــكل القيــاس العــددّي لحركــة المــرور على 
مســتوى البلــد أحــد المدخالت األساســية 

لحســاب حركــة مــرور المركبــات، ويجــب إجراء 
هــذا التعــداد بانتظــام، وباتباع األســلوب نفســه 

)لضمــان أن تكــون النتائــج قابلــة للمقارنــة(، وفــي 
التواريــخ المحــددة وبإجــراءات منّســقة بين 

مختلــف األجهــزة العاملــة. والهــدف النهائــّي هو 
الحصــول علــى معلومــات عــن وتيــرة حركــة المرور 

علــى الطرق.

َتســتخدُم نمــاذُج تقديــِر المســافة المقطوعة 
بالمركبــة ســنوّيًا البيانــاِت التــي تــم جمعهــا من 

عّينــة مــن أقســام الطريــق المراقبة، وذلــك لتقدير 
المســافة المقطوعــة بالمركبــة )بالكيلومتــرات( 
علــى الشــبكة بأكملهــا. ومــن الضــروري في هذا 
الســياق أن يتــّم تحديــد حجــم بيانــات المرور 

المطلوبــة أو التــي ســيتم جمعهــا، ومــن ثــّم فإّنه ال 
بــّد مــن تقييــم جودتهــا وتحديــد نــوع المركبة الذي 

ســيتم جمــع البيانــات حولها.

يمكــن عــد حركــة المــرور بطريقتين رئيســيتين، 
وهمــا: العــد اليــدوي والعد اآللــي. إّن اختيار 
الطريقــة المناســبة لعــد حركــة المــرور مرتبط 

أساســًا بمســتوى تدفــق حركــة المرور وجودة 
البيانــات المطلوبة14.

يســتخدم العــد اليــدوي األســاليب التقليدية 
لجمــع بيانــات حركــة المــرور التــي تعتمد على 

المســوحات والمقابــالت. وتوفــر هــذه المنهجيات 
معلومــات مفيــدة حــول حركة المــرور، كمعرفة 
نــوع المركبــة وعــدد الركاب وغيــر ذلك. ولكن، 
عنــد القيــام بالعــّد اليــدوي، فإّنــه من الضروري 
أن يكــون هنــاك اتصال مباشــر مع األشــخاص 

واســتثمار للوقــت بطريقــة كفوءة15.

يمكــن إجــراء عــّد لحركة المــرور يدويًا وعن 
طريــق أنــواع مختلفــة مــن العــد اآللي في آٍن 

معــًا. ففــي العديــد مــن البلــدان يتــم المزج بين 
الطريقتيــن. وتتأّثــر عملّيــة تحليــل البيانــات 

)بحســب أنــواع المركبــات( بأســلوب العــّد المعتمد 
)يــدوي أو آلــي( وبنوعيــة الجهــاز المســتعمل في 

العّد اآللي. 

يتــم إجــراء العــد اليدوي غالبــًا خالل فترة 
قصيرة، ثم يتم حســاب المتوســط الســنوي 
لحركــة المــرور اليومّيــة بنــاًء علــى المعرفة 

المســبقة المقــدرة بحســب تــوزع الحركــة على 
ســاعات اليــوم. أّمــا العّد اآللــي فيمكن إجراؤه 

بشــكل مســتمر، ويمكــن كذلــك توفيــر إحصاءات 
دقيقة لكل ســاعة في الســنة. وإذا تم اســتخدام 

معــدات متحركــة، فمــن الممكــن حينهــا إجراء 
عمليــات العــّد لفتــرات أقصر.

وكقاعدة عامة في الطريقة اليدوية، يجب أن 
تكون نقاط العد مجهزة بعّداَدين، يراقب كل منهما 

حركة المرور في اتجاه واحد. وقد يتم تجهيز 
أقسام معينة أقل تحمياًل بعّداد واحد فقط يراقب 

كال االتجاهين، إما بشكل منفصل أو معًا.

1. عــّد حركة المرور
)أ( وصف عــام للمنهجية

 Traffic Data  .14
 Collection and

 Analysis, Roads
 Department,

 Botswana, 2004,
p. 13.

  Work Package 3,.15
 D3.1 Research

 and Gap analysis
 on data collection

 and analysis
methods, CIVI-

 TAS, M Dolores
 Herrero )ITENE(,

 Mireia Calvo,
 Noelia Martín,

 José Á. Rodríguez
 )ITENE(, 2017,

pp. 20-21
iStock.com/chuyu
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اإلطار 5. العد اآللي لحركة المرور في سويســرا16

منذ عام 1961، تعمل هيئة الطرق الفيدرالية السويسرية على تشغيل شبكة من محطات العد اآللي والدائم لحركة المرور في 
أهم الطرق في البالد. حيث تم تشغيل 330 محطة من هذه المحطات حتى نهاية عام 2009.

الهدف النهائي هو تسجيل جميع حركات المرور بحسب االتجاه والوقت )الساعة(. وأهم معيارين للتقييم هما: المتوسط 
اليومي لحجم حركة المرور، والمتوسط األسبوعي لحجم حركة المرور.

متوسط حجم حركة المرور اليومية )المتوسط اليومي(: يتم حساب الرقم المتوسط لحجم المرور على مدار 24 ساعة في كل 
يوم من أيام السنة. بالنسبة إلى الطرق التي يتم إغالقها خالل فصل الشتاء، يتم تسجيل اإلحصاءات الخاصة بالفترة التي 

تكون فيها مفتوحة فقط.
متوسط حجم حركة المرور خالل أيام األسبوع )المتوسط األسبوعي(: يتم احتساب المتوسط لحجم المرور على مدار 24 
ساعة في جميع أيام األسبوع باستثناء أيام عطلة نهاية األسبوع و أيام العطل الرسمية. بالنسبة إلى الطرق المغلقة خالل 

فصل الشتاء، يتم تطبيق الطريقة ذاتها كما هو الحال بالنسبة للمتوسط اليومي.

في ما يخص جمع البيانات، فإنه يتم الكشف عن المركبات وعددها باستخدام حلقات االستقراء المدمجة في سطح الطريق 
وربطها بأجهزة العد.

يتم نقل البيانات يوميًا عبر نظام استدعاء تلقائي. كما يتم التحّقق من صحة البيانات في ثالث محطات زمنية: يومية 
وشهرية وسنوية.

ُتستخدم البيانات التي تم الحصول عليها أيضًا إلجراء حسابات مفصلة أخرى، على سبيل المثال: حسب الفترة واالتجاه، 
متوسط األحجام )اليومية، والشهرية، والسنوية، والدورية(، ومستويات الذروة.

يتم نشر البيانات المعاَلجة في شكل نشرات شهرية وسنوية، حيث إن تقرير إحصاء حركة المرور السنوي، الذي يتم نشره 
بشكل منفصل، متاح أيضًا على قرص مدمج منذ عام 1997.

فــي مــا يلــي أهــم التفاصيل17 التــي يجب أخذها 
بعيــن االعتبــار عنــد إجــراء عملية العد:

عنــد إجــراء عمليــات العــد اليدوي، من 
المستحســن اختيــار أيــام العــد التي من 

شــأنها أن تتيــح الحصــول علــى معلومات 
دقيقــة ووافيــة حــول حجــم حركة المرور 

فــي قســم معيــن مــن الطريــق، وخصوصًا في 
الربيــع والصيــف والخريــف )حيــث إنه من 

المتوقــع انخفــاض حجــم حركــة المرور في 
فصل الشــتاء(.

يجــب اختيــار متوســط يوم عمــل نموذجي 
خــالل كل فتــرة. عــادة من األفضــل اختيار 

الثالثــاء أو الخميــس وأن يتــم العــد في 
ســاعات الــذروة فــي الصباح أو بعــد الظهر.
مــن المفيــد أيضــًا القيــام بالعّد في ســاعات 

الــذروة يومــي الجمعــة واألحــد )أو في يوم 
عطلــة آخــر أو فــي عطلة نهاية االســبوع( 

بعــد الظهر.
يجــب أن يســتمر العــّد مــن 3 إلى 5 ســاعات 

فــي أي يوم.

مــن المحتمــل أن تختلــف ســاعات الذروة 
مــن بلــد إلــى آخر ويمكــن تحديدها من 

خــالل نتائــج العــد اآللي أو مــن التحليالت 
األخرى.

فــي أيــام العمــل، عــادة مــا يتــم العد ما 
بيــن الســاعة 7.00 و11.00 صباحــًا ومــا 

بيــن الســاعة 13.00 و17.00 مســاًء. بينمــا 
يكــون العــّد فــي أوقات الــذروة المرورية 
الترفيهيــة )أي فــي أيــام الجمعــة واألحــد 

والعطــالت( مــا بيــن الســاعة 14.00 و18.00 
تقريبــًا.

فــي كل فصــل )الربيــع والصيــف والخريف 
تحديــدًا( يجــب إجــراء العد فــي يوم عمل 

واحــد علــى األقــل وفي يــوم جمعة أو أحد، 
أي مــا مجموعــة 3 × 2 = 6 أيــام عــّد، ولمــدة 
3 ســاعات علــى األقــل في كل يــوم. يعطي 

هــذا عينــَة حركــِة مرور مدتها 18 ســاعة، 
أي 0.2 فــي المائــة مــن حركــة المرور لعام 

كامــل. ومــع ذلــك، ففي هــذه الحالة، قد 
يكــون أي خطــأ إحصائــي مهمــًا جدًا في 

 www.astra.admin..16
ch/astra/en/home/

documentation/
data-and-infor-

mation-products/
traffic-data/

data-and-publica-
tion/swiss-auto-

matic-road-traffic-
counts--sartc-.

html.

  Handbook on .17
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 34.

www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
www.astra.admin.ch/astra/en/home/documentation/data-and-information-products/traffic-data/data-and-publication/swiss-automatic-road-traffic-counts--sartc-.html
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النتيجــة النهائّيــة. لذلــك مــن األفضــل تمديد 
فتــرة العــد هذه إن أمكن.

فــي كل األحــوال، مــن األفضــل االعتماد على 
10 أيــام فــي الســنة: 4 أيــام فــي الربيع، و3 

أيــام فــي الصيــف و3 أيام فــي الخريف - 
لمــدة 4 ســاعات كل يــوم. يعطــي هــذا عينَة 

حركــِة مــرور مــن 10 × 4 = 40 ســاعة، أي 
0.45 فــي المائــة مــن حركــة المرور لعام 

كامــل ممــا يعطــي نتائــج أفضــل بكثير من 
المثال الســابق.

مــن أجــل تقييــم حجــم حركة المــرور الليلية، 
يوصــى بإجــراء عــّد ليلــّي على عينــة صغيرة 

مــن أقســام العــّد المختــارة )حوالي 1 في 
المائــة مــن إجمالــي طــول جميع أقســام العد( 

لمدة 16 إلى 24 ســاعة.
نظــرًا ألن العــد اليــدوي مكلــف للغايــة، يمكن 

تقليــل ســاعات العــد، وذلك على ســبيل 
المثــال مــن خــالل القيــام بالعــد لمدة 10 أيام 

فــي األقســام ذات الشــدة المروريــة العالية 
)5,000 مركبــة فــي اليــوم( ولمــدة 6 أيام 
فقــط فــي األقســام األخــرى. ويعتمد هذا 

علــى الوضــع الميدانــي والقــدرة المادية في 
كل بلد.

بســبب هــذه الصعوبــات التشــغيلّية، يوصى 
عمومــًا بإجــراء عــد لحركــة المرور في ســنة 

معينــة علــى كل قســِم عــّد محــدد لمّدة ال 
تقــّل عــن 10 أيــام عــد، ولمدة 4 ســاعات في 

كل يــوم مــن تلك األيام.
الفتــرة النموذجيــة للعــّد هي من نيســان/

أبريــل إلــى تشــرين األول/أكتوبر، وفي 7 
أيــام عمــل، باإلضافــة إلى 3 أيــام عطلة، 

وذلــك لمــدة 4 ســاعات فــي كل يوم. 
وبالتالي، يمكن حســاب متوســط الشــدة 

الســنوي لحركــة المــرور18 لكل 24 ســاعة من 
خــالل تطبيــق معامــالت التحويل المشــتقة 

مــن نتائــج عمليــات العد اآللي.

الجــدول 2. مثال لجدول النطــاق الزمني للعد19 

اليوم في األسبوعالشهراليوم
فترات العد )الساعة(

8 ساعات في 4 ساعات
الليل

7-11األربعاءنيسان/أبريل5

21-135-17الخميسأيار/مايو5

14-18الجمعةحزيران/يونيو3

16-20األحدحزيران/يونيو12

16-20الثالثاءتموز/يوليو 12

21-75-11األحدتموز/يوليو17

13-17الخميسآب/أغسطس4

16-20األحدآب/أغسطس7

14-18الجمعةأيلول/ســبتمبر9

7-11الثالثاءتشرين األول/أكتوبر4

18. المتوسط السنوي 
المرور  لحركة 

اليومية.

 Handbook on .19
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 35.

بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن أن يبــدو جــدول العــد كما يلــي )مثال فقط(:
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عند تكرار عملّية العّد سنوّيًا، يجب تطبيق 
أخذ العينات لمدة أربع ساعات في األشهر 

نفسها، وفي أيام األسبوع نفسها، وفي 
األوقات نفسها كما في التعداد السابق، 

وذلك لضمان القدرة على المقارنة السليمة 
بين نتائج التعداَدين. 

من ناحية أخرى، يجب إجراء عمليات عد 
منفصلة لحركة المرور في كل اتجاه على الطرق 

السريعة والسّيارة20، وكذلك على الروابط الدولية، 
واألقسام التي َسّجل فيها التعداد السابق شدة 

مرور تتجاوز 3,500 مركبة لكل 24 ساعة، وعلى 
أقسام طريق مختارة يتم انتقاؤها بحسب 

أهداف اإلحصاء، وذلك للحصول على بيانات 
أساسية لتقييم سعة الطريق.

وقد يقتصر العد في يوم األحد على األقسام ذات 

حركة المرور المرتفعة نسبيًا، فمثاًل يمكن التركيز 
على األقسام التي سّجل فيها التعداد السابق 

حركة مرور شديدة )في يوم األحد أيضًا( تزيد 
عن 2,000 مركبة لكل 24 ساعة.

ولتحديد معامالت تحويل األرقام الناتجة عن 
عّينة إحصائّية من 4 ساعات إلى عّينة من 16 

ساعة، يوصى بإجراء عد 16 ساعة بين الساعة 
5.00 والساعة 21.00 على أقسام العد األساسية 

المختارة بما يعادل 3 في المائة تقريبًا من إجمالي 
أقسام العد. ويجب أن تكون فترات العد مماثلة 

لتلك المستخدمة في اإلحصاء القائم على عّد 
4 ساعات. وفي أقسام الطرق الدولية المختارة، 

يجب أيضًا إجراء العد في أثناء الليل )من الساعة 
21.00 إلى الساعة 5.00( إذا لم يتم تغطيتها 

بواسطة المعدات اآللية.

20. مــا يطلق عليه 
في بعض الدول 

الطريق  العربية 
وبالعامية  السريع 

األوتوستراد.

 Road Traffic .21
 Data: Collection

 Methods and
 Applications,

 Guillaume Leduc,
 JRC, EC, 2008,

p. 3.

مــن حيــث تحديــد مصــدر البيانات، يمكن تقســيم 
تقنيــات عــد حركــة المــرور إلــى فئتين: فئة 

األســاليب التدخليــة )Intrusive( وفئــة األســاليب 
 .)Non-intrusive( غيــر التدخليــة

األســاليب التدخليــة: وتتكون األســاليب 
التدخلية بشــكل أساســي من: مســجل بيانات، 

وجهــاز استشــعار يوضــع علــى جانــب الطريق أو 
عليــه. وفــي مــا يلــي وصف موجز لهذه األســاليب 

التدخليــة21، وبيــان لطــرق حســاب حجم حركة 
المــرور )مركبات-كيلومتــر(:

)1( العــّد اآللي
فــي عملّيــة العــّد اآللــي، يمكن االســتفادة من 

األســاليب التدخلّيــة التالية:
أنابيــب الطــرق الهوائيــة: يتم وضــع أنابيب 

مطاطيــة عبــر ممــرات الطريق الكتشــاف 
ــرات الضغــط التــي تحــدث عند مرور  تغيُّ

إطــار المركبــة فــوق األنبوب. يتم تســجيل 
نبــض الهــواء الناتــج ومعالجته بواســطة 

عــداد موجــود علــى جانب الطريــق. العيب 
الرئيســي لهــذه التقنيــة هــو أنهــا تغطي 

ممــرات محــدودة وكفاءتهــا تخضــع لظروف 
الطقــس ودرجــة الحــرارة وحركة المرور. 

قــد ال يكــون هــذا النظــام أيضــًا فّعااًل في 
قيــاس حــركات المــرور منخفضة الســرعة.
المستشــعرات الكهرو-ضغطيــة: توضــع 

المستشــعرات فــي أخــدود على طول ســطح 

الطريــق فــي الممــرات المراقبــة. والمبــدأ 
الــذي تعمــل بــه هــذه التقنيــة هــو تحويل 

الطاقــة الميكانيكيــة إلــى طاقــة كهربائيــة. 
فلــدى مــرور المركبــة يحصــل تغّيــر في 

شــكل المستشــعر الــذي ينتــج عنــه كثافــة 
كهرو-ضغطيــة تعــدل اإلشــارة الكهربائيــة 

المرســلة. ويتناســب اتســاع وتردد اإلشــارة 
طردّيــًا )directly proportional( مــع 

درجــة الشــكل المعــدل. ويمكــن اســتخدام 
هــذا النظــام لقيــاس الوزن والســرعة.

الحلقــات المغناطيســية: وهــي أكثــر 
التقنيــات التقليديــة المســتخدمة لجمــع 

بيانــات حركــة المــرور. يتــم تضميــن 
الحلقــات فــي بنيــة الطــرق وذلــك في 

تشــكيل مربــع يولــد مجــااًل مغناطيســيًا تمــّر 
المركبــات فوقــه. يتــم إرســال المعلومــات 
التــي تســتقرؤها هــذه الحلقــات إلــى جهــاز 

التعــداد الموجــود علــى جانــب الطريــق. 
بشــكل عــام، متوســط العمــر المتوقــع لهــذه 

التقنيــة قصيــر ألنــه يمكــن أن تتضــرر 
مــن مــرور المركبــات الثقيلــة، ولكنهــا مــن 
جهــة أخــرى ال تتأثــر بالظــروف الجويــة 

الســيئة. وقــد تــم نشــر هــذه التكنولوجيــا 
علــى نطــاق واســع في أوروبــا )وأماكن 

أخــرى( علــى مــدى العقــود الماضيــة. ومع 
ذلــك، قــد تكــون تكاليــف التنفيــذ والصيانــة       

باهظــة الثمــن.

)ب( مصــادر البيانات
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األساليب غير التدخلية: على صعيد آخر، تعتمد 
األساليب غير التدخلية 25 بشكل أساسّي على 

المالحظات عن بعد ومن خارج الطريق. وقد ظهرت 
مؤخرًا تقنيات جديدة تبدو واعدة جّدًا، منها26: 

األشعة تحت الحمراء )السلبية 
والنشطة(: يتم الكشف عن وجود المركبات 

وسرعتها ونوعها بناًء على طاقة األشعة 
تحت الحمراء المنبعثة من منطقة الكشف. 

تتمثل العيوب الرئيسية في أداء هذه 
التقنية بتأثرها بحالة الطقس السّيئ، 

والتغطية المحدودة للمسار.
أجهزة االستشعار المغناطيسية السلبية: 

تكــون المستشــعرات المغناطيســية مثبتة 
تحــت أو فــوق طبقــة الطريــق حيث تقوم 

ِبَعــّد المركبــات ونوعها وســرعتها. ومع 
ذلــك، فإّنــه فــي كثيٍر مــن الظروف، تجد 

أجهــزة االستشــعار صعوبــة فــي التمييز بين 
المركبــات المتقاربــة الحجــم والوزن.

رادار الميكروويــف: تســتطيع هــذه التقنية 
الكشــف عــن المركبــات المتحركــة وعن 

ســرعتها. حيــث يتــم تســجيل بيانــات العد 

   والســرعة وتصنيــف المركبــات. مــن أهــّم 
خصائــص هــذه التقنيــة أّن جهــاز الرادار ال 

يتأثــر بالظــروف الجوية.
الموجــات فــوق الصوتيــة والصوت 

الســلبي: ُتصــدر هــذه األجهــزة موجات 
صوتيــة الكتشــاف المركبــات وذلــك عن 
طريــق قيــاس وقت عودة اإلشــارة إلى 

الجهــاز. يتــم وضــع أجهــزة االستشــعار فوق 
الصوتيــة فــوق الممــر ولكــن يمكــن أن تتأثــر 
حينهــا بالحــرارة أو ســوء األحــوال الجوية. 
كمــا يمكــن وضــع األجهــزة الصوتية الســلبية 

بجانــب الطريــق ويمكنهــا جمــع البيانــات 
حــول المركبــات وســرعتها وتصنيفهــا. 

وبشــكل عــام، يمكــن أن تتأثــر هــذه التقنيــة 
أيضــًا بالظــروف الجويــة الســيئة )مثل 
درجــات الحــرارة المنخفضــة والثلوج(.

كشف صور الفيديو: تسجل كاميرات الفيديو 
أرقام المركبات ونوعها وسرعتها باستخدام 

تقنيات الفيديو المختلفة )على سبيل المثال: 
خط الرحلة والتتبع(. يمكن أن يكون النظام 

حّساسًا لظروف األرصاد الجوية أيضًا.

يمكن قياس السرعة بواسطة حلقات مزدوجة بمسافة معروفة متباعدة، أو بواسطة خوارزميات ذات حلقة واحدة بافتراض طول  أ. 
منطقة الكشف والمركبة.

يمكن لبطاقات الكاشف المتقدمة قياس التصنيف باستخدام “توقيع المركبة”. ب. 
التصنيف الذي يتم قياسه بواسطة أجهزة الكشف المغناطيسية يتطلب وحدتي استشعار. ج. 

يمكن ألجهزة الكشف باألشعة تحت الحمراء السلبية ذات القدرة على اكتشاف مناطق متعددة قياُس السرعة. د. 
.    يمكن توفير نوع البيانات.

ال يمكن توفير نوع البيانات.  X

الجــدول 3. نــوع البيانات المقدمة بواســطة تقنيات العد اآللي27
التصنيفالسرعةالعد/حجم حركة المرورنوع جهاز الكشف

 ب أالحلقة االستقرائية

 ج جمغناطيسي

أنابيب الطرق الهوائية

األشعة تحت الحمراء النشطة

 داألشعة تحت الحمراء السلبية

رادار الميكروويف



x xالموجات فوق الصوتية

الصوت السلبي

كشف صور الفيديو

25.  للحصــول على 
مزيــد من التفاصيل 

حول أجهزة 
الثابتة  االستشعار 

)على ســبيل المثال، 
التكنولوجيا  وصف 

الدقيقة، ومشكالت 
والتكاليف(،  الدقة، 

يمكن مراجعة 
التالي:  الموقع 

http://www.fhwa.
dot.gov/policy/

ohpi/travel/trav-
elpubs.htm.

 Road Traffic .26
 Data: Collection

 Methods and
 Applications,

 Guillaume Leduc,
 JRC, EC, 2008,

pp. 3-4.

 Road Traffic .27
 Data: Collection

 Methods and
 Applications,

 Guillaume Leduc,
 JRC, EC, 2008,

p. 4.

يوضح الجدول التالي بصورة ملّخصة أنواع البيانات التي توّفرها مختلف أنواع أجهزة الكشف:يوضح الجدول التالي بصورة ملّخصة أنواع البيانات التي توّفرها مختلف أنواع أجهزة الكشف:

https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/travelmonitoring.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/travelmonitoring.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/travelmonitoring.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/travelmonitoring.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/travelmonitoring.cfm
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)2(  العــّد اليــدوي
يبقــى العــّد اليــدوي الطريقــة األكثــر تقليدية في 

قيــاس حجــم حركــة المرور. في هــذه الحالة، 
يقــوم المراقبــون المدربــون بجمــع بيانــات المرور 
التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا بكفــاءة مــن خالل 

العــد اآللــي، ومنهــا علــى ســبيل المثال: معدل 
إشــغال )َمــلء( المركبــات، والمعلومــات حول 

المشــاة، وتصنيفــات المركبــات. ويمكــن فــي عملية 
العــّد اليــدوّي االســتفادة مــن بعــض التجهيزات غير 
أّن األســاس فيــه هــو وجــود العامل البشــرّي دائمًا. 

ومــن أكثــر المعــدات اســتخدامًا فــي العّد اليدوّي 
لوحــة العــد، ولوحــات العــد الميكانيكيــة، وأنظمة 

لوحــة العــّد اإللكترونية.

بخــالف العــد اآللــي للمركبــات، والذي يتــم بصفة 
آلية/تلقائية/أوتوماتيكيــة وطــوال الوقــت، فــإن 

العــد اليــدوي يتطلــب منهجيــة وخطــوات معينة. 
حيــث إنهــا تعتمــد علــى وجود شــخٍص )أو فريق( 

مهّمتــه تســجيل حركــة مــرور المركبــات أثناء 
مرورهــا. ويمكــن أن تكــون طريقــة جمــع البيانات 

هــذه مكلفــة مــن حيــث المــوارد البشــرية، ولكنها مع 
ذلــك ضروريــة، حيــث يتــم رصــد المركبات من عدة 

أوجــه ومســتويات وبشــكل منفصل28. وفــي كثير 
مــن األحيــان يتــم تخصيــص أكثر من راصد بشــري 

علــى تقاطعــات الطــرق بحيــث يقــوم كل منهم، 
وفــي الوقــت نفســه، برصــد حركــة اتجاهات المرور 

أو نــوع المركبــات أو عــدد الــركاب أو غيرهــا من 
األمــور المطلوبة.

ومــن األمثلــة علــى العــّد اليــدوي لحركة المرور: 
عــّد المركبــات عنــد التقاطعــات، وتقدير متوســط 

حركــة المــرور اليوميــة، وتقدير المتوســط الســنوي 
لحركــة المــرور اليوميــة. ويمكــن إجراء العّد 

اليدوي من قبل أي شــخص مؤّهل شــرط أن 
يكــون علــى علــم بالخطــوات المتبعة وذلــك لضمان 

دقــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا. ويعتمد العد 
والتصنيــف هنــا ببســاطة علــى الفحــص البصري 

واألحــكام اآلنيــة التــي تصدر عــن المراقبين 
الفردّييــن. وعــادة مــا يتم تســجيل البيانات 

باســتخدام أوراق العــّد أو باســتخدام العــدادات 
الميكانيكيــة )مــن قبيــل المعــدات الصغيــرة التي 

يمكــن حملهــا باليــد والمجّهــزة بعــداد ميكانيكّي(. 
وبالتالــي، بعــد جمــع البيانــات لفتــرة زمنيــة بصورة 

يدوّيــة، يتــم حســاب المجاميــع وتســجيلها في 
ورقــة بيانــات عاّمــة يمكــن إدخالهــا في جهاز 

الكمبيوتــر الحقًا.

فــي مواقــع التقاطعــات، يجــب عــد حركة المرور 
علــى كل جــزء محــّدد وتســجيلها بشــكل منفصل. 
ومــن المهــّم أيضــًا عــّد حركة المــرور على الطرق 

التــي تحتــوي علــى أكثــر من حــارة وتصنيفها 
بحســب اتجــاه تدفــق حركة المرور.

عــادة مــا يتــم إنشــاء فرق عّد خاّصــة لقياس 
حركــة المــرور الدائمــة فــي مواقــع مختلفة عبر 

شــبكة الطــرق خــالل فتــرة زمنيــة محددة. ويتم 
تحديــد مــدة العــد قبــل الشــروع بعملّية قياس 

حركــة المــرور )يتــّم تحديد المّدة بحســب 
غــرض االســتخدام النهائــي للبيانــات(. وتتم 

العمليــة برّمتهــا تحــت إدارة الفــرق المتخّصصــة 
)الموظفيــن الفنييــن( وذلــك لضمــان جمــع البيانات 

بشــكل فعال وســليم29.

 Traffic Data  .28
 Collection and

 Analysis, Roads
 Department,

 Botswana, 2004,
.p. 13

  Traffic Data .29
 Collection and

 Analysis, Roads
 Department,

 Botswana, 2004.
p. 14.

30. انظــر الجزء الخاص 
المتوسط  بتقدير 
لحركة  السنوي 

المرور اليومية في 
هذا الدليل.

فــي مــا يلــي تعريفــات بأهــم المفاهيــم المتعلقة 
بمنهجّيــة عــّد حركــة المرور:

نطــاق التعــداد: يعنــي تعييــن المــكان الذي يجب 
أن يتــم العــّد فيــه على شــبكة الطــرق، باإلضافة 
إلــى تحديــد الفتــرة الزمنيــة. عــالوة على ذلك، 
يجــب أن يتــم تقســيم الطــرق التــي يتم إجراء 

التعــداد عليهــا إلى أقســام محّددة ُتســّمى 
بـ«أقســام التعداد« أو »أقســام العّد«.

القســم )قســم العــّد(: هــو جزء مــن طريق يقع 
عــادًة بيــن تقاطعيــن أو بيــن نقطتيــن علــى الطريق 

بحســب تقســيمات شــبكة المــرور أو بيــن نقطتي 
تعــداد )يــدوي أو آلي(. 

شــّدة حركــة المــرور: مقيــاس يحــدد مقدار حركة 
المــرور التــي تمــر عبــر نقطــة ما علــى الطريق 

خــالل فتــرة زمنيــة محددة مســبقًا. وتعني 
عــادة المتوســط الســنوي لحركــة المــرور اليومية 
)AADT(30، وهــو متوســط عــدد المركبــات التي 

تجتــاز نقطــة محــددة فــي قســِم عــدِّ معين كل يوم 
)24 ســاعة( علــى مــدى عام كامل.

أنــواع الطــرق: ُيصّنــف كل بلــد شــبكة الطــرق 
الخاصــة بــه بطريقــة مختلفــة. لذلــك مــن الصعــب 

جــدًا التوّصــل إلــى اتفــاق حــول المصطلحــات 
بيــن كّل البلــدان. ولكــن، ســيكون مــن المفيــد 

للغايــة أن يتــم فــي المســتقبل تطويــر وصــف أو 

)ج( التعريفــات والتصنيفات
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تعريــف عــام علــى المســتوى الدولــي - إذا كان 
.31 ذلــك ممكنًا

بصــورة عاّمــة، وتبعــًا لمعجم إحصــاءات النقل32، 
يتــم تصنيــف الطــرق وفقــًا لثالثة أنــواع قابلة 

للمقارنــة دوليًا:

.33)Motorway( الطريق الســّيارة

طريــق داخــل منطقة ســكنية.

طريــق خــارج منطقــة مبنية )طرق ســريعة، 
»طــرق 2 + 1«34 وغيرهــا(.

وبالتالــي، مــن أجــل الحصول علــى معلومات 
كاملــة عــن شــدة حركــة المرور علــى الطريق، 

يوصــى بإجــراء عــد لحركــة المرور على:
جميع أقســام الطرق الســّيارة المتجانســة.

.)Road Express( 35الطــرق الســريعة
الطــرق الرئيســية )طــرق مــن الفئة األولى 

والفئــة الثانيــة بحســب تصنيــف الطرق 
المســتخدم علــى مســتوى كل بلــد36(.

مقاطع مختارة من الطرق اإلقليمية األخرى 
)الفئة الثالثة، إن وجدت، بحسب تصنيف 

الطرق المستخدم على مستوى كل بلد(.

اإلطار 6. تصنيف الطرق في جمهورية التشــيك37

تصنــف الطــرق فــي جمهوريــة التشــيك علــى أنهــا إّمــا طرق ســريعة وإّما طرق من الدرجة األولى أو 
الثانية أو الثالثة. يتم إجراء تعداد حركة المرور كّل خمس ســنوات على جميع أقســام الطرق الســريعة 
والطــرق مــن الدرجــة األولــى والدرجــة الثانيــة وعلى أقســام مختارة من طرق الدرجــة الثالثة حيث يتم 
تغطيــة مــا يقــرب مــن 10 إلــى 15 فــي المائــة مــن جميع أقســام العد على طرق الدرجة الثالثة. ويســتخدم 

نفــس التصنيــف في جمهورية ســلوفاكيا.

اإلطــار 7. تصنيــف الطرق في المملكة المتحدة38

مــن دون األخــذ بعيــن االعتبــار الطــرق الســريعةأ التــي لهــا وضع قانوني خاص، تقع جميــع طرق المملكة 
المتحــدة ضمــن الفئات األربع التالية:

	 الطــرق A – وهــي الطــرق الرئيســية المصممــة لتوفيــر روابــط نقــل واســعة النطاق داخــل أو بين المناطق.
 A وهــي الطــرق المخصصــة لربــط مناطــق مختلفــة، ولتغذيــة حركــة المرور بين الطرق – B الطــرق 	

والطرق األصغر على الشــبكة.
	 الطــرق المصنفــة غيــر المرقمــة – وهــي الطــرق األصغــر المصممــة لربــط الطرق غيــر المصنفة معًا بالطرق 

A وB، وغالبــًا مــا تربــط هــذه الطــرق منطقــة ســكنية أو قريــة ببقية الشــبكة. وُتعرف أحيانًا بشــكل غير 
.C رســمي باسم الطرق

	 طــرق غيــر مصّنفــة – وهــي طــرق محليــة مخصصــة لحركــة المرور المحلية. تقــع الغالبية العظمى )60 
فــي المائــة( مــن الطــرق في المملكة المتحــدة ضمن هذه الفئة.

أ.  يتــم تصنيــف الطــرق الســريعة علــى أنهــا طــرق خاصــة - طــرق يتــم فيهــا حظــر أنــواع معينة من حركة المرور. وتم تحديــد هذا التصنيف 
بموجب القانون.

اإلطــار 8. فئات المركبات ـ االتحاد األوروبي39

الفئــات الرئيســية للمركبــات المعتمــدة فــي إطار االتحاد األوروبي هي:
الفئــة M: المركبــات التــي تنقل الركاب.	 
الفئــة N: المركبــات التــي تنقل البضائع.	 
الفئــة L: المركبــات ذات العجــالت الثنائيــة والثالثيــة والدراجات الرباعية.	 
الفئــة T: الجــرارات الزراعيــة وتلك الخاصــة بالغابات ومقطوراتها.	 

يتــم تصنيــف المركبــات التــي تنتمــي إلــى الفئة M أو N على أنها:
مركبــات المهــام الخفيفــة )مركبات الركاب والشــاحنات الصغيرة(.	 
المركبــات الثقيلــة )الشــاحنات والحافالت والباصات(.	 

 Handbook on Statistics on  .31
 Road Traffic, Methodology

 and experience, UNECE,
2007, p. 32.

 Glossary for Transport Statis-.32
 tics-5th Edition, UNECE, ITF,
EUROSTAT, 2019, pp. 33-35.

33. ما يطلق عليه في بعض الدول 
العربية الطريق السريع وبالعامية 
األوتوستراد، وهو مصمم خصيصًا 

لحركة السير السريعة، حيث أّن 
الطرق السّيارة ال تتفرع إلى 

أماكن تقع على جوانبها، وتكون 
هذه الطرق مزودة، عدا عن بعض 
النقاط، بطرقات خاصة للمركبات 
في كال اتجاهي الحركة. ويكون 

مسارا الحركة منفصيلن أحدهما 
عن اآلخر إما بواسطة مساحة 
فاصلة غير معّدة لحركة السير 

أو بوسائل أخرى على نحو 
استثنائي. وال تقطع الطريق 
السيارة عند أي مستوى أي 

طريق أخرى، أو أي سكة حديد 
أو طريق ترام، أو معبر للمشاة. 

ُتجّهز هذه الطرق بإشارات 
المرور الخاّصة بالطريق السريعة 
والمخصصة لفئات محددة من 

المركبات اآللية. انظر المزيد من 
الشروحات المرفقة بالصور في 

 Glossary for :المصدر نفسه
 Transport Statistics, 5th

edition.
34. نوع من الطريق، يتكون من 

مسارين في اتجاه واحد ومسار 
في االتجاه اآلخر، يتناوبان عادًة 

كل بضع كيلومترات للسماح 
بالتجاوز الدوري في كال 

االتجاهين.
د  35. الطريق السريع طريق مشيَّ

خصيصًا للمرور السريع للمركبات 
اآللية من دون خدمة المناطق 

المتاخمة. ويمكن الوصول إلى 
الطريق السريع فقط من ملتقيات 

الطرق أو التقاطعات الخاضعة 
د بالفتات تشير  للمراقبة، وهو مزوَّ

ص  إلى أنه طريق سريع ومخصَّ
نة من المركبات  لفئات معيَّ

اآللية البرية؛ كما وُيحظر توقف 
المركبات أو ركنها على مساره. 

)انظر المزيد من الشروحات مرفقة 
 Glossary :بالصور في المصدر

 for Transport Statistics,
)5th edition. من خالل هذا 

التعريف وتعريف الطريق السّيار 
)انظر الهامش 37(، نالحظ أن 

هناك اختالفًا ما بين هذين 
النوعين من الطرق يتمّثل تحديدًا 

في أّن الطرق السيارة هي 
طرق ذات اتجاهين منفصلين 

وال يتالقيان أبدًا )اتجاه للذهاب 
واتجاه للعودة( واليمكن الولوج 

إلى أحد المسارين أو الخروج 
من أي منهما إال من خالل 

مداخل ومخارج محددة حيث 
توضع عالمات للتنبيه واإلشارة 

إلى هذه المداخل والمخارج 
على امتداد عدة مسافات قبل 

الوصول إليها )مثاًل: الفتات تشير 
إلى أقرب مخرج على مسافات 
5 كلم، 1 كلم،800  متر، 200 

متر...(.
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أنــواع المركبــات: تؤّثــر أنــواع مركبات الطرق 
الفرديــة علــى بنيــة الطريــق وال ســّيما ما تتســّبب به 
مــن تــآكٍل للطريــق. وهــي بذلك تؤثر علــى متطلبات 

التخطيــط العرضــي وتصميــم القدرة االســتيعابية 
للمســار. لذلــك، يجــب أن يعالــج التعداد أنواع 

المركبــات المختلفــة بشــكل منفصل.

تبعًا للممارسات الجيدة في مجال عد حركة المرور، 
يجب عد جميع المركبات من الفئات التالية40:

الفئــة )أ(: المركبــات ذات المحــركات التــي ال تزيد 
عــن 3 عجــالت )دراجــات نارية مــزودة بمركبات 

جانبيــة أو بدونهــا، بمــا فــي ذلك الدراجات 
البخاريــة والدراجــات ثالثيــة العجالت(؛

الفئــة )ب(: مركبــات الــركاب والبضائــع الخفيفة 
)المركبــات التــي ال تزيــد عــن تســعة مقاعــد بما 
فــي ذلــك مقعــد الســائق، والشــاحنات الخفيفة 

التــي ال يزيــد وزنهــا عــن 3.5 طــن كحد أقصى(. 
يتــم تســجيل مركبــات الــركاب والبضائــع الخفيفة 

علــى هــذا النحــو، بغــض النظــر عّمــا إذا كانت مع 
أو بــدون مقطــورات، بمــا في ذلــك الكرفانات 

والمركبــات الترفيهيــة؛
الفئة )ج(: مركبات البضائع )الشــاحنات التي 

يزيد وزنها األقصى المسموح به عن 3.5 طن، 
والشاحنات ذات المقطورات الواحدة أو أكثر،
والجرارات ذات المقطورات نصف المقطورة،

والجرارات ذات المقطورات الواحدة أو 
أكثر،والجرارات بدون مقطورات( والمركبات 
الخاصة )الجرارات الزراعية، والبكرات ذاتية 

الدفع، والجرافات، والرافعات المتحركة، ودبابات 
الجيش وغيرها من المركبات اآللية على الطرق 

غير المحددة في فئة أخرى(؛

الفئــة )د(: الحافــالت والباصــات والترولي باص.

36.  فــي ما يخص الطرق، 
ليــس هناك تصنيف 

موحد على المســتوى 
الدولــي. حيث إن لكل 

بلــد تصنيفًا خاصًا به 
ويكون مرتبطًا في 

بالتنظيم/ العادة 
التقسيم اإلداري الخاص 

بهــذا البلد. وبالتالي 
تكون الطرق مقســمة 
إلــى فئتين أو ثالث أو 
حتى أربع بحســب كل 
بلــد )مثاًل في المغرب 

الطرق مقّسمة إلى 
طرق وطنية )الفئة 

األولى(، جهوية )الفئة 
الثانيــة( وإقليمية )الفئة 

الثالثة((.
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https://ec.europa. .39
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 Methodology and
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42.  مــا يطلــق عليه في بعض 
الــدول العربية الطريق 

وبالعامية  السريع 
األوتوستراد.

فــي الحالــة المثالّيــة، الممارســة الفضلــى لعمليــة عّد 
حركــة المــرور تقتضــي إجــراء تعــدادات على مدى 

أطــول فتــرة ممكنــة. هــذا، بالطبــع، ينطبق على 
العــد اليــدوي فقــط ألّن العــد اآللي مــن الممكن 

إجــراؤه بشــكل مســتمر حيث يقــوم بتوفير 

البيانــات علــى مــدار الســنة. مــن ناحيــة، كلما كانت 
العينــة اإلحصائيــة أكبــر مــن حيــث الوقت الذي 
يتــم تغطيتــه، زادت موثوقيــة البيانــات الواردة 

مــن العــد اليــدوي. مــن ناحية أخــرى، يجب مراعاة 
مــا يتطلبــه ذلــك مــن موارد مالية وبشــرية41.

)د( النطــاق الزمني

تتــّم عملّيــة عــّد حركــة المرور لــكل أنواع وفئات 
المركبــات الوطنيــة واألجنبيــة حيــث إّنــه ليس من 

الممكــن عــادًة فصــل المركبات بحســب جنســّيتها 
)أي بحســب البلــد الــذي تــم تســجيلها فيــه(. وبهذا، 

ستشــمل عملّيــة عــّد الكيلومتــرات المقطوعــة 
بالمركبــة، بنــاًء علــى عــد حركــة المرور، كاّلً من 

حركــة المــرور الوطنيــة واألجنبيــة على حّد ســواء.
مــن البديهــّي أّنــه ليــس مــن الممكن أبدًا إجراء 

عمليــات العــد علــى كل الطــرق فــي البالد. لذلك 

يجــب اختيــار مواقــع العــد لتكون عّينــة إحصائية 
معّبــرة، مــع مراعــاة خصائــص الطريق والمرور 

لكل قســم.

وتتــم عمليــات عــد حركــة المــرور علــى الطــرق 
الســيارة42 والطــرق الرئيســية إمــا لبلــد بأكملــه 

أو لمناطــق محــددة فيــه )إذا لــزم األمــر 
وألســباب إداريــة(. كمــا أّنــه يمكــن القيــام بذلــك 

نــة لشــبكة         بالنســبة إلــى الطــرق األخــرى المكوِّ
الطــرق الوطنيــة.

التغطية )ه( 

iStock.com/chuyu

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/vehicle-categories_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/vehicle-categories_en
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/vehicle-categories_en
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حســاب حجــم حركــة المــرور على الطرق 
)مركبات-كيلومتــر(44

يتــّم حســاب الكيلومتــرات المقطوعــة مــن ِقبل 
المركبــات فــي إجمالــي حركــة المــرور من خالل 

معادلــة بســيطة، حيــث يتم ضرب المتوســط 
الســنوي لحركــة المــرور اليوميــة مــن كل مقطع 

طريــق فــي طــول القســم المعني. المجمــوع الكلي 
هــو إجمالــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة على 

شــبكة الطرق.

إجمالــي المركبات-الكيلومتــرات المقطوعــة:

حيث: 

AADT: متوســط حركــة المــرور اليومية الســنوية 
)مركبات(.

n: إجمالــي عــدد أجــزاء الطريق.
S: القســم الفعلــي.

L: طــول الجــزء )كيلومترات(.
365: عــدد األيام في الســنة.

يمكــن حســاب حجــم حركــة المــرور )معبرًا عنه 
بوحــدة »مركبات-كيلومتــرات«( علــى الطرق 

الرئيســية لبلــد بأكملــه أو للمناطــق المحــددة 
فيــه )بحســب الظــروف اإلداريــة(. ولكن من 

المستحســن بشــكل عــام إجــراء عــد حركة المرور 
علــى جميــع - أو علــى األقــل معظــم - الطرق 

الســيارة45 والطرق الســريعة والطرق الرئيســية.

اإلطــار 9. عد حركة المرور في كرواتيا43

يعتمــد حجــم حركــة المــرور علــى الطــرق فــي جمهوريــة كرواتيا، والذي يتم تقّديره بالنســبة إلى شــبكة الطــرق اإلجمالية، على 
البيانــات التــي يتــم جمعهــا بواســطة عــدادات حركــة المــرور اآلليــة المثبتة على شــبكة الطرق الوطنية والطرق الســريعة. تكون 

عــدادات المــرور ثابتــة ومحمولــة، أي إّنهــا تفيــد فــي عملّية عد حركة المــرور الدائمة والمؤقتة.

تــم تركيــب عــدادات ثابتــة للعــد اآللــي الدائــم لحركــة المــرور في مواقع مختارة على امتداد شــبكة الطــرق الوطنية. ومع تقّدم 
اإلمكانــات وتراكــم التجربــة، زاد عــدد العــدادات وتــم تغييــر العدادات القديمة واســتبدالها بأخرى جديدة. 

والمقصــود بالعــد الدائــم هــو العــد المســتمّر واليومــي فــي موقــع قســم الطريــق المحدد، ويتم تنفيذ العّد الدائم على مدار الســنة 
وهــو يغطــي حركــة المــرور فــي كال االتجاهيــن )فــي فتــرات أخــذ العينــات التي عادة ما تكون مدتهــا 60 دقيقة(. وبالتوازي، يتم 

تنفيــذ العــّد المؤقــت علــى أقســام أخــرى ال تغطيهــا عــدادات دائمــة. ولهذا الغرض، يتم اســتخدام األجهــزة المحمولة في فترات 
مجدولــة )محــددة التواريــخ مســبقًا( للحصــول علــى عينــة تمثيليــة كأســاس للتقديــرات. وفي كل عام يتــم تضمين ثلث إجمالي 

مواقــع العــد المؤقتة في العد.

اســتنادًا إلــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا، يتــم إجــراء تقديــرات حجم حركة المرور ألقســام الطريــق بالقرب من مواقع العدادات 
الثابتة.

يتــم اســتخدام أنظمــة خاصــة لعــد حركــة المــرور فــي المرافــق التي يجب دفع رســوم محددة لعبورها )تدير هذه الطرق ســلطات 
الطرق الســريعة الكرواتية، مثل الطريق الســريع رييكا-زغرب والطريق الســريع زغرب-مســيلج، وســلطات العّبارات المحلية 
)Jadrolinija وRapska plovidba((. تتــّم معالجــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا وتضمينهــا فــي التحليل حيــث تتم مقارنتها 

بالبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن عــدادات حركة المرور التلقائية فــي الطرق الكرواتية.

تحتوي شبكة الطرق الوطنية على 148 عدادًا أوتوماتيكيًا ثابتًا للعد المستمر لحركة المرور، بما في ذلك 64 جهازًا جديدًا. يتم 
العد المؤقت لحركة المرور من خالل 94 عدادًا متنقاًل. يتم تغطية حركة المرور على الطرق السريعة من خالل 92 موقعًا، بينما 

يتم أخذ بيانات حركة المرور على 25 خطًا من خطوط العبارات.

= 365  x        AADTS  x  LS

S = 1

n
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45. مــا يطلق عليه 
في بعض الدول 

الطريق  العربية 
وبالعامية  السريع 

األوتوستراد.

)و( طرق الحساب
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تتطلــب الطــرق اإلقليميــة46 األخــرى نهجــًا مختلفًا 
ألن العــد يتــم إجــراؤه عــادًة علــى مــا يقرب من 10 
إلــى 20 فــي المائــة مــن إجمالي طــول هذه الطرق. 

وعليــه، فــإن حســاب المركبات-الكيلومتــرات 
يعتمــد علــى نتائج الحســاب نفســه فــي التعداد 
الســابق )عــادة مــا يرجــع التعــداد القديم إلى 5 

ســنوات مضــت( وعلــى معامــل نمــّو حركة المرور، 
المقــّدر بحســب المنطقــة ونــوع المركبــة، والذي 
يمثــل الزيــادة فــي حركــة المرور فــي الفترة من 

آخــر تعــداد حتــى العــام الذي تــم فيه إجراء 
التعــداد الجديــد. ويتــم بعــد ذلك حســاب القيمة 

الناتجــة لــكل منطقــة بضــرب عــدد المركبات-
كيلومتــرات مــن التعــداد الســابق بعامــل النمو.

عــادة مــا تكــون الطــرق الســيارة مجهــزة بعــدادات 
أوتوماتيكيــة تغطــي كامــل أقســام العــّد. 

وبالتالــي، يتــم حســاب حجــم حركــة المــرور 

)معبــرًا عنــه بوحــدة »مركبات-كيلومتــرات«( 
علــى الطــرق الســيارة بوصفــه مجمــوع كل 

المركبات-الكيلومتــرات المحســوبة لــكل قســم 
مــن أقســام التعداد.

بالنســبة إلــى الطــرق الرئيســية األخــرى )مع األخذ 
فــي االعتبــار التقســيم اإلضافــي للطرق بحســب 

كل بلــد(، يغطــي تعــداد حركــة المــرور عادًة ما 
يقــرب مــن الطــول الكامــل للطرق، حيــث يمكن 
حســاب المركبة-الكيلومتــرات بطريقــة مماثلــة 

للطــرق الســيارة. أواًل، يتــم تحديــد مجمــوع عدد 
المركبة-الكيلومتــرات المحســوبة لــكل قســم 

مــن أقســام التعــداد، ثــم يتم ضــرب النتيجة في 
حاصــل قســمة الطــول الحقيقــي للطريــق والطول 

الكلــي )مجمــوع( ألقســام التعداد.
ولمزيــد مــن التفاصيــل حول طرق الحســاب، 

يمكــن الرجــوع إلــى المرفق 1.

اإلطار 10. إنتاج إحصاءات ومؤشــرات حول حركة المرور في بريطانيا47

تقــوم وزارة النقــل بجمــع بيانــات حركــة المــرور إلنتــاج إحصاءات عن حجم حركــة المرور على الطرق 
في بريطانيا. ويتم نشــر إحصاءات موجزة عن حركة المرور على أســاس ســنوي وربع ســنوي على 

.https://www.gov.uk/government/collections/road-traffic-statistics  :الرابــط التالي

ويمكــن االطــالع علــى نمــوذج لتقديــر حركة المرورعلى الطرق باســتخدام أداة رســم الخرائــط التفاعلية 
.https://roadtraffic.dft.gov.uk :عبــر الرابط التالي

 .)A وتتوفر البيانات لكل تقاطع )أو وصلة( على شــبكة الطرق الرئيســية )الطرق الســريعة والطرق
وتتوفــر البيانــات أيضــًا لعّينــة النقــاط علــى شــبكة الطــرق الفرعية )B وC والطرق غيــر المصنفة( والتي 
يتــم عّدهــا فــي كل عــام. ويتــم اســتخدام هــذه األعــداد إلنتاج تقديرات لنمو حركــة المرور على الطرق 

الفرعية.

يتــم إنتــاج البيانــات فــي كل عــام، وتكــون فــي ثالثة أشــكال: )أ( بيانات العــد اليدوي الخام التي تم 
جمعهــا بواســطة العّداديــن المدّربيــن؛ )ب( المتوســط الســنوي لحركــة المرور اليوميــة لنقاط العد على 

الطــرق الرئيســية والطــرق الفرعيــة؛ )ج( بيانــات المرور للطرق الرئيســية فقط. 

وعــادًة، تتوفــر المالحظــات التوضيحيــة )البيانــات الوصفيــة( لكل مجموعــة بيانات، وثّمة أيضًا 
مالحظــات مجّمعــة عــن مجمــل البيانــات. كمــا يتوفــر وصــف لكيفية إنتاج تقديرات حركة المرور الســنوية 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-  علــى الرابط التالي:
ment_data/file/270083/contents-page.pdf

46.  قد تختلف التســمية 
مــن بلد آلخر. لكن 

بهذا  المقصود 
النــوع من الطرق هو 

الطرق التي تربط 
مــا بين أجزاء داخل 
كل جهة/منطقة/

إقليم/محافظة/
والية، وذلك بحسب 

التنظيم اإلداري 
المروري لكل بلد. 

الطريق  ويتفرع 
اإلقليمي من 

طريقين رئيســيين، أو 
يؤدي إلى طريقين 

ويشمل  رئيسيين، 
امتداد الطريق داخل 

التجمع.

https://data. .47
gov.uk/data-

set/208c0e7b-
353f-4e2d-8b7a-

1a7118467acc/
gb-road-traffic-

counts

https://www.gov.uk/government/collections/road-traffic-statistics
https://www.gov.uk/government/collections/road-traffic-statistics
https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-6.053/basemap-regions-countpoints
https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-6.053/basemap-regions-countpoints
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/about/statistics
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/about/statistics
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/about/statistics
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
data.gov.uk/dataset/208c0e7b-353f-4e2d-8b7a-1a7118467acc/gb-road-traffic-counts
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تعتمــد قــراءة عداد المســافات على الســجالت 
العاديــة التــي توّثــق المســافات المقطوعة بشــكل 

تراكمــّي لغالبيــة المركبــات، ممــا يجعل حســاب 
عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة دقيقــًا خــالل فترة 

زمنيــة معينــة. فــي عمليــات الفحــص المنتظمة 
علــى المركبــات، يتــم تحديد متوســط المســافة 

التــي تقطعهــا المركبــات ثــم يتــم ضربهــا في عدد 
المركبــات التــي تــّم فحصها48.

فــي مــا يلــي الخصائــص الرئيســية لهــذه المنهجّية:
يتــم حســاب الكيلومتــرات المقطوعة 

بواســطة كل مركبــة فــي فتــرة محددة، ثم 
يتــم تحويــل هــذا الرقم إلــى كيلومترات 

مقطوعــة فــي اليــوم. ويتم اســتخدام الفترة 
الواقعــة بيــن االختباريــن كفتــرة قياس؛ 

وفــي حــال عــدم التمّكن من أخذ حســاب 
الكيلومتــرات المقطوعــة خــالل الفترة 

المحــددة، فإّنــه يتّم اســتخدام عمــر المركبة 
كحــل بديل.

يتــم حســاب متوســط الكيلومتــرات في 
اليــوم لجميــع المركبــات المعنيــة، ويتم 

ضــرب هــذا الرقم في عــدد المركبات 
المســجلة مــن نفــس النــوع. يعطــي هذا الرقم 

حجــم حركــة المــرور اليوميــة )مركبات-
كيلومتــرات فــي اليــوم( ويمكــن تحويل 

الحاصــل إلــى حجــم حركة مرور ســنوي عن 
طريــق الضــرب في عدد أيام الســنة.

تغّيــر الكيلومتــرات الســنوية لــكل مركبة

إذا كانــت حركــة المــرور الســنوية لــكل مركبة

 مســتقرة علــى مــر الســنين، فــإّن الحســاب يعطي 
تقديــرًا صحيحــًا. مــن ناحيــة أخــرى، إذا كان هناك 

تغييــر فــي حركــة المرور الســنوية لــكل مركبة، 
فإّنــه يمكــن أن يكــون تقديــر حركــة المرور لســنة 

معينــة أدّق إذا مــا أِخــذ هــذا التغييــر فــي االعتبار 
عنــد االحتســاب. ويمكــن كذلــك تقدير حركة 

المــرور الســنوية علــى مــر الســنين إما مباشــرة من 
بيانــات االختبــار أو مــن مصادر أخرى.

توزيــع الكيلومتــرات المقطوعــة حتــى اختبار 
الصالحيــة األول للســير

عــادًة مــا تكــون مركبات الركاب والشــاحنات 
الصغيــرة مســتحقة ألول اختبــار صالحيــة للســير 
علــى الطريــق بعــد أربع ســنوات أو خمس ســنوات 

)اعتمــادًا علــى قوانيــن كل بلــد(. ويتــم تطبيق 
هــذا الحــد األدنــى مــن المتطلبات فــي العديد من 
البلــدان. هــذا يعنــي أن الكيلومتــرات المقطوعــة 

خــالل الســنوات األولــى مــن عمر المركبــة ال يمكن 
توزيعهــا مباشــرة علــى ســنوات محددة. ومن 
الحقائــق المثبتــة أن المركبــات الجديــدة يتــم 

قيادتهــا أكثــر مــن المركبــات القديمة.

إذا كان اتجــاه متوســط الكيلومتــرات الســنوية 
مــن المركبــات الجديــدة إلــى المركبــات القديمة 
معروفــًا مــن مصــادر أخــرى، حينهــا يجب توزيع 

الكيلومتــرات المقطوعــة خــالل الســنوات األولى 
علــى كل ســنة وفقــًا لذلــك. فــي حاالت أخرى، 

يمكــن توزيــع الكيلومتــرات وفقــًا للنتائــج المســتقاة 
مــن البلــدان األخــرى أو يمكــن حتى أن ُتنســب 
البيانــات إلــى كل عــام مــن دون أي تعديالت.

2. عداد المسافات

48.   بتصــرف من المصدر: 
 Handbook on
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
UNECE, 2007.

 Handbook on .49
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 18.

)أ( وصف عــام للمنهجية

يمكــن حســاب الحجــم اإلجمالــي لحركة المرور 
التــي تعّبــر عــن حركــة مركبــات الطــرق الوطنية من 

خــالل قــراءة عداد المســافات خــالل اختبارات 
الصالحيــة للســير علــى الطرق. الحســابات 

األساســية لهــذه العمليــة تتــم عبــر تحديد متوســط 
المســافة التــي تقطعهــا المركبــات التــي تــم فحصها 

ثــم ضربهــا فــي عدد مركبات الطرق )أســطول 
مركبــات الطرق(49.

ثّمــة مصــدران أساســيان للبيانــات لحســاب 
إجمالــي كيلومتــرات المركبــات مــن خــالل 

قــراءة عــداد المســافات:

قــراءة عداد المســافات مــن االختبارات 
الدوريــة لصالحية الســير.

المعلومــات عــن أســطول المركبــات، ويفضل 
أن تكــون هــذه المعلومــات من ســجل 

المركبــات الوطني.

فــي هــذا اإلطــار، من المهّم إنشــاء رابط مــن مركبة 
إلــى مركبــة بيــن الســجلين، وهــو ما يكــون غالبًا 

رقــم لوحــة تســجيل المركبة.

)ب( مصــادر البيانات
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يمكــن أن تســتند الحســابات إلــى قــراءة عداد 
المســافات إلجمالــي أســطول المركبــات أو من 

خــالل عينــة منــه فقــط. حيــث إنه فــي حالة عدم 
توفــر قــراءة عداد المســافات لجميــع المركبات، 
يمكــن أن يعتمــد حجــم حركــة المــرور علــى عينة 

مــن ســجل المركبات.

ومــع ذلــك، إذا كانــت هــذه هــي الحــال، فإّنــه 
يجــب تطبيــق الطريقــة الصحيحــة ألخــذ 

العينــات والترجيــح بينهــا. وأفضــل طريقــة 
ألخــذ العينــة هــي تقســيمها إلــى طبقــات علــى 
أســاس عــدة خصائــص للمركبــة؛ علــى ســبيل 

المثــال: نــوع المركبــة وســنة التســجيل األولــى 
وفئــة الــوزن ونــوع الوقــود. ويمكــن حســاب 
متوســط الكيلومتــرات الســنوية لــكل طبقــة 

ثــم ضربــه فــي متوســط أســطول المركبــات فــي 
الطبقــة ذات الصلــة.

فــي الحــاالت المبّينــة أدنــاه، ثمة حاجة 
إلــى مصــادر بيانــات أخرى إلجــراء عمليات        

الضبــط والتصحيح.

المركبــات الوطنيــة التــي تســافر إلى الخارج
تعطــي الحســابات المســتندة إلــى قــراءة 

عــداد المســافات إجمالــي عــدد الكيلومتــرات 
المقطوعــة داخــل األراضــي الوطنيــة وخارجهــا. 

وغالبــًا مــا يكــون مــن المهــم التمييــز مــا بيــن 
االثنيــن، وفــي هــذه الحالــة يجــب اســتخدام 

مصــادر بيانــات إضافيــة.

ومــن مصــادر البيانــات اإلضافيــة لحركة الركاب

إحصــاءات الســياحة حول المســافرين 
الوطنيين.

معلومــات مــن دول أخــرى حول األجانب 
في بالدهم.

معلومــات مــن مســوحات الســفر الوطنية 
)فــي الغالــب علــى أراضي الدولــة المعنية 

فقط(. 

يجــب طــرح هــذه المجاميــع من الحجــم اإلجمالي 
لحســاب الكيلومتــرات المقطوعــة فــي الخارج.

مصــادر بيانــات إضافيــة لحركــة البضائع

يمكــن أن يعتمــد التوزيــع بيــن حركــة المرور 
الوطنيــة والدوليــة للشــاحنات والجرارات 

والمركبــات الخاصــة على دراســات ســجل الرحلة. 
بالنســبة إلــى المركبــات األخــرى ثّمــة حاجة إلجراء 

دراســات اســتقصائية خاصة.

المركبــات األجنبيــة التــي تســافر علــى 
األراضــي الوطنيــة

إذا كان ال بــد مــن تقديــر الكيلومتــرات المقطوعــة 
علــى األراضــي الوطنيــة بواســطة مركبــات أجنبية، 

فإّنــه يجــب اســتخدام مصــادر بيانات أخرى.

مصــادر بيانــات أخــرى لحركة الــركاب األجانب
إحصــاءات الســياحة حول المســافرين 

األجانب.

معلومــات مــن دول أخــرى حول الســفر إلى 
الخارج.

مصــادر بيانــات أخــرى لحركــة البضائع

يمكــن أن يعتمــد التوزيــع بيــن حركــة المرور 
الوطنيــة والدوليــة للشــاحنات والجرارات 

والمركبــات الخاصــة على دراســات ســجل الرحلة. 
أمــا للمركبــات األخــرى فهنــاك حاجة إلجراء 

دراســات اســتقصائية خاصة.

عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة حتــى أول 
عمليــة فحــص

فــي بعــض البلــدان، ُيجــرى أول اختبــار لصالحية 
الســير علــى الطريــق بعــد أربع ســنوات للمركبات 

والشــاحنات الصغيــرة الجديــدة. وهــذا يعنــي أنه ال 
توجــد معلومــات عــن الفترة الســابقة علــى الفحص 

األول. لذلــك مــن الضــروري هنــا تقدير المســافة 
الســنوية المقطوعــة للمركبــات الجديــدة. يجــب 

أيضــًا تقديــر توزيــع الكيلومتــرات المقطوعــة خالل 
الســنوات األولــى من عمــر المركبة.

يفضــل إجــراء مســوحات خاصة تغطي اســتخدام 
المركبــات الجديــدة. وفــي حــال عــدم توفر مثل 

هــذه المســوحات، يمكــن إجــراء التقديرات 
باالســتناد إلــى أنمــاط القيــادة الســائدة للمركبات. 

ويمكــن أيضــًا تقديــر المســافة الســنوية المقطوعة 
بيــن عمليتــي معاينــة تغطيــان فتــرة زمنيــة تبلغ 

عاميــن أو أكثر.

يجــب اســتخالص البيانــات المتعلقــة بحركة 
المــرور الخاّصــة بالمركبــات غيــر الخاضعــة الختبار 

صالحيــة الســير علــى الطريــق مــن مصادر أخرى.
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 كمــا يجــب أيضــًا الحصــول على إحصاءات حول 
حركــة المــرور الخاصــة بالمركبــات التي ال تحتوي 
على عدادات مســافات )مثل المقطورات وشــبه 

المقطــورات والدراجــات( من مصادر أخرى.

ال تســمح قراءات عداد المســافات بأي ربط 
بالبيانــات الجغرافيــة فــي مــا يتعلق بمكان قطع 

المســافات. بســبب هذا العيب، يتم اســتخدام 

مصــادر البيانــات األخرى لتقدير عــدد الكيلومترات 
المقطوعــة بحســب المنطقــة أو فئــة الطريق. من 
ناحيــة أخــرى، يتــم تضمين حركة المرور خارج 

الطــرق للمركبــات الخاضعــة الختبارات صالحية 
الســير علــى الطريــق، لذا، مــن حيث المبدأ، يجب 

تقديــر حجــم حركــة المرور خارج الطرق من 
مصــادر أخــرى وطرحها من اإلجمالي.

اإلطــار 11. تجــارب الدول العربية في دوريــات الفحوصات للمركبات الوطنية

تبيــن أّن المركبــات تخضــع فــي معظــم الــدول العربيــة لفحــص دوري، وفــي معظم األحيان تكون هــذه العملية هادفًة إلى 
تجديــد رخصــة تســجيل المركبــات. ومــن أجــل إعطــاء هــذه الرخصــة يتوّجب على المركبة أن تكــون قد اجتازت اختبار 

الفحــص. ال تذكــر المواقــع الرســمية اإللكترونيــة للجهــات الفاحصــة فــي الدول المذكورة أدنــاه ما اذا كانت االختبارات 
تســّجل أيضــًا بيانــات قــراءات عــداد المســافات، ولكــن مــن الممكن أن تســتند هذه الدول - طالما أنهــا تقوم بإختبارات 

دوريــة لفحــص المركبــات - إلــى قــراءة عــداد المســافات مــن أجل الحصــول على البيانات المتعلقــة بحجم حركة المرور 
بشكل دوري.

يوضــح الجــدول أدنــاه بعــض التفاصيــل مــن الــدول العربيــة التــي تقوم بإجراء فحص المركبات، وعن الجهة المســؤولة عن 
هــذا اإلجــراء ووتيرة تنفيــذ االختبارات )دورّية الفحص(:

المصدردورية الفحصالجهة المسؤولةالبلد

الجزائر

المؤسسة 
الوطنية للمراقبة 
التقنية للسيارات 

E.N.A.C.T.A.

مديرية النقل

اللجنة الوالئية 
لتطهير الحظيرة

النقل الجماعي لألشخاص: كل 6 أشهر.

األجرة/تعليم السياقة/اإلسعاف: كل 6 أشهر.

نقل البضائع )الوزن اإلجمالي المرخص به للشحن أكبر 
من 3,5 طن(: كل سنة.

نقل البضائع )الوزن اإلجمالي المرخص به للشحن أقل 
أو يساوي 3,5 طن(: كل سنتين بالنسبة للسيارات 

التي يقل عمرها عن أربع سنوات. وكل سنة بالنسبة 
للسيارات التي يزيد عمرها عن أربع سنوات.

نقل المواد الخطرة/سيارات اإلصالح/سيارات 
االستئجار: كل سنة.

األصناف األخرى للسيارات: كل سنتين بالنسبة 
للسيارات التي يقل عمرها عن ست سنوات. كل سنتين 

بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن ست سنوات. 

جميع أصناف السيارات: عند أول استعمال في السير، 
عند كل تغيير لمالك السيارة، عند كل إعادة ترقيم 

السيارات.

http://lab.univ-batna.dz/LMTL25/
images/pdf/chahli-yazid.pdf

http://lab.univ-batna.dz/LMTL25/images/pdf/chahli-yazid.pdf
http://lab.univ-batna.dz/LMTL25/images/pdf/chahli-yazid.pdf
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مصر
اإلدارة العامة 

للمرور

وزارة الداخلية

لم ُيذكر )يتّم الفحص عادًة عند تجديد رخصة القيادة(
https://mqaall.com/drivers-license-
examination-renewal-fees/

ليبيا
مديرية أمن 

طرابلس
لم يذكر

المغرب

وزارة التجهيز 
والنقل 

واللوجستيك 
والماء 

سنوية

http://www.equipement.gov.ma/AR/
Transport-routier/Transport-routier/
Securite-routiere/Pages/Visite-
technique-des-vehicules.aspx

ُعمان

اإلدارة العامة 
للمرور

شرطة ُعمان 
السلطانية

يكون الفحص الفني للسيارات التي عمرها إلى 10 
سنوات بعد التصنيع أو أكثر فقط، وذلك عند تجديد 

الرخص الخاصة بالمركبات.

https://www.zarkachat.com/renew-
vehicle-registration-oman/

الكويت
وزارة الداخلية 

)إدارة المرور(
لم يذكر

https://www.e.gov.kw/sites/
kgoarabic/Pages/Services/MOI/
RenewVehicleLicense.aspx

لبنان
الفحص الفني 

للمركبات اآللية 
)الميكانيك(

السيارات الخصوصية العاملة على البنزين التي يزيد 
عمرها على ثالث سنوات: كل سنة.

السيارات األخرى العاملة على البنزين )سيارات عمومية – 
سيارات أوتوبيس – الشحن – البيك أب ...(: كل سنة.

الدراجات النارية: كل سنة.

المركبات العاملة على المازوت: كل ستة أشهر.

http://mecanique.com.lb/indexAr.aspx

الجمهورية 
العربية 
السورية

وزارة الداخلية

المركبات الزراعية ومركبات األشغال والسيارات ذات 
االستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة 

للجهات الرسمية والهيئات السياسية القنصلية أو 
الدولية: مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات 

على وضعها بالسير ألول مرة في سورية أو خارجها 
إذا كانت من الفئة الخصوصية أو عائدة إلى الجهات 

الرسمية أو الهيئات السياسية أو القنصلية أو األمم 
المتحدة.

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/
index.php?node=55333&cat=44&

https://mqaall.com/drivers-license-examination-renewal-fees/
https://mqaall.com/drivers-license-examination-renewal-fees/
http://www.equipement.gov.ma/AR/Transport-routier/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/Visite-technique-des-vehicules.aspx
http://www.equipement.gov.ma/AR/Transport-routier/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/Visite-technique-des-vehicules.aspx
http://www.equipement.gov.ma/AR/Transport-routier/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/Visite-technique-des-vehicules.aspx
http://www.equipement.gov.ma/AR/Transport-routier/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/Visite-technique-des-vehicules.aspx
https://www.zarkachat.com/renew-vehicle-registration-oman/
https://www.zarkachat.com/renew-vehicle-registration-oman/
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Pages/Services/MOI/RenewVehicleLicense.aspx
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Pages/Services/MOI/RenewVehicleLicense.aspx
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Pages/Services/MOI/RenewVehicleLicense.aspx
http://mecanique.com.lb/indexAr.aspx
http://moia.gov.sy/portal/site/arabic
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الجمهورية 
العربية 
السورية

وزارة الداخلية

المركبات األخرى: مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثالث 
سنوات على وضعها بالسير ألول مرة في سورية أو 

خارجها إذا كانت من الفئة العمومية.

المركبات اآللية الموضوعة في اإلدخال المؤقت: مرة 
كل سنتين.

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/
index.php?node=55333&cat=44&

تونس
وزارة النقل 

والوكالة الفنية 
للنقل البري

السيارات الخاصة والدراجات النارية الكبيرة 
والدراجات ذات الثالث أو األربع عجالت: معفاة من 

الفحص الفني إذا كان عمرها أقل من أربع سنوات، 
أما إذا كانت تزيد عن ذلك فهي تخضع للفحص 

الفني كل سنتين وتصبح دورية الفحص الفني كل 
سنة إذا زاد عمرها عن العشر سنوات.

عربات تعليم السياقة: معفاة من الفحص الفني إذا 
كان عمرها أقل من سنتين، وكل سنة إذا كان عمر 

العربة أكثر من سنتين وأقل من ثماني سنوات، وكل 
ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة ثماني سنوات وما 

فوق.
العربات النفعية والجرارات الطرقية وسيارات األجرة 

»التاكسي« والحافالت الصغيرة )أقل من تسعة 
أشخاص( وعربات النقل العمومي الريفي: معفاة من 

الفحص الفني إذا كان عمرها ال يتجاوز السنتين، 
وكل سنة إذا كان عمرها أكثر من سنتين ولم يتجاوز 
العشر سنوات وكّل ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة 

العشر سنوات.
الحافالت وعربات النقل السياحي: معفاة في السنة 
األولى فقط وتصبح دورية الفحص كل سنة إذا لم 

يتجاوز عمرها ثالث سنوات، وكل ستة أشهر إذا 
أصبح عمرها أربع سنوات فما فوق.

http://www.attt.com.tn/page.
php?lang=ar&code_menu=43

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic
http://www.attt.com.tn/page.php?lang=ar&code_menu=43
http://www.attt.com.tn/page.php?lang=ar&code_menu=43
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دولة 
فلسطين

جامعة البوليتكنك 

وزارة النقل 
والمواصالت في 
السلطة الوطنية 

الفلسطينية

ال تصدر دوريًا وهي ال تخدم تجديد الترخيص 
السنوي )الديناموميتر( وإنما فحص البنية األساسية 

للمركبة وخصوصًا للمركبات التي جرت عليها 
تغييرات في بنيتها األساسية، سواء بهدف تغيير 

استعمالها، أو المركبات التي يتم تركيب معدات 
عليها ألهداف مختلفة، أو المركبات التي تعّرضت 

لحوادث سير جسيمة.

https://www.ppu.edu/p/ar/Community-
Service/Vehicles-Testing-Center

األردن
مديرية األمن 

العام

المركبات التي لم يمض على صنعها أكثر من ثالث 
سنوات ُتفحص مرة واحدة خالل السنوات الثالثة.  

المركبات التي لم يمض على صنعها أكثر من عشر 
سنوات ُتفحص مرة واحدة كل سنتين.

المركبات التي مضى على صنعها أكثر من عشر 
سنوات ُتفحص دوريًا كل سنة.

المركبات الزراعية ومركبات األشغال التي تسير على 
اإلطارات غير الهوائية تخضع لفحص فني مرة كل 

خمس سنوات.
سيارات الركوب الصغيرة العمومية والسياحية 

واإلدخال المؤقت تخضع لفحص فني دوري سنوي 
باستثناء السنتين األوليين فُتفحص مرة واحدة 

خالل الفترة المعنية.
تخضع سيارات الركوب المتوسطة والحافالت 

والشاحنات والنقل المشترك والمركبات ذات 
االستعمال الخاص لفحص فني دوري سنوي 

باستثناء السنتين األوليين فتفحص مرة واحدة.
المركبات الزراعية ومركبات األشغال التي تسير على 
اإلطارات الهوائية تخضع لفحص فني دوري مرة كل 

ثالث سنوات.

https://www.addustour.com/
articles/806619

قطر

 )FAHS( فاحص
بالتنسيق مع 

اإلدارة العامة 
للمرور

/http://www.fahes.com.qa/ar/Inspectionلم يذكر
Pages/Prepare-your-Vehicle.aspx

https://www.ppu.edu/p/ar/Community-Service/Vehicles-Testing-Center
https://www.ppu.edu/p/ar/Community-Service/Vehicles-Testing-Center
https://www.addustour.com/articles/806619
https://www.addustour.com/articles/806619
http://www.fahes.com.qa/ar/Inspection/Pages/Prepare-your-Vehicle.aspx
http://www.fahes.com.qa/ar/Inspection/Pages/Prepare-your-Vehicle.aspx
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المملكة 
العربية 

السعودية

وزارة الداخلية-
اإلدارة العامة 

للمرور

المركبات الخاصة: يجرى الفحص الفني لها بعد ثالث 
سنوات من الترخيص لها بالسير ألول مرة ما لم 

تحدد اإلدارة العامة للمرور مدة أقل من ذلك ألسباب 
تراها مناسبة، ومن ثم تخضع للفحص الفني سنويًا.

سيارات األجرة العامة والحافالت العامة والنقل 
العام تخضع للفحص الفني بعد سنتين من الترخيص 

لها بالسير ألول مرة ما لم تحدد اإلدارة العامة 
للمرور مدة أقل من ذلك ألسباب تراها مناسبة، ومن 

ثم تخضع للفحص الفني سنويًا. ويمكن لمالكي 
وسائقي المركبات مراجعة محطات الفحص في أي 
وقت سواء عند اإلجراءات المرورية أو بعد فحص 
المركبات، وكذلك القيام بالفحص سنويًا أو كل ستة 

أشهر لالطمئنان على سالمة المركبات. 

https://mvpi.com.sa/Home/Informations/
InspectionPeriods

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مراكز فحص 
المركبات )تابعة 
للقطاع الخاص(

لم يذكر، ولكن فحص المركبات يتم في العادة عند 
إعادة تجديد رخصة المركبات، أو تصدير المركبات 

أو استيرادها من الخارج.

https://striveme.com/article/%D9%85
%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7
%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A
7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A
7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7
%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%8
1%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%8
4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8
%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8
%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D-
9%85%D8%A7%D9%86

السودان

وزارة الداخلية-
رئاسة قوات 

الشرطة-اإلدارة 
العامة للمرور 

لم يذكر ولكن عملية فحص المركبات تتم مع تجديد 
الترخيص السنوي للمركبات

http://www.moi.gov.sd/traffic/detail_li_
car.php?id=4

https://mvpi.com.sa/Home/Informations/InspectionPeriods
https://mvpi.com.sa/Home/Informations/InspectionPeriods
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://striveme.com/article/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%25A/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.moi.gov.sd/traffic/detail_li_car.php?id=4
http://www.moi.gov.sd/traffic/detail_li_car.php?id=4
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تغطــي الحســابات الناتجــة عــن قراءات عداد 
المســافات التــي تــم الحصــول عليها فــي اختبارات 
الصالحيــة للســير علــى الطــرق جميــع حركة المرور 

للمركبــات الوطنيــة التــي يتعيــن عليهــا إجراء 
اختبــار دوري. ويجــب االنتبــاه إلــى أّنــه في إطار 
هــذه المنهجّيــة تتحّقــق جملــة مــن العوامــل التي 

يجــب أخذهــا بالحســبان، وهي:
يتــم تضميــن الكيلومتــرات المقطوعــة فــي بلدان 

أخرى.
يتــم اســتبعاد حركــة مــرور المركبات 

األجنبيــة علــى الطــرق الوطنية.
ال يتم تضمين المركبات التي لم ُتتم إجراء 

اختبار صالحية السير على الطريق.
يتــم تضميــن حركــة المــرور خارج الطرق 

المعبــدة )طــرق وعــرة - غيــر معبدة(. 
ال تعطــي النتائــج مــن قراءة عداد 

المســافات معلومــات جغرافيــة )أي عــن 
األماكــن التــي قطعــت فيهــا المركبات 

الكيلومتــرات المبّينــة علــى العدادات(. 
وبالتالــي، ال يمكــن الحصــول علــى عدد 
الكيلومتــرات المقطوعــة فــي طــرق أو 

مناطــق أو حتــى دول معينــة. 

مــع االلتفــات إلــى هذه األمــور، يجب إجراء 
تعديــالت مناســبة، خصوصــًا إذا كان ســيتم 

تضميــن المركبــات األجنبيــة التــي تســافر على 
الطــرق الوطنيــة فــي اإلحصــاء، أو إذا كان ســيتم 

اســتبعاد المركبــات الوطنيــة التــي تســافر خارج 
البــالد. ويجــب أن تســتند هــذه التعديــالت إلى 

مصــادر بيانات أخرى.

ويجــب كذلــك اســتخالص البيانــات المتعلقة 
بحركــة المــرور الخاّصــة بالمركبــات التــي ال تخضع 

لمراقبــة العــدادات مــن مصــادر أخرى. ويجب 
أيضــًا الحصــول علــى أرقام عــن حركة المرور 

للمركبــات التــي ال تحتــوي علــى عدادات المســافة 
)مثــل المقطــورات وشــبه المقطــورات والدراجات( 

مــن مصادر أخرى.

مــن ناحيــة أخــرى، يتــم في هــذه العمليــة تضمين 
حركــة المــرور علــى الطــرق الوعــرة للمركبات 
الخاضعــة الختبــارات صالحيــة الطريــق إلى 

مجمــوع الكيلومتــرات المقطوعــة. مــن حيــث 
المبــدأ، يجــب تقديــر حجــم حركــة المــرور على 

الطــرق الوعــرة مــن مصــادر أخــرى وطرحها من 
اإلجمالــي. ولكــن، ســيكون الرقــم ضئيــاًل في 

معظــم البلدان.

الشــكل 5. حســاب الكيلومترات المقطوعــة عام 2018 لمركبة واحدة

)ج( التغطية

عــادة، توفــر هــذه المنهجيــة ســجاًل أكثر دقة 
للمســافة اإلجماليــة المقطوعــة بواســطة جميــع 

أنــواع المركبــات خــالل عام معيــن. وبالتالي، يجب 
أن يشــير عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة 
إلــى فتــرة محــددة )عــادًة ســنة كاملة(. ومع ذلك، 

يتــم الحصــول علــى قراءة عداد المســافات بشــكل 
مســتمر وال يمكــن ربــط الكيلومتــرات المســجلة 

بســنة تقويميــة معينــة. وكلمــا طالــت الفتــرة التي 
قطعتهــا المركبــة المســجلة، زادت المشــكلة. فمــن 

األفضــل اســتخدام قــراءة عداد المســافات من 
االختبــارات المتتاليــة بأوقــات معينــة من الســنة 

بشكل دورّي.

يوّضــح الشــكل 5 هــذه المشــكلة بالتركيــز على 
مركبــة تخضــع عــادة الختبــار كل ســنتين. فــي هذا 

المثــال، يقــع جــزء كبيــر من حجــم حركة المرور 
فــي الفتــرة بيــن االختباريــن خالل عام 2018، 

وهــي الســنة التــي تكــون البيانات مطلوبــة فيها 
بالفعــل. وُيظهــر الشــكل 5 أّن المركبــة قطعــت 

40,300 كــم بيــن تاريــخ االختباريــن اللذيــن يفصل 
بينهمــا 753 يومــًا. ويعطــي هــذا متوســطًا يومّيًا 

يبلــغ 53.5 كــم فــي اليــوم. وباســتخدام هذا الرقم، 
يمكــن تقريــب المســافة التــي قطعتهــا المركبــة في 
عــام 2018 مــن خــالل ضرب المتوســط بعدد أيام 

الســنة )53.5 * 365(، فيكــون اإلجمالــي التقديــري 
لهــذا العــام 19,527 كم.

)د( النطــاق الزمني

 اختبار المركبة في 10
أيلول/سبتمبر: 55,405 كم

20172018

53.5 كم في اليوم 
19527 كم في السنة  

2019

753 �ومًا 40,300 كم

 اختبار المركبة 17 تش��ن
األول/أكتوبر: 95,705 كم
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إذا كانــت حركــة المــرور الســنوية لــكل مركبة 
مســتقرة علــى مــر الســنين، فإن الحســاب الموضح 
فــي الشــكل 5 يعطــي تقديــرًا صحيحــًا. مــن ناحية 

أخــرى، إذا كان هنــاك تغييــر فــي حركــة المرور 
الســنوية لــكل مركبــة، فيمكــن تحســين تقدير 

حركــة المــرور لســنة معينــة ال بيانــات دقيقــة حولها 
مــن خــالل أخــذ هــذا التغيير فــي االعتبار عند 

الحســاب. يمكــن تقديــر حركــة المرور الســنوية 
علــى مــر الســنين إمــا مباشــرة من بيانــات االختبار 

أو مــن مصــادر تقدير أخرى.

1 x
365

365 N
=1d

d

)ه( طريقة الحســاب

مطابقــة بيانــات عداد المســافات مع أســطول 
المركبــات - أي فتــرة اإلســتخدام:

الحســاب األساســي فــي هــذه الطريقــة يعتمد على 
ضــرب عــدد المركبات بمتوســط المســافة الســنوية 

المقطوعــة. لذلــك مــن الضــروري وجود فترات 
مطابقــة لمجموعتــي البيانــات التاليتيــن: أســطول 

المركبــات وقــراءة عداد المســافات.

يتــم حســاب متوســط عــدد المركبــات فــي 
األســطول لســنة معينــة. الحســاب األكثــر دقــة 

هــو المتوســط الســنوي ألســطول المركبــات 
فــي كل يــوم والــذي يمكــن حســابه مــن خــالل 

ــة التاليــة: المعادل

متوســط أســطول المركبات =

حيث:
d هــو رقــم اليوم في الســنة.

N هــو عــدد المركبــات المســجلة فــي ذلك اليوم.

365 هــو عــدد األيام في الســنة. 

ســتكون نتيجــة هــذا الحســاب أدق تقدير 
لمتوســط األســطول للســنة المعنيــة. لكنــه يتطلب 
الوصــول إلــى معلومــات مفصلــة للغاية من ســجل 

المركبات.

ويمكن بســهولة حســاب متوســط األســطول على 
النحــو التالي:

متوســط أســطول المركبات =

 + T األســطول فــي تاريــخ محــدد في العام(
.2/)T + 1 األســطول فــي نفــس التاريــخ مــن العام

إذا كان أســطول المركبــات يشــهد تقلبــات 
موســمية )على ســبيل المثال بســبب إلغاء 

تســجيل المركبــات الخاصــة فــي غير موســمها( 
أو يخضــع لتغييــرات كبيــرة ألســباب أخــرى، فإن 

اختيــار تاريــخ حســاب األســطول أمر بالــغ األهمية 
للنتيجــة النهائيــة. لــذا يجــب أيضــًا مراعــاة ما إذا 

كان يمكــن للمركبــات أن تظــل مقيــدة فــي الســجل 
حتــى عندمــا ال تكــون قيد االســتخدام.

قراءة عّداد المســافات

نظرًا ألّن عداد المســافات ُيســتقرأ بشــكل مســتمر، 
فإّنــه يجــب اتخــاذ قرار بشــأن الفتــرة الزمنية 

التــي يجــب اســتخدامها للقــراءة األولــى والثانية. 
ويمكــن أن يكــون اختيــار الفتــرات بمثابة 

حــل وســط معقــول بين التقديــرات الدقيقة 
والتأخيــرات المعقولــة فــي إنتــاج البيانات.
بالنســبة إلــى المركبــات التي مــن المقرر 

أن تجــري أّول اختبــار لصالحيتهــا للســير 
بعــد أربــع ســنوات من تاريــخ وضعها في 
الخدمــة، ُتســتخدم القــراءة األولى لعداد 

المســافات لتقديــر اســتخدام المركبــة على 
مــدى أربــع ســنوات. من المرجــح أن القيادة 

علــى مــدى الســنوات األربــع غير موزعة 
بالتســاوي بيــن كل عام.

بالنســبة إلــى المركبــات الجديــدة: عنــد تقدير 
عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة 

آلخــر ســنة، قــد تكــون المعلومات غير 
متاحــة ألّن المركبــات لــم تجتــز اختبارها 

األول بعــد. لــذا مــن الضروري إجــراء تقدير 
دقيــق لهــا. ويمكــن أن يعتمــد ذلــك على 

المســافات التــي ســجلتها أحــدث المركبات 
التــي تــم اختبارهــا. ومــن الممكــن تعديل هذا 

الرقــم ألن المركبــات الجديــدة يتــم قيادتها 
فــي الغالــب أكثــر من المركبــات القديمة.

كذلــك، يمكــن مالحظــة أن تقديــر الكيلومتــرات 
المقطوعــة لســنة محــددة يمكــن أن يكــون أكثر 
دقــة مــع مــرور الوقت )أي مع مرور الســنوات 
وتواتــر الفحوصــات للمركبــة ممــا يســمح في 

الحصــول علــى سلســلة مــن البيانات لعدة ســنوات 
تســاعد علــى تحســين التقديرات(.
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باســتخدام هذيــن المصدريــن الرئيســيين للبيانــات 
- أســطول المركبات وقراءة عداد المســافات - 
مــن الممكــن تقســيم البيانــات وفقــًا للمواصفات: 

مثــل نــوع المركبة، وســنة التســجيل األول، 
والــوزن اإلجمالــي للمركبــة أو وزن المركبــة غير 

المحملــة، ونــوع الوقــود، وفــي بعض الحاالت، 
اســتخدام المركبــة. إذا تــم إجراء الحســابات على 

عينــة كبيــرة، أو حتــى علــى األســطول بأكمله، 
فمــن الممكــن إجراؤهــا أيضــًا على مســتوى مفصل 

للغايــة. يســمح هــذا األمر بتعديــل المجموعات 
الفرعيــة الحقــًا، وذلــك اعتمــادًا على طريقة 

االســتفادة مــن النتائــج )التجميــع علــى معايير 
مختلفــة ومســتويات مختلفــة(. بشــكل عــام، تعتمد 

التقســيمات الفرعيــة علــى المعلومــات التاليــة:
نوع المركبة: ســيارات ركاب، شــاحنات 

صغيــرة، شــاحنات، جــرارات طرق، حافالت 
ومركبــات خاصة.

الفئــات العمريــة )األكثــر تفصيــاًل للمركبات 
األحدث(.

فئــات الــوزن )الوزن اإلجمالــي للمركبة، 
أو وزن المركبــة غيــر المحملــة للســيارات 

الخاصة(.

نــوع الوقــود: بنزيــن، ديزل، غــاز البترول 
المســال وغيرها.

اســتخدام المركبــة: خــاص أو تجاري.

4 الحــد األدنــى مــن تقســيم  يقتــرح الجــدول 
البيانــات الفرعــي. يضمــن اتبــاع هــذا الجــدول 

مقارنــة البيانــات بيــن البلــدان بشــكل فاعــل. 
الجــدول عبــارة عــن اقتــراح لتقســيم فرعــي 

للبيانــات عنــد نشــرها. وبالتالــي، فإّنــه 
يعّبــر عــن احتياجــات مســتخدمي البيانــات 

بالدرجــة األولــى.

الجدول 4. الحد األدنى للتقســيم الفرعي لنتائج قراءات عداد المســافات عند نشــره50

إجمالي 
المركبات- 
كيلومترات

متوسط 
الكيلومترات لكل 
مركبة في السنة

إجمالي اسطول 
المركبات نوع المركبات

سيارة الركاب
بنزين

وزن المركبة فارغة > = 1,300 كجم
وزن المركبة فارغة < 1,300 كجم

ديزل وغيرها
وزن المركبة فارغة > = 1,300 كجم

وزن المركبة فارغة < 1,300 كجم
سيارة أجرة/تاكسي

بنزين
ديزل وغيرها

الباصات
خدمة مجدولة

الوزن اإلجمالي للمركبة >= 5,000 كجم
الوزن اإلجمالي للمركبة < 5,000 كجم

غيرها

الوزن اإلجمالي للمركبة >= 5,000 كجم

الوزن اإلجمالي للمركبة < 5,000 كجم

الشاحنات الصغيرة )الوزن اإلجمالي 
للمركبة >= 3,500 كجم(

بنزين

 Handbook on  .50
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 17.
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إجمالي 
المركبات- 
كيلومترات

متوسط 
الكيلومترات لكل 
مركبة في السنة

إجمالي اسطول 
المركبات نوع المركبات

الوزن اإلجمالي للمركبة >= 3,500 كجم
الوزن اإلجمالي للمركبة 3,500-3,001 

كجم
ديزل

الوزن اإلجمالي للمركبة >= 3,000 كجم
الوزن اإلجمالي للمركبة 3,500-3,001 

كجم
الشاحنات )الوزن اإلجمالي للمركبة < 

3,500 كجم(
الوزن اإلجمالي للمركبة >= 6,000 كجم
الوزن اإلجمالي للمركبة 18,000-6,001 

كجم
الوزن اإلجمالي للمركبة < 18,000 كجم

جرار الطريق
الوزن اإلجمالي للمركبة >= 18,000 كجم

الوزن اإلجمالي للمركبة < 18,000 كجم
مركبات ذات عجلتين

دراجات ناريةأ
دراجات أخرىب

أنواع أخرى
.Motorcycles  .أ

.Mopeds  .ب

عنــد اســتخدام بيانــات عداد المســافات، ال 
يمكــن تخصيــص الكيلومتــرات المقطوعــة 

ألنــواع طــرق مختلفــة أو مناطــق محددة. في 
بعــض الحــاالت، ســيكون من الممكن تقســيم 

البيانــات فرعيــًا بحســب المنطقــة التــي تم 
ــن تكون هذه  تســجيل المركبــات فيهــا ولكــن ل
بالضــرورة هــي المنطقــة التــي ُتســتخدم فيها 

السيارة.

ثّمــة العديــد مــن العيــوب التي تشــوب هذه 
المنهجيــة والتــي ال بــد مــن االلتفــات إليها 

وتصحيــح النتائــج النهائيــة بنــاًء لذلــك. إذ ثّمة 
إمكانيــة لوقــوع أخطــاء عنــد القــراءة، أو عند 

اإلبــالغ عــن البيانــات، أو نتيجــة الترميز والنســخ، 
أو العبــث فــي عــداد المســافات )أي تعديل 

ســجالت عداد المســافات(، أو في حال وجود 
خلــل فــي عــداد المركبة بســبب الحوادث أو 

الســيارات القديمة.

وفــي مــا يلــي أهــم مصــادر الخطأ بالنســبة إلى هذه 
المنهجيــة:

قراءة عداد المسافات: من المحتمل أن 

تختلف إجراءات قراءة العدادات بين 
البلدان أو حتى داخل كل بلد. من المحتمل 
أن تكون قراءة عداد المسافات ذات أولوية 

منخفضة في التعليمات المكتوبة وفي 
العمل اليومي للجهات الفاحصة للمركبات. 

وقد يؤدي هذا إلى قراءة غير دقيقة 
للعّداد مما سيؤدي غالبًا إلى وقوع أخطاء 
عشوائية. يمكن استبعاد األخطاء الناتجة 

عن سوء قراءة عداد المسافات، إلى حد ما، 
من خالل وضع معايير للفترات المقبولة من 

الكيلومترات المقطوعة في السنة. يجب 
أن تكون هذه المعايير محددة لمجموعات 

مختلفة من المركبات.

)و( األخطاء
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عدادات المسافة المكونة من خمسة 
أرقام: عندما يتجاوز عداد المسافة المكون 

من خمسة أرقام 99,999، فإن المسافة 
المقطوعة بين االختبارين ستظهر سالبة. 

توجد عدادات المسافة المكونة من خمسة 
أرقام في الغالب في المركبات القديمة، 

ومن الممكن تحديد معظم هذا النوع من 
األخطاء في مجموعة البيانات. ومن ثم 

يمكن إجراء تعديل وحساب العدد الصحيح 
من الكيلومترات المقطوعة.

الغش باســتخدام عدادات المســافات: 
يمكــن تعديــل عــداد المســافات بصورة 

يدويــة. فــي بعــض األحيــان، عندما يتم 
بيــع المركبــات مــن جهــة ثانية، يتــم العبث 
أو التالعــب بعــداد المســافات لتقليــل عدد 

الكيلومتــرات المقطوعــة. وهــذا خطأ 
منهجــي يــؤدي إلى االســتهانة بالمســافة 

الســنوية المقطوعــة. ال توجــد طريقــة ســهلة 
للتغلــب علــى هــذه األنــواع من األخطاء أو 

لتقديــر أهميتهــا. ومــع ذلــك، يمكن فرض 
مطلــب يقضــي بضــرورة القيــادة بعدد أدنى 

مــن الكيلومتــرات خــالل فترة تســبق قبول 
القراءة.

التغييرات في استخدام المركبات بين 
عمليتي فحص: يمكن للمركبة االنتقال من 

طبقة إلى أخرى في الفترة الفاصلة بين 
اختبارين أو حتى قبل اختبارها األول. على 

سبيل المثال، يمكن تغيير وضعية سيارة 
أجرة لتصبح سيارة خاصة. إذا كان من 

المستحيل اكتشاف هذا النوع من التغيير 
في مجموعة البيانات وإزالة المركبات من 

الحسابات اإلجمالية، فقد يؤدي ذلك إلى 
أخطاء في المسافة المقدرة التي تقطعها 

بعض مجموعات المركبات.
جــودة البيانــات: عادًة ما يكون الســجل 

المركزي للمركبة ســجاًل رســميًا يســتخدم 
للبيانــات الخاصــة بالمالكيــن، وإدارة 

لوحــات األرقــام، والضرائــب، وما إلى ذلك. 
لذلــك، ليــس بالضــرورة أن يكون الســجل 

مناســبًا دائمــًا لغــرض حســاب الكيلومترات 
المقطوعــة بالمركبــة. وهنــا، ال بــّد من 

االســتعانة بمصــادر أخــرى للبيانات.

اإلطار 12. قراءة عداد المســافات ـ ألمانيا51

فــي ألمانيــا، لــم يكــن يوجــد لوائــح تشــريعية حتــى العــام 2007 تجعل تقديم بيانات عداد المســافات إلزاميًا. ولكن بالنســبة لدراســة 
تجريبيــة تمولهــا الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للنقــل والبنــاء والشــؤون الحضريــة، ســتتوفر بيانات المركبات التــي تغطي ما ال يقل عن 

13 فــي المائــة مــن الحجــم الســنوي اإلجمالــي لجميــع اختبــارات الصالحيــة علــى الطرق في ألمانيا. ســيتم توفير هــذه البيانات على 
أســاس طوعي من قبل العديد من مؤسســات الفحص المختلفة. وســيتم دمج بيانات عداد المســافات والمركبة التي أبلغت عنها 

مؤسســات الفحص المشــاركة في المشــروع بناًء على تركيبة محددة من نوع المركبة ومفتاح التصنيع باإلضافة إلى ســمات الســيارة 
التقنيــة التفصيليــة المتاحــة مــن المكتــب الفيدرالي األلماني للمركبات والســائقين.

بناًء على هذه الخصائص التقنية واإلحصاءات الســنوية ألســطول المركبات اإلجمالي المســجل في ألمانيا، ســيتم حســاب عوامل 
االســتقراء المناســبة وأوزان المركبات المختلفة لبيانات مســح عداد المســافات وذلك من أجل الســماح بالوصول إلى نتائج التقدير 

التمثيليــة للكيلومتــرات الســنوية التــي تقطعهــا المركبــات األلمانيــة. نظــرًا لضوابــط حماية خصوصية البيانــات الصارمة المطبقة 
فــي ألمانيــا، لــن يكــون مــن الممكــن دمــج بيانــات المركبــة مــع أي خصائص ســائق أو مالك فردي. على وجــه الخصوص، ال يمكن دمج 

معلومــات عمليــات الفحــص الســابقة للمركبــة مــع قــراءة عــداد المســافات الفعليــة، لذلك فإن ما هو متــاح فقط هو إجمالي عدد 
الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة منذ التســجيل األول.

يكمن التحدي الرئيســي للدراســة في إيجاد وتنفيذ إجراء مناســب لجمع بيانات عداد المســافات، وتطوير طريقٍة فعالة الســتقراء 
هــذه البيانــات وذلــك بهــدف حســاب المتوســط الســنوي لعــدد الكيلومتــرات المقطوعــة من قبل المركبة مفصاًل بحســب نوع المركبة 
وطريقــة القيــادة والســمات اإلضافيــة. لذلــك، كان عــام 2007 هــو العــام األول فــي ألمانيــا الذي أمكن فيه تطبيــق البيانات الخاصة 

بقــراءة عــداد المســافات جنبــًا إلــى جنــب مــع بيانــات المركبــة اإلضافية وبيانات اســتهالك الوقود للحصول علــى تقدير أفضل لعدد 
الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبة الســنوية.
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يتــم اســتخدام مســوحات مختلفــة من أجل 
جمــع معلومــات حــول مجاالت وأنشــطة النقل 

علــى الطــرق. وتختلــف هذه المســوحات 
باختــالف المجــاالت و/أو األنشــطة المســتهدفة 
)نقــل البضائــع علــى الطــرق، نقل المســافرين أو 

الــركاب علــى الطــرق، حركــة المــرور على الطرق، 
التنقــل علــى الطــرق وغيــر ذلك(، و/أو الوحدات 

اإلحصائيــة المســتهدفة )األفــراد، األســر، المركبات، 
المنشــآت االقتصاديــة( و/أو إطــار العينــة الذي 
يتم اســتخدامه لســحب عّينة المســح )ســجل 

المركبــات، الئحــة األفــراد القاطنين، الئحة األســر 
فــي منطقــة جغرافيــة معينــة وما شــابه ذلك(.

فــي الوقــت الحاضــر، تقــوم دول مختلفــة بإجراء 
مســوحات حــول التنقــل ألغراض واســتخدامات 

مختلفــة. وبشــكل عــام، الطريقــة األكثر شــيوعًا 
لجمــع البيانــات تقتضــي الطلــب من المشــاركين 

أن يملــؤوا »مذكــرات الســفر« التــي يحــّددون فيها 
بدقــة تصنيــف رحلتهــم التــي قامــوا بهــا في اليوم 

الســابق أو في عطلة نهاية األســبوع الســابقة54.
فــي هــذه الطريقــة، يتم إرســال اســتبيان كّل 

عــام إلــى آالف األســر التــي تمتلــك مركبة واحدة 
أو أكثــر والتــي يطلــب منهــا تقديــم معلومات 

مختلفــة، مثــل عــدد الكيلومتــرات التــي تقطعها 
كل مركبــة خــالل العــام بأكمله.

وعــادًة مــا يتطلــب تقديــر المســافة المقطوعة 
بالمركبــة بنــاًء علــى الخصائــص الديمغرافيــة 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة بيانــات مكثفــة، بما 
في ذلك:

اإلطار 13. قراءة عداد المســافات ـ هولندا52

تتوفــر أيضــًا قــراءة عــداد المســافات فــي هولندا انطالقًا مــن اختبارات الصيانة ومن 
اإلصالحــات بعــد الحــوادث. وبالتالــي، تتوفــر المعلومات أحيانــًا قبل الفحص اإللزامي األول. 

يمكن اســتخدام هذه المعلومات اإلضافية لحســاب حركة المرور بشــكل أكثر دقة خالل 
الســنوات القليلــة األولــى. ومــع ذلــك، فإن هــذه المعلومات اإلضافية تنطبــق في الغالب على 

المركبــات التــي يكــون متوســط عــدد الكيلومتــرات لديها كبيرًا في الســنة، وبالتالي يتم 
التعامــل معها بحذر.

اإلطار 14. قراءة عداد المســافات ـ الدنمارك53

ُتســتخدم المعاييــر التاليــة فــي الدنمــارك فــي حالة عدم قبول قراءة عداد المســافات:
	 قطع مســافة ســلبية بين االختبارين.

	 الســيارة الخاصة: أكثر من 100,000 كم/ســنة.
	 التاكســي: أكثر من 200,000 كم/ســنة.
	 الحافلة: أكثر من 200,000 كم/ســنة.

	 شــاحنة صغيرة، بنزين: أكثر من 100,000 كلم/ســنة.
	 شــاحنة صغيرة، ديزل: أكثر من 150,000 كم/ســنة.

	 الشــاحنات 3.5-6 أطنان: أكثر من 200,000 كم/ســنة.
	 الشــاحنات< 6 أطنان: أكثر من 250,000 كم/ســنة.

	 جرارات الطرق: أكثر من 500,000 كم/ســنة.

3. المســوحات األسرية
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بيانــات الســكان والعمالة واســتخدام 
األراضي.

خصائــص الفــرد واألســرة )مثل الدخل 
وتكويــن األســرة وملكيــة المركبــة وحالة 

الســائق المرخــص لــه بالقيادة(.

يتم جمع تقديرات المتوسط السنوي للكيلومترات 
المقطوعة لكل سائق أو أسرة إما عن طريق 

مطالبة المستجيبين لالستبيانات بتخمين عدد 
الكيلومترات المقطوعة خالل الرحالت التي 

قاموا بها، أو استقراء الفرق بين قراءتين )قبل 
الرحلة وبعدها( لعّداد المسافة الخاّص بالمركبة 

وذلك خالل فترة المسح المرجعية.

إّن البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خالل 
هــذه المســوحات تســمح بَنمَذَجــة الوضــع الحالي 

وتســاعد علــى تنفيــذ التدابيــر المناســبة إلدارة 
التنقــل. تعتبــر المســوحات مفيــدة بشــكل خاص 

لقياس أشــكال التنقل النشــطة )المشــي أو ركوب 
الدراجــات( التــي يصعــب تحديدهــا بالطرق 

التلقائيــة. تســمح هــذه المســوحات أيضــًا بالتفريق 
والتمييــز بيــن كلٍّ ِمــن تدفقــات الــركاب وبين 

تدفقــات البضائــع. عــادة مــا يتــم تعبئة اســتبيانات 
هذه المســوحات بواســطة الركاب باســتخدام 
اإلنترنــت أو البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس أو 

الهاتــف أو البريــد. كمــا أّنــه مــن الممكن أخذ 

العينــات العشــوائية الطبقيــة وفقــًا لمناطــق معينــة 
أو وفقــًا لنــوع النقــل وذلــك من أجــل الحصول 

علــى عينــة تمثيلية55.

وثّمــة أيضــًا مســوحات أخرى مخّصصــة لتتّبع 
حركــة نقــل البضائــع على الطرق، وهي مســألة 
شــائعة في كثير من الدول. ويوّفر مســح نقل 

البضائــع علــى الطــرق معلومــات مفّصلــة عن قطاع 
نقــل البضائــع علــى الطــرق وذلك مــن خالل مراقبة 

حجــم وتطــور نشــاط النقل لمركبــات البضائع 
الوطنية المســجلة. 

ويتم من خالل هذا المســح تقييم نقل البضائع 
علــى الطــرق فــي بلــد ما من خالل معرفة وزن 

البضائــع المنقولــة )باألطنــان( وكمية العمل المنجز 
)بالطن- كيلومتر(. وبالتالي يمّكن هذا المســح 

الســلطات المرورّية من الحصول على معلومات 
ربع ســنوية حول حجم وتطور نقل البضائع على 

الطــرق، حيــث يتــم توفير معلومات مفصلة عن 
حجــم ونــوع البضائع التــي تنقلها مركبات البضائع 

المســجلة داخل وخارج الدولة56. وفي الكثير 
من األحيان يتم إدراج أســئلة في االســتبيانات 

المخّصصــة لهــذا اإلحصــاء تمّكن من الحصول على 
معلومات حول حركة مرور المركبات المســتخدمة 

فــي نقــل البضائــع )وبالتالي يمكن الحصول على 
حســاب المركبات-الكيلومترات الخاّص بها(.

اإلطار 15. مســح حول التنقل اليومي للركاب ـ ســلوفينيا57

الغــرض مــن إصــدار البيانــات الناتجــة عــن مســح التنقــل اليومي للركاب هو إظهار حجــم التنقل اليومي 

لســكان ســلوفينيا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و84 عامًا. وتتعّلق هذه البيانات بعادات الســفر 

اليوميــة والحــركات والرحــالت التــي يصــل مداهــا إلــى 300 كيلومتر، وتفّصل البيانــات كيفية القيام 

بالرحلــة )المشــي أو بــأي وســيلة نقــل أخــرى(، والوقت الــذي تقتضيه، والغرض منهــا )العمل والتعليم، 

والترفيه، والتســوق، وما إلى ذلك(.

إن اإلطار األساســي الذي ُتســتقى منه العينات في هذا المســح هو الســجل المركزي للســكان. 

وقد تم جمع البيانات خالل األســبوعين األخيرين من شــهر أيلول/ســبتمبر وتشــرين األول/أكتوبر 2017 

حيــث تخلــو هــذه الفتــرة مــن أيــام اإلجــازات، وكان العام الدراســي ما يزال جاريــًا، وال توجد عادًة تقلبات 

فــي الطقــس، لذلــك اعتبــرت هذه الفتــرة ممثلة للســنة التقويمية بأكملها.

 Work Package 3,  .55
 D3.1 Research

 and Gap analysis
 on data collection

 and analysis
methods, CIVI-

 TAS, M Dolores
 Herrero )ITENE(,

 Mireia Calvo,
 Noelia Martín,

 José Á. Rodríguez
 )ITENE(, 2017,

p. 21.

 Regional Manual .56
 on Road Freight
Transport Statis-

 tics, MEDSTAT IV,
2019.

 Daily Passenger .57
 Mobility, Republic

 of Slovenia
 Statistical Office,

 2020, p. 3:
https://www.
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وبإمكان السلطات المعنّية في البلدان المختلفة 
استخدام المسوحات األسرية التي تستهدف 

- أو التي تمّكن من معرفة - حجم حركة مرور 
المركبات لدى هذه األسر أو األفراد. فالمسوحات 

األسرية تعني المسوحات لدى األسر أو 
األفراد أو لدى مستخدمي/مالكي المركبات. 

والغرض منها هو الحصول على معلومات حول 
استخدام المركبة )معّبرًا عنها بوحدة “مركبات-
كيلومترات”. وتقّدم هذه المسوحات معلومات 
نوعية قد ال تتوفر دائمًا مع طرق أخرى )كطرق 

العّد مثاًل(. حيث يمكن مثاًل الحصول على 
معلومات تفصيلّية بحسب:

الجنس.
الفئــة العمرية.

مســتوى الدخل.

النشــاط المهني.
الخصائص االجتماعية والديمغرافية األخرى.

وضــع المســتخدم الرئيســي للرحلة.

األوضــاع المتاحــة للرحلة.

مواقــف المســتخدم )مثــل الرغبــة في 
التغييــر إلــى أنمــاط النقــل البديلة(.

خبرات ســابقة.

 )Contextual factors( العوامــل الســياقية
مثــل األمــن وتكلفــة الرحلة. 

أنمــاط التنقل.

وبالتالي، تنقسم أنواع البيانات التي يمكن 
جمعها من خالل مسوحات مالكي أو مستخدمي 

المركبات إلى أربع فئات عامة:

خصائــص المركبة.

خصائص الســائق.

خصائــص الرحلة.

خصائــص الطريق.

اإلطار 16. مســوحات نقل البضائع على الطرق58

تســمح مســوحات نقــل البضائــع علــى الطــرق المســتقلة بجمــع بيانــات أكثــر تفصياًل عن نقل البضائــع على الطرق، وذلك أكثر 
ممــا تســمح بــه وحــدة محــددة حــول نقــل البضائــع على الطرق تكون مدرجة مثاًل في مســح متعّدد األهداف 

في الوقت الحالي، يعتمد جمع البيانات إلحصاءات النقل على الطرق بشــكل أساســي على مســوحات )عينة( لشــركات 
النقــل أو المركبــات المســجلة فــي البلــد المبّلــغ عنــه والتــي تم مباشــرة أخذ عينات منها من ســجل المركبات.

اإلطار 17. مســح المركبات المعتمد في كندا59

المســح المعتمد في كندا للمركبات هو مســح طوعي يقدم تقديرات ربع ســنوية وســنوية لنشــاط المركبات على الطرق 
)معّبــرًا عنــه بوحدتــي “مركبات-كيلومتــرات” و“رّكاب-كيلومتــرات”(. وتقتصــر التقديــرات على المركبات المســجلة في 

كنــدا. ويتــم أخــذ عينــة ربــع ســنوية مــن المركبــات من قوائم تســجيل المركبات المقّدمة من حكومــات المقاطعات واألقاليم.
يقدم المســح تقديرات ربع ســنوية وســنوية لمقدار حركة الســفر على الطرق، مقّســمًة بحســب أنواع المركبات وخصائصها 

وخصائص الســائق )مثل العمر وجنس الســائق، وتوقيت الســفر ومّدته(. وتصبح النتائج النهائية لهذه المســوحات 
المصــدر الرئيســي للمعلومــات حــول اســتخدام المركبــات علــى الطرق ويســتفيد منها الباحثون واألفــراد المهتّمون من 

الجمهور.
يســمح تصميم المســح أيضًا بحســاب التقديرات الســنوية بناًء على البيانات التي تم جمعها خالل األرباع الســنوية 

األربعة.
ويتــم أخــذ عينــة المركبــات لــكل ربــع مــن الســنة المرجعيــة من قوائــم المركبات ذات التســجيالت الصالحة في أي مقاطعة أو 

إقليم والمتاحة قبل ثالثة أشــهر من بداية كل ربع ســنة.

58.  نفــس المرجع أعاله.

 https://www150..59
statcan.

gc.ca/n1/en/cata-
logue/53-223-X.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/53-223-X
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/53-223-X
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/53-223-X
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/53-223-X
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طــرق االتصــال بالمشــاركين في االســتبيانات

تحّتــم عمليــة اســتكمال االســتبيانات الخاّصــة 
بالمســوح األســرّية االتصال بالمشــتركين في 
اإلحصــاء )أي مــزّودي البيانــات( بصــورة آمنة 

ودقيقــة تؤّمــن وصــول المعلومات بشــكل ســليم 
إلــى الجهــة القائمــة علــى اإلحصــاء. ويمكن أيضًا 
– توفيــرًا للعامــل البشــري – االســتفادة مــن بعض 

التقنيــات الحديثــة التــي تتيــح مثــاًل للمّتصل 
التحــادث مــع مجيــب آلي يســتقي منــه المعلومات 

المطلوبــة ويســّجلها بصــورة فورّية.

عنــد اختيــار طريقة االتصال األنســب 
بالمشــاركين، يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار عدد 

متغيــرات المســح ومحتوياتــه ونطاقــه. ويجب 
أيضــًا مراعــاة جوانــب أخرى مثل حساســية 

األســئلة أو المشــكالت المحتملــة عنــد اســترجاع 
المعلومــات أو قضايــا مراعــاة الخصوصيــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تؤخذ فــي االعتبار 
التفضيــالت المحتملــة للســكان المســتهدفين. 
لــذا مــن المهــم مالحظــة أنــه ال ينبغــي تصميم 
االســتبيان مــن دون قرار ســابق يتــم اعتماده 

بشــأن طريقــة جمــع البيانــات فــي الميــدان. في هذا 
اإلطــار، يمكــن اســتخدام الطرق التاليــة لالتصال 

بالمشــاركين فــي االســتبيانات: إّمــا عن طريق 
البريــد؛ وإّمــا باســتعمال الهاتــف؛ وإّمــا بالمقابلة 

الشــخصّية وجهــًا لوجــه. ويوضح الجــدول التالي 
بعــض إيجابيــات وســلبيات كل طريقــة.

الجدول 5. مقارنة اإليجابيات والســلبيات في طرق جمع البيانات للمســوحات األســرية

طريقة 
االتصال 

بالمشاركين 
)المستجيبين(

السلبياتاإليجابيات

عبر البريد

تعد المسوحات البريدية طريقة مفيدة جدًا 
لالستبيانات القصيرة البسيطة حيث يمكن للمستجيبين 
ملء المعلومات المطلوبة بسهولة من دون الحاجة إلى 

قراءة المالحظات التفسيرية الطويلة حول ما يجب 
القيام به وكيفية تفسير األسئلة. من األفضل أن تكون 

األسئلة واضحة وال لبس فيها. 
يجب إرسال رسائل التذكير من أجل زيادة معدل 
االستجابة ومنع التحيزات في اإلحصاءات بسبب 

معدالت االستجابة المنخفضة من بعض أجزاء العينة.
في المسح البريدي، تكون تكاليف جمع البيانات 

متماثلة تقريبًا لجميع وحدات أخذ العينات.

إذا كان االستبيان المستخدم مفّصاًل للغاية ويستغرق وقتًا طوياًل لملئه، 
فهناك خطر يتمثل في أن المجيبين عليه سيتخطون بعض األسئلة أو 
يحذفون أجزاء من االستبيان أو ال يجيبون على اإلطالق. لذلك فمن 

الجيد التأكد من تحفيز المجيبين من خالل استبيان مقتضب وموّجه 
بعناية. وقد يأخذ التحفيز شكل تقديمات مالية أو عينّية للمشاركة، 

أو القيام بمكالمات هاتفية للتتبع لتحفيز المجيبين على االحتفاظ 
بمعلومات الرحلة.

عبر الهاتف

يمكن اختصار االستبيانات الهاتفية للوحدات التي ال 
تمتلك سيارة على اإلطالق. في هذه الحالة يمكن أن 

تقتصر المحادثة على المعلومات المستخدمة في عملية 
التقدير، على سبيل المثال حجم األسرة، عمر أفراد 

األسرة، وما إلى ذلك، باإلضافة إلى سؤال التصفية حول 
ملكية السيارة في المسوحات متعددة األغراض.

من الممكن شرح الغرض من المسح للمستجيبين عبر 
الهاتف وتحفيزهم على المشاركة. يمكن إعطاء مزيد 

من اإلرشادات حول تفسير األسئلة.

ال ينبغي أن تكون المحادثات الهاتفية طويلة جدًا وإال قد يرفض 
المستجيبون إكمال المقابلة أو قد يسعون للعثور على إجابات من 

شأنها إنهاء المقابلة بسرعة. 
إن طريقة جمع البيانات هذه غالبًا ما تكون مناسبة أكثر للمسوحات 
الخفيفة والمسوحات النوعية، وليس للمسوحات األكثر تعقيدًا مثل 

المسوحات المتعلقة بالنقل على الطرق.

وجهًا لوجه

يمكن استخدام المقابالت وجهًا لوجه لجمع البيانات. 
يستخدم هذا النوع من المسوحات عادًة إلجراء 

مقابالت أطول وأكثر تعقيدًا، حيث يمكن أن تعّوض 
فوائد االتصال الشخصي المباشر التكاليف المرتفعة 
نسبّيًا الضرورية للتنقل إلجراء المقابالت. في هذه 

الحالة، يمكن أن يقلل أخذ العينات العنقودية من 
تكاليف تنقل الباحثين الذين يجرون المقابالت.

تكاليفها مرتفعة مقارنة مع طرق جمع البيانات األخرى عن طريق 
الهاتف أو عن طريق البريد.
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بالنســبة إلــى الشــريحة )مجمــوع الوحــدات( 
التــي ســيتم أخــذ عينــات منهــا فإنــه يمكــن أن 

تتكــّون من: 

األشــخاص المقيميــن فــي البلــد، تحديدًا 
األشــخاص البالغيــن، ألنــه مــا دام الغرض هو 

جمــع البيانــات حــول اســتخدام المركبات، 
فــإن األطفــال ليســوا في العادة مــن مالكي 

أو مســتخدمي المركبــات. 

أســطول المركبــات أو فئــات مختــارة من 
المركبات.

كمــا أن الوحــدات قــد تكــون عبارة عن أشــخاص 
أو أســر أو منازل أو مؤسســات، وما إلى ذلك. 

تســّمى قائمــة وحــدات أخــذ العينات باســم 
“إطــار أخــذ العينــات”. وُيعــّد بنــاء “إطار أخذ 
العينــات” أحــد المشــكالت الرئيســية فــي هذا 

النــوع مــن المســح. وفــي مــا يلــي أمثلة عن أطر 
أخــذ العينــات التــي مــن الممكــن اســتخدامها في 

هذا المســح: 
األشــخاص الطبيعيــون المقيمــون. 

أصحــاب المركبــات المقيمون. 
األشــخاص االعتباريــون المقيمون 

)الشركات(. 
أصحــاب مركبــات الشــركة المقيمون.

تســمح مســوحات تنقــل الركاب عــادًة بالحصول 
علــى بيانــات الرحلــة داخــل الحــدود أو خارجها، 

حيــث يتــم اإلبــالغ عن أصل/منشــأ الرحلة 
ووجهتهــا. ويمكــن حســاب المســافة المقطوعة 

إلــى الخــارج فــي رحلــة مــا ابتداًء مــن نقطة عبور 
الحــدود المشــار إليهــا في المســح إلــى نقطة 

الوصــول فــي الخــارج أو عبــر تقديرهــا من قبل 
مخطّطــي الطريــق الذيــن يحّددون أقصر مســافة 

بيــن المكانين.

بالنســبة إلــى الرحــالت متعــددة الوجهــات، ُيعــّد 
حســاب حجــم حركــة المــرور أكثــر صعوبــة. حيث 

أنــه يتــم طلــب المعلومــات عــن كل رحلــة مفــردة 
تــم إجراؤهــا خــالل الرحلــة اإلجمالّيــة، ممــا يضع 
عبئــًا كبيــرًا علــى المجيــب علــى االســتبيان. وقــد 
ُيطلــب مــن المجيــب اإلبــالغ عــن إجمالــي طول 

الرحلــة أو المســافة المقطوعــة فــي الخــارج، ولــو 
بنحــو تقريبــّي.

إذا كان إطــار أخــذ العينــات هــو ســجل المركبات 
فــي البلــد، فإّنــه يمكــن الحصول بســهولة على 

البيانــات الفنيــة التفصيليــة حــول المركبــات التي 
يشــملها المســح. إذا كانت الشــريحة التي تســتقى 

منهــا العينــات تتألــف بــداًل مــن ذلك من أســر أو 
أفــراد، فيمكــن الحصــول علــى تفاصيل حول 
نــوع وخصائــص المركبــات التابعــة )المملوكة 

أو المســتأجرة من ِقبل األســرة( إما بشــكل غير 
مباشــر )من ســجل المركبات وعبر اســتخدام رقم 
لوحــة المركبــة المبلــغ عنهــا مــن قبل األســرة( وإّما 

بشــكل مباشــر عبــر االســتبيان. فــي الحالة األخيرة، 
قــد تكــون بعــض البيانــات مفقــودة، فقد ال يعرف 
الشــخص الــذي تــم اســتجوابه على الفــور جميع 
البيانــات الفنيــة حــول المركبــة التي اســتخدمها 

فــي الرحلة60.

يمكــن الحصــول علــى خصائــص المركبــة، 
وخصائــص الســائق وخصائــص الرحلــة مــن 
المســوحات كذلــك. إذا كان الوصــول إلــى 

ســجالت الســكان ممكنــًا، فمــن الســهل الحصــول 
علــى بيانــات الســائق )مــع مراعــاة القوانيــن 

الناظمــة لمســألة الخصوصّيــة(. ويمكــن أيضــًا 
اســتخدام المســوحات لجمــع بيانــات حركــة 

المــرور بحســب نــوع الطريــق. ومــع ذلك، فإن 
التمييــز بيــن المســافة المقطوعــة بحســب فئــة 

الطريــق، أو حــّد الســرعة أو مســتوى العمــران، قــد 
يفــرض بعــض الصعوبــات علــى المســتجيبين. فقــد 

ال يكــون المجيبــون علــى علــم تــاّم بنــوع الطريــق 
الــذي يســيرون عليــه. وبشــكل عــام، يمكــن توقع 
العديــد مــن الحــاالت التــي ال يتــّم فيهــا اإلجابة 

علــى أســئلة حــول نــوع الطريق. 

إذا تــم اإلبــالغ عــن نقــاط المغــادرة والوجهــة في 
الرحــالت اليوميــة، فإّنــه مــن الممكــن االســتعانة 

بمخططــي المســار لحســاب المســار المحتمــل 
الــذي تــم قطعــه والمســافات المقطوعــة علــى 

أنــواع الطــرق المختلفــة وفقــًا لذلــك. وبشــكل عــام، 
يمكــن جمــع معظــم البيانــات ذات الصلــة بتجميــع 

إحصــاءات حركــة المــرور علــى الطــرق من 
المســوح األســرية )أي المســوح التي تســتهدف 

مالــك أو مســتخدم المركبــة(. ومــع ذلــك، فــإن مثل 
هــذه المســوحات هــي عــادة مســوح عينــات، ولهذا 

الســبب، تعتمــد موثوقيتهــا اإلحصائيــة علــى 
حجــم العينــة ومســتوى التفاصيــل المطلوبــة. 

 Handbook on  .60
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 Road Traffic,
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 UNECE, 2007,

p. 28.
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علــى صعيــد آخر، يشــمل إطار أخذ العينات 
في المســوحات األســرية بطبيعته األشــخاص 

المقيميــن والمركبــات المســجلة في البلد 
المعنــي باإلحصــاء. وبالتالي، ومن أجل 

الحصــول علــى إحصــاءات حول إجمالي حركة 

مــرور المركبــات الوطنيــة على األراضي األجنبية 
وأيضــًا حركــة مرور المركبــات األجنبية على 
ــه يجب االعتماد على  األراضــي الوطنيــة فإّن

مصادر بيانات أخرى للمســاعدة في اســتكمال 
الصــورة العامة. 

اإلطار 18. مســوحات حركة المرور ـ فرنسا61

في أثناء إجراء مسوحات حركة المرور على الطرق، غالبًا ما يكون من الصعب جمع الكثير من المعلومات بسبب قيود حركة المرور 
د بوضوح البيانات الالزمة منذ البداية. ويجب  واإلزعاج الذي يسببه ذلك للمستخدم. لذلك من الضروري من أجل إجراء الدراسة أن ُتحدَّ

حسم مسألة إشراك المستخدمين من عدمها منذ بداية اإلحصاء. 
تتعلق األسئلة المطروحة عمومًا بمصدر الرحلة ووجهتها، وسببها، وعدد ركاب المركبة، وتكرار الرحالت نفسها، والفئة االجتماعية 

المهنية للسائق، والبضائع واألحمال التي يتم اصطحابها في الرحلة.

مسوحات حركة المرور على جانب الطريق
تتطلب المسوحات على الطريق مشاركة المستخدم في الوقت الفعلي إلجراء المسح. ويتم تنفيذ هذه المسوح عن طريق إيقاف 

المركبة في وجود جهات إنفاذ القانون )الشرطة مثاًل( و/أو األجهزة اآللية إليقاف المركبة )مصابيح اإلشارات المرورية(. ومع ذلك، فإن 
المستخدم غير ملزم باإلجابة على األسئلة التي يطرحها الباحثون. ُيفضل إجراء المسوحات على جانب الطريق )في مناطق االستراحة، 

والمناطق المهجورة، ومواقف المركبات، وما إلى ذلك( أو في منتصف الطريق، إذا كان جانب الطريق ال يسمح بذلك.

مسوحات األصل ـ الوجهة أ:
مسوحات األصل-الوجهة، وتسمى أيضًا مسوحات OD أو مسوحات حركة المرور، هي مسوحات مرورّية الغرُض الرئيسي منها معرفة 
بنية حركة المرور من حيث تحديد األصل والوجهة )OD( )Origin –Destination( داخل حركة المرور. ويتم إجراء هذه المسوحات 
على عينة يتم سحبها عشوائيًا من تدفق المركبات. الستنباط نتائج متوسط تدفق حركة المرور في القسم الذي تم مسحه، يجب أن 

تكون المسوحات مصحوبة بتعداد دقيق للمركبات وذلك من أجل الضبط الزمني. ويجب أن يرافق ذلك بعملية عد آلي من أجل ضبط 
المقابالت على مدار اليوم، ثم على مدار العام. يتم إجراء هذه المسوحات بشكل عام في متوسط يوم من أيام األسبوع خارج أيام 

العطل المدرسية وذلك من أجل فهم بنية حركة المرور المتوسطة على الطريق. ومع ذلك، وبوصفها جزءًا من مسوحات “السياحة”، 
يمكن إجراء مسوحات األصل-الوجهة خالل فترات الذروة )غالبًا في الصيف، ولكن أيضًا في الشتاء(.

في فرنسا، يجب أن يتوافق إجراء مسوحات األصل-الوجهة مع المرسوم رقم 2006-235 الصادر في 2006/27/02 والذي يحدد شروط 
إجراء مسوحات المرور على جانب الطريق، ال سيما في ما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه المقابلة )دقيقة توقف واحدة للمستخدم كحد 

أقصى(.

حمالت مسوحات األصل-الوجهة
ثّمة ثالثة أنواع من حمالت مسوحات األصل-الوجهة، كل منها يستجيب الحتياجات مختلفة. وهي: 

• مسوحات الطوق “الكوردون”
مسح الطوق عبارة عن مجموعة من المسوحات المرورية التي يتم إجراؤها على حزام محيط موقع الدراسة والتي يمكن أن تتكون 

من: منطقة، دائرة، ما بين البلديات )مجتمع حضري، مجتمع تجمعات، وما شابه ذلك(، تكتل، بلدية، حي سكني، منطقة نشاط اقتصادي 
وبشري، وغيرها. 

تتيح محطات المسح، الواقعة في مناطق االختراق الرئيسية في منطقة الدراسة قياَس حركة المرور في التبادل والعبور. يمكن إعادة 
بناء الرحالت الداخلية إلى منطقة الدراسة، جزئيًا، عن طريق إجراء مسوحات أخرى خاصة بالنقل على الطرق يتم تنظيمها داخل 

منطقة الدراسة، وعن طريق إجراء مسح رحالت األسر. وعادة ما يكون مسح رحالت األسر مصحوبًا بمسوحات الطوق.

• مســوحات “على قطع محددة”
المســح النهائــي علــى قطــع محــددة هــو مجموعــة مــن مســوحات المــرور التي يتــم تنظيمها، إن أمكن، في الوقت نفســه لمعرفة أفضلية 

ســلوك طريــق علــى طريــق آخــر بهــدف الوصــول إلــى نقطــة محددة. ويمكن بفضل هذه المســوح تعيين العوامــل المؤّثرة في انتقاء 
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طريــق مــا وتفضيلــه علــى طريــق آخــر. وتســمح هــذه المســوحات بتحليل الوظيفــة المعنية لكل طريق يعبر منطقة الدراســة 
)الدولــة، والمنطقــة، والقســم، والتكتــل(. باإلضافــة إلــى األســئلة الكالســيكية التــي تُطرح في المقابلة، يمكن طرح أســئلة تتعلق 

بأســباب اختيار الطرق )على ســبيل المثال، “هل تدفع مقابل رســوم الطريق الســريع؟”(. باإلضافة إلى ذلك، تتيح حملة 
االســتطالع هــذه فهــم طبيعــة حركــة المرور بيــن نقطتين مكانيتيــن تخدمهما طرق متعددة.

• مســوحات “على الطريق”
المســوحات علــى الطريــق هــي مجموعــة مــن مســوحات المــرور التــي يتــم إجراؤها في عدة نقاط على المحور ذاته. وهي تســمح 

بقيــاس جــزء مــن تدفقــات العبــور فــي مــا يتعلــق بتكتــل عمرانــّي ما و/أو التبادالت بين التكتالت الرئيســية التــي يمر منها هذا 
المحور. يمكن لهذه المســوحات توفير البيانات الضرورية حول نماذج المرور وذلك من أجل دراســة أوســع تتعّلق، على ســبيل 

المثــال، بمشــاريَع لتطويــر المناطــق الحضريــة، وإنشــاء طــرق جديــدة أو تحديــد مواقع تقاطع، أو مد جســور، وفتح منافذ، 
وإنشــاء أنفاق أو غيرها من المشــاريع الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وشــبكة النقل وســبل االنتقال على الطرق.  ومن أجل 

تحســين نمــوذج األصل-الوجهــة لتحديــد حجــم المبــادالت بالقــرب من المدن الصغيرة، يمكن اســتكمال هذه المســوحات من 
خــالل القيــام بعمليــات عــد لحركــة المــرور في االتجاهين وفي نقاط التبادل الرئيســية.

	 مســوحات “الرضا”
تهــدف مســوحات الرضــا إلــى معرفــة رأي المســتخدمين فــي البنيــة التحتية وفقًا لمواضيــع مختلفة مثل:

	 حالــة الطريق.
	 االســتفادة مــن الالفتات والمعلومات.

	 الخدمات.
	 البيئة.

	 األمن والســالمة المرورّية.

بخالف المســوحات الســابقة، تتطّلب هذه المســوحات وقتًا أطول لملء االســتبيان. ونتيجة لذلك، يتم تنظيم هذه المســوحات 
بشــكل عام في مناطق الراحة أو مناطق الخدمة، وتســتهدف المســتخدمين الذين توقفوا هناك طواعية ألســباب مختلفة 

كالتزّود بالوقود، والراحة، والشــراء من المتجر، واســتعمال الهاتف، واســتخدام المرافق والمطاعم، وما إلى ذلك.
ُتســتخدم هذه المســوحات، أحيانًا مع عينات محدودة ألن االســتبيان طويل بشــكل عام )يتطّلب عدة دقائق(، ويصعب 

تصحيحــه ألنــه ال يوجــد مــا يؤكــد أن العينــة التــي تــم مســحها تمثــل حركــة المرور التي تمت مالحظتها )على ســبيل المثال، 
حركــة المــرور لمســافة قصيرة ال تتوقف(. 

.Enquêtes de circulation, Organisation et déroulement, Sétra, 2010 :أ.  لمزيد من التفاصيل المنهجية حول مسوحات األصلـ  الوجهة، يرجى االطالع على المرجع التالي

اإلطار 19. مســوحات الطوق ـ فرنسا62

ما هو مســح الطوق “الكوردون”؟
مســح الطــوق هــو مســح مــرورّي يعتمــد على معيار “األصل-الوجهة” وهــو يوفر معلومات عن 

الرحــالت عبــر الطــرق. وبالتالــي فهــو يتألــف من إجراء مقابالت مع ســائقي المركبات أو ســائقي 
الشــاحنات فــي الرحــالت التي يقومون بها.

ما هي األســئلة التي تطرح في هذا المســح؟
األســئلة الرئيســية المطروحة على ســائقي ســيارات الركاب هي: “من أين تأتي؟”، “إلى أين 

تذهب؟”
“ألي دافــع؟ )العمــل، أوقــات الفــراغ، أو غيــر ذلــك(”. ومن بين األســئلة الرئيســية المطروحة على 
ســائقي مركبــات البضائــع الثقيلــة: “مــا هــي طبيعــة البضائــع التي تنقلها؟”. وقد يتم طرح أســئلة 

إضافيــة حــول تكلفــة الرحلــة أو مــكان اإلقامة ومكان العمل.
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كيف يتم إيقاف ســائقي المركبات؟
تشــارك قوات األمن في العملية بما يضمن أمن المقابالت وســالمتها، ويســاعد هذا األمر في إخراج 

المركبات التي يتم اســتجواب ســائقيها من حركة المرور بصورة آمنة ال تؤثر على ســير المركبات 
األخرى. 

كم عدد ســائقي المركبــات التقريبي الذين تتم مقابلتهم؟
فــي كل موقــف للمركبــات، وفــي اليــوم الواحــد، يتــم إجــراء مقابالت مع ما يقارب 400 إلى 1,200 شــخص 

من ســائقي المركبات وســائقي الشــاحنات بحســب اتجاه حركة المرور. يســمح حجم العينة هذا بالحصول 
علــى نتائــج موثوقــة إحصائيــًا. فــي الوقــت نفســه، يتــم تثبيت عدادات لقياس إجمالــي حركة المرور على 

مدار األســبوع، مما يجعل من الممكن تصحيح نتائج المســح.

ما هي مزايا مســح الطوق “الكوردون”؟
يوفــر مســح الطــوق فهمــًا أفضــل لرحــالت المركبــات التــي تعبر منطقة الدراســة )حركة المرور العابر( أو 
التــي تشــتمل علــى طــرف واحــد فقــط مــن طرفــي الرحلة )أي األصل والوجهة؛ وهذا ما يســّمى بحركة 

المــرور التبادليــة(. كمــا يوفــر معلومــات مهمــة عــن نقــل البضائــع بين المناطق. يتم تحليــل هذه النتائج من 
أجــل إنشــاء جــرد للرحــالت علــى الطــرق في منطقة الدراســة والتخطيط للتحســينات التي يجب إجراؤها 

علــى شــبكات النقــل فــي المنطقــة. تعتبــر نتائج مســوحات الطوق أدوات لدعــم عملية صياغة القرارات 
ذات الصلــة بمشــاريع البنيــة التحتيــة للنقل في المســتقبل.

هل هناك أنواع أخرى من اســتطالعات الســفر؟
ُتعد مســوحات الطوق مكّملة لمســوحات الرحالت األســرية، والتي تحدد خصائص تنقل األســرة في 

منطقــة الدراســة، وأســباب وطــرق النقــل المســتخدمة، كمــا أنها تجعل من الممكــن توصيف الرحالت داخل 
التجمعات. في العادة، تهتم اســتبيانات الرحالت األســرية بالفعل برحالت ســكان منطقة الدراســة في 

يــوم عمــل )مــن االثنين إلى الجمعة(.

اإلطار 20. المســح األلماني لعدد الكيلومترات المقطوعة63 

توفــر مســوحات الكيلومتــرات المقطوعــة مؤشــرًا علــى مــدى اســتخدام البنيــة التحتيــة للنقل البري. ومن وجهة نظــر اقتصادية، يمثل 
إجمالــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة للمركبــة حجــم الطلــب علــى حركــة المــرور على الطرق. وفي أبحاث الســالمة المرورية، تعمل 

هذه المســوحات كمعيار مرجعّي ألرقام الحوادث. وفي بيئة المرور تســاهم كمؤشــر لألعباء البيئية المتعلقة بالمرور. اســتمرارًا لمســح 
الكيلومتــرات المقطوعــة الــذي تــم إجــراؤه فــي عــام 2002، بــدأ المعهــد الفيدرالي ألبحاث الطرق الســريعة عدة مشــاريع بحثية لتحديد 

وتحليل أرقام ســنة 2014.

للحصــول علــى إحصــاءات ســنة 2014 عــن الكيلومتــرات المقطوعــة محليــًا، تم إجراء مســح لقراءة عداد المســافات – في تكرار 
لمســح مالــك الســيارة لعــام 2002 إلــى حــد كبيــر. كانــت التغييــرات التــي حدثــت منذ ذلك الحين في مجال أنواع المركبات واســتخدام 

المركبــات ذات أهميــة خاصــة. تضمنــت العينــة األوليــة لمســح قــراءة عداد المســافات 162,650 مركبة تم اختيارها عشــوائيًا من 
المركبــات المســجلة فــي ألمانيــا. نتــج عــن معــدل االســتجابة اإلجمالــي البالــغ حوالي 47 في المائــة بيانات لـ 76,979 مركبة.

فــي الوقــت عينــه، تــم تحديــد عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة على شــبكة الطرق األلمانية )بواســطة مركبات ألمانية ومركبات مســجلة 
فــي الخــارج(. تــم إجــراء عــد لحركــة المــرور علــى مســتوى البالد للحصــول على األرقام اإلجمالية وأيضًا لتقســيم هذه األرقام وفقًا 

لمجموعــة المركبــات وفئــة الطريــق والموقــع. باإلضافــة إلــى التمييــز بيــن عدد الكيلومتــرات المقطوعة بالمركبة وفقًا لجنســيتها، كان من 
المقرر أيضًا حســاب معايير مخاطر الحوادث على أســاس أرقام المســافة المقطوعة بالمركبة.
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بالنســبة إلــى نطــاق التغطيــة المشــمول في 
منهجيــة المســوحات األســرّية، يمكــن القول إّن 

هذه المســوحات تشــمل:
جميــع المركبــات ذات المحــركات أو بعــض األنــواع 

المختــارة منهــا، علــى ســبيل المثــال مركبات 
الــركاب أو مركبــات البضائــع التجاريــة. كمــا أن 

المســح يشــمل المركبــات الوطنيــة )المســجلة 
فــي بلــد المســح( والتي قامــت برحالت داخل 

البلــد وخارجــه. أّمــا المركبــات األجنبيــة فتكون 
مســتثناة من هذا المســح.

إذا كان المســح يســتهدف جمــع بيانــات عــن 
مركبــات الطــرق فــي البلد وكانــت المعلومات 
المطلوبــة هــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعة 

بالمركبــة المســجلة علــى األراضــي الوطنيــة، فلن 
تحّقــق المســوحات القائمــة علــى األســر المقيمة 
وال علــى المركبــات فــي الســجل الوطنــي الهدف 
بالكامــل. ويرجــع ذلــك جزئيــًا إلــى أن المركبات 

التــي يشــملها المســح ســيتم اســتخدامها للعمليــات 
الوطنيــة واألجنبيــة، وإلــى أنه ســيتم اســتبعاد 
حركــة المــرور الناتجــة عــن المركبــات األجنبية.

 Handbook on  .64
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 27.

)1( أخطــاء التغطيــة
تظهــر أخطــاء التغطيــة أحيانــًا عندمــا ال تتوافــق 

شــريحة المســح بشــكل كامــل مــع الســكان 
المســتهدفين. يمكــن أن يحــدث هــذا فــي 

الحــاالت التاليــة:

قد يختلف تصنيف المركبات عن نطاق المسح.
قــد يكــون إطــار أخــذ العينــات غيــر محّدث، 

خصوصــًا إذا كانــت قائمــة المركبــات 
المســتخدمة مســتندة إلــى المركبــات 

المســجلة قبــل أشــهر مــن الفتــرة المرجعيــة، 
فبعــض المركبــات المســتهدفة - علــى وجــه 
الخصــوص المركبــات المســجلة حديثــًا - ال 

يمكــن تضمينهــا فــي العينــة.
قــد يشــمل إطــار أخذ العينــات المركبات 

التــي تــم االســتغناء عنهــا وإخراجهــا من 
الخدمــة أو تصديرهــا، ويمكــن أن يســبب 
هــذا مبالغــة فــي تقديــر النتائــج النهائيــة.

يمكــن أن تكــون العينــة مأخــوذة من ســجل 
األســر أو األشــخاص المقيمين. في هذه 

الحالــة، يمكــن أن يغطــي المســح فقط 
المركبــات التابعــة لتلــك الوحــدات. وبالتالي، 

لــن يتــم اإلبالغ عــن المعلومــات المتعلقة 
بالمركبــات المملوكــة للشــركات.

يمكــن أن تكــون العينــة مأخــوذة من أدلة 
الهاتــف. فــي هــذه الحالــة، ال يمكن أخذ 

عينــات مــن الســكان المســتهدفين، أي 
الوحــدات التــي ال تمتلــك هاتفًا واألشــخاص 

غيــر المدرجــِة أســماءهم في دليــل الهاتف.
يمكــن أن يكــون الغــرض من المســح هو 

الحصــول علــى معلومــات حــول حجم حركة 
المــرور علــى الطــرق على األراضــي الوطنية، 

ولكــّن إطــارات أخــذ العينات للمســوحات 
األســرية يمكــن أن ال تغطــي ســوى المركبات 

المســجلة فــي البلــد المعنــي من دون 
المركبــات األجنبية.

قــد تتضمــن بيانــات حركة مــرور المركبات 
التــي تــم اســتهدافها مــن ِقبل المســح حركة 

مرورهــا خــارج البلــد المعني بالمســح.

وإلــى حــد مــا، يمكــن إجراء تقديــرات إضافية 
مــن أجــل تصحيــح التحيــزات والتغطيــة الزائدة 

والناقصــة فــي المســوحات وذلــك باتباع 
الخطــوات التالية:

بالنســبة إلــى المركبــات األجنبية

غالبــًا مــا ُيفتــرض أن حجــم حركة مرور المركبات 
األجنبيــة علــى األراضــي الوطنية يتوافق مع 

حجــم العمليــات التــي تقوم بهــا المركبات الوطنية 
فــي الخارج وذلك بســبب نقــص المعلومات حول 
حركــة مــرور المركبــات األجنبية. هذا االفتراض 

ال يعكــس دائمــًا الحقائــق، فقــد تتأثر حركة المرور 
عبــر الحــدود باالختالفات في مســتوى الدخل 

واألســعار واإلنتاج والســياحة بين البلدان. لذلك، 
ثّمــة حاجــة إلــى معلومــات دقيقة حول حركة مرور 

المركبــات األجنبيــة علــى األراضي الوطنية64.

بالنســبة إلــى حركــة مــرور المركبــات الوطنيــة 
فــي الخارج

بالنسبة إلى حالة مسوح تنقل الركاب، فإنها عادة 
ن من الحصول على بيانات الرحلة، حيث  ما تمكِّ

)ج( نطــاق التغطية

)د( األخطاء
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يتم اإلبالغ عن أصل/منشأ الرحلة ووجهتها. 
وبالتالي، فسيكون من الممكن الحصول على 

بيانات عن الرحالت عبر الحدود. يمكن حساب 
المسافة المقطوعة إلى الخارج في رحلة معّينة 
ابتداًء من نقطة عبور الحدود المشار إليها في 
المسح وصواًل إلى نقطة الوصول في الخارج، 

ويمكن أيضًا تقدير هذه المسافة من ِقبل 
مخططي الطريق الذين يحّددون أقصر مسافة 

بين المكانين. بالنسبة إلى الرحالت متعددة 
الوجهات، يعد حساب حجم حركة المرور أكثر 

صعوبة. حيث إنه يتم طلب المعلومات في كل 
رحلة مفردة في سياق الرحلة اإلجمالية، مما 

سيضع عبئًا كبيرًا على المستجيب. ولكن يمكن أن 
ُيطلب من المستجيب اإلبالغ عن إجمالي طول 

الرحلة أو المسافة المقطوعة في الخارج، ولو 
بنحو تقريبّي.

)2( أخطــاء أخــذ العينات
تحــدث أخطــاء أخــذ العينــات بســبب واقــع أن 

اإلحصــاءات تســتند إلــى عينــة مــن الوحــدات بداًل 
مــن جميــع الوحــدات فــي الشــريحة اإلحصائّيــة. 

يعتمــد حجــم خطــأ أخــذ العينــات علــى حجــم 
العينــة، والتقســيم الطبقــي واألخطــاء الواقعــة 

فــي إجــراءات التقدير. 

كلمــا كانــت الفتــرة المرجعيــة أقصــر، كان حجــم 
العينــة الحقيقــي أصغــر. فمثــاًل، إذا تــم أخــذ 10 

عينــات مــن أصــل 100 مركبــة وكانــت الفتــرة 
المرجعيــة أســبوعًا واحــدًا، فإّنــه ســيكون معــدل 

أخــذ العينــات عشــرة مــن أصــل 5,200 مركبة/
الســنة، أي 0.2 فــي المائــة مــن حركــة المروريــة 

الســنوية فــي مقطــع العــد. ولكــن إذا كانــت الفتــرة 
المرجعيــة هــي الســنة الكاملــة )52 أســبوعًا( بــداًل 
مــن ذلــك، فســيكون معــدل أخــذ العينــات 10 في 

المائــة )520 عينــات مــن اصــل 5,200 مركبــة(. 
غيــر أّن المكاســب التــي قــد تتحقــق مــن خالل 

تمديــد الفتــرة المرجعيــة يمكــن أن تكــون مهــّددة 
بســبب تأثيــر االســترجاع65.

)3( أخطــاء التذكر
إّن قلــة قليلــة مــن النــاس يحتفظــون بالفعل 

بســجالت االســتخدام اليومي لســياراتهم. لعالج 
هــذه المســألة فــي العمليــة اإلحصائّيــة يمكن 

اإلبــالغ عــن المعلومــات المطلوبــة بصــورة تقديرّية 

تغّطــي فتــرات زمنّيــة أطــول )على ســبيل المثال 
ســنة كاملــة(. ومــن نمــاذج البيانــات التي قــد تفيد 

في هــذا المجال:

االســتخدام األســبوعي العــادي للمركبة.

متوســط االســتخدام الســنوي بناًء على 
عمر الســيارة وقراءة عداد المســافات.

الزيــارات التــي قــام بها الســائق إلى ورش 
التصليــح للحصــول علــى الخدمــات الدورية 

وتغييــر الزيــت وفحــص المحــرك وما إلى 
ذلــك كّل 15,000 أو 20,000 أو 30,000 كــم 

مقطوعة.

فــي جميــع هــذه الحــاالت، يمكــن أن يختلف 
التقديــر المحســوب عــن االســتخدام الفعلي 

للمركبــة ومــن المحتمــل جــدًا أن يتأثــر بافتراضات 
المســتجيب لالســتبيان فــي مــا يتعلق باالســتخدام 

العــادي للمركبة.

مركبــات جديــدة أو مباعــة أو ملغــاة

إّن أحــد المتغيــرات الخاصــة بـ“خطــأ التذكر” 
هــو الحالــة التــي تكــون فيهــا المركبــة في حوزة 

المالــك خــالل مــّدة معّينــة فقط مــن إجمالي 
الفتــرة المرجعيــة، وال يمكــن للمالــك عــادًة تقديم 

معلومــات تغطــي الفتــرة الكاملــة. هــذا الموقف 
مهــم بشــكل خــاص إذا كانــت الفتــرة المرجعية 

طويلــة. وإذا تــم شــراء ســيارة مأخوذة مــن عينة 
جديــدة أو مســتعملة خــالل الفتــرة المرجعيــة، 

فيمكــن بــداًل مــن ذلــك مطالبــة المالــك باإلبالغ إما 
عــن االســتخدام الســنوي المتوّقــع للمركبــة أو عن 

اســتخدام المركبــة فــي جــزء من الفتــرة المرجعية 
)أي عندمــا كانــت المركبــة فــي حوزته(66.

)4( أخطــاء القياس
تحــدث هــذه األخطــاء بصــورة طبيعية تالزم 
الفعــل اإلنســاني، فقــد يحــدث مثــاًل أن يقوم 

المســتجيب لالســتبيان بتقديــم قــراءة خاطئــة 
لعــداد المســافات فــي مركبتــه. ويمكــن أن تقع 

أخطــاء أخــرى فــي عملية القيــاس، ومنها:

إعطــاء رقــم تقريبي لوحــدة »مركبات-
كيلومتــرات« يكــون أقــرب إلى ألف أو       

5 آالف أو 10 آالف.
تضمين الكسور العشرية إذا كان العداد يظهر 

الكيلومترات باإلضافة إلى الكسور العشرية.
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p. 29.
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اإلبــالغ عــن المركبــة الخطأ إذا كانت األســرة 
أو المؤسســة التي شــملها المســح تمتلك 

أكثر مــن مركبة.
تغييــر طريقــة قــراءة عداد المســافات بين 

القــراءة األولــى والثانية.

ولتجنــب األخطــاء الناتجــة عــن تقديرات 
الكيلومتــرات المقطوعــة بواســطة المركبــة خــالل 
فتــرة زمنيــة معينــة، يمكــن أن ُيطلــب مــن المالك 
اإلبــالغ عــن قــراءة عــداد المســافات الفعلية في 

صبــاح اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر ومرة أخرى 
فــي مســاء اليــوم األخيــر من فتــرة اإلبالغ إما في 

اســتبيان واحــد أو فــي اســتبيانين متتالييــن.

)5( عدم االســتجابة/اإلبالغ
يمكــن أن يحــدث حالــة مــن عدم االســتجابة 

ونقــص اإلبــالغ، خصوصــًا إذا كان العــبء علــى 
المجيــب ثقيــاًل للغايــة، ســواء عندمــا تكون 

المقابلــة مطولــة أو عندمــا يتطلــب االســتبيان 
تقديــم العديــد مــن البيانات. 

لتجنــب التحيــزات الناتجــة عــن عدم االســتجابة، 
يمكــن اتخــاذ تدابيــر لتقليــل مســتوى عدم 
االســتجابة، علــى ســبيل المثــال من خالل 

إرفــاق االســتبيانات بمعلومــات حول اســتخدام 
اإلحصــاءات، باإلضافــة إلى إرســال تذكير دوري 

للمشــاركين في االســتبيانات، ســواء بالبريد أو 
عبــر الهاتف.

أيضــًا، قــد يحــدث نقص فــي اإلبالغ إذا أعلن 
المســتجيب فقــط عــن بعــض الرحالت فــي المركبة 
وليــس عــن جميعهــا. ال يتــم اكتشــاف نقص اإلبالغ 
بســهولة مــن مســتجيب واحــد، ولكنه ســيتضح في 

اإلحصــاءات النهائيــة إذا توفــرت بيانــات قابلة 
للمقارنــة مــع مصادر أخرى.

iStock.com/ gjp311
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الفكــرة الرئيســية لهــذه المنهجيــة هــي أنــه يمكن، 
فــي عمليــة متكــررة ومحســوبة، اســتخدام مصادر 

البيانــات المتعــددة لتقديــر حجــم حركــة المرور من 
خــالل تتّبــع نســب اســتهالك الوقود فــي المركبات. 

والهــدف هــو الحصــول علــى مجموعة واحدة 
متماســكة مــن اإلحصــاءات )الســنوية( التــي تمّكن 
مــن الحصــول68، مــن ناحيــة، على البيانــات المادية 

عــن حجــم حركــة المرور الوطنية واســتهالك 
الوقــود لــكل كيلومتــر وإجمالــي اســتهالك الوقود، 

ومــن ناحيــة أخــرى، علــى بيانات رســمية عن 
شــحنات الوقــود )بالنســبة إلــى وكالء بيــع الوقود(.

مــع وجــود مصــادر متعــددة للمعلومــات، قد يتّم 
اســتقاء البيانــات بشــكل مبالــغ فيــه في بعض 

المجــاالت، بينمــا قــد تكــون التغطيــة غيــر كاملة 
فــي مجــاالت أخــرى. ولكن يتــم اللجوء إلى 
تطبيــق هــذه الطريقــة عندمــا تكــون عمليات 

تســليم الوقود اإلجمالية معروفة بشــكل واســع 
وضمــن جميــع المتغيــرات )أســطول المركبات، 

حركــة المــرور، اســتهالك المركبــات للوقود(. وقد 
يتعيــن تعديــل المتغيــرات األخــرى ذات الصلة، 
مــن خــالل عمليــة متكــررة، لجعلهــا متوافقة مع 
عمليــات تســليم الوقــود الــى محطــات التوزيع69.

4. استهالك الوقود67

67.  غالبيــة مواد هذا 
الجزء مأخوذة 

من الدليل التالي: 
 Handbook on
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007, pp.

43-54

 Handbook on .68
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 43.

69. المرجــع أعاله، صفحة 
.43

70. المرجــع أعاله، صفحة 
.49-50

71. يتــم تطبيق هذه 
الطريقــة عندما تكون 

عمليات  بيانات 
الوقود  تسليم 

اإلجماليــة أكثر توفرًا 
ودقــة من بين جميع 

المتغيرات. كما 
أن هذه الطريقة 

عمومــًا ال تحل محل 
المباشرة  المصادر 

لتقدير  للمعلومات 
حركة المرور، ولكن 

عمليات  استخدام 
تسليم الوقود )أو 
كمتغير  المبيعات( 
تحكم هو وسيلة 

للحصول على 
أكثر  مجموعة 

اتساقًا من بيانات 
حركــة المرور لتقليل 

األخطاء.

72.  المرجع أعاله، 
.51 صفحة 

)أ( وصف عــام للمنهجية

)ج( التغطية

بالنســبة إلــى هــذه المنهجيــة71، مصــادر البيانات 
المســتخدمة هــي كاآلتي:

تقديــرات حركــة المــرور علــى الطــرق: ثّمــة 
العديــد مــن مصــادر بيانــات حركــة المــرور، 
والتقديــرات عــادًة مــا تكــون مســتمدة مــن 

مزيــج مــن مســوحات العينــة والبيانــات 
الرســمية. قــد يكــون مــن األفضــل تصميــم 

بعــض المســوحات لتقديــر متوســط 
المســافة المقطوعــة لــكل مركبــة بشــكل 

أساســي، والقســم اآلخــر مــن المســوحات 
يمكــن اســتعماله لتقديــر إجمالــي حركــة 

المرور.
تقديــرات اســتهالك الوقــود: مــن األفضــل 

تصميــم بعــض مســوحات العينــات 
لقيــاس اســتهالك الوقــود لــكل كيلومتــر، 
وذلــك بحســب نــوع المركبــة. إذا كانــت 
هــذه المعلومــات مفقــودة، يتــم حســاب 

التقديــرات باســتخدام المتغيــرات 
المســاعدة )مثــل االســتقراء الخــاص 

بالمركبــات فــي دول أخــرى وقياســها علــى 
المركبــات المحليــة(.

بيانــات تســليم الوقــود: تعتبــر البيانات 
الســنوية عــن عمليــات التســليم فــي بعض 
البلــدان دقيقــة وبديــاًل جيدًا عــن بيانات 

أخــرى وخصوصــًا “الحجــم اإلجمالي 
لمبيعــات الوقــود” علــى األراضــي الوطنية.

)ب( مصــادر البيانات70

بالنســبة إلــى التغطيــة، تقيــس هــذه المنهجية 
بشــكل أساســي حجم الوقود المســتهلك على 
األراضــي الوطنيــة. وبالتالــي، فهــذه الطريقة 

تشــمل كل حركــة المــرور علــى األراضــي الوطنية 
وكذلــك جميــع حركــة المرور بواســطة المركبات 

الوطنيــة. ومــع ذلــك، فهذه الطريقــة تتطلب 
أن يتــم االخــذ بعيــن االعتبــار حجم حركة 
المــرور علــى الطــرق عبــر الحدود، وكذلك 

اســتخدام الوقــود خــالل حركة المــرور على هذه         
الطــرق الحدودية72.

ولــذا، فــإّن اإلحصــاء القائــم على هــذه المنهجية 
يحتــاج إلــى إحصــاءات تكميلية مــن قبيل:

أنــواع المركبــات غيــر المغطــاة: بالنســبة 
إلــى بعــض فئــات المركبــات )كالمركبــات 

الخفيفــة، المركبــات ذات األغــراض 
الخاصــة، مركبــات الشــركة، الدراجــات 

الناريــة، وغيرهــا( فــإّن العديــد مــن الــدول 
ليــس لديهــا مصــدر معلومــات ســنوي. 
يجــب إجــراء التقديــرات بعنايــة أكبــر 

لســنوات األســاس فــي هــذه الحالــة. مع 
العلــم أنــه قــد تصبــح حصــة بعــض أنــواع 

المركبــات فــي إجمالــي حركــة المــرور 
كبيــرة )مثــل زيــادة حصــة الدراجــات 

الناريــة فــي المناطــق الحضريــة(.
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المركبــات األجنبيــة التــي لديهــا مرور على 
األراضــي الوطنيــة، إذ يكــون مــن الصعب 

عــادًة معرفــة حجــم حركــة مرورها على 
الطــرق الوطنيــة، وبالتالــي حجــم الوقود 

الــذي تســتهلكه علــى هذه الطرق.

باإلضافة إلى ذلك، لتقدير الوقود المستورد 
ر والموجود في خزانات الوقود،  و/أو الُمصدَّ
يجب الحصول على فروقات أسعار الوقود 

بين البلدان من أجل القيام بالتعديالت 
اإلحصائية الضرورية للحصول على 

التقديرات األسلم73.

ونظــرًا ألن هيــكل األســطول )العمر 
والــوزن ومــا إلــى ذلك( يتغير باســتمرار، 
ونظــرًا إلــى تحّســن كفــاءة المركبات في 

اســتهالك الوقــود، فإّنــه ثّمة حاجــة لقياس 
االســتهالك القائــم علــى التجربــة لكل 

كيلومتــر، وبحســب فئــة المركبــات وعمرها 
وذلــك لتقديــر متوســط االســتهالك، مرجحًا 
بواســطة حصــة المركبــة - كيلومتــر بحســب 
كل فئــة مــن المركبــات. ويمكن االســتفادة 

مــن الخبــرة المكتســبة في بعــض البلدان 
واســتخدامها إلجــراء تقديــرات في بلدان 
أخــرى )بشــكل افتراضــي(، خصوصــًا إذا لم 

تكــن الظــروف المناخيــة وســلوك القيادة 
وســائر المتغيــرات مختلفــة بيــن البلدين.

المركبــات الكهربائية/الهجينــة والمركبــات 
التــي تعمــل علــى الغــاز الطبيعي غيــر مغطاة 

فــي هــذه المنهجية. 

73. مزيــد من التفاصيل 
موجودة في المرجع 

 Handbook on :التالي
 Statistics on Road

 Traffic, Methodology
and experience, UN-

ECE, 2007, pp. 49-54.

 Handbook .74. المرجع أعاله
 on Statistics on Road
 Traffic, Methodology
and experience, UN-

ECE, 2007, pp. 45-47.

أهــم التصنيفــات المســتخدمة عنــد اســتعمال هذه 
الطريقــة هي: 

فئات الوقود: حيث إنه يتم تحليل االتساق بين 
االستهالك والتسليم لكل نوع من أنواع الوقود. 
وبشكل عام، يتّم تتّبع الفئات التالية من الوقود:

بنزين.

ديزل.

غــاز البترول المســال.
الوقــود الحيــوي ومصــادر الطاقــة البديلة: يجب 

تضميــن مصــادر الطاقــة البديلــة، المســتخدمة 
للمركبــات المالئمــة بشــكل مناســب، كتصنيفــات 

جديــدة إذا أصبحــت حصصهــا كبيــرة )غــاز طبيعي 
مضغــوط، إيثانــول بتقنيــة مرنــة، كهربــاء، وما إلى 

ذلــك(. ويبيــن اإلطــار 21 اســتمرار تدني حصة 
اســتهالك الغــاز الطبيعــي فــي قطــاع النقل في 

المنطقــة العربية. 

فئــات المركبــات: يتــم تنفيــذ التقســيم الطبقي 
األساســي )قبــل التجميــع علــى المســتوى الوطني(، 

لــكل نــوع مــن أنواع الوقود، وذلك بحســب 

الجنســية )وطنــي، أجنبــي( باإلضافــة إلى نوع 
المركبــة. وفــي مــا يلــي فئــات المركبات التــي يمكن 

إدراجهــا في هذا التقســيم:

المركبــات الخفيفة:
ســيارات الــركاب - بنزين.	 

ســيارات الركاب - ديزل.	 

شــاحنات )مركبــات خفيفــة( - بنزيــن.	 

شــاحنات )مركبــات خفيفــة( - ديزل.	 

الدراجــات الناريــة والدراجــات البخارية 	 
الصغيــرة )بنزين(.

المركبــات الثقيلة:

الشــاحنات والجــرارات )ديزل(.	 

الحافالت )الديزل بشــكل أساســي(.	 
فئات الطرق: حيث يمكن اعتماد التقسيم 

التالي:
الطــرق الحضرية.	 
الطــرق الريفية.	 
الطرق الســريعة.	 

)د( التصنيفات المســتخدمة74

اإلطــار 21. التحول نحو اســتخدام الغاز الطبيعــي للنقل في المنطقة العربية75

يعتمــد النقــل فــي المنطقــة العربيــة بشــكل أساســي علــى اســتهالك المنتجات البترولية الســائلة )98.9 فــي المائة من إجمالي 
الوقود المســتهلك( حيث ال يغطي الوقود البديل ســوى حصة صغيرة جدًا من إجمالي االســتهالك. مؤّخرًا، تم البدء باســتعمل 

الغــاز الطبيعــي )علــى شــكل غــاز طبيعــي مضغــوط )CNG(( كوقــود للمركبــات فــي المنطقة، لكن حصته مــن إجمالي وقود النقل 
المســتهلك ال تــزال منخفضــة للغايــة وبالــكاد تتجاوز نســبة 1 في المائة.
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المشكالت المرتبطة بنموذج تقدير المسافة 
المقطوعة بالمركبة اعتمادًا على استهالك الوقود

علــى الرغــم مــن أن طريقــة بيع الوقــود مفيدة 
جــدًا عندمــا ال يكــون هنــاك ســجل جديد للمســافات 

المقطوعــة، إال أن لهــذه المنهجيــة بعــض القيــود 
األساســية، مثــل الحاجــة إلى مصــادر بيانات 

متعــددة والحاجــة إلــى عــدة افتراضات فــي تقدير 
متوســط اســتهالك الوقود. 

تعــود أســباب األخطــاء المرتبطــة بتقدير المســافة 
المقطوعــة بالمركبــة إلــى دقــة بيانــات مبيعات 

التجزئــة للوقــود وكفاءة وقود األســطول 
المســتخدم فــي النقــل. ومــع ذلك، فــإن تقدير 

حجــم اســتهالك الوقــود من قبل أســطول 
المركبــات )معّبــرًا عنــه باللتــر لــكل كيلومتــر( يمثل 

التحــّدي األكبــر فــي إطار هــذه المنهجية. 

يعتمــد إجمالــي كيلومتــرات األســطول لكل 
لتــر علــى عناصــر عديــدة قد ال يكــون باإلمكان 

دائمــًا تتّبعهــا والتحّقــق منهــا، وهــي على الشــكل 
التالــي: متوســط عمــر أســطول المركبات، حالة 

المركبــات، أنمــاط القيــادة وعاداتهــا، الطقس، 
التضاريــس، فقــدان الوقــود أثنــاء الحركــة )التبخر، 
االنســكاب، وغيــر ذلــك(. باإلضافــة إلى ذلك، تؤدي 
التحســينات فــي تكنولوجيــا االحتــراق، إلــى جانب 

تطــّور التشــريعات الخاصــة باالنبعاثــات، إلى 
تعقيــد عملّيــة تقديــر اســتهالك األســطول للوقود. 

وقــد ال تكــون ادعــاءات الشــركات المصنعــة للوقود 
دقيقــة أو مطابقــًة للواقــع وذلــك بســبب أنماط 

القيــادة وخصائــص أخــرى. على صعيــد مّتصل، 
تتمّتــع المركبــات التجاريــة )الشــاحنات( بكفــاءة 
وقــود أقــل من الســيارات والشــاحنات الخفيفة.

فــي بعــض األحيــان، بســبب االختالفات في ســعر 
وحــدة الوقــود بيــن مختلــف أنحاء البــالد، يميل 
الســائقون إلــى شــراء الوقود فــي المناطق ذات 
أســعار الوقــود المنخفضــة فــي أثناء الســفر بين 

المناطــق، وبالتالــي فــإن تقديــر كميــة الوقود 
المشــتراة فــي المنطقــة والمســتخدمة للســفر على 

طــرق المنطقــة يكــون عادًة أشــّد صعوبة.

توصيل واستهالك الوقود: يجب مراعاة بعض 
التعديالت اإلحصائية )SA(، لمراعاة نطاق البيانات.

إجمالــي اســتهالك الوقــود على األراضي 
)c( الوطنيــة

بحيث:

)c(: إجمالــي اســتهالك الوقــود علــى األراضي 
الوطنيــة )آالف اللتــرات أو مالييــن اللتــرات(.

)d(: توصيــالت الوقــود )آالف اللتــرات أو مالييــن 
اللترات(.

SA: التعديــالت اإلحصائيــة )آالف اللتــرات أو 
مالييــن اللترات(.

SA1: مبيعــات الوقــود المعفــاة من الرســوم 
الجمركيــة، خاصــة لقــوارب الصيــد )آالف اللترات 

او مالييــن اللترات(.

SA2: اســتهالك الوقــود لالســتخدامات المتنوعــة 
التــي ال تتعّلــق عمومــًا بحركــة المــرور علــى الطرق، 

كالمركبــات ذات األغــراض الخاصــة ومعدات 

شــددت جميــع التوقعــات علــى أن نمــو الغــاز الطبيعــي للنقــل ســيتركز فــي المناطق ذات اإلمدادات الوفيرة مــن الغاز، وحيث تتوّفر 
سياســات دعم لهذا التوّجه المرتبط بتحســين جودة الهواء التي تشــّكل مشــكلة أساســية في كثير من حواضر العالم العربي. عالوة 

علــى ذلــك، مــن المتوّقــع أن ُيعتمــد علــى الغاز الطبيعي بشــكل أساســّي في مجــاالت النقل التجاري. 

وبالعمــوم، مــا زالــت تجربــة الــدول العربيــة فــي اســتخدام الغــاز الطبيعي كوقود للنقل محدودة، وتنحصر بشــكل أساســي في الجزائر 
ومصــر وتونــس واإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومؤخــرًا قطــر. ومــع ذلــك، قد يكــون ثمة مجال لزيادة محتملة في اســتخدام الغاز في 

قطــاع النقــل فــي هــذه المنطقــة، ال ســيما أنهــا تتمتــع بواحــد مــن أســرع معدالت نمو أســاطيل المركبات في العالــم مع وجود قطاع نقل 
كثيــف للطاقة.

=SA1 SA2.SA + SA3+

 )ESCWA(, U.N.  .75
 )2017(. Natural

 Gas Vehicle in
 Transportation in
 the Arab Region,

p. 7.

(c) = (d)-SA 

)ه( األخطاء
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مواقــع البنــاء وجــزازات العشــب وما إلى ذلك 
)آالف اللتــرات او مالييــن اللتــرات(. 

SA3: الصــادرات “الموازنــة عبــر الحدود” أو 
“صــادرات الوقــود مطروحــًا منها الواردات 

منــه ألغــراض اســتخدام المركبات”: اســتهالك 

المركبــات الوطنيــة التــي تســافر إلى الخارج 
بوقــود تــم شــراؤه مــن اإلقليم الوطنــي مطروحًا 

منــه اســتهالك المركبــات األجنبيــة مــن الوقود التي 
تســافر علــى األراضــي الوطنيــة بوقود تم شــراؤه 
مــن الخــارج والعكــس كذلــك )مركبــات وطنية أو 

أجنبيــة(. )آالف اللتــرات او مالييــن اللتــرات(.

)و( طريقة الحســاب
يتــم تقديــر حجــم حركــة المــرور على الطرق 

مــن خــالل المعلومــات حــول إمدادات الوقود 
واســتهالك الوقــود، كمــا هو مســتمد مــن تقديرات 

الكيلومتــرات المقطوعــة لــكل لتــر وقــود ألنواع 
المركبــات النموذجيــة. يتــم تطويــر االنحدار 

والمنطــق وأنــواع النمــاذج األخــرى لتقدير المســافة 
المقطوعــة بالمركبــة بنــاًء علــى اســتخدام الوقود 

والمبيعــات واعتبــارات تقديريــة أخــرى كتقدير 
الحاصــل مــن فــرق صادرات الوقود واالســتيراد 

)المســتخدمة مــا بيــن المركبــات االجنبية 
والوطنيــة علــى األراضــي الوطنيــة واألجنبية(. 

وســتتكّفل المعــادالت والمفاهيــم الحســابية 
المبّينــة أدنــاه بشــرح هذه األفكار وتوســعتها. 

يمكــن الحصــول علــى تقديــر لعــدد الكيلومترات 
المقطوعــة بالمركبــات عــن طريــق قســمة إجمالي 
عــدد لتــرات الوقــود المباعــة، بالكيلومتــرات لكل 
لتــر )ُيعبــر عنهــا عــادًة بـــ 1/100 كم(. يمكــن تقدير 

عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة من 
المعادلــة الموضحــة أدناه:

المركبات-الكيلومتــرات المقطوعــة = إجمالــي عــدد 
لتــرات الوقــود المباعــة )بنزين، ديــزل، غاز البترول 

المســال(/إجمالي عــدد الكيلومتــرات لكل لتر.

إجمالــي عــدد لتــرات الوقود المباعــة: تمثل 
اســتخدام الوقود.

إجمالــي عــدد الكيلومتــرات لــكل لتــر: يمثــل 
كثافــة الوقود.

المزايــا المرتبطــة بنموذج تقدير المســافة 
المقطوعــة بالمركبــة اعتمادًا على           

استهالك الوقود

إن تقدير حجم استهالك الوقود من قبل أسطول 
المركبات )معّبرًا عنه بالليتر لكل كيلومتر( يستند 
إلى تقدير المسافة اإلجمالية المقطوعة للمركبة 

بشكل سنوّي. ومن مزاياه األساسّية أّنه ال يعتمد 
على معرفة تفاصيل الرحالت المختلفة التي 
قطعتها المركبات، بل يستطيع تقدير الحركة 

المرورية على نطاق أوسع وأشمل. 

iStock.com/gyn9038
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ويبيــن الشــكل 6 طريقــة احتســاب حجــم حركــة المــرور مــن خــالل تقدير اســتهالك الوقود76: 
الشــكل 6. وصف عام لطريقة اســتهالك الوقود77

االســتهالك لــكل كيلومتــر: نظــرًا ألن بنية أســطول 
المركبــات )العمــر والــوزن ومــا إلى ذلــك( تتغّير 

باســتمرار، وأّن كفــاءة اســتهالك الوقــود للمركبات 
تتحّســن بالتــوازي مــع ذلــك، فإّنــه ثّمة حاجة 

أساســية لقيــاس االســتهالك القائــم علــى التجربة 
لــكل كيلومتــر، وبحســب الفئــة، وذلك بهدف 

تحديــث تقديــر متوســط االســتهالك، مرجحًا 
بالحصــة مــن المركبات-كيلومتــر لــكل فئة.

وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الخبرة المكتســبة في 
بعــض البلــدان يمكــن اســتخدامها إلجــراء تقديرات 

فــي بلــدان أخــرى )بشــكل افتراضــي(، إذا لم تكن 
الظــروف المناخيــة مختلفــة للغايــة.

  Handbook on .76
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 43.

  Handbook on .77
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 43.

الط��قة العامة
(سنويًا؛ بحسب نوع المركبة والوقود(

استهالك الوقود

حركة الم�ور على الت�اب الوطني (المركبات الوطنية واألجن�ية)

حيث: 
a: العدد اإلجمالي للمركبات.

b: حجم حركة الم�ور (مركبات-كيلومت�ات).
c: حجم الوقود المستهلك.

d: حجم الوقود المسّلم.

تسليم الوقود
جميع المركبات (سيا�ات، شاحنات صغيرة، شاحنات، ج�ا�ات ط��ق، حافالت، د�اجات نا��ة، مركبات 

مهمات خاصة، وغيرها).
(d) و(c) ليستا متساويتين تمامًا*، لكن الف�ق (في المستوى) يقدر في سنة األساس. تسمح 

 .(b)و (c) بضبط (d) معرفة التطور السنوي لـ
* على س�يل المثال، في فرنسا: 4- =  (c) - (d) في المائة من إجمالي الشحنات للدي�ل، و6- في 

المائة للبن��ن (في المتوسط، من 2000 إلى 2005).

األسطول
)a) (مركبة)

المسافة  متوسط 
المقطوعة =

)a)/)b) 

لكل  االستهالك 
كيلومتر =

)c)/)b) 

الم�ور حركة 
)v – km) (b)

الوقود تسليم 
(1,000 m3) (d)

الوقود  استهالك 
(1,000 m3) (c)

?
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يوضــح الجــدول أدنــاه حركة المرور واســتهالك 
الوقــود علــى األراضــي الوطنية بحســب نوع 

المركبة. 

حيث:

i = نــوع المركبة/ســيارات الــركاب )1(، الحافــالت 
والباصــات )2(، الشــاحنات الصغيــرة )3(، 

الشــاحنات والجــرارات )4(، الدراجــات الناريــة )5(، 

مركبــات أخرى )6(.

 j=2 بنزيــن( أو( j=1 ،نــوع الوقــود المســتخدم = j
)ديزل(.

a: أســطول المركبات.

b: حجــم حركــة المــرور )مركبات-كيلومتــرات(.

c: إجمالــي اســتهالك الوقود.

22. المســح األســري األلماني والمســافة المقطوعة من قبل المركبات الخاصة78 اإلطار

ال يجمع المســح األســري األلماني )مســح التنقل( بيانات عن ســلوك التنقل اليومي في مذكرات الرحلة التي تغطي أســبوعًا 

واحــدًا فــي الخريــف مــن كل عــام، بــل يقــوم أيضًا بمســح المســافة المقطوعــة من قبل المركبات الخاصة في ألمانيا واســتهالك 

الوقود.

لمدة ســتة أســابيع في الربيع من كل عام، يتم اإلبالغ عن المســافة المقطوعة وكمية الوقود التي تم التزود بها لكل ســيارة 

فــي األســر المحــددة. ومــع ذلــك، نظــرًا ألن العينــة صغيــرة، فإّن التغييرات في االســتهالك من ســنة إلــى أخرى تعطي بعض 

التلميحات حول االتجاه العام الســتهالك الوقود من قبل أســطول الســيارات المســجلة في ألمانيا، ولكّن هامش الخطأ في 

التقديــر يبقــى كبيــرًا وال يســمح بالوصــول إلــى نتيجــة ذات داللة إحصائية شــاملة وقابلــة للتعميم.

23. تجارب فرنســا وألمانيا وقياس اســتهالك الوقود لكل كيلومتر79 اإلطار

في فرنســا، وحتى عام 2005، لم يتم إدراج مســألة االســتهالك لكل كيلومتر في المســح األوروبي لنقل البضائع ســنويًا. أّما اآلن 
فقــد أصبح ســؤااًل دائمًا فــي إحصاءات مختلفة.

بالنســبة إلــى مركبــات الــركاب، تــم تصميــم لوحــة لقيــاس االســتهالك الفعلي لكل كيلومتر من خالل مراقبة عدادات المســافات 
ومشــتريات الوقود بشــكل دائم، على مدار أســبوعين، إذ يتم اإلبالغ عن قراءة عداد المســافات في بداية الفترة ونهاية الفترة 

وتوقيــت شــراء الوقــود. ولــدى وزارة النقــل حــق الوصــول إلــى نتائج هذا المســح وتجميع بياناتها مــن جميع المناطق.

فــي ألمانيــا، يتــم تنفيــذ نمــوذج مفّصــل أكثــر: حيث يتم إجراء تقديرات منفصلة لكل ســنة لســيارات الشــركة والســيارات الخاصة 

وســيارات البنزين والديزل وذلك لتحديد متوســط المســافة التي تقطعها مختلف أنواع الســيارات.

يعتمد النموذج المحّدث على عدد الســيارات المملوكة للقطاع الخاص والشــركات مقســمًا بحســب نحو 5,000 طراز ونوع. وقد 

تــم اســتخدام نتائــج تحليــل االنحــدار الخطــي اللوغاريتمــي )Log Linear Analysis and Logistic Regression( لبيانــات 
المســح لتقدير متوســط المســافة المقطوعة لكل نوع من أنواع الســيارات.

  Handbook on .78
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 50.

 Handbook on .79
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 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 53.
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إجمالي 
استهالك 

الوقود

)cij(

استهالك 
الوقود لكل 

كيلومتر

)cij/bij(

مركبات-
كيلومترات

)bij(

متوسط 
المسافة 

المقطوعة 
)كيلومترات(

)bij/aij(

أسطول 
المركبات

)aij(

المركبات الوطنية

سيارات الركاب

بنزين
ديزل

الحافالت والباصات

ديزل

الشاحنات الصغيرة

بنزين
ديزل

الشاحنات والجرارات

ديزل

الدراجات النارية

بنزين

مركبات الطرق األخرى )إن وجدت(

بنزين

ديزل

مجموع المركبات الوطنية

بنزين

ديزل

الجــدول 6. حركة المرور واســتهالك الوقــود على األراضي الوطنية80

 Handbook on .80
 Statistics on
 Road Traffic,
 Methodology

 and experience,
 UNECE, 2007,

p. 48.
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إجمالي 
استهالك 

الوقود

)cij(

استهالك 
الوقود لكل 

كيلومتر

)cij/bij(

مركبات-
كيلومترات

)bij(

متوسط 
المسافة 

المقطوعة 
)كيلومترات(

)bij/aij(

أسطول 
المركبات

)aij(

المركبات األجنبية

سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة

بنزين
ديزل

الحافالت والباصات

ديزل

الشاحنات والجرارات

ديزل

مجموع المركبات األجنبية

بنزين
ديزل

استهالكات متنوعة

بنزين
ديزل

إجمالي االستهالك

بنزين
ديزل

5. مصادر بيانات جديدة تعتمد على األقمار االصطناعية والتكنولوجيا الحديثة

كمــا ذكــر ســابقاً، يتــم حالياً اســتخدام تقنيات 
أخــرى وجديــدة لجمــع البيانــات في الوقــت الفعلي 

)أي فــي أثنــاء حركــة المــرور(. توفــر تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت )ICT( مجموعــة أكبــر 
مــن بيانــات حركــة المــرور، مع مالحظــة كونها 

غيــر مكلفــة نســبيًا وغيــر تدخليــة ومجموعــًة في 
الوقــت اآلنــي. لكــن، من جهــة أخرى، فإّن هذه 

البيانــات مقّيــدة بعــض الشــيء، فعلى ســبيل 
المثــال، ثمــة حــدود لمســتويات تغطية الشــبكة 

عنــد االعتمــاد علــى هذه الُســُبل فــي الجمع، 
باإلضافــة إلــى مشــاكل أخــرى مثــل المخاوف حول 

ســوء اســتخدام البيانــات وانتهــاك الخصوصية 
الشــخصية. وفــي مــا يلــي بعــض األمثلة عن هذه 

الُســُبل الحديثة81.

 Work Package 3, .81
 D3.1 Research

 and Gap analysis
 on data collection

 and analysis
methods, CIVI-

 TAS, M Dolores
 Herrero )ITENE(,

 Mireia Calvo,
 Noelia Martín,

 José Á. Rodríguez
 )ITENE(, 2017,

p. 50.
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إن نظــام تحديــد المواقــع العالمــي هــو تقنية 
شــائعة تســتخدم بهــدف تحديــد مواقــع دقيقة 

علــى الكــرة األرضيــة. قــد يتم وضع جهــاز لتتبع 
نظــام تحديــد المواقــع العالمــي في ســيارة أو 

علــى هاتــف خلــوي أو علــى أجهزة نظــام تحديد 
المواقــع العالمــي التــي يمكــن أن تكــون إما وحدة 

ثابتــة أو محمولــة. يعمــل نظــام تحديــد المواقع 

العالمــي علــى توفيــر معلومــات عــن الموقــع الدقيق 
للجهــاز الموجــود فــي الســيارة أو الهاتــف. يمكنه 
أيضــًا تتبــع حركــة الســيارة أو الشــخص الحامل 
لجهــاز GPS. لذلــك يمكــن لشــركة ما اســتخدام 
نظــام تحديــد المواقــع العالمــي لمراقبة مســار 
وتقــدم شــاحنة التوصيــل أو لمراقبــة األصول 

عاليــة القيمــة أثنــاء عمليــة نقلها82.

https://www. .82
eetimes.com/

document.asp?-
doc_id=1278363

 Road Traffic .83
 Data: Collection

 Methods and
 Applications,

 Guillaume Leduc,
 JRC, EC, 2008,

pp. 5-7.

84. األجهزة “داخل 
كالهواتف  السيارة” 
المحمولة أو نظام 

المواقع  تحديد 
.)GPS( العالمي

85. يمكن أيضًا تســمية 
FCD ببيانات الهاتف 

والبيانات  العائمة، 
العائمة،  الخلوية 
السيارة  وبيانات 

وبيانات  العائمة، 
العائمة  السيارة 

الخلوية، أو غيرها. 
إلخ.

GPS أ( أنظمــة مالحــة داخــل المركبــة تعتمد على أجهزة نظام تحديــد المواقع العالمي(

)GPS( بيانــات المركبــة العائمــة المســتندة إلى نظام تحديــد المواقع العالمي )ج(

83)The Floating Car Data )FCD(( بيانــات المركبــة العائمة )ب(

علــى الرغــم مــن أن نظــام تحديــد المواقــع 
العالمــي )GPS( أصبــح أكثــر اســتخدامًا وبأســعار 

معقولــة، إال أن عــددًا محــدودًا مــن المركبــات 
حتــى اآلن مجهــز بهــذا النظــام. وعــادًة مــا 

تكــون الســيارات المســجلة فــي أســطول تدبيــر 
الخدمــات )مثــل ســائقي ســيارات األجــرة أو 

ســيارات توصيــل البضائــع( مجهــزة بهــذا النظــام. 
دقــة تحديــد موقــع المركبــة تكــون عاليــة نســبيًا، 

وعــادة مــا يكــون هامــش الخطــأ فــي تقديــر 
الموقــع أقــل مــن 30 متــرًا.

بشــكل عــام، تعــد بيانــات المــرور التــي يتــم 
الحصــول عليهــا مــن المركبــات أو الشــاحنات 

الخاصــة أكثــر مالءمــة للطــرق الســريعة 
والمناطــق الريفيــة. فــي حالــة حركــة المــرور فــي 

المناطــق الحضريــة، تكــون أســاطيل ســيارات 
األجــرة مفيــدة بشــكل خــاص نظــرًا لعددهــا الكبيــر 
وأنظمــة االتصــال الموجــودة علــى متنهــا. حاليــًا، 
ُتســتخدم بيانــات مجــس GPS علــى نطــاق واســع 
كمصــدر للمعلومــات فــي الوقــت الفعلــي مــن قبــل 
العديــد مــن مــزودي الخدمــة، ولكنهــا تعانــي مــن 

كونهــا موجــودة علــى عــدد محــدود فقــط مــن 
المركبــات وأنهــا تقتضــي تكاليــف عاليــة لتأميــن 

المعــدات الضرورّيــة )مقارنــة بالبيانــات الخلويــة 
العائمــة علــى ســبيل المثــال(.

مبــدأ بيانــات المركبــة العائمــة أو FCD هــو جمع 
بيانــات حركــة المــرور فــي الوقــت الفعلي عن 

طريــق تحديــد موقــع المركبة عبــر الهواتف 
المحمولــة أو نظــام تحديــد المواقــع العالمــي وذلك 

عبــر شــبكة الطــرق بأكملهــا. هذا يعني بشــكل 
أساســي أن كل مركبــة يجــب أن تكــون مجهــزة 

بهاتــف محمــول أو نظــام تحديــد المواقــع العالمي 
)GPS( الــذي يعمــل كمستشــعر لشــبكة الطــرق. يتم 

إرســال البيانــات المختلفــة، مثــل موقــع المركبة 
والســرعة واتجاه الســفر، بشــكل مجهول )أي غير 
مرتبط بشــخص ســائق الســيارة( إلى مركز خاص 
للمعالجــة. بعــد جمعهــا واســتخراجها، يمكــن إعادة 

توزيــع المعلومــات المفيــدة )مثــل حالــة المرور 
والطــرق البديلــة( علــى الســائقين علــى الطريق.

إّن بيانــات المركبــة العائمــة مصــدر بديــل ومكمل 
لبيانــات عاليــة الجــودة يمكــن اســتقاؤها من 

التكنولوجيــات الحاليــة، وهــي تســاعد في 
تحســين ســالمة وكفــاءة وموثوقيــة نظــام النقل. 

وبالتالــي فقــد أصبحــت هــذه التقنيات حاســمة 

فــي تطويــر أنظمــة النقل الذكيــة الجديدة 
 .)Intelligent Transportation Systems(

هنــا يتــم التركيــز علــى تقنيــات المركبــة العائمة 
بنــاًء علــى البيانــات الخلويــة وبيانــات مجس 

نظــام تحديــد المواقــع العالمــي. هــذه فئــة 
واحــدة ضمــن عائلــة مجســات حركــة المــرور 

المتنقلــة. تشــير الفئــة األخــرى مــن طــرق تجميــع 
المعلومــات “فــي الســيارة”84 إلــى تقنيــات 

تحديــد هويــة المركبــات اآلليــة. فــي هــذه الحالــة، 
يتــم أخــذ عينــات مــن مركبــات معينــة تكــون 
تحــت الكشــف، وذلــك فــي موقــع ثابــت وعن 

طريــق أجهــزة اإلرســال واالســتقبال اإللكترونيــة 
)العالمــات( التــي تتــم قراءتهــا فــي أثنــاء مــرور 

المركبــات علــى المستشــعرات. 

ثمــة نوعــان رئيســيان من بيانــات المركبة 
العائمــة85، وهمــا نظــام تحديــد المواقــع العالمي 

واألنظمــة القائمــة علــى الهاتــف الخلوي.

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278363
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278363
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278363
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278363
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278363
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نظــرًا ألن معظــم المركبــات التــي تتــم قيادتهــا 
فــي الوقــت الحاضــر مجهــزة بهاتــف محمــول 

واحــد علــى األقــل أو عــدة هواتــف محمولــة، فقد 
يكــون مــن المفيــد اســتخدام الهواتــف المحمولــة 

كأجهــزة مجهولــة )مشــّفرة( لكشــف حركــة المــرور. 
يتــم إرســال تحديــد موقــع الهاتــف المحمــول 

بانتظــام إلــى الشــبكة عــادًة عــن طريــق التثليــث 
)Triangulation(92 أو عــن طريــق تقنيــات 

أخــرى )مثــل التســليم )handover(93( ثــم يمكــن 
تقديــر أوقــات الســفر والبيانــات اإلضافيــة عبــر 
سلســلة مــن أجــزاء الطريــق قبــل تحويلهــا إلــى 

معلومــات مفيــدة بواســطة مراكــز المــرور. يجــب 
أن تكــون الهواتــف المحمولــة مشــغلة، ولكــن 

ليــس بالضــرورة أن تكــون قيــد االســتخدام. تــم 
تكييــف هــذا النهــج جيــدًا بشــكل خــاص لتقديــم 

معلومــات دقيقــة فــي المناطــق الحضريــة )حيــث 
تشــتد الحاجــة إلــى بيانــات حركــة المــرور( نظرًا 

النخفــاض المســافة بيــن الهوائيــات.

علــى عكــس أجهــزة الكشــف عــن حركة المرور 
الثابتــة واألنظمــة القائمــة علــى نظــام تحديد

 المواقــع العالمــي )GPS(، ال يلــزم وجــود جهــاز أو 
أجهــزة خاصــة فــي المركبــات وال يلزم إنشــاء بنية 

تحتيــة محــددة علــى طــول الطريــق. لذلك فهي 
أقــل تكلفــة مــن أجهــزة الكشــف التقليدية وتوفر 

عــادة قــدرات تغطيــة أكبــر. يتــم الحصول على 
بيانــات الحركــة بشــكل مســتمر بداًل مــن بيانات 

النقطــة المعزولــة. وهــذا النهــج هو أســرع في 
اإلعــداد وأســهل فــي التثبيــت ويحتاج إلــى صيانة 

أقــل، مــع مالحظــة أن الخوارزميــات المعقدة 
مطلوبــة الســتخراج البيانــات عاليــة الجودة 
ومعالجتهــا قبــل إعادتهــا إلــى المســتخدمين 

النهائييــن. وحتــى إذا كانــت دقــة الموقــع منخفضة 
بشــكل عــام )عــادًة 300 متر(، يتــم تعويض 

هــذا الضعــف جزئيــًا مــن خالل العــدد الكبير من 
األجهــزة مــع مالحظــة أنــه يمكــن الحصول على 

 .UMTS )3G( بيانــات أكثــر دقــة مــن تقنية

حاليــًا، يتــم اعتمــاد بيانــات الســيارة العائمة في 
تطبيقــات متعــددة فــي جميــع أنحــاء العالم، 

خصوصــًا تلــك التــي تتعامــل مــع معلومات حركة 
المــرور وإدارة المــرور فــي الوقــت الفعلي.

GPS
Satellites

Probe Vehicle

Transmission
Tower

Differential
Correction Station

Control Center/Dispatch

86 )GPS( الشــكل 7. االتصــاالت في نظام تحديــد المواقع العالمي
.FHWA 98 .86

87. ُتعرف أيضًا باســم 
بيانــات الهاتف العائمة، 

الخلوية  والبيانات 
وبيانات  العائمة، 

المركبــة العائمة الخلوية.

88. الوصول المتعدد لتقســيم 
 Code Division/الكود

 Multiple Access
)األكثر استخدامًا في 

الشمالية(. أمريكا 

89. النظام العالمي 
المتنقلة  لالتصاالت 

 Global System
 for Mobile

 communications
)األكثر استخدامًا في 

أوروبا والصين وأمريكا 
الالتينية(.

90. النظام الشامل 
المتنقلة  لالتصاالت 
 Universal Mobile

    Telecommunications
 System )يطلــق عليه 

.)3 GSM أيضًا

91. خدمــة راديو الحزمة 
 General/العامة

 Packet Radio Service
   GSM ++ تســمى أيضًا(

.)GSM2 + أو

ف التثليث بأنه  92. ُيعــرَّ
عمليــة يمكن من خاللها 

تحديد موقع جهاز 
اإلرسال الراديوي عن 
طريق قياس المســافة 

الشعاعية أو اتجاه 
اإلشــارة المستقبلة من 
نقطتيــن أو ثالث نقاط 
BTS )محطة اإلرسال 

األساسية(  واالستقبال 
يستخدم  مختلفة. 

التثليــث في االتصاالت 
الخلويــة لتحديد الموقع 

لمستخدم  الجغرافي 
المحمول. الهاتف 

93.  فــي االتصاالت الخلوية، 
     handover( التسليم يعتبر 

أو handoff( عملية 
نقــل مكالمة جارية أو 

مجموعــة بيانات من 
قناة متصلة بالشــبكة 

األساسية إلى قناة 
أخرى. في االتصاالت 
عبــر األقمار الصناعية، 
يكون التســليم عملية 

نقل مســؤولية التحكم 
فــي األقمار الصناعية من 
محطــة أرضية إلى أخرى 

وذلــك من دون فقدان أو 
الخدمة. انقطاع 

 89GSM88 وCDMA د( بيانــات المركبــة العائمــة87 المســتندة إلى الهواتف الخلوية )مثل شــبكات(
91GPRS90 وUMTSو
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البلوتــوث تقنيــة الســلكية لتبــادل البيانــات عبر 
مســافات قصيــرة )حتــى 100 متــر( عبــر األجهزة 

الثابتــة والمتنقلــة، ومــن خــالل بناء شــبكات 
.)PANs( المنطقــة الشــخصية

يتكــون النظــام األساســي لجمــع البيانــات عبر 
البلوتــوث مــن جهــاز البلوتــوث الذي يقــوم بالبحث 

عــن جهــاز آخــر مــزود بتقنيــة البلوتوث أيضًا 
ضمــن المســافة التــي تعمــل بهــا التقنيــة، ثم يقوم 

بتخزيــن البيانــات أو إعــادة توجيههــا للتحليــل 
واالســتخدام فــي المســتقبل. عــادًة، ُيعتمــد على 
األجهــزة الممســوحة ضوئيــًا علــى متــن المركبة 

)إلكترونيــات المركبــات واألجهــزة االســتهالكية 
التــي يحملهــا الســائق و/أو الــركاب الذين 

يســتخدمون اتصــاالت البلوتــوث( والتــي تكون 
بمثابــة معّبــر معقــول عــن موقع الســيارة نفســها.

تتطلــب تطبيقــات قيــاس حركــة المرور عادًة 
تركيــب أجهــزة قيــاس علــى جانــب الطريق. لذلك، 

علــى الرغــم مــن أن األجهــزة الممســوحة ضوئيًا 
متحركــة، إال أن القياســات تقتصــر علــى النقــاط 

الثابتــة علــى شــبكة الطرق.

يمكــن اســتخدام مستشــعرات البلوتــوث لجمع 
بيانــات الوجهــة األصليــة بتكلفــة أقل من 

اســتخدام المســوحات أو الكاميــرات. ومــن

 خــالل إعــداد شــبكة مــن المستشــعرات حول 
نقــاط األصــل والوجهــة المهمة، تســتخدم 

هــذه المستشــعرات الكتشــاف ومطابقــة 
“عنــوان MAC ” 96 وذلــك لتحديــد أصــل ووجهــة 
الرحلــة للســائقين الفردييــن )أو المشــاة(. يعمــل 

الجمــع بيــن البلوتــوث والــواي فــاي أيضًا على 
تحســين حجــم عينــة البيانــات، وهــو عامــل مهم 

فــي دراســات التطويــر التنظيمي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن ألجهزة استشــعار 
البلوتــوث توفيــر تقديــرات حــول ســرعات الرحلة 

والوقــت المســتغرق، ممــا يوفــر المعلومــات 
الالزمــة الســتخراج تقديــر تقريبــي معقــول حول 

حجــم حركــة المــرور وكثافتهــا وتدفقها.

حاليــًا، لــدى أجهــزة استشــعار البلوتــوث إمكانيــة 
تطبيــق محــدودة فــي قيــاس إجمالــي حجــم حركة 

المــرور، حيــث إنهــا غيــر موجودة فــي جميع 
المركبــات، لذلــك يجــب تقديــر عوامل التوســيع97 

للمركبــة لمقارنــة بيانــات البلوتــوث ببيانــات 
حركــة المــرور. يعنــي التضميــن المتزايــد لتقنيــة 

البلوتــوث فــي الســيارات الحديثــة أنــه قــد يكون 
مــن الممكــن قيــاس حجــم حركــة المرور عبر شــبكة 

الطــرق اإلجماليــة بشــكل مباشــر عبــر البلوتــوث.
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Encrypted Call I.D., Cell Size
Time of Call, Channel

Call Priority

Cell Phone
Call

الشــكل 8. االتصاالت من خــالل الهواتف المحمولة94
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96. “عنوان MAC”: عنوان 
التحكم في الوصول 

إلى الوسائط. وهو 
معّرف فريد تم 

تعيينــه لوحدة تحكم 
واجهة شبكة اتصال 
الستخدامه كعنوان 
داخل مقطع شبكة 

االتصال.

97. عوامل التوسيع 
يتــم الحصول عليها 
من التعداد الدائم 

لحركــة المرور )ويعتبر 
عامل ساعة الذروة 
أو p-factor مثااًل 

على ذلك(. ولمزيد 
من المعلومات حول 

عوامل التوسيع هذه، 
يمكــن مراجعة المرجع 

https:// :التالي
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tion/325534092_
Determination_of_

Expansion_Fac-
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95)Bluetooth( تقنيــة البلوتوث )ه(
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الــواي فــاي )WiFi( تقنيــة خاصة بشــبكات 
المنطقــة المحليــة الالســلكية، وهــي تســتعمل 

إلنشــاء الروابــط مــع األجهــزة العاملة وفــق معايير 
IEEE 802.11. يمكــن لألجهــزة المتوافقــة 

مــع الــواي فــاي االتصــال باإلنترنت عبر شــبكة 
WLAN ونقطــة وصــول الســلكية. يبلــغ مدى 

نقطــة الوصــول )أو النقطــة الفعالــة( حوالــي 20 
متــرًا )66 قدمــًا( بيــن الجــدران ويكــون مدى عمل 
التقنيــة أكبــر فــي الهــواء الطلــق. يمكــن أن تكون 

تغطيــة النقــاط الفعالــة صغيــرة مثــل غرفة واحدة 
بجــدران تحجــب موجــات الراديــو، أو كبيرة 

تصــل إلــى عــدة كيلومتــرات مربعة يتم إنشــاؤها 
باســتخدام نقــاط وصــول متداخلــة متعددة.

بنفــس طريقــة البلوتــوث، تتيــح تقنيــة الــواي فــاي 
جمــع معلومــات حركــة المــرور ويمكنهــا أن تعكــس 

بعــض النتائــج وتحليلهــا إلدارة تدفقــات حركــة 
المــرور بشــكل أفضــل اســتنادًا إلــى معرفــة أداء 

حركــة المــرور واســتجابتها للتدابيــر الموضوعــة.

98WiFiو Bluetooth الشــكل 9. جمــع البيانات من أجهزة

 http://www. .98
libelium.com/

 Work Package 3, .99
 D3.1 Research

 and Gap analysis
 on data collection

 and analysis
methods, CIVI-

 TAS, M Dolores
 Herrero )ITENE(,

 Mireia Calvo,
 Noelia Martín,

 José Á. Rodríguez
 )ITENE(, 2017,

p. 54.

100. طريقة بناء 
بيانات  مجموعة 

مجموعة  بمساعدة 
كبيرة من 
األشخاص.

)و( كشف واي فاي99

كمــا يوحــي المصطلــح، فــإّن التعهيــد الجماعــي 
هــو العمليــة التــي يطلــب مــن خاللهــا الكيــان 

)فــرد أو منظمــة( مــوارد محــددة مــن مجموعــة 
مــن األشــخاص. عــادة مــا تســتخدم الشــركات 

)Crowdsourcing data( 100بيانــات التعهيــد الجماعي/المصــدر الجماهيري )ز(

Bitcarrier لجمع البيانات ـ WiFi 24. مثال على اســتخدام اإلطار

كمثــال علــى اســتخدام WiFi لجمــع البيانــات، يلتقــط نظام Bitcarrierأ حركــة المركبات من خالل 
شــبكة من أجهزة االستشــعار الذكية التي يتم وضعها في مواقع اســتراتيجية في شــوارع المدينة 

وعلــى الطــرق الســريعة. وبينمــا يحصــل الســائقون على تحديثــات فورية حول أوقات الرحالت 
والحــوادث، يتلقــى مشــغلو الطــرق جميــع البيانــات التــي يحتاجون إليها لتطوير سياســات تنقل مرنة.
https://www.environmental-expert.com/products/bitcarrier-traffic-flow-monitoring-system-719113 .أ

http://www.libelium.com/
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)1( الفوائد المحتملة
الســؤال األساســي في شــأن بيانات المركبة 

العائمــة ليــس حــول مــا إذا كانــت هــذه التكنولوجيا 
وســيلة فعالــة لجمــع معلومــات حركــة المرور في 

الوقــت الفعلــي )وهــو أمــر متحّقــق في الواقع(، 

ولكــن حــول القــدرة علــى تقييــم نــوع الفوائد التي 
يمكــن أن توفرهــا تلــك البيانــات فــي المــدى القصير 

أو المتوســط. وفــي كل األحــوال، فــإّن معلومات 
حركــة المــرور األكثــر دقــة وتعبيــرًا عن حاجات 

عمليــة فهــم حركــة المــرور – خصوصــًا إذا كان يتــّم

25. دراســة حالة ـ مشروع SETA األوروبي101 اإلطار

يقــوم مشــروع SETA بإنشــاء تقنيــات ومنهجيــات مصممــة لتغييــر الطريقــة التي يتم بهــا تنظيم التنقل 
ومراقبتــه وتخطيطــه فــي مناطــق حضريــة كبيــرة. وتعتمــد الحلول التي يوفرها هذا المشــروع على 
بيانــات ديناميكيــة ضخمــة ومعقــدة مــن مالييــن المواطنين وآالف المركبــات المتصلة وآالف أجهزة 
 SETA االستشــعار ومئات قواعد البيانات الموزعة على مســتوى المدينة. وبالتالي يســمح مشــروع

بفهــم حجــم حركــة التنقــل ونمذجتــه بدقــة وتفصيــل. ومن الممكن االســتفادة منه في فهــم نماذج التنقل 
الخاضعــة لهــذا المشــروع وذلــك إلبــالغ صانعــي القــرار حول كيفيــة تطوير تخطيط المــدن والبنية التحتية، 

باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم للمواطنيــن األفــراد لتخطيط رحالتهم بطريقة أكثر كفاءة واســتدامة.

وعلــى منــوال عمليــة جمــع بيانــات التعهيــد الجماعــي، يهدف مشــروع SETAب األوروبي إلى تطوير طرق 
جديــدة لجمــع بيانــات ومعلومــات التعهيــد الجماعــي مــن المواطنيــن على نطاق واســع، وذلك عبر اعتماد 

ُســُبل يســيرة للمشــاركة )على ســبيل المثال عبر الهواتف المحمولة وأجهزة االستشــعار منخفضة التكلفة( 
أو عن طريق االستشــعار الســلبي )على ســبيل المثال من خالل تحليل واســع النطاق لوســائل التواصل 

االجتماعي(. إّن من شــأن تفعيل المشــاركة أن تســاعد على القيام باالستشــعار متعدد الوســائط في 
المناطــق الحضريــة بصفــة واســعة وبتكلفــة منخفضــة ودقــة عاليــة، حيث إنها ُتمّكــن من الحصول على:

معلومــات النقــل الشــاملة التــي توفرهــا أجهــزة االستشــعار االحترافية الثابتــة والمتنقلة )بما في ذلك 	 
بة بنظام تحديــد المواقع العالمي  أجهــزة استشــعار حركــة المــرور والمركبــات العائمــة والدراجــات المتعقَّ

وكاميــرات الشــوارع ومحطــات األرصــاد الجويــة وبيانات اســتخدام األجهــزة المحمولة وما إلى ذلك(.
البيانــات والمعلومــات مــن أجهــزة االستشــعار االجتماعيــة )المواطنين( الذين يقدمــون معلومات/بيانات 	 

عن طيب خاطر، وذلك إما باســتخدام هواتفهم المحمولة أو اســتخدام أجهزة استشــعار منخفضة 
التكلفــة )تكــون علــى ســبيل المثــال متصلــة بهواتفهم( أو باســتخدام وســائل التواصل االجتماعي.

بنــوك بيانــات كبيــرة الحجــم مــن قطــاع األعمال والحكومة )على ســبيل المثــال البيانات المرتبطة 	 
المفتوحــة، وســجالت الحــوادث، والوصــف التفصيلــي، متــرًا بمتر، لتخطيط البنيــة التحتية للطرق 

والجســور، وحتى تأثيث الشــوارع – مثل أعمدة اإلنارة ومقاعد المنتزه – وســجالت تدفقات المرور، 
والخرائــط وما إلى ذلك(.

http://setamobility.weebly.com/  .أ
.Seta Horizon 2020 ب.  هــو مشــروع تمولــه المفوضيــة األوروبيــة كجــزء من برنامج

  Work Package .101
3, D3.1 Re-

 search and Gap
 analysis on data

 collection and
analysis meth-

 ods, CIVITAS, M
 Dolores Herrero

 )ITENE(, Mireia
 Calvo, Noelia

 Martín, José
 Á. Rodríguez

 )ITENE(, 2017,
p. 55.

 Road Traffic .102
 Data: Collection

 Methods and
 Applications,

 Guillaume Leduc,
 JRC, EC, 2008,

pp. 15-20.

)ح( القدرات والقيود102

واألفــراد والمنظمــات هــذه العمليــات لطلــب 
األفــكار وجمــع األمــوال وكذلــك لتوحيــد 

المعلومــات والترويــج لهــا.

تســتخدم هــذه الكيانــات اإلنترنــت وتطبيقات 
الوســائط االجتماعيــة والمنصــات المصممــة 

خصيصــًا الســتنباط وتلقــي المعرفــة أو لالســتعالم 
عــن الســلع أو الخدمــات التــي يبحثــون عنها. 
ويســمح هــذا األمــر لهــم بجمــع المعلومات أو 

المــوارد مــن مجموعــة واســعة من المصــادر فيما 
لــو كانــت المعلومــات قــد اســتخدمت من قبل 

الموظفيــن والمورديــن ومصــادر الخبــرة التقليديــة 
األخــرى، وذلــك عبر طــرق المشــاركة التقليدية 

)كاجتماعــات العمــل الرســمية، رفــع التقاريــر وما 
شــابه(. وُتطّبــق المنهجيــة نفســها لجمــع وتحليل 

بيانــات حركــة المركبــات علــى الطرق. ويوفر 
اإلطــار 25 ملخصــًا لدراســة حالــة جمــع بيانات 

التعهيــد الجماعــي فــي مشــروع SETA االوروبي.

http://setamobility.weebly.com/
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 جمعهــا آنّيــًا – مــن شــأنها أن تســاعد فــي 
إدخــال الكثيــر مــن التحســينات فــي العديــد من 

المجــاالت؛ ومنها:

التخفيــف مــن االزدحام.
تحســين بيانــات المنشــأ/الوجهة.

كشــف صفــوف طوابيــر انتظار المرور.
تحســين إدارة الحوادث.

تحسين البنى التحتية القائمة من خالل 
االستخدام األفضل لشبكة الطرق الحالية.

التحكــم الديناميكــي فــي حركــة مرور 
الشبكة.

تحســين خدمــات المعلومــات مثــل 
معلومــات المــرور، وتوجيه المســار 

الديناميكــي، وإشــارات رســائل الطريق، 
وغيــر ذلك.

تحســين جــودة المعلومــات المنقولة 
إلــى الســائقين الفردييــن )بيانــات الوقت 

الفعلــي(، وبالتالــي زيــادة جاذبيتهــم لهذه 
التقنيــات، مثــل عالمــات الرســائل المتغيرة 

.)Variable Message Signs(
تحســين إدارة أســطول المركبات.

تقصيــر أوقــات القيــادة وبالتالــي تقليل 
التكاليف.

التخطيــط لالســتثمارات المســتقبلية 
والتخطيــط المدني.

إبــداء وجهــات نظــر جديدة فــي نمذجة 
النقــل؛ يمكــن اســتخدام بيانــات الوقت 
الفعلــي إلعــداد نمــاذج نقــل ديناميكية 

قــادرة علــى توفيــر تنّبــؤات في فتــرة زمنية 
قصيــرة جدًا.

تقليــل اســتهالك الوقــود )وبالتالــي التقليل 
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون( 

واالنبعاثــات الســامة فــي الهواء.

لذلــك، مــن المتوقــع أن تؤثــر هــذه التحســينات 
علــى جميــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال النقــل، 

وإن بدرجــات متفاوتــة. علــى ســبيل المثــال، 
ســيتلقى مســتخدمو الطريــق معلومــات موثوقــة، 

فــي الوقــت الفعلــي، تتعلــق بأفضــل الطــرق 
المناســبة للتحــّرك مــن موقعهــم إلــى وجهتهــم، 
بينمــا ســيكون لــدى مديــري الطــرق أداة فعالــة 

مــن حيــث التكلفــة للحصــول علــى بيانــات 

مســتمرة وشــاملة تــؤدي إلــى مراقبــة أفضــل 
لحركــة المــرور فــي الوقــت الفعلــي، وكذلــك 

إلــى فهــم أفضــل ألنمــاط حركــة المــرور وخطط 
االســتثمارات المســتقبلية.

)2( مستوى تعقيد العملية
علــى الرغــم مــن اإليجابيــات العديدة التــي يمكن 
ضمانهــا بهــذه المنهجيــة، فــإن تدفقــات البيانات 

التــي تؤّمنهــا هــذه المنهجيــة عــادًة ما تكــون معقدة 
إلــى حــدٍّ مــا، وبالتالــي فــإّن معالجتها ليســت أمرًا 

ســهاًل دائمــًا وهــي تحتــاج إلــى ترتيبات خاّصة، 
حيــث تعمــل االتصــاالت فــي خطوتيــن هما اإلبالغ 

عــن البيانــات مــن المركبــات )على ســبيل المثال 
مــن خــالل النظــام العالمــي لالتصــاالت المتنقلة 

)GSM( أو النظــام الشــامل لالتصــاالت المتنقلــة 
)UMTS(( وإعــادة إرســال البيانــات إلى الســائقين 

بصفتهــم المســتخدم النهائــي.

إن منهجيــات اســتخراج البيانــات، مــع تعقيدهــا، 
تبقــى منهجيــات مجديــة علــى المــدى البعيــد، ألنها 

تتضمــن إعــادة بنــاء الطريــق والشــبكة الخلوية 
ضمــن نظــام رســم الخرائط الرقمــي والتعامل 

مــع كميــة كبيــرة مــن المعلومــات. وبالتالي يجب 
تصفيــة الرحــالت التــي يتــم إجراؤها من دون 

اســتخدام المركبــات عــن طريــق مطابقــة النمط 
)pattern matching( كمــا هــي الحــال مع 

بيانــات نقطــة نظــام تحديــد المواقــع العالمي 
)GPS(، حيــث يلــزم مطابقــة الخريطــة وذلــك لربط 

نقــاط المواقــع بطرق محددة.

تتمثــل إحــدى نقــاط الضعــف في هــذه المنهجية 
)أي بيانــات المركبــات العائمــة( فــي أن النقــل 

المســتمر لســرعة عــدد كبيــر مــن المركبات يولد 
حمولــة ثقيلــة مهمــة علــى قنــوات النقــل، وبالتالي 

يشــكل عامــل تكلفــة مهمــًا في اســتخدام نظام 
اتصــاالت فيســتجيب لهــذا الكــّم مــن البيانات. 

لهــذا الســبب، ســيكون مــن األفضل نقــل البيانات 
المضغوطــة بــداًل مــن القيــم الفردية إلــى المركز 

المســؤول عــن جمــع بيانــات حركة المرور 
ومعالجتهــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن نقل 

متوســط ســرعة مركبــة معينــة إلــى المركز على 
فتــرات زمنيــة متالحقــة. ومــع ذلك، فإّن هذا 

اإلجــراء ال يــزال ُيعــّد مكلفــًا للغايــة، ولذا، فإّن 
الحــل األمثــل يقضــي بتصفيــة البيانــات وفقــًا لمدى 

مالءمتهــا لحاجــات اإلحصــاء؛ مثــاًل، يمكن أن 
يقتصــر اإلرســال فقــط علــى المعلومــات المتعلقة 

باالزدحــام المــروري الحالي.
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)3( قضايا الدقة وأخذ العينات
مــن الواضــح أن مســتوى الدقــة المتوقع من 

بيانــات المركبــة العائمــة يعتمــد بشــكل كبيــر على 
هامــش الخطــأ المرتبــط بوضــع المركبــة. ويعتمد 
هــذا األمــر بــدوره علــى التكنولوجيا المســتخدمة 
لحســاب موقــع الهاتــف المحمــول. ومــن البديهي 
أن أي أخطــاء فــي الموقــع قــد تؤثــر بشــكل كبير 
علــى تقديــرات الســرعة. وقــد قارنــت العديد من 

الدراســات بيانات الســرعة المقاســة من الحلقات 
االســتقرائية )كقيمــة مرجعيــة »للحقيقــة«( 

مقابــل تقديــرات الســرعة التــي توفرهــا الهواتف 
المحمولــة. علــى الصعيــد العالمــي، أظهرت 

النتائــج وجــود عالقــة جيــدة بيــن طريقتي قياس 
الســرعة، وذلــك علــى الرغــم مــن اعتمادها على 

قســم الطريــق المعنــي بالقياس.

عــالوة علــى ذلــك، تعــد مشــكلة تحديد العدد 
الصحيــح للمركبــات المتعقبــة وكذلــك الفتــرات 

الزمنيــة التــي يتــم خاللهــا إرســال البيانــات وتلقيها 
مــن القضايــا الحاســمة فــي الحصول علــى معرفة 
موثوقــة حــول حالــة المــرور. بالنظر إلى مســتوى 

دقــة التكنولوجيــا المســتخدمة، فإن األســئلة 
النموذجيــة تكمــن في:

عــدد مركبــات التحقق وعــدد عينات 
المالحظــات الالزمــة لتوفيــر معلومات 

دقيقــة وموثوقــة )حجــم العينــة(؛ بمعنى 
آخــر، تعييــن الحــد األدنى لعــدد المركبات 

المتعقبــة للحصــول علــى النتائــج ذات 
الصلــة. وهــذه المعلومــات بالغــة األهمية 

ويعتمــد توفرهــا بشــكل كبيــر على قدرات 
وقيــود التقنيــة المســتخدمة. على ســبيل 

المثــال، مــن المقــّدر أّن عّينــة من -3000
5000 مركبــة تكــّون نطاقــًا معقــواًل لتوفير 

معلومــات عــن أوقــات ســفر موثوقة في 
المناطــق الحضرية.

عــدد المــرات التــي يجب فيهــا تلّقي 
المعلومــات )وقــت أخــذ العينات(.

اإلحاطــة بمــا يعتبــره مهنــدس النقل على 
أنــه مســتوى »مقبــول« لالنحــراف المعياري 

)standard deviation( فــي اإلحصاء 
)على ســبيل المثال لحســابات متوســط 

السرعة(. 

فــي الســنوات األخيــرة، تناول عــدد كبير من 
الدراســات مســائل الدقــة وحجــم العينة ووقت 

أخــذ المعلومــات فــي إطار منهجيــة بيانات 
المركبــة العائمــة )علــى ســبيل المثــال من خالل 
مقارنــة طــرق القيــاس المختلفــة في مــا يتعلق 

بتقديرات الســرعة أو أوقات الســفر، وتحســين 
وقــت أخــذ العينــات، وما إلــى ذلك(. ومع ذلك، 

فإّنــه ال تــزال هنــاك حاجــة لمزيــد من جهــود البحث 
والتطويــر في هــذا المجال.

)4( مخاوف الخصوصية
عنــد الحديــث عــن بيانــات المركبــة العائمة، ربما 

يكــون الهــّم الرئيســّي للمســتخدمين متعلقــًا بقضايــا 
الخصوصيــة الشــخصية؛ مــا نــوع البيانــات التي 
يتــم جمعهــا؟ بواســطة مــن؟ إلى متــى؟ وغيرها 

مــن األســئلة. لكــن هــذا القلق مشــابه تمامًا لألســئلة 
المتكــررة األخــرى علــى الهواتــف المحمولة 
ورســائل البريــد اإللكترونــي، ومــا إلى ذلك، 

والتــي يقلــق النــاس بشــأنها. يجــب معالجة إدارة 
البيانــات الشــخصية المتعلقــة بتحقيقــات المــرور 
من خالل رســائل سياســة واضحة وذلك لكســب 

ثقــة النــاس. فــي الوقــت الحالي، يتردد مشــغلو 
الهاتــف المحمــول فــي اســتغالل بيانــات عمالئهم. 
عــالوة علــى ذلــك، تعــارض جمعيــات مختلفة في 
جميــع أنحــاء العالــم تقنيــة »التتبــع« هذه. وعلى 

الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن تقنيًا اســتخدام بيانات 
المركبــة العائمــة كأداة مراقبــة، فــإن مــزود خدمة 

بيانــات المركبــة العائمــة يعطــي تأكيــدات حول 
حمايــة الخصوصيــة التــي تضمــن أن تكــون جميع 
البيانــات التــي تــم جمعهــا مجهولــة المصدر. وقد 

تــم تنفيــذ العديــد من األســاليب الفنيــة لجعل 
أنظمــة بيانــات المركبــة العائمــة مجهولــة على 

أســاس آليات التشــفير مثاًل. 

األســئلة المتعلقــة بملكيــة البيانــات هــي أيضًا 
ذات أهميــة كبيــرة. مــن ســيمتلك قواعد 

البيانــات الضخمــة هــذه؟ هــل ينبغي تقاســمها 
بيــن المتدخليــن؟ وهــذه مشــكلة حاســمة يجب 

معالجتهــا علــى المــدى القصيــر نظرًا لالنتشــار 
المدهش للســوق.

بشــكل عــام، لحمايــة البيانــات الشــخصية يجب 
إنشــاء قواعــد تشــغيلية مشــتركة واحترامها 

مــن قبــل مــزودي الخدمــة الذيــن يتعاملون مع 
البيانــات الشــخصية. لهــذا الغــرض، يجــري تطوير 

معيــار دولــي إلنشــاء “المبــادئ األساســية لحمايــة 
البيانــات الشــخصية فــي خدمــات معلومــات 
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مركبــة المجــس”. قــد يــؤدي عــدم وجود 
إجــراءات معياريــة مشــتركة لجميــع مقدمــي 

الخدمــات إلــى توّلــد حالــة مــن الالثقــة عنــد 
الجمهــور إزاء هــذه التكنولوجيــا.

)5( مسألة التكاليف
قــد يكــون اســتخدام أجهــزة الكشــف الثابتة أو 
الكاميــرات أو حتــى طائــرات الهليكوبتــر مكلفــًا 

للغايــة وال يمكــن أن يغطــي مســاحة شــبكة كبيــرة. 
ومــن ثــم، ونظــرًا للتكاليــف المرتفعــة الالزمة 
إلدارة حركــة المــرور بكفــاءة، فإن اســتخدام 

الهواتــف الخلويــة كمجســات مروريــة يمكن أن 
يصبــح بديــاًل فّعــااًل للتعامــل مع االزدحــام المتكرر 

علــى الطــرق ولتنظيــم المــرور الصعب، وذلك 
بتكاليــف معقولــة. وينطبــق هــذا بشــكل أكبــر على 

المــدن الكبيــرة التــي تعانــي مــن كثافة مرورية 
عاليــة وبصــورة مزمنة.

ليــس ثّمــة  شــك فــي أن بيانــات المركبــة العائمة 
طريقــة أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة لجمع 
البيانــات – إلــى جانــب مســتوى أكثر اتســاقًا 
مــن الدقــة – عنــد مقارنتهــا بتقنيــات القياس 

التقليديــة. لقــد ثبــت علــى نطــاق واســع أن بيانات 
المركبــة العائمــة يمكــن أن تكــون أفضــل بكثير 

مقابــل تكلفــة أقــل. ومــع ذلــك، تتطلب هذه 
التكنولوجيــا إنفــاق مبلــغ كبيــر نســبيًا مــن المال 

وخصوصــًا لجهــة ارتفــاع تكاليــف االتصاالت. ال 
تــزال جهــود البحــث والتطويــر ضرورية ويجب 

أن يكــون هنــاك تــآزر مــا بين جميــع الجهات 
الفاعلــة لدعــم تكلفــة معــدات االتصاالت.
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الالحق  الطبقي 
أنه يتم تعديل 
األوزان بحيث 

اإلجماليات  تساوي 
الموزونة في 

المتنافية  الخاليا 
إجمالي عدد 

المعروف. السكان 

6. الجمع بين مصادر البيانات
يوفــر الجمــع بيــن مصــادر البيانــات المختلفــة فرصًا 

فريــدة لتوســيع فائــدة كل مصــدر بيانــات على 
حــدة. ولكنــه يفــرض فــي الوقت عينــه تحديات 

حــول كيفيــة اختيــار المنهجيــة المناســبة التي 
ســيتم اســتخدامها لتوفيــر المعلومــات مــن هذه 
المصــادر. إن انخفــاض معــدالت االســتجابة في 

مســوحات العينــة والتحيــز المحتمــل فــي االختيار 
مــن مصــادر البيانــات األخرى )غير مســوحات 

العينــة( يجعــالن مهمــة تجميــع المعلومــات من 
مصــادر مختلفــة عمليــًة غيــر مكتملــة104. ولكن، 

حتــى فــي حالــة معــدالت االســتجابة المنخفضة 
فــي المســوحات – ومــن خــالل المتغيرات 

المســاعدة والمتغّيــرات الطبقيــة الالحقــة105– فإّنــه 
مــن الممكــن تعديــل التحيــز مــن خــالل تقليل حجم 

العينــة، أو يمكــن تكريــس المزيــد مــن الجهود 
لزيــادة معــدل االســتجابة أو تقليــل التحيــز في 

26. مديرية الطــرق الدنماركية - معلومات المرور103 اإلطــار

فــي مركــز المــرور التابع لمديرية الطرق الدنماركية، تراَقب حركة المرور على مدار الســاعة طوال أيام 
األســبوع، 365 يومًا في الســنة، لمســاعدة مســتخدمي الطريق على الوصول بسهولة وأمان. يدير 

المركــز خدمــة المعلومــات الخاصة به على الويب Trafikinfo.dk )باللغــة الدنماركية فقط(، والتي يتم 
تحديثها على مدار الســاعة. لكنه يعرض أيضًا بياناته للمســتخدمين الخاصين مع معلومات حول كّل من 

الوضــع الحالي على الطرق.

يمكن للمســتخدم الحصول على المعلومات الحالية مباشــرة في ســيارته عبر التطبيق المفضل لديه أو 
عبر نظام المالحة الخاص به. من أجل ضمان حصوله على المعلومات الحالية مباشــرة في ســيارته، 

يجب على المســتخدم التحّقق مما إذا كان يجب الســماح بعرض أخبار المرور في تطبيقه أو في نظام 
المالحة الخاص به.

أيضــًا، قــد يكــون تحديــث الخريطة في نظام المالحة الخاص به ضروريــًا حتى يتمكن من الحصول على 
أحــدث خريطــة للطــرق الدنماركية. على موقع Trafikinfo.dk، يحصل المســتخدم على لمحة عامة عن 

حالــة المــرور اآلنية على الطرق الدنماركية. على ســبيل المثــال، يحصل على معلومات حول حوادث 
الطرق وكذلك أحوال الطرق والطقس. يســمح هذا األمر للمســتخدم بتغيير المســار الذي يســلكه أو 

تعديل وقت المغادرة حتى يصل إلى وجهته بشــكل أســرع وأكثر أمانًا.

https://www.vejdirektoratet.dk/traffic-information
https://www.vejdirektoratet.dk/traffic-information
https://www.vejdirektoratet.dk/traffic-information
https://www.vejdirektoratet.dk/traffic-information
https://www.vejdirektoratet.dk/traffic-information
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فــي الجــدول التالــي نجــد مقارنــة مــا بيــن أهــم أربعــة ُســُبل لجمــع بيانــات حجم حركة المــرور على الطرق 
والتــي تــم التطــرق إليهــا بالتفصيــل في األجزاء الســابقة.

27. المســح األلماني لعدد الكيلومترات المقطوعة 2014 ومســح قراءة  اإلطار
                عداد المســافات110

إجمالــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعة للمركبة، أي إجمالي الكيلومترات التــي تغطيها مجموعة محددة 
فة مكانيًا، هو رقم رئيســي لتحديد  من المركبات خالل فترة زمنية محددة وعلى شــبكة طرق محددة وُمصنَّ
اســتخدام البنيــة التحتيــة للطرق. تعكس الكيلومترات المقطوعة بالمركبة، مباشــرة، مدى التفاعل المكاني 
داخــل المجتمــع واالقتصاد. ألول مرة منذ عام 2002، يوفر المســح األلماني لعــدد الكيلومترات المقطوعة 

لعام 2014 بيانات مفصلة عن المســافة المقطوعة بالســيارات المقطوعة في ألمانيا.

شــّكل مســح قراءة عداد المســافات الســتنباط عدد الكيلومترات المقطوعة بواسطة المركبات المسجلة 
في ألمانيا جزءًا ال يتجزأ من المســح األلماني لعدد الكيلومترات المقطوعة لعام 2014. هذا المســح الخاص 
بقراءة عداد المســافات كرر المســح الســابق لعام 2002 إلى حد كبير. اســتنادًا إلى إجمالي عدد الكيلومترات 

المقطوعة التي أبلغ عنها مالكو المركبات في بداية ونهاية فترة 10 أســابيع محددة مســبقًا خالل عام 
2014، تم تســجيل الكيلومترات المقطوعة يوميًا من فترة األســابيع العشــرة المخصصة للمســح وذلك لكل 

مركبة في العينة. وتم ســحب عينة من ســجل المركبات في وســط ألمانيا في الهيئة الفيدرالية للمواصالت 
اآلليــة وتضمنــت جميــع المركبات اآللية التي تتراوح من الدراجــات النارية إلى الجرارات نصف المقطورة.

 Statistical .106
 Challenges

 in Combining
 Information, pp.

12-13.

 p. ،107. المرجع نفســه
.12-13

 p. ،108. المرجع نفســه
.12-13

 pp. ،109. المرجع نفســه
 .12-13

110. بتصرف من 
المصدرين 
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Publications/
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2017/2017-

 04-eng.html.
 Handbook on
 Statistics on
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 Methodology
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UNECE, 2007.

7. ملّخص

عدم االســتجابة. بعد ذلك يمكن اســتخدام مســح 
العينــة األصغــر عالــي الجــودة لتصحيــح تحيز 

االختيــار المحتمــل فــي البيانــات غير المســحية106. 

كمــا أنــه عــادة يمكــن إنجــاز مهمة جمــع المعلومات 
مــن عــدة مصــادر بيانــات غيــر كاملة من خالل 

التطويــر المناســب للنمــاذج اإلحصائيــة مع 
مالحظــة افتراضــات إضافيــة معقولــة يتم 

اختبارهــا أو التحقــق مــن صحتهــا بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر107. قــد تختلــف البيانــات غيــر المتعلقة 

بالمســح أيضــًا فــي نــواٍح مهمــة. على ســبيل المثال، 
يلبــي اســتعمال الهواتــف الخلويــة ونظــام تحديد 

المواقــع العالمــي )GPS( وتطبيقــات التنقــل 
احتياجــات فئــة محــّددة مــن المســتخدمين. فقد 
تختلــف مخــاوف الخصوصيــة لألشــخاص الذين 

يســتخدمون الوســائل واألدوات التكنولوجيــة 

الحديثــة هــذه عــن أولئــك الذين ال يســتخدمون 
تلــك الوســائل. وبالتالــي فــإن أي متغيــر نمطّي 

يفــرض نوعــًا مــن التحّيــز من الضــروري مراعاته 
فــي اســتخالص النتائــج النهائيــة. وبشــكل عام، 
فإنــه مــن المهــم فهــم الغــرض من جمــع البيانات 

والســياق الــذي يتــم تقديــم البيانات فيه108.

كل هــذه القيــود هــي تحديــات تتطلــب تجارب 
مدروســة علــى نطــاق صغيــر وضــرورة العمل على 

تضميــن النتائــج مــن خــالل النمذجة القياســية. 
ال شــك فــي أن المشــهد العــام لتحليــل البيانــات 
قــد تغيــر وسيســتمر فــي التغييــر. لــذا يجب أن 

يدفعنــا هــذا الواقــع إلــى التفكيــر في طــرق مبتكرة 
لالســتفادة مــن المعلومــات بشــكل صحيــح من 
خــالل الجمــع بيــن مصــادر البيانــات المختلفة 

)المســوحات وغير المســوحات(109.
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السلبيات اإليجابيات أنواع 
المتغيرات التغطية ُسُبل جمع 

البيانات
حركة مرور المركبات 

الوطنية بالخارج 
مستثناة.

ال يشير إلى تقدير 
المسافة المقطوعة 

بالمركبة بحسب السائق 
أو دافع الرحلة. 

أيضًا، نظرًا إلى أن هذه 
الطريقة تستند عادًة إلى 
عينة مكانية وزمنية من 

التعداد، فإّنه يجب تحليل 
أخطاء أخذ العينات 
وأخطاء العد اآللية 

وغيرها من األخطاء 
بعناية.

تتأثر نتائج حركة المرور 
بالحالة الجوية وفي أثناء 

ازدحام السير.

 يسمح بتفصيل عدد 
الكيلومترات المقطوعة 
بحسب نوع الطريق، أو 

خصائص السيارة، أو 
الفترات الزمنية، أو المناطق.

بيانات 
حول: 

المركبات.

الطريق.

المركبات 
الوطنية 

واألجنبية

حركة المرور 
على التراب 

الوطني

عد حركة 
المرور

نطاق المسح ال يشمل كل 
المركبات.

إطار العينة غير حديث.
المركبات األجنبية ال 

يشملها المسح.
معدالت االستجابة 

منخفضة. 
البيانات غير متسقة. 
أخطاء أخذ العينات. 

تحيز اإلجابة وأخطاء 
التقدير.

تكلفة مرتفعة.

 باستخدام هذه الطريقة، من 
الممكن الوصول إلى مستوى 
عاٍل من التفاصيل والمرونة 

في البيانات المجمعة.

بيانات 
حول: 

المركبات.

مستعملي 
المركبات.

الطريق.

الرحلة.

المركبات 
الوطنية 

حركة المرور 
على التراب 

الوطني 
وفي الخارج

المسوحات 
)ال سيما 

المسوحات 
األسرية(

غير متوفر في كل 
المركبات.

المركبات األجنبية 
مستثناة.

المركبات التي ال يجري 
عليها الفحص التقني 

مستثناة.

توفر هذه الطريقة سجاًل 
أكثر دقة للمسافة اإلجمالية 

المقطوعة، بواسطة جميع 
أنواع المركبات خالل عام 

معين.

بيانات 
حول: 

المركبات.

المركبات 
الوطنية 

التي تخضع 
للفحص 

التقني
حركة المرور 
على التراب 

الوطني 
وفي الخارج

قراءات 
عداد 

المسافات

الجــدول 7. مقارنــة أهم ُســُبل جمع بيانات حجم حركــة المرور على الطرق111

111. المصدر: المؤلف.
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السلبيات اإليجابيات أنواع 
المتغيرات التغطية ُسُبل جمع 

البيانات

حركة المرور خارج 
الطريق متضمنة.

ال تسمح قراءات عداد 
المسافات بأي ارتباط 

بالبيانات الجغرافية في 
ما يتعلق بمكان إجراء 

هذه المسافات المقطوعة. 
بسبب هذا العيب، يتم 

استخدام مصادر البيانات 
األخرى لتقدير عدد 

الكيلومترات المقطوعة 
بحسب المنطقة أو فئة 

الطريق.

باإلضافة إلى ذلك، 
هناك العديد من العيوب 

األخرى لهذه الطريقة، بما 
في ذلك إمكانية وقوع 

الخطأ في القراءة أو 
اإلبالغ، وأخطاء الترميز/
النسخ، والعبث في عداد 

المسافات )أي تعديل 
سجالت عداد المسافات(، 

والتسرب من أسطول 
المركبات بسبب الحوادث 
أو خروج بعض السيارات 

عن الخدمة.

توفر هذه الطريقة سجاًل 
أكثر دقة للمسافة اإلجمالية 

المقطوعة، بواسطة جميع 
أنواع المركبات خالل عام 

معين.

بيانات 
حول: 

المركبات.

المركبات 
الوطنية 

التي تخضع 
للفحص 

التقني

حركة المرور 
على التراب 

الوطني 
وفي الخارج

قراءات 
عداد 

المسافات

حركة مرور المركبات 
الوطنية في الخارج، 

وحركة المركبات األجنبية 
على التراب الوطني 

مستثناة.

الحاجة إلى مصادر بيانات 
متعددة والحاجة إلى 
عدة افتراضات )نوع 

المركبة، استهالك الوقود 
لقطع مسافة كيلومتر 

واحد( في تقدير متوسط 
استهالك الوقود.

الطريقة المعتمدة على 
الوقود تقدر المسافة 

اإلجمالية للمركبة على 
نطاق واسع بالكيلومترات 

المقطوعة وتوفر تقديرًا لكل 
سنة.

 ميزة أخرى لهذه الطريقة 
هي أنها ال تتطلب معرفة 

مسافة الرحلة.

بيانات 
حول: 

المركبات.

المركبات 
الوطنية 

واألجنبية

حركة المرور 
على التراب 

الوطني

 بيانات 
استهالك 

الوقود
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السلبيات اإليجابيات أنواع 
المتغيرات التغطية ُسُبل جمع 

البيانات

تعتمد األخطاء المرتبطة 
بتقدير المسافة المقطوعة 

بالسيارة على مدى دقة 
بيانات مبيعات التجزئة 

للوقود وأرقام كفاءة 
الوقود المستخدم.

تقدير كثافة وقود 
األسطول، باللتر لكل 

كيلومتر، يمثل أصعب 
مشكلة. ألن استهالك 

الوقود يتأثر بعمر المركبة 
ونوعها والسرعة التي 

يقود بها سائق المركبة.

بيانات 
استهالك 

الوقود

عبر استخدام هذه التقنية 
تكون تدفقات معالجة 
البيانات معقدة ويجب 

تصفية البيانات وفقًا 
ألهميتها، باإلضافة إلى 
تعقيدات قضايا الدقة 

ومستوى الخطأ المرتبط 
باألجهزة المستخدمة 

وإطار أخذ العينات. 

يمكن للتقنيات الحديثة 
أن توّلد مخاوَف متعلقة 

بقضايا الخصوصية.

قد يكون استخدام 
التكنولوجيا وأجهزة 

االستشعار مكلفًا للغاية 
وال يمكن من خالله 

تغطية مساحة كبيرة من 
شبكة الطرقات. 

توفر تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )ICT( مجموعة 

أكبر من بيانات حركة 
المرور مع مزايا كونها غير 
مكلفة نسبيًا وغير تدخلية 

ومجموعة في الوقت 
الحقيقي )اآلني(. باإلضافة 

لمساهمتها في الحصول على 
بيانات أخرى مهمة )االزدحام 

المروري، المنشأ/الوجهة، 
أسطول المركبات، وغير 

ذلك(.

بيانات 
حول: 

المركبات.

الطريق.

الرحلة.

المركبات 
الوطنية 

واألجنبية

حركة المرور 
على التراب 

الوطني

مصادر 
أخرى 

وُسُبل جمع 
بيانات 
مختلفة

جيــم.جيــم. العوامــل المتأثرة بحجم حركــة المرور على الطرق112

1. الشدة
حجــم حركــة المرور وشــّدتها هما مقياســان 

يحــّددان مقــدار حركــة المــرور التي تمــر عبر جزء 
مــن الطريــق خــالل فتــرة زمنية محددة مســبقًا. 

ويتــم تعريفهــا علــى النحــو التالي:

حجــم حركــة المــرور هــو إجمالي عدد 
المركبــات التــي تمــر عبــر جــزء معين من 
الطريــق فــي فتــرة زمنية معينــة. يمكن 

التعبيــر عــن األحجــام في مــا يتعلق 
بالفتــرات الســنوية، أو اليوميــة أو فــي كل 

Tema 26, Estu- .112
 dios del Tráfico
 y Análisis de la

 Demanda, Ángel
 J. Muñoz Suárez,

 OEP 2013, pp.
3-6.
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ســاعة أو في أقل من ســاعة، وهي قيمة 
حقيقيــة تقــاس مباشــرة علــى الطريق.

شــدة حركة المرور في كل ســاعة تشــير 
إلــى عــدد المركبــات التــي تمر عبر قســم 

مــن الطريــق خــالل فترة زمنيــة تقل عن 
ســاعة واحــدة. يتــم الحصول على الشــدة 
بقســمة حجــم حركــة المرورالمســجل في 

فتــرة زمنيــة تســاوي أو تقل عن ســاعة 
واحــدة علــى مــدة فتــرة المراقبة معبــرًا عنها 
بالســاعات. على ســبيل المثال، يشــير حجم 

150 مركبــة تــم عدهــا فــي فتــرة 15 دقيقة 
)0.25 ســاعة( إلى شــدة مرورية تبلغ 600 

مركبة/ساعة.

فهــم الفــرق بيــن الحجــم والشــدة مســألة مهمة، إذ 
يشــير الحجــم إلــى العــدد الفعلــي للمركبــات التي 
تمــر علــى جــزء مــن الطريق خالل فتــرة زمنية، 

بينمــا تمثــل الشــدة عــدد المركبــات التــي تمر في 
جــزء الطريــق خــالل فتــرة زمنية تقل عن ســاعة 
واحــدة، ولكــن يتــم التعبيــر من خاللها عن شــّدة 

المــرور في كل ســاعة.

يمكــن تعريــف الشــدة أيضــًا علــى أنهــا كميــة 
عشــوائية فــي قســم ووقــت معّينيــن. وعــادة مــا 

تؤخــذ علــى أنهــا بيانــات تمثيليــة لمتوســط مــا 
حــدث علــى الطريــق علــى امتــداد فتــرة طويلــة 

مــن الزمــن )ســنة أو يــوم( حيــث يمكــن الحديــث 
عــن متوســط الشــدة اليوميــة أو شــدة المــرور 

في الســاعة.

فــي ســياق مّتصــل، تعــّرف “ســعة الطريق” على 
أّنهــا شــّدة حركــة المــرور القصــوى للمركبات )خالل 

ســاعة( التــي لديهــا احتماليــة عبــور لقســم معين 
مــن الطريــق. علــى ســبيل المثال، إذا كانت ســعة 
جــزء مــن الطريق الســريع 4,500 مركبة/ســاعة، 

ولكــن تــم تســجيل مرور 4,800 مركبة/ســاعة 
خــالل فتــرة 15 دقيقــة، فهــذا يعنــي أّن الطريق 

لــن يســتوعب المركبــات القادمــة خالل فترة 
ذروة حركــة المــرور )علــى الرغــم مــن أن الحجم 

قــد يكــون أقــل من الســعة خالل الســاعة الكاملة، 
نظــرًا لتبايــن شــدة تدفــق المركبات خالل ســاعة 

مــن الزمــن(. وترتبــط شــدة حركة المــرور القصوى 
بأحجــام كل ســاعة عــن طريق “عامل ســاعة 

الــذروة” الــذي ُيعــّرف بأنه النســبة بيــن الحجم 
اإلجمالــي للســاعة والحــد األقصى لشــدة حركة 

المــرور فــي فتــرة 15 دقيقة:

عامــل ســاعة الــذروة = متوســط معدل تدفق 
حركــة المــرور خــالل ســاعة/)4 × معدل تدفق 

حركــة المــرور القصــوى لمــدة 15 دقيقة(

2. السرعة
ف الســرعة بأنهــا معــدل الحركــة معبرًا عنه  ُتعــَرّ
بالمســافة المقطوعــة لــكل وحــدة زمنيــة )عادًة 

يعّبــر عنهــا بالكيلومتر/الســاعة(. مــن وجهــة نظر 
توصيــف حركــة المرور، فإن متوســط الســرعة 

الــذي يتــم الحصــول عليه من خالل حســاب 
متوســط الســرعات الفرديــة مهــم كقيمــة تمثيلية. 

تكمــن الميــزة الكبــرى لهــذا االمر في ســهولة 
الحســاب بنــاًء علــى المراقبــة الفرديــة للمركبات 

وللتدفــق، وألنــه المقيــاس األكثــر صلة مــن الناحية 
اإلحصائيــة فــي العالقــات مــع المتغيرات األخرى.

يتم حســاب متوســط ســرعة الرحلة لمجموعة 
كاملــة مــن حركــة المــرور أو مجموعة من 

المركبــات عــن طريــق أخذ طول جــزء الطريق 
وتقســيمه علــى متوســط وقــت الرحلــة للمركبات 

التــي تســير فيه.

يتضمــن حســاب الوقــت أعــاله التأخيرات 
بســبب اإلغــالق الناجــم عن االنقطاعــات الكاملة 

واالزدحــام المــروري. إذا تــم أخذ متوســط الوقت 
فــي أثنــاء الحركــة في عيــن االعتبار )والذي 

يتضمــن فقــط الوقــت الــذي تكون فيه الســيارة 
فــي حالــة حركــة(، فإن الســرعة التي تــم الحصول 

عليهــا ســتكون الســرعة المتوســطة للحركــة.

يمكن تسمية كل من متوسط سرعة الرحلة 
ومتوسط سرعة الحركة بمتوسط السرعة 

المكانية، حيث إنها تحدد متوسط سرعات جميع 
المركبات الموجودة في مقطع طريق معين في 

وقت معين. لذلك، فإن متوسط سرعة الرحلة 
وفق هذا التعريف ليس ما تقيسه أجهزة الكشف 

المتاحة. تقيس هذه األجهزة، بداًل من ذلك، 
متوسط السرعة لجميع المركبات التي تعبر جزءًا 

معينًا من الطريق خالل فترة زمنية معينة، وهو 
ما يسّمى بمتوسط السرعة المؤقتة.

يمكــن تقديــر متوســط ســرعة الرحلة لجزء 
مــن الطريــق عليــه حركــة مرور مســتمرة )بدون 

توقــف( مــن متوســط الســرعات المؤقتة، 
والمأخــوذة فــي أجــزاء مهمــة من مقطــع للطريق.

يتــم حســاب وقــت الرحلة لقســم مــن الطريق من 
متوســط ســرعة الرحلة لهذا القســم، وذلك من 
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خــالل المعادلــة التالية:

حيث: 

T: هــو وقــت الرحلة.
D: هــو طول قســم مــن الطريق.

V: هو متوســط ســرعة الســفر.

ربما يكون وقت الرحلة أهم عامل إلبالغ 
المستخدم آنّيًا بحالة حركة المرور بين نقطتين، 

وذلك على الرغم من أن تحديده من متوسط 
السرعات المؤقتة دقيق بنسبة معّينة فقط، مما 

يمّثل صعوبات عند حدوث تأخيرات. لكن، توجد 
حاليًا خوارزميات أكثر تعقيدًا؛ فباإلضافة إلى أنها 

تأخذ في الحسبان عامل السرعة، فإنها تتضمن 
في نفس الوقت الشّدة مع متغيرات أخرى.

3. الكثافــة
ف الكثافــة علــى أنهــا عــدد المركبات التي  ُتعــَرّ

تشــغل طــواًل معينــًا للممــر أو الطريــق. لذلــك يتم 
قيــاس الكثافــة بوحــدة المركبات/كيلومتــرات. 

تعــد قيمــة الكثافــة فــي حــد ذاتها قيمة متوســطة 
تعتمــد علــى قســم الطريــق الذي تــم التطرق 

إليــه. وتجــدر اإلشــارة إلى أنه مــن الصعب 
قيــاس الكثافــة فــي بعــض األحيان وال ســيما لدى 

االعتمــاد علــى عــد المركبــات انطالقــًا من صورة 
فوتوغرافيــة أو مــا شــابه ذلــك في قســم معين 
مــن الطريــق، إذ يصبــح مــن غير الســهل معرفة 

متوســط ســرعة الســفر من دون اســتخدام تقنية 
مستشــعرات إضافية. ويمكن احتســاب متوســط 

كثافــة حركــة المــرور بالصيغــة التالية:

حيث: 

D: هــو متوســط الكثافة.
I: هــي الشــدة المرورية.

V: هو متوســط ســرعة الســفر.

الكثافــة عامــل يصــف القرب بيــن المركبات 
وبالتالــي يعكــس حريــة المنــاورة داخل تدفق 
حركــة المــرور. تقــع حــدود هذا المتغير بشــكل 

طبيعــي بيــن صفــر والحــد األقصــى العملي لعدد 
المركبــات التــي يمكــن أن تظهــر علــى الطريــق لكل 

وحــدة طــول إذا تــم لصقهــا بعضهــا ببعض. فإذا 
كان متوســط طــول الســيارة مثــال يبلــغ حوالي 4.5 

متــر، فســتكون الكثافــة 222 مركبــة بالكيلومتــر 
الواحــد. ومــع ذلــك، عندما يحتفظ الســائقون 

بفجــوة بيــن المركبــات والتــي تعتمد بشــكل مباشــر 
على الســرعة )متوســط الطول هذا، المســمى 
التباعــد، ُيقــّدر فــي حــدود 6 أمتــار على األقل 

عندمــا تكــون المركبــات فــي حالة نظــام انهيار 
régimende colapso circulatorio/( دورانــي

circulatory collapse system((، فــإّن قيمــة 
الحــد األقصــى للكثافــة تنخفــض إلــى 166 مركبة/
كــم تقريبــاً. ومــع ذلــك، يجب أن يؤخــذ في عين 

االعتبــار أّنــه بالنســبة إلــى الســرعات العادية، تعّد 
كثافــة 40 مركبة/كــم حــدًا يصعــب الوصــول إليه 

فــي حركــة المرور المســتقرة.

4. اإلشغال
أخيــرًا، ُيعــّرف اإلشــغال بأنــه جزء مــن الوقت الذي 

تشــغل فيــه المركبــات عنصــر القيــاس، أي إّنها 
العالقــة بيــن الوقــت الــذي يشــير فيه الكاشــف إلى 
عــدم وجــود مركبــة والوقــت الذي يشــير فيه إلى 

وجــود أخــرى. يتــم تقديــم هذا العامل، الــذي يمكن 
قياســه بواســطة أجهزة الكشــف المســتخدمة 

حاليــًا، بالنســبة المئويــة ويظــل عمليــًا فــي عالقة 
خطيــة مــع الكثافــة )مــع كثافــة فارغة، يوجد 
إشــغال بنســبة 0 فــي المائــة وبكثافــة قصوى 
يوجــد إشــغال بنســبة 100 فــي المائــة(. مثل 

الكثافــة، يرتبــط اإلشــغال ارتباطــًا وثيقــًا بقرب 
المركبــات وقدرتهــا علــى المنــاورة. لهذا الســبب، 

فهــو مــن أكثــر العوامل اســتخدامًا للكشــف عن 
الحــوادث، ألنــه عندمــا ال تكــون حركة المرور 

جاريــة، يكــون اإلشــغال أعلــى بكثيــر مما هــو عليه 
في ظــروف الجريان.

Tr(s)=3,600 (s/hour) . D(km)/Vr(km/h)

D (veh/km) = I (veh/h) / V (km/h)
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03

تقدير التدفق السنوي لحركة المرور 
وحجم الحركة
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إّن جمع البيانات باستعمال المنهجيات  المختلفة إلحتساب إحصاءات حجم حركة المرور على 
الطرق تمّكن من احتساب عدد من المؤشرات، مثال: تدفق حركة المرور )المتوسط السنوي 

لحركة المرور اليومية )Average Annual Daily Traffic )AADT ، حجم حركة المرور: عدد 
الكيلومترات المقطوعة بالمركبات )Vehicle Kilometers Travelled )VKT. وعادًة ما يتم 

استخدام هذين المؤشرين من مخرجات بيانات حركة المرور من قبل المؤسسات والمختصين 
المهتمين بقطاع النقل والمتتبعين لمجال حركة المرور على الطرق، وكذلك عدد من 

المؤسسات والهيئات التي تحتسب مؤشراتها معتمدة على مؤشرات تدفق حركة وحجم 
حركة المرور على الطرق، كمؤشرات البيئة والصحة والسالمة المرورية.

بينما تغطي تعدادات حركة المرور قصيرة األجل شبكة كبيرة جدًا من الطرق وفي وقت محدود، 
تبقى التعدادات اآللية والدائمة مطلوبة للتعامل مع التغّيرات الزمنية في تدفق حركة المرور. 

ويتمثل دورها الرئيسي في المساعدة على وضع عوامل تعديل لتقدير الحجم اليومي السنوي من 
التعدادات قصيرة المدة.

الفصل 3: رســائل أساسية
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ألف. تدفق حركة المرور: المتوســط الســنوي لحركة المرور 
 )AADT( اليومية

إّن المتوّســط الســنوي لحركــة المــرور اليوميــة هو 
المتوســط المحســوب علــى مــدار عــام كامل لعدد 

المركبــات التــي تمــر مــن نقطــة معّينة في قســم 
تعــداد معيــن كل يــوم )يتــم التعبيــر عنــه عادًة 

بالمركبــات فــي اليوم(.

إّنــه يمثــل ببســاطة تدفــق المركبــات عبــر جزء من 
الطريــق )رابــط طريــق ســريع مثاًل( في متوســط 

يــوم من أيام الســنة.

كمــا يعــد المتوســط الســنوي لحركة المــرور اليومية 
مــن بيانــات حركــة المرور الخــام والمهّمة جّدًا 

لعــدد ال يحصــى مــن التطبيقــات، إذ إنهــا ضرورية 
لتطويــر نمــاذج المــرور في إطار تخطيط إنشــاءات 
الطــرق الجديــدة، وتحديد هندســة الطرق، وإدارة 
االزدحــام، وغيرهــا من شــؤون التنظيــم العمراني. 

ويتــم جمــع البيانــات الضرورية مــن قبل مراكز 
مراقبــة حركــة المــرور، ويتم تنقيحها ونشــرها 
عــن طريــق مراكــز معلومات المــرور في معظم 

البلــدان. وبالتالــي، تعتمــد منهجيــة التقدير عادًة 
علــى كٍلّ مــن أعــداد الحركة المســتمرة والمؤقتة 

التــي ُتســتخدم الحقــًا كمدخــالت لنماذج رياضية 
معقدة. إّن المتوســط الســنوي لحركة المرور 

اليوميــة هــو مقياس أساســي يشــير إلى ضغط 
حركــة مــرور المركبــات على جــزء من الطريق، 
وهــو يقيــس مــدى انشــغال الطريق. وهو أيضًا 
عامــل مهــم فــي العديد من تطبيقــات تخطيط 

النقــل ويفيــد كذلــك في ترشــيد عمليــة تخصيص 
المــوارد إلدارات وهيئــات النقــل بهدف تحســين 

البنــى التحتيــة أو إنشــاء أخرى جديدة.

ويختلــف المتوســط الســنوي لحجــم المرور 
اليومــي عــن متوســط حجم المــرور اليومي 

ألنــه يمثــل بيانــات للعــام بأكمله114.ولكن، 
تجب اإلشــارة إلى أن دقة المتوســط الســنوي 
لحركــة المــرور اليوميــة ال تــزال تتطلــب بعض 
التحســينات، والتــي يمكــن أن تأتــي مــن صور 

األقمــار االصطناعيــة مثــاًل. ولكــي يكون المتوســط 
دقيقــًا، فإنــه يتطلــب حجــم حركــة مــرور كامل يتم 
قياســه فــي كل يــوم مــن أيام الســنة، مما قــد يمثل 

تحديــًا تشــغيليًا لجهــة اإلحصاء.

وفــي مــا يلــي مالحظــات إضافية حول المتوســط 
الســنوي لحركــة المــرور اليومية: 

إن ضرب المتوسط السنوي لحركة المرور 
اليومية بطول جزء من الطريق من شأنه 

أن يعطي إجمالي الكيلومترات التي تقطعها 
المركبة باليوم. 

يمكن تحويل المتوسط السنوي لحركة المرور 
اليومية لتصميم حجم حركة المرور بحسب 

االتجاه لدى ضربها بالعوامل المناسبة.
يمكــن تطبيــق نفــس أســاليب تقدير 

المتوســط الســنوي لحركــة المــرور اليومية 
لتقديــر متوســط األحجــام اليوميــة على 

أســاس نوع/فئــة المركبة.
ُتســتخدم اتجاهات المتوســط الســنوي 

لحركــة المــرور اليوميــة فــي تخطيط حركة 
المــرور والتنبــؤ بها.

تعتمد طرق حســاب المتوســط الســنوي لحركة 
المــرور اليوميــة بشــكل عــام علــى البيانــات الناتجة 

 Road Traffic .113
 Data: Collection

 Methods and
 Applications,

 Guillaume
 Leduc, JRC, EC,

2008.

 Traffic Data, .114
 Computation

 Method, Pocket
 Guide, US

 Department of
 Transportation,

2018, p. 6.

تقدير التدفق السنوي لحركة المرور 
وحجم الحركة113 03

يتّم جمع البيانات باستخدام المنهجيات أدناه من قبل المؤسسات والمختصين المهتمين بقطاع النقل 
وحركة المرور على الطرق.
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عــن نوعيــن مــن التعــدادات: تعــداد حركة المرور 
اآللــي الدائــم وتعــداد حركــة المرور لفتــرة قصيرة. 
يتــم اســتخدام مزيــج من هذين القياســين بشــكل 

عــام للحصــول علــى تقدير المتوســط الســنوي 
لحركــة المــرور اليوميــة لشــبكة طــرق أكبر وذلك 

وفــق الخطــوات التالية:
أواًل، توفــر محطــات تعــداد حركــة المرور 

اآلليــة والدائمــة تعــدادًا مســتمرًا لحركة 
المــرور علــى طــرق محــددة )غالبًا على 

الطــرق الســريعة( طــوال العــام. وتتمثل 
الميــزة األساســية لهــذا األمــر في ضبط 

تعــداد حركــة المــرور التي يتم تســجيلها 
عــادًة فــي فتــرات زمنيــة تبلــغ 15 دقيقة، أو 
ســاعة، وقد تصل إلى 7 أيام في األســبوع، 

و365 يومــًا فــي الســنة. وبالتالــي فإّن هذا 
اإلجــراء يتيــح مســتوى أدق مــن التحليل 
ويســمح بالحصول على متوســط ســنوي 
أكثــر دقــة مــن التعــدادات قصيرة األجل. 
يعــّد تعــداد حركــة المرور اآلليــة والدائمة 
الطريقــة الوحيــدة لتوفيــر قيم المتوســط 

الســنوي لحركــة المــرور اليومية بشــكل 
دقيــق )ولكــن عنــد اســتخدامه في ظل 

ظــروف مثالية(.
ثانيــًا، توفــر تعــدادات حركة المرور قصيرة 
المدى )وتســمى أيضًا التعدادات الموســمية 

أو المحمولــة أو تعــدادات التغطية( 
معلومــات عــن تعــداد حركة المرور الخاصة 
بجزء من الطريق على أســاس دوري لعدد 

كبيــر مــن أجــزاء الطريق. تتراوح فترة 
جمــع البيانــات عــادًة مــن 1 إلى 7 أيام حيث 

يتــم تســجيل البيانــات في 15 دقيقة أو 
كل ســاعة. نظــرًا لالختالفــات في التباين 

اليومــي فــي تدفق حركــة المرور، تعتمد مدة 
التعــداد علــى الطريق المشــمولة بالفحص 
)الطــرق الريفيــة أو الحضريــة(. من أجل 

تقليــل هــذا االختالف، يمكن، على ســبيل 
المثــال، تحديــد الحد األدنى مــن المتطلبات 

عند مســتوى 48 ســاعة من البيانات 
المســتمرة للتعداد الريفي و24 ســاعة من 

البيانــات المســتمرة للتعداد الحضري. 

منهجيــة التقدير
بينمــا تغطــي تعــدادات حركــة المرور قصيرة األجل 

شــبكة كبيــرة جــدًا مــن الطرق وفي وقت محدود، 
تبقــى التعــدادات اآللية والدائمــة مطلوبة للتعامل 

مــع التغّيــرات الزمنيــة فــي تدفق حركة المرور. 
ويتمثل دورها الرئيســي في المســاعدة على وضع 
عوامــل تعديــل لتقديــر الحجم اليومي الســنوي من 

التعــدادات قصيرة المدة.

يتــم الشــروع أواًل فــي جمــع بيانــات من تعدادات 
حركــة المــرور قصيــرة المدى )بشــكل عــام عينة 

مــن 1-3 أيــام كل بضــع ســنوات فــي نقاط محددة 
عبــر الشــبكات واســعة النطــاق(. ثم يتــم تطبيق 

عوامــل التعديــل التــي توفرهــا التعــدادات الدائمة 
إلزالــة التحيــز الزمنــي من خــالل مراعاة يوم 

األســبوع و/أو التغّيــرات الموســمية فــي تدفق 
حركــة المرور.

إحــدى طــرق التعديــل األكثر شــيوعًا لتقدير 
المتوســط الســنوي لحركــة المــرور اليوميــة هي 
طريقــة المعامــالت. فــي هــذه الحالــة، يتم أواًل 

تصنيــف مواقــع حركــة المــرور الدائمــة يدويًا إلى 
مجموعــات مختلفــة )ُتعــرف بالفئــات الموســمية( 

بنــاًء علــى أوجــه التشــابه فــي خصائص حركة 
المــرور علــى الطــرق. ثــم يتم بعد ذلــك تخصيص 

فئــة عامــل موســمي لــكل محطــة دائمة وفقًا 
لمواقــع المــكان، وذلــك بافتــراض أن التباين 

الموســمي وخصائــص الحركــة في مواقــع التعداد 
قصيــرة المــدى والدائمــة متشــابهة في نفس 

المنطقــة الجغرافيــة. ومــع ذلــك، فــإن العدد األمثل 
للمجموعــات وطريقــة تعييــن تعــدادات قصيرة 

لمجموعــات العوامــل الموســمية هــي القضايا 
األكثــر أهميــة فــي عمليــة التقدير.

علــى الرغــم مــن أن هــذه التقنيــة ربما تكون 
األبســط واألكثــر اســتخدامًا فــي جميع أنحاء 

العالــم، إال أنهــا ال تــزال محــدودة مــن حيث الدقة. 
وهنــاك طــرق رياضيــة أكثــر تعقيدًا مثــل تطوير 

االنحــدار الخطــي والشــبكة العصبيــة والخوارزمية 
الجينيــة ومــا إلــى ذلــك للحصــول علــى قيم أكثر 
دقــة للمتوســط الســنوي لحركــة المــرور اليومية.

نظــرًا للــدور الرئيســي للمتوســط الســنوي لحركة 
المــرور اليوميــة فــي المعايــرة والتحقــق من صحة 

نمــاذج الطلــب علــى الرحــالت، فإنــه يجب إيالء 
اهتمــام خــاص بدقتهــا. فــي هــذا اإلطار، ومن دون 

القدرة على احتســاب المتوســط الســنوي لحركة 
المــرور اليوميــة بدّقــة، فإّنــه ال يمكن حســاب عدد 
الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــات )VKT( بدقــة.

يختلــف المتوســط الســنوي لحركــة المــرور اليومية 
بحســب اليوم واألســبوع والشــهر، وتتطلب 
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تقديــرات معــدل التدفــق عمومًا أخــذ عينات 
مؤّقتــة فــي مواعيــد محّددة ومدروســة. من 

ناحيــة أخــرى، غالبــًا مــا تكون تغطيــة البيانات 
محــدودة، خاصــة للطــرق المحليــة أو فــي المناطق 

الريفيــة. وبشــكل عــام، فــي حالــة عدم توفر 
بيانــات التعــداد، يتــم عمــل التقديــرات بناًء على 

مقارنــات للطــرق التــي تعتبــر متشــابهة ممــا قد 
يــؤدي إلــى بعــض األخطاء الناجمة عن ســبل 

التقديــر. لذلــك، يجــب أن تؤخــذ هوامــش الخطأ 
الناتجــة مــن مــدة التعــدادات والقيــود المكانية 

فــي عيــن االعتبــار عند تقدير المتوســط الســنوي 
لحركــة المــرور اليومية.

iStock.com/metamorworks
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بــاء. حجــم حركة المرور: عــدد الكيلومترات المقطوعة 
)VKT( بالمركبات 

يشــير عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــات 
إلــى المســافة التــي تقطعهــا المركبــات على 

الطــرق. وغالبــًا مــا يتــم تعريفــه على أنه مؤشــر 
حــول كثافــة حركــة المــرور )أو الطلب على 

حركة المرور(، ويســتخدم بشــكل عام لإلشــارة 
إلــى أنمــاط التنقــل واتجاهات الســفر. ويؤّدي 

هــذا المؤّشــر تاليــًا دورًا رئيســيًا فــي العديد من 
عمليــات صنــع القــرار المهمــة، مثــل االمتثال 

لجــودة الهــواء وصيانــة أرصفة الطــرق ومخاطر 
الحــوادث ومــا إلى ذلك.

كذلك، ونظرًا لتأثيره الكبير على قرارات السياسة 
المرورية، فمن المهم الحصول على تقدير دقيق 

لعدد الكيلومترات المقطوعة بالمركبات. 

ويوفــر التغّيــر الســنوي فــي عــدد الكيلومترات 
المقطوعــة بالمركبــات عبــر الشــبكة بأكملهــا مؤشــرًا 

علــى النمــو فــي أحجــام المــرور عبر شــبكة الطرق 
الســريعة فــي الواليــة أو المدينــة الواقعــة في 

نطــاق اإلحصاء.

منهجيــة التقدير
ال يتــّم تقديــر حجــم المــرور بشــكل مباشــر مثل 

تدفــق حركــة المــرور. وثّمة أربعة ُســُبل أساســية 
لحســاب الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــات:

قــراءات عداد المســافات فــي عمليات 
الفحوصــات المنتظمــة للمركبــة؛ حيــث يتــم 

تحديــد متوســط المســافة التــي تقطعها 
المركبــات ثــم يتــم ضربهــا في عــدد المركبات 

علــى مقاطــع الطرق.

تعــداد حركــة المــرور )طريقــة قائمة على 
الطريــق(؛ بالنســبة إلــى رابــط الطريق 

المعنــي، يتــم حســاب المركبــة للكيلومتــر 
بضــرب المتوســط الســنوي لحركــة المرور 
اليوميــة فــي طــول الرابــط )بالكيلومتر(. 

يمكــن بعــد ذلــك الحصــول على عدد 

الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــات لمنطقــة 
الطريــق الســريع عــن طريــق إضافة عدد 

الكيلومتــرات المقطوعــة فــي كل مقطــع مــن 
الطريق.

كمثــال أساســي للتقديــر، يمكــن إعطاء المتوســط 
الســنوي لحركــة المــرور اليوميــة )AADT( على 

مقطــع مــن الطريــق الســريع من خالل:

هــو تدفــق حركة المــرور على مدار حيث  
24 ســاعة علــى المقطــع s فــي اليــوم j. فــي هذه 

الحالــة، يمكــن تقديــر متوســط حجــم حركة المرور 
اليوميــة115 علــى النحــو التالي: 

حيــث Ls هــو طــول المقطــع s وNs العدد 
اإلجمالــي للمقاطع.

مســح الســائق؛ على ســبيل المثال، يتم 
إرســال اســتبيان كل عام إلى آالف األســر 

التــي لديهــا مركبــة واحــدة أو أكثــر وُيطلب 
منهــا تقديــم العديــد مــن المعلومــات مثل 

عــدد الكيلومتــرات التــي تقطعهــا كل مركبــة 
خــالل العــام بأكمله واســتهالك الواحدة 

منهــا. يتــم اســتخدام هذه الطريقة بشــكل 
عــام مــن قبــل بعــض البلدان كمصــدر تكميلي 

للمعلومــات.
اســتهالك الوقــود؛ يتــم تقديــر حجم حركة 

المــرور علــى الطــرق من خــالل معلومات 
حــول إمــدادات الوقود واســتهالك الوقود 

كمــا هــو مســتمد مــن تقديــرات الكيلومترات 
المقطوعــة لــكل لتــر وقود ألنــواع المركبات 

النموذجية.

365
AADT=

j= 1
TF 24
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116)ADT( جيم. متوســط حركــة المرور اليومية
متوســط حركــة المــرور اليومية هو متوســط 
عــدد المركبــات التــي تســافر عبر نقطــة معينة 

مــن الطريــق خــالل فتــرة زمنية قصيــرة )غالبًا           

7 أيــام أو أقــل(. يتــم تقديــر هذا المتوســط بقســمة 
إجمالــي األحجــام اليوميــة خالل فتــرة زمنية 

محــددة علــى عدد أيام هــذه الفترة.

TF 24
s,j
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متوســط حركــة المــرور اليوميــة هــو الوحدة 
األساســية المســتخدمة لمراقبــة حركــة المــرور 
والتنبــؤ بهــا. وهــو يوفــر مقياســًا مجمعــًا لحجــم 

المــرور. باالشــتراك مــع عناصــر بيانــات حركة 

المــرور األخــرى، يتــم االســتفادة منــه لتحديد 
أبعــاد أو وظيفــة الطــرق المدروســة، وخاصــة 

الطــرق ذات الكثافــة المروريــة المنخفضــة 
والمتوســطة.
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04

التجارب الوطنية في منطقة اإلسكوا 
في مجال إحصاءات حجم حركة المرور
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أتت إجابات الدول متقاربة في اإلجابة على المواضيع والمحاور التي استجابت لإلستبيان الذي كانت 
قد أعدته أمانة االسكوا للتعرف على الوضع الراهن في منطقة اإلسكوا والممارسات الوطنية 

المرتبطة بإحصاءات حجم حركة المرور على الطرق.

أّكدت الردود على أهمية إصدار دليل إرشادي إقليمي حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق 
يوضح المنهجيات واألساليب المعتمدة والمؤسسات المعنية، كما يوضح المعايير والمنهجيات 

المعتمدة إقليميًا ودوليًا.  

تواجه عدد من الدول قيود وصعوبات مؤسسية وبشرية ومالية إلجراء إحصاءات حجم حركة المرور 
على الطرق.

أظهرت الردود على اإلستبيان استفادة الدول من البيانات واألدلة الناجمة عن تعداد حركة المرور على 
الطرق والكثافة المرورية في إعداد الدراسات والتخطيط ووضع السياسات.

بينت ردود عدد من الدول عن عدم اكتمال نظامها المؤسسي الذي ينظم قطاع النقل على الطرق، 
أكان ذلك لجهة االفتقاد الى القوانين والتشريعات اإلحصائية الالزمة او لناحية تحديد مهام المؤسسات 

والمنظمات المعنية ذات العالقة وتنظيم التعاون فيما بينها. كما يفتقد البعض منها إلى وجود 
استراتيجيات وخطط شاملة لقطاع النقل وكذلك للنظم اإلحصائية ذات العالقة بالقطاع.

الفصل 4: رســائل أساسية
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في إطار إعداد هذا الدليل اإلرشــادي اإلقليمي حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق، تم 
إعداد وإرســال اســتبيان حول الوضع الراهن في منطقة اإلســكوا وحول الممارسات الوطنية المرتبطة 

بإحصاءات حجم حركة المرور على الطرق. وجرى إرســال االســتبيان بتاريخ 25 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 
إلى الدول األعضاء في اإلســكوا، وُطِلب منها تزويد أمانة اإلســكوا باإلجابات بتاريخ 4 كانون األول/
ديســمبر 2020. ويتطرق هذا االســتبيان إلى مجموعة من المواضيع المختلفة ذات العالقة ببيانات 

وإحصاءات حجم حركة المرور داخل بلدان منطقة اإلســكوا117. وفي هذا اإلطار، قامت خمســة بلدان 
عربية بموافاة اإلســكوا بردودها على االســتبيان وهي دولة فلســطين، ولبنان، والعراق، ومصر، وتونس.

وبالتالي، ومن أجل تعزيز إنتاج اإلحصاءات 
عن حجم حركة المرور على الطرق في منطقة 

اإلسكوا، سيتم تناول أهم التجارب في دول هذه 
المنطقة، وذلك من خالل سرد لخالصات الردود 
واألجوبة التي تقّدمت بها هذه البلدان الخمسة 

مرتبة بحسب الموضوعات التي تناولها االستبيان 
وأوراق العمل الوطنية في هذا الخصوص.

وقــد أتــت إجابــات الدول متقاربــة في اإلجابة 
علــى المواضيــع والمحــاور التالية:

1. حول أهمية إصدار دليل إرشادي إقليمي 
حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق 

)مركبات-كيلومتر(، تضّمنت إجابات البلدان 
الخمسة النقاط التالية:

االعتمــاد علــى تعــداد حركــة المرور وعلى 
الكثافــة المروريــة فــي إعداد خطط للتوســع 

وإنشــاء شــبكات طرق جديدة، وتحديد 
أولويــات الصيانــة للطرقــات ذات معدالت 
الحركــة المروريــة الكثيفــة ضمــن الخطط 
االســتراتيجية لــوزارة التجهيز واإلســكان 
والبنيــة التحتيــة )تونــس، دولة فلســطين(.
اســتغالل التعــداد العــام لحركــة المرور في 

إعداد الدراســات والبحوث والسياســات من 
قبــل كل من:

الــوزارات: وتحديــدًا وزارات النقــل، والتجهيز 	 
واإلســكان والبنيــة التحتيــة، والداخلية، 

والبيئــة، والتجــارة )تونس، مصر(.
مكاتــب الدراســات الوطنيــة وذلك إلعداد 	 

الدراســات الوطنية والمشــاريع الخاصة 
بالمســتثمرين )تونس(.

الجماعــات المحليــة والبلديــات وذلــك 	 
إلعــداد مخططــات التنميــة الجهويــة 

)تونس(.
الطلبــة والباحثــون )تونس، دولة فلســطين، 	 

مصر(.
الهيئــات والمنظمــات الوطنيــة، كاإلدارة 	 

المســؤولة عن ســالمة المرور )تونس، مصر(.
مســاندة عمل اإلدارة المســؤولة عن ســالمة 

المــرور والمتعّلــق بإنتــاج إحصــاءات حوادث 
المــرور، وذلــك بهــدف تعزيز نظــام معلومات 
اإلدارة وإنتــاج بيانــات موثوقة ومؤشــرات 

فّعالــة للســالمة المروريــة علــى الطرق، ترفد 
صانعــي القــرار بالبيانــات الضروريــة. ومن 

مهام اإلدارة المســؤولة عن ســالمة المرور 
والمتعلقــة بمجــال اإلحصــاء يمكــن ذكر 

األمــور التاليــة )تونس(:
رصــد واقــع ســالمة المرور علــى الطرق وجمع 	 

المعلومــات والمؤشــرات المتعلقــة بذلــك وطنيًا 
ودوليــًا، وتحليلهــا وتوثيقهــا وإرســاء بنوك أو 

قواعــد معلومــات لهذا الغرض.
إنجــاز البحــوث والدراســات لتقييم واقع 	 

الســالمة المروريــة علــى الصعيد الوطني 
واستشــراف آفاقهــا المســتقبلية عبــر تطوير 

معــادالت رياضيــة تربط بيــن حجم حركة 
المــرور علــى الطــرق )مركبات-كيلومتر( 

وأعــداد حوادث الســير في نقطــة معينة 
وعلــى صعيد البلد. 

إصــدار منشــورات دورية وظرفيــة تهم مجال 	 
الســالمة المرورية.

117. راجع هيكلية 
االستبيان في 

3 المرفق 
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تصــّور البرامج والسياســات الهادفــة للنهوض 	 
بســالمة المــرور واقتراح اإلجــراءات الوقائية 

المالئمــة وتطويــر اســتراتيجيات االتصال 
ونشر الوعي.

سُيســَتخدم الدليــل فــي جميع الدراســات 
التــي تتعلــق بالمــرور وتحســيناته مثل 

)دولة فلســطين(:
الخطــط المرورية.	 
المخططــات الهيكلية.	 
 دراســات األثر المروري.	 
المشــاريع االســتثمارية والتفصيلية.	 
جميــع المشــاريع التــي تتطلــب تعــدادًا 	 

للمــرور.
يعتبــر وجــود دليل إرشــادي إقليمي حول 

احصــاءات حجــم حركــة المرور على الطرق 
مســألًة ذات أهميــة كبيــرة، فهو بمثابة 

ركيــزة ُيعتمــد عليهــا لتســهيل عملية جمع 
المعلومــات وإرشــاد القّيميــن عليها بحيث 

تكــون البيانــات مجّمعة وفــق معايير موّحدة 
تضمــن جودتهــا واّتســاقها وقابليتها للمقارنة 

مــا بيــن جميع الدول المشــاركة )تونس(.
اإلسهام في معالجة مشاكل المرور على 

الطرق وخاصة حوادث المرور واالختناقات 
المرورية )دولة فلسطين، العراق(.

ســيكون الدليــل مفيــدًا في إنجــاز البحوث 
والدراســات المتعلقــة بحركــة المرور 

وباســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي جمع 
وتبويــب ونشــر البيانــات الواردة في 

التقريــر )العراق(.
أهميــة تطويــر دليــل يتناســب مع األوضاع 

القائمــة فــي البلــدان العربيــة إلنتاج 
إحصــاءات حركــة المــرور على الطرق 

واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة في هذا 
الخصــوص )مصر(.

2. حول القضايا أو العناصر الرئيسية 
والمتعلقة بالوضع الراهن في منطقة 

اإلسكوا والتي يمكن مناقشتها في إطار 
هذا الدليل، اقترحت البلدان المجيبة على 

االستبيان النقاط التالية:
الدعــوة إلــى اســتغالل التعداد العــام لحركة 

المــرور بطــرق أكثر شــمولية وأكثــر علمية 
وفــي المجــاالت التاليــة )تونس(:

دراســة نســب التلوث ونســب الضجيج 	 
المنبعــث مــن وســائل النقــل )وذلك في نطاق 

حمايــة المحيــط وحمايــة البيئة(. 
التوّجــه إلــى تعــداد حركــة المــرور اآللي 	 

)اآلنــي والدقيــق( الســتغالله فــي دراســة 
ســاعات الــذروة واالكتظــاظ المــروري 
ونســبة تجــاوز الســرعة المســموح بهــا، 

ونســبة تجــاوز الحمولــة بالنســبة للشــاحنات 
ــة. الثقيل

الدعــوة إلــى تغييــر القوانين الخاصة 	 
بالطرقــات للتمّكــن مــن ردع المتجاوزيــن 
للســرعات القانونيــة وأصحــاب الحمولــة 
الزائــدة )وذلــك حفاظــًا علــى مســتعملي 
الطــرق مــن ســائقين وراجليــن، إضافًة 
إلــى حمايــة البنيــة التحتيــة كالجســور 

والطرقات(.
فــي مجــال تطويــر إحصاءات حوادث 

الطــرق )تونس(:
التفكيــر فــي اآلليــات الكفيلــة بتمكيــن صانعي 	 

القــرار مــن متابعــة تطــور واقع الســالمة على 
الطــرق بفضــل لوحــة قيادة شــاملة توفرها 

منظومــة اإلحصــاءات وذلــك على المســتَوَيين 
المحلــي والوطني. 

الدعــوة إلــى التفكيــر في صياغة سياســة 	 
وطنيــة شــاملة فــي مجال الســالمة المرورية 

تكــون موّحــدًة وتنعكــس علــى أرض الواقع 
مــن خــالل خطط عمــل متعّددة األطراف، 
بحيــث يتــم تحديــد مســؤوليات كل طرف 

فيهــا وتقييــم أدائــه بدّقة وإنصاف.
تطويــر العمــل علــى المســتوى الجهوي 	 

والمحلــي فــي مجــال الســالمة المرورية.
البحــث فــي معــدل توّلد الرحالت، ودراســات 

األثــر المــروري لحركــة المــرور، بالتوازي مع 
إصــدار دليــل إرشــادي للمعاييــر المطلوبة، 

وقضايــا المــرور والحــوادث المرورية 
واالزدحــام المروري )دولة فلســطين(.

التشــديد علــى أهميــة توفــر إحصاءات 
مروريــة ذات جــودة عاليــة )لبنان(.

توحيــد المفاهيــم وضــرورة ارتكازهــا إلى 
أحــدث المعاييــر الدوليــة )لبنان(.

تحديــد التصانيــف الدوليــة التــي يجب 
اعتمادهــا فــي اإلحصــاءات المرورية 

)لبنان(.
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تحديــد كيفيــة اختيــار عينات المســوح 
ومصادرهــا )لبنان(.

تحديــد مصــادر البيانــات فــي حال عدم 
وجود مســوح )لبنان(.

مناقشــة الرســوم المعتمدة عند تســجيل 
المركبــات فــي دوائــر المــرور وعند إجراء 

معامــالت نقــل ملكيتهــا أو تجديــد تســجيلها 
بعــد انتهــاء مــدة التســجيل المقررة 

)العراق(.
معرفــة مركبــات الحمــل الداخلــة إلــى 

البــالد ومصــادر قدومهــا ونــوع حموالتها 
)العراق(.

تطويــر أســاليب حمايــة الطــرق العامة من 
حمــوالت المركبــات الثقيلــة )العراق(.

تحســين أحــوال الطــرق العامــة وتأثيثها 
بعالمــات المــرور الدوليــة )العراق(.

التعــرف علــى منهجيــات إنتــاج إحصاءات 
النقــل البــري علــى الطرق للــركاب والبضائع 

)مصر(.
حصــر المركبــات المرخصــة طبقــًا ألنواع 

الترخيــص وحجــم الحمولــة ونــوع الوقود 
المســتخدم )العراق(.

التعــرف علــى منهجيات حســاب المؤشــرات 
المروريــة )مصر(.

3. حول أهم المستفيدين والمستخدمين 
الرئيسيين للدليل اإلرشادي اإلقليمي 

حول إحصاءات حجم حركة المرور على 
الطرق أتت الردود متقاربة من ِقبل الدول 

المجيبة. وقد حددت الجهات التالية 
كجهات مستفيدة من الدليل.

جهاز اإلحصاء المركزي )لبنان، العراق، مصر(.
وزارة التخطيــط )العــراق(.

وزارة النقــل والدوائــر/اإلدارات التابعة 
لهــا وخاصــة النقــل البــري )تونس، ودولة 

فلســطين، ولبنــان، والعــراق، ومصر(.

دوائــر/إدارات الطرق والجســور )العراق(.
مديريــة/إدارة المــرور )العراق(.

وزارة الداخليــة )تونــس، العراق(.
وزارة األشــغال العامــة أو التجهيــز )لبنــان(.

وزارة الصحــة )العراق(.
وزارة التجــارة )تونس(.

وزارة الصناعــة والطاقــة )تونس(.
وزارة البيئــة )تونس(.

المحافظــات والبلديــات والجماعــات 
المحليــة )تونــس، دولة فلســطين(.

المهندســون المصممــون للمشــاريع الهيكليــة 
واالســتثمارية )دولة فلســطين(.

الوكالة الفنية للتحكم في الطاقة )تونس(.
الباحثــون عن المشــاريع والمســتثمرون 

)تونس(.
مكاتــب الدراســات )تونس(.
الطلبــة والباحثــون )تونس(.

4. نظــرة عامــة إلــى الجانب المؤسســي الذي 
يديــر حركــة النقــل والذي تــدار من خالله 

أيضــًا اإلحصــاءات المرورية.

الــدول التــي قامــت بتعبئــة الجدوليــن أدنــاه 
فــي االســتبيان هــي: تونــس، ودولــة فلســطين، 

ومصــر، ولبنان.

في الجدولين التاليين نجد على التوالي وصفًا 
لإلطار الذي ينظم قطاع النقل على الطرق بشكل 

عام وحركة المرور على الطرق بشكل خاص، 
وكذلك وصفًا إلطار العمل الذي يحكم النظام 

اإلحصائي لقطاع النقل البري بشكل عام وحركة 
المرور على الطرق بشكل خاص، في بلدان منطقة 

اإلسكوا. يسرد الجدوالن أهم التفاصيل التي 
جاءت في ردود البلدان والمتعلقة بالمؤسسات 

والمنظمات المعنية بهذين الشأَنين، واللوائح 
والقوانين التي تحكم وتنظم هذا المجال، 

والعالقات بين المؤسسات ذات الصلة.

iStock.com/gyn9038
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الجــدول 8. إطــار توصيفي للجانب المؤسســي لقطــاع النقل على الطرق

الموضوع
اإلطار الذي ينظم النقل على الطرق وحركة المرور على الطرق على مستوى كل بلد

تونسمصر العراق لبنان دولة فلسطين

القوانين 
والتشريعات 

قوانيــن إدارة النقل 
علــى الطرق وقانون 

المرور

قانــون الطرق )قيد 
المصادقــة(، قانون 

المــرور واللوائح 
التنفيذيــة

ال يوجد نظام 
إحصائي خاص 

بالوزارات، ولكن 
عند المصادقة 
على الشروط 

المرجعية لدراسة 
األثر المروري تتّم 
اإلشارة إلى نظام 

خاص باإلحصاءات 
المرورية، وهناك 
دليل إرشادي من 

هيئة إدارة اإلحصاء 
المركزي يتم اتباعه 

في عمل اإلحصاءات 
اإلرشادية

قانون إنشاء إدارة 
اإلحصاء المركزي

القانون رقم 33 
لسنة 2004 المنظم 

للنقل البري

المؤسسات 
والمنظمات 

المعنية 
)الوزارات، 

الهيئات/
الوكاالت، 

المؤسسات 
العامة، 

الجمعيات، 
مراكز البحوث(

وزارة النقل 
والمواصالت، 

األشغال العامة 
واإلسكان، الحكم 

المحلي والبلديات، 
الشرطة، الجامعات

وزارة النقل 
والمواصالت، الجهاز 

المركزي لإلحصاء 

مديريات الطرق في 
المحافظات، دوائر 
النقل ضمن أمانة 

بغداد، شرطة المرور 
ودوائر المرور في 

المحافظات، مديرية 
المرور العامة في 

بغداد

)وزارة الداخلية 
المصرية - اإلدارة 

العامة للمرور(

وزارة الداخلية، 
وزارة التجهيز 

واإلسكان، والبنية 
التحتية، وزارة 

النقل، وزارة البيئة 
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اإلطار الذي ينظم النقل على الطرق وحركة المرور على الطرق على مستوى كل بلد
الموضوع

تونسمصرالعراقلبناندولة فلسطين

العالقات 
بين الجهات 

الفاعلة 
الرئيسية

تكاملية وقطاعية

تعاون ما بين وزارة 
النقل والمواصالت، 

والجهاز المركزي 
لإلحصاء

المجلس الوطني 
لسالمة المرور هو 
مجلس يضم كل 
الوزارات المعنية 

بالسالمة المرورية 
إلى جانب ممثلين 

عن المجتمع 
المدني وهو يقوم 

بإبداء الرأي في 
كل المواضيع ذات 

العالقة بالسالمة 
المرورية ويقترح 

اإلجراءات الكفيلة 
بإدارة ملف السالمة 

المرورية ويترأسه 
وزير الداخلية

وجود 
استراتيجيات 

التنمية، 
واالستراتيجيات 

والسياسات 
القطاعية، 

وخطة التنمية، 
وخطط العمل، 

استراتيجيات 
تطوير إحصائي

الخطة الشمولية 
لقطاع النقل 

ودراسات النقل على 
الطرق.

يوجد خطة لتطوير 
قطاع المواصالت 

وهي الخطة 
الشمولية للنقل 

والمواصالت وهي 
ضمن الخطط 

القطاعية للمخطط 
المكاني، وكذلك 

منظومة النقل 
الذكي، وشروط 
مرجعية مبدئية 

لدراسة األثر 
المروري

يقوم المجلس 
الوطني لسالمة 
المرور )المرصد 
الوطني لسالمة 
المرور( بإعداد 

استراتيجية وطنية 
للسالمة المرورية 

وهي في طور 
متقدم

التقارير السنوية 
للنشاط المروري 

وكيفية تتّبعه

تقارير إعداد 
ميزانيات شركات 

النقل
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الموضوع
اإلطار الذي يحكم النظام اإلحصائي للنقل البري وحركة المرور على الطرق في البلد المعني

تونسمصر العراق لبنان دولة فلسطين

القوانين 
والتشريعات 

نظام اإلحصاء 
المركزي.

يوجد نظام 
إحصائي خاص 

بالوزارات، ولكن عند 
مصادقة الشروط 
المرجعية لدراسة 
األثر المروري تتم 
اإلشارة إلى نظام 

خاص باإلحصاءات 
المرورية، وهناك 
دليل إرشادي من 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء يتم 

اتباعه في عمل 
اإلحصاءات 

اإلرشادية

قانون إنشاء إدارة 
االحصاء المركزي

قانون رقم 35 لسنة 
1960 في شأن 

اإلحصاء والتعداد 
المعدل بالقانون رقم 

28 لسنة 1982

المؤسسات 
والمنظمات 

المعنية 
)الوزارات، 

الهيئات/
الوكاالت، 

المؤسسات 
العامة، 

الجمعيات، 
مراكز البحوث(

وزارة النقل 
والمواصالت، الجهاز 

المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني،

البلديات عند 
إعداد الخطط 
االستراتيجية 

والمرورية، 
الجامعات ومراكز 

الدراسات

وزارة األشغال 
العامة والنقل، وزارة 

الداخلية  وإدارة 
اإلحصاء المركزي، 

اليوروستات، 
االتحاد الدولي 

للطرق، باإلضافة إلى 
الباحثين وطالب 

الجامعات

الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة 

واإلحصاء - وزارة 
الداخلية؛ اإلدارة 

العامة للمرور

وزارة النقل، وزارة 
التجهيز واإلسكان 

والبنية التحتية، 
وزارة الداخلية، 
المرصد الوطني 

للسالمة المرورية، 
وزارة الصناعة 

والطاقة والمناجم، 
 وزارة البيئة، المعهد 

الوطني لإلحصاء، 
وزارة الصحة، 

الصندوق الوطني 
للوقاية من حوادث 
الطرقات،  الجمعية 

الوطنية للسالمة 
المرورية والوقاية 

من الحوادث،  
الجمعيات ومنظمات 

المجتمع المدني  
 ذات الصلة

الجــدول 9. وصــف للجانب المؤسســي إلحصاءات قطــاع النقل على الطرق
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الموضوع
اإلطار الذي يحكم النظام اإلحصائي للنقل البري وحركة المرور على الطرق في البلد المعني

تونسمصر العراق لبنان دولة فلسطين

العالقات بين 
الجهات الفاعلة 

الرئيسية

وجود تنسيق 
دائم ما بين وزارة 

النقل والمواصالت 
والجهاز المركزي  

لإلحصاء 
الفلسطيني

يتم التواصل 
والتنسيق بشكل 

دائم عبر االتصال 
المباشر أو بإرسال 
كتاب رسمي حيث 

تدعو الحاجة

جلسات عمل 
مشتركة 

واجتماعات لجان 
واتفاقيات 

المجلس الوطني 
لسالمة المرور 

برئاسة وزير 
الداخلية  

اللجان الجهوية 
للسالمة المرورية 

على مستوى 
الواليات

وجود 
استراتيجيات 

التنمية، 
واالستراتيجيات 

والسياسات 
القطاعية، 

وخطة التنمية، 
وخطط العمل، 

استراتيجيات 
تطوير إحصائي

دليل إحصائي 
سنوي يهتم بقطاع 

الطرق ومستخدمي 
المركبات والمنشآت

تحديث مصادر 
البيانات الخاصة 

بنقل الركاب 
والبضائع من جهاز 
تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

إعداد استراتيجية 
وطنية للسالمة 

المرورية.

تقارير سنوية 

القيود والصعوبات المؤسســية على مســتوى كل بلد الجــدول 10. 

القيود والصعوبات المؤسسية البلد

صعوبة عمل المسوحات الميدانية حيث ال يوجد نظام تعداد مروري آلي أو ذكي. دولة 
فلسطين

ثمة ضعف كبير في إحصاءات حجم النقل وحركة المرور بسبب عدم وجود مسوح متخصصة وعدم كفاية 
البيانات المنتجة من السجالت اإلدارية باإلضافة إلى النقص في عدد العاملين في هذا المجال والنقص في 

التمويل.
لبنان

ثمة صعوبات في الحصول على إطار خاص بشركات نقل البضائع على الطرق البرية باإلضافة إلى أن 
إحصاءات المركبات المرّخصة يتم الحصول عليها بشكل إجمالي وليس تفصيلي على مستوى المحافظات.

مصر 

5. القيــود والصعوبــات المؤسســية المرتبطــة 
باإلحصــاءات المرورية.

يبيــن الجــدول 10 القيــود والصعوبــات 
المؤسســية المتعلقــة بإنتــاج واســتخدام 

اإلحصــاءات المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور 
علــى الطــرق فــي البلــدان التــي أجابــت علــى 
االســتبيان، وهــي: دولــة فلســطين، ولبنــان، 

ومصــر، وتونس:
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الجدول 11. احتياجات المســتخدمين بحســب البلدان

تونسمصر دولة فلسطينالموضوع

المستخدمون الرئيسيون 
لإلحصاءات المتعلقة بحجم 

حركة المرور على الطرق

الدارسون والباحثون، 
االستبيانات المحلية والدولية

وزارة التجهيز واإلسكان 
والبنى التحتية، وزارة النقل، 

وزارة الداخلية، وزارة التجارة، 
البلديات والجماعات المحلية، 

مكاتب الدراسات، الطلبة 
والباحثون، الباحثون عن 

المشاريع والمستثمرون 

نوع اإلحصاءات والمؤشرات 
الخاصة بحجم حركة 

المرور والمطلوبة من قبل 
المستخدمين الرئيسيين

حجم المركبات في أوقات 
الذروة على عدة مقاطع 

طرقية

حصر المركبات، المرخصة 
طبقًا لنوع الترخيص والحمولة 

ونوع الوقود، تتّبع كمية 
البضائع المنقولة برًا )طن(

معدل التدفق اليومي العام 
لحركة المرور، نسبة وعدد 
الشاحنات الثقيلة، التعداد 

العام لحركة المرور بحسب 
االتجاه وصنف العربات، 

التعداد العام بحسب الساعة، 
نسبة التطور السنوي لحركة 

المرور

أغراض استخدام اإلحصاءات 
المتعلقة بحجم حركة المرور 

على الطرق: السياسات 
اإلقليمية أو دون اإلقليمية/

سياسات النقل الوطنية/سالمة 
الطرق/إدارة البنية التحتية/

سياسات البيئة/قضايا أخرى 

الخطط المرورية، مخططات 
المواصالت الشمولية، النقل 

الذكي، دراسات األثر المروري، 
دراسات الجامعات

سالمة الطرق، إدارة البنية 
التحتية

السياسات اإلقليمية )الطريق 
األفريقي-الصحراوي لخمسة 

بلدان، والطرقات السيارة(، 
سياسات النقل الوطنية: 
تحديث شبكة الطرقات 

وصيانتها وتشجيع االستثمار، 
سالمة الطرق: دراسة النقاط 

السوداء وحماية مستعملي 
الطريق، إدارة البنية التحتية: 

دراسة السرعة وتجاوز 
الحمولة وحماية المنشآت 

الفنية

6. نظــرة عامــة إلــى منهجيــة اإلحصاءات 
المروريــة والجوانــب المفاهيميــة فيهــا.
فــي مــا يخــص احتياجــات المســتخدمين 

لإلحصــاءات المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور علــى 

الطــرق، يلّخــص الجــدول 11 إجابــات البلــدان 
التاليــة: دولــة فلســطين، ومصــر، وتونــس )وهــي 

الــدول التــي أجابــت علــى هذا القســم
 مــن االســتبيان(:

القيود والصعوبات المؤسسية البلد
عدم وجود نظام حالي لجمع البيانات المتعلقة بحوادث الطرق.

وجود عدد من الصعوبات على مستوى الولوج السلس إلى بعض مصادر المعلومات الضرورية للقيام 
بالتحاليل التفصيلية لإلشكاليات المروية وإلدارة البيانات بشكل أمثل. ويتطلب ذلك المزيد من الموارد 

التقنية المتطورة.

غياب بعض المصطلحات والتعاريف الموحدة حول النقل البري.

تونس
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7. المفاهيــم والتعريفــات المروريــة

فــي مــا يخــص المفاهيــم والمصطلحــات 
المتعّلقــة بحجــم حركــة المــرور علــى الطــرق، 

فقــد وافتنــا تونــس فقــط بالــردود علــى المفاهيــم 
وتعريفاتهــا المعمــول بهــا فــي دوائرهــا المختّصــة، 

مــن دون اإلفــادة أو ذكــر المراجــع التــي تقوم 
باالســتناد إليهــا فــي ذلــك. انطالقــًا مــن هنا، 

تجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه ال يوجــد دليل واضح 
يشــير إلــى مــا إذا كان هنــاك اختــالف فــي فهم 

مصطلحــات النقــل المتعلقــة بحجــم حركــة 
المــرور علــى الطــرق بيــن بلــدان اإلســكوا أم ال، 

وذلــك بالرغــم مــن ســعي اإلســكوا المســتمّر إلى 
توحيــد المصطلحــات المســتخدمة وتعريبهــا. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ثمــة حاجــة إلى إجراء 
مزيــد مــن ورش العمــل فــي المســتقبل تتعلــق 

بهــذا األمــر، أو توزيــع اســتبيانات دوريــة تتعلــق 
بمصطلحــات النقــل فــي الــدول األعضــاء في 
اإلســكوا وذلــك لخلــق لغــة مشــتركة وتجّنــب 

ســوء فهــم اســتعمال المصطلحــات المروريــة. 
ويشــمل هــذا الدليــل أيضــًا قســمًا يوّضــح بعض 

مصطلحــات النقــل المســتخدمة عالميــًا فــي 
محاولــة لتقريــب المصطلحــات المســتعملة علــى 

المســتوى اإلقليمــي118. كمــا أّن أهــم المفاهيــم 
المتعلقــة باإلحصــاءات حــول حجــم حركــة المــرور 

والمســتخدمة فــي تونــس مدرجــة فــي الجدول 
رقــم 12 أدناه.

المفاهيــم المتعلقــة بإحصــاءات حجــم حركة المرور على المســتوى المحلي بتونس الجــدول 12. 

المفاهيم المستعملة 
التعريفالمفهوم

المعدل اليومي العام 
لحركة المرور )في 

االتجاهين أو بحسب 
االتجاه(

معدل عدد العربات المارة بالطريق يوميًا )في االتجاهين أو بحسب االتجاه 
خالل سنة التعداد(

معدل الساعة العام 
لحركة المرور )في 

االتجاهين أو بحسب 
االتجاه(

معدل عدد العربات المارة بالطريق في الساعة )في االتجاهين أو بحسب 
االتجاه خالل سنة التعداد(

المعدل اليومي العام 
للشاحنات الثقيلة

معدل عدد الشاحنات الثقيلة المارة بالطريق يوميًا 

النسبة السنوية 
للشاحنات الثقيلة

نسبة الشاحنات الثقيلة مقارنة بالمعدل السنوي للعربات

نسبة التطور السنوي 
لحركة المرور

نسبة التطور السنوي لمرور العربات مقارنة بالتعداد السنوي السابق لحركة 
المرور 

المعدل السنوي 
الموسمي

المعدل السنوي لحركة المرور بحسب الفصول

المعدل السنوي 
بالوالية

المعدل السنوي لحركة المرور بحسب الوالية

المعدل السنوي 
بالجهات

المعدل السنوي لحركة المرور بحسب الجهات )الشمال الغربي، الشمال 
الشرقي، الوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي(

نسبة تجاوز الحمولة 
المسموح بها

118. انظــر المرفق 2 نسبة الشاحنات المتجاوزة للحمولة المسموح بها على الطريق
في هذا الدليل: 

المعجم.
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الُسُبل المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق

المنهجية 
الوصف العام المؤسسةالبلدالمستعملة

للمنهجية
مصادر 

البيانات

اإلحصاءات 
والمؤشرات 

الرئيسية 
المنتجة

التغطية 
)المركبات 

الوطنية، 
المركبات 
األجنبية، 

حركة المرور 
على الطرق 

الوعرة 
مشمولة/

غير مدرجة(

تواتر 
إنتاج 

البيانات
تعليقات أخرى

قراءات عداد 
المسافات 

)فحص 
المركبات(

دولة 
فلسطين

      

ال يوجد حاليًا 
)مقترح من وزارة 
النقل ومؤسسات 
فحص المركبات(

المسوحات و/
أو التعدادات 

الخاصة 
باألسر: 

مسوحات 
التنقل/

مسوحات 
المرور 

الوطنية

تونس
المعهد 

الوطني 
لإلحصاء 

التعداد العام 
للسكان

التعداد 
العام 
لألسر

وسائل التنقل 
للذهاب 

للعمل أو إلى 
المدرسة 
بحسب 
الجنس 

والوسط 
والمدة 

المستغرقة 
للتنقل 

بحسب 
وسيلة النقل 

وسبب التنقل 
)األعمال أو 

الدراسة(

وسائل النقل 
الوطنية 

كل عشر 
سنوات

دولة 
فلسطين

ال يوجد حاليًا 
مسوح أسرية حول 

هذا الموضوع

8.ُســُبل جمــع البيانات.
يبّيــن الجــدول 13 أدنــاه الُســُبل المســتخدمة 
لقيــاس حجــم حركــة المــرور علــى الطــرق     

والتــي تمــت اإلشــارة إليهــا فــي االســتبيان. 
وقامــت تونــس ودولــة فلســطين فقــط بتعبئــة            

هذا القســم.

الجــدول 13. ُســُبل جمــع البيانــات المســتخدمة لقياس حجــم حركة المرور على الطرق في تونس ودولة فلســطين
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الُسُبل المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق

المنهجية 
الوصف العام المؤسسةالبلدالمستعملة

للمنهجية
مصادر 

البيانات

اإلحصاءات 
والمؤشرات 

الرئيسية 
المنتجة

التغطية 
)المركبات 

الوطنية، 
المركبات 
األجنبية، 

حركة المرور 
على الطرق 

الوعرة 
مشمولة/

غير مدرجة(

تواتر 
إنتاج 

البيانات
تعليقات أخرى

المسوح 
األسرية 
األخرى 
)سيتم 

تحديدها 
الحقًا(

تونس
المعهد 

الوطني 
لإلحصاء 

 مسوحات 
اإلنفاق

مسح 
االستهالك 

واإلنفاق 
األسري 

مستوى 
اإلنفاق 
الفردي 
بحسب 
المواد 

والوسط 
)شراء 

وصيانة 
وسيلة 

نقل خاصة 
ونفقات النقل 

العمومي(

 
كل 

خمس 
سنوات

 

دولة 
ال يوجدفلسطين

تعداد حركة 
المرور

تونس

تونس- 
وزارة 

التجهيز 
واإلسكان 

والبنية 
التحتية 

تعداد عام 
لحركة المرور 
على الطرقات 

المرقمة التابعة 
للوزارة

 تعداد 
آلي + 
كاميرا

المعدل 
العام لحركة 

المرور: معدل 
التدفق 
اليومي 

للمركبات 
على الطرق 

)حسب 
االتجاه، 

صنف 
المركبات، 

بالساعة(

تعداد حركة 
المرور خالل 

عام: جميع 
المركبات 

)عربات 
خفيفة، 

شاحنات 
ثقيلة، نقل 

عمومي، نقل 
استثنائي، 

معدات 
خاصة، 

حافالت، 
مركبات 

اجنبية( على 
الطرقات 
المرقمة 
التابعة 
للوزارة

كل 
خمس 
سنوات

 

دولة 
فلسطين

ال يوجد حاليًا 
)مقترح من وزارة 

النقل والمجلس 
األعلى للمرور(
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الُسُبل المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق

المنهجية 
الوصف العام المؤسسةالبلدالمستعملة

للمنهجية
مصادر 

البيانات

اإلحصاءات 
والمؤشرات 

الرئيسية 
المنتجة

التغطية 
)المركبات 

الوطنية، 
المركبات 
األجنبية، 

حركة المرور 
على الطرق 

الوعرة 
مشمولة/

غير مدرجة(

تواتر 
إنتاج 

البيانات
تعليقات أخرى

استهالك  
الوقود

تونس

المرصد 
الوطني 
للطاقة 

والمناجم 

مؤسسات سجالت إدارية
بيع الوقود

ميزان الطاقة، 
الطلب على 
المحروقات

شهريًا 
 ال يوجدوسنويًا

تونس

الوكالة 
الوطنية 
للتحكم 

في الطاقة

االنبعاثات بيانات إدارية
سنويًاالغازية

دولة 
فلسطين

ال يوجد: مسح 
الطاقة ُنّفذ لمرة 
واحدة من ِقبل 
الجهاز المركزي 

لالحصاء بالتعاون 
مع النقل وسلطة 

الطاقة

يوجد أيضًا بيانات 
تخّص الوقود 

في مسح النقل 
خارج المنشآت 

وكذلك لمسح النقل 
والتخزين ولكن ال 

يمكن االعتماد عليها 
في قياس حركة 

المرور
مصادر 

أخرى وُسُبل 
جمع بيانات 

مختلفة: 
البيانات 

الضخمة، 
تصوير األقمار 

اإلصطناعية، 
ُنُظم 

المعلومات 
الجغرافية، 

أجهزة 
االستشعار، 

وغير ذلك

تونس

المعهد 
الوطني 

لإلحصاء 
ووكالة 
التعمير 
الكبرى 

مسح حول 
مناطق التنقل 
بواسطة نظام 

المعلومات 
الجغرافي، 

وأخذ العينة 
بحساب 

مقاطعات 
التعداد العام 

للسكان والسكن 
باالستعانة 

بُنُظم المعلومات 
الجغرافية 

     



101

انطالقــًا مــن معلومــات الجدول أعــاله، يتبّين 
أّن الــدول المجيبــة علــى االســتبيان ال تقــوم 

بإحصــاءات مباشــرة متعلقــة بحجــم حركــة المرور 
علــى الطــرق بشــكل دوري. تقــوم تونــس مثاًل ِبَعد 
حركــة المــرور علــى الطــرق عبر اســتعمال التعداد 

اآللــي والكاميــرات، وهذه اإلحصاءات ليســت 
ســنوية وليســت شــاملة، فهي تصدر كل 5 ســنوات 

ولطرقــات محــددة فقــط )لــم يتم ذكر نســبة 
الطرقــات التــي تخضــع إلحصــاءات حجم حركة 

المــرور عليها(.
بالنســبة إلى ســؤال منهجية المســح األســري، فلم 

تجــب أي مــن البلــدان علــى هذا الســؤال، وذلك 
باعتبــار أّنــه لــم يتــم تنفيــذ أي نوع من المســوح 
األســرية التــي تهــدف إلى قيــاس حجم حركة 

المــرور على الطرق بشــكل مباشــر.

9. الممارســات المرتبطــة باإلحصــاءات 
المروريــة فــي منطقة اإلســكوا وتجارب 

البلــدان فــي هذا الصدد.

فــي مــا يلــي عــرض ملخصات لبعــض تجارب بلدان 
منطقــة اإلســكوا والتــي تتعّلــق بعمليــات جمع 

بيانــات حجــم حركــة المــرور على الطرق.

28. تجربة تونس119 اإلطار

تونس الطرقات السّيارة
“تونس الطرقات الســّيارة” هي شــركة ذات صبغة خدماتّية تعمل أساســًا في مجال ســالمة مســتعملي 

الطريــق. وتوفــر الشــركة المعلومــات والمؤشــرات الضروريــة مــن أجل القيام بصيانة وتحســين حالة الطرقات 
الســّيارة. لغاية 2020 بلغ طول شــبكة الطرق اإلجمالي في تونس 612 كلم، منها 426.3 كلم مســتغلة من 
طرف شــركة “تونس الطرقات الســيارة” التي تعتمد على منظومتي اســتخالص )الدفع مقابل اســتخدام 

الطريق السيارة(: 

مفتوحة للطريق الســّيارة » تونس – مســاكن” )طريق ســيار غير خاضع لرســوم يجب دفعها للمرور 	 
عليها(.

ومغلقة لبقّية الطرق الســيّارة )طرق ســّيارة خاضعة لرســوم يتوّجب دفعها للمرور عليها(.	 

وتعتمــد منظومــة االســتخالص أساســًا علــى تجهيــزات ضوئّيــة وإلكترونّية، حيث إنــه بمجرد دخول المركبة 
فــي ممــر العبــور فــي منطقــة االســتخالص )الدفــع( يّتم تصنيف واحتســاب المركبات بصفــة آلّية بناًء على 
خصوصّيــات معّينــة. وهــذه التجهيــزات تســاعد علــى توفيــر مجموعة من البيانــات واإلحصاءات المفيدة 

لمعرفــة حجــم حركة المرور.

وتتــم عمليــة تجميــع معطيــات وبيانــات منظومــة االســتخالص )الدفع( لكافة المحطات على الطرقات الســيارة 
حيث تعد اإلحصاءات والتحاليل لألرقام المســجلة والمســتجدة مع تحديد النســب المئوية مقارنة بالســنة 

الســابقة وذلــك اعتمــادًا على نماذج رياضّية. 

التعــداد العام لحركة المرور في تونس
وصف عام للمنهجية

تعمــل وزارة التجهيــز علــى إصــدار هــذه اإلحصــاءات كل خمس ســنوات. وتعمل كذلــك على تطوير آليات 
التعــداد العــام لحركــة مــرور العربــات، ومنهــا التصوير الرقمي )الفيديو( واالســتفادة مــن تقنيات الذكاء 

االصطناعي.

ينجز التعداد العام لحركة المرور على كامل شــبكة طرقات الدولة مرة كل خمس ســنوات. وقد شــرعت 
الــوزارة المكلفــة بقطــاع الطرقــات منــذ ســنة 1967 بالقيــام بعمليــة تعداد حركة المرور بطريقتيــن مختلفتين: 

تعــداد يــدوي )عــن طريــق موّظفــي اإلدارة وذلك في أغلب أجــزاء الطرقات المرقمة(.	 

119. المصدر: أوراق العمل 
التي تم تقديمها من ِقبل 

المشاركين من تونس خالل 
الورشة اإلقليمية لإلسكوا 

حول تبادل الخبرات بشأن 
جمع ونشر احصاءات النقل 

البري والسكك الحديدية، 
والتي ُنظمت من 08 إلى 

10 كانون األول/ديسمبر 
https://archive. .2020

unescwa.org/sites/
www.unescwa.org/

files/u1442/1ltdd_lm_
lhrk_lmrwr_fy_twns-

mhmd_lqsmy.pdf

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
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استمارة التعداد اليدوي لحجم حركة المرور على الطرق في تونسأ الشكل 10. 

تعداد آلي لحجم حركة المرور على الطرق عن طريق خراطيم الهواءب الشكل 11. 

.)GPRS تعداد آلي )عن طريق عدادات آلية ثابتة أو عدادات آلية ترسل المعطيات عن بعد عبر منظومة •
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يتم في كل آخر سنة تعداد، تجميع المعطيات والقيام بعمليات اإلحصاء الخاصة عبر احتساب مّعدل التدفق اليومي بالنسبة 
إلى مختلف أجزاء الطرقات والمعّدل العام، باإلضافة إلى العديد من المعطيات األخرى التي يتم تهيئتها على شكل جداول 

ع على اإلدارات المعنية ومكاتب الدراسات التي  وخرائط التعداد بحسب كل والية. كما يتم تجميع كل المعطيات في نشرة ُتَوزَّ
ُتعنى بقطاع الطرقات.

نطاق التغطية
مع تزايد الصعوبات والعوائق المادية واللوجستية للتعداد اليدوي وأمام تّطور حركات المرور، تم اللجوء إلى التعداد اآللي سنة 

.GPRS 2005. ولهــذا الغــرض تــم تهيئــة 222 مركــزًا ثابتــًا علــى كامــل شــبكة طرقــات الدولــة منهــا 28 نقطــة تعداد ُجهــزت بنظام

تعداد آلي لحجم حركة المرور على الطرق عن طريق التصوير بالفيديوج الشكل 12. 

كيفية عمل النظام اآللي بتقنية GPRSد الشكل 13. 
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خــالل ســنة 2017، تــم االعتمــاد علــى تقنيــة التصويــر الرقمــي )الفيديــو( فــي التعــداد العــام لحركــة المــرور. وهــي تعمــل علــى 
1542 جــزءًا مــن الطرقــات تغطــي حوالــي 14,000 كــم مــن إجمالــي الطرقــات الداخلــة فــي اإلحصــاء. وترّكــز هــذه التقنيــة علــى 
إظهــار جميــع المعطيــات علــى شاشــة العــرض )التاريــخ والوقــت والطريــق والنقطــة الكيلومتريــة...( حتــى يســهل التدقيــق فــي 

صحــة النتائــج.

وبهــدف الحصــول علــى معطيــات آنيــة ودقيقــة، تــم خــالل ســنة 2018 الشــروع فــي إنجــاز برنامــج متكامــل يتمثــل فــي تركيــز 
160 عــدادًا آلّيــًا لحركــة المــرور مجهــزًا بنظــام GPRS يرســل المعطيــات عبــر اإلنترنــت. وتــم توزيــع تلــك األجهــزة علــى كامــل 

تــراب الجمهوريــة التونســية فــي المرحلــة األولــى.

لقــد تزايــد حضــور تقنيــات وأدوات الــذكاء االصطناعــي فــي مجــال اإلحصــاءات المروريــة، وذلــك نظــرًا للــدور الــذي تؤديــه 
هــذه التقنيــات فــي تحقيــق رؤيــة شــاملة تســّهل جمــع المعلومــات الدقيقــة فــي مجــال تعــداد حركــة المــرور. وهــي ترعــى كذلــك 

البنــاء المســتدام لشــبكة الطرقــات وتوفيــر تنقــل آمــن وســهل للجميــع، وباألخــص مــا يتصــل باألهــداف والغايــات االســتراتيجية 
للوزارة.

أ.  العرض المقدم من وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية - إدارة استغالل وصيانة الطرقات لجمهورية تونس في أثناء “ورشة العمل اإلقليمية حول تبادل الخبرات 
بشـأن جمع ونشر إحصاءات النقل البري والسكك الحديدية: إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق” والتي نظمتها اإلسكوا في 8-10 كانون األول/ديسمبر 2020. 

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
ب. العرض المقدم من وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية - إدارة استغالل وصيانة الطرقات لجمهورية تونس في أثناء “ورشة العمل اإلقليمية حول تبادل الخبرات 

بشـأن جمع ونشر إحصاءات النقل البري والسكك الحديدية: إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق” والتي نظمتها اإلسكوا في 8-10 كانون األول/ديسمبر 2020. 
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf

ج. العرض المقدم من وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية - إدارة استغالل وصيانة الطرقات لجمهورية تونس في أثناء “ورشة العمل اإلقليمية حول تبادل الخبرات 
بشـأن جمع ونشر إحصاءات النقل البري والسكك الحديدية: إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق” والتي نظمتها اإلسكوا في 8-10 كانون األول/ديسمبر 2020. 

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf
د.  العرض المقدم من وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية - إدارة استغالل وصيانة الطرقات لجمهورية تونس في أثناء “ورشة العمل اإلقليمية حول تبادل الخبرات 

بشـأن جمع ونشر إحصاءات النقل البري والسكك الحديدية: إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق” والتي نظمتها اإلسكوا في 10-8 كانون األول/ديسمبر 2020. 
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1ltdd_lm_lhrk_lmrwr_fy_twns-mhmd_lqsmy.pdf.2020

iStock.com/fanjianhua
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29. ُســُبل جمع البيانات: فحص المركبات بالبحرين120 اإلطار

فحــص المركبات في البحرين
وصف عام للمنهجية

تقــوم اإلدارة العامــة للمــرور فــي البحريــن بفحــوص المركبات الوطنية بشــكل دوري حيث إن 
المركبات الخفيفة يتم فحصها بعد مرور خمس ســنوات من تاريخ اســتخراجها واســتخدامها 

علــى الطريــق. أمــا المركبــات األخــرى، كالمركبــات الثقيلة والدراجات النارية، فيتم فحصها بشــكل 
ســنوي مــن قبــل اإلدارة العامــة للمــرور. وُتمنــع المركبــات التي ال تجتــاز الفحوص من إعادة تجديد 

تســجيلها لــدى اإلدارة العامــة للمــرور، فيتــم فحصهــا مــرة أخرى للتأكد من إصــالح المالك للخلل 
الموجــود بالمركبــة، وذلــك للحفــاظ على ســالمة مســتخدمي الطريق. ويتم تدويــن الكيلومترات 

التــي قطعتهــا كل مركبــة تخضع للفحص.

مصادر البيانات
الســجالت اإلداريــة التابعــة لــإلدارة العامــة للمــرور، حيث إن الموظــف المختص يقوم بفحوص 

المركبــة ويتــم تســجيل نتيجــة الفحوص بنظام اإلدارة.

نطاق التغطية
المركبــات الوطنيــة: يتــم فحــص المركبــات المســجلة بــاإلدارة العامة للمرور بمملكــة البحرين، ولكن 

ال يتــم فحــص المركبــات غير الوطنية.

30. ُســُبل جمع البيانات: مصادر أخرى وأســاليب جمع بيانات مختلفة     اإلطار
                  فــي البحريــن121

وصف عام للمنهجيات
تقــوم مملكــة البحريــن باســتخدام مصــادر وأســاليب جمع بيانات جديــدة كالبيانات الضخمة، 

والتصويــر بواســطة األقمــار االصطناعيــة، وُنُظــم المعلومات الجغرافية، وأجهزة االستشــعار، وذلك 
للحصــول علــى تقديــر حجــم حركــة المرور على الطرق بشــكل آني ودقيق.

مصادر البيانات
شــبكة أنظمــة النقــل الذكيــة، كاميــرات مراقبــة حركة المرور، ونظــام مراقبة إدارة حركة المرور 

.)UTMC(

نطاق التغطية
المركبــات الوطنيــة واألجنبيــة التــي تمــر على الطرق الرئيســية فــي مملكة البحرين.

120. المصدر: أوراق 
العمل التي تم 

تقديمهــا من قبل 
المشاركين من 

البحرين خالل 
اإلقليمية  الورشة 

لإلسكوا حول 
الخبرات  تبادل 

بشأن جمع ونشر 
النقل  إحصاءات 
البري والسكك 

والتي  الحديدية، 
ُنظمت من 08 
إلى 10 كانون 
األول/ديسمبر 

2020. ويمكن 
الرجوع إليها على 

التالي:  الرابط 
https://archive.

unescwa.org/
sites/www.un-

escwa.org/files/
u1442/trq_jm_

lbynt_lmtmd_
fy_mmlk_lbhryn.

pdf

121. المصدر: أوراق 
العمل التي تم 

تقديمهــا من قبل 
المشاركين من 

البحرين خالل 
اإلقليمية  الورشة 

لإلسكوا حول 
الخبرات  تبادل 

بشأن جمع ونشر 
النقل  إحصاءات 
البري والسكك 

والتي  الحديدية، 
ُنظمت من 08 
إلى 10 كانون 
األول/ديسمبر 

2020. ويمكن 
الرجوع اليها على 

التالي:  الرابط 
https://archive.

unescwa.org/
sites/www.un-

escwa.org/files/
u1442/trq_jm_

lbynt_lmtmd_
fy_mmlk_lbhryn.

pdf

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/trq_jm_lbynt_lmtmd_fy_mmlk_lbhryn.pdf
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05

التوصيات واحتياجات بناء القدرات
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هناك مروحة من التوصيات قد تساعد في تحسين قياس حجم حركة المرور على الطرق في الدول 
العربية والتي تتناول االحتياجات المتعلقة بالجوانب المؤسسية والموارد البشرية، وتلك المتعلقة 

بالجوانب المنهجية.

تعزيز الشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية بين العاملين على إحصاءات حجم حركة المرور على 
الطرق، وإحصاءات النقل أيضًا، وذلك بما يعزز تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات. واالستفادة 
من المنصات اإللكترونية المعرفية التي توفرت خالل جائحة كوفيد-19، واالنضمام إليها بهدف تعزيز 

تبادل التجارب ورفع القدرات الوطنية.

من األهمية بمكان التعرف على التجارب الوطنية والدولية والتعاون في تطوير المنهجيات والمعايير 
المعتمدة بما يساهم في تعزيز إصدار إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق واألدلة واإلحصاءات 
المصاحبة له او المعتمدة عليه، وضمان دورية إصدارها ، وال سيما في ظل التطورات التكنولوجية. 

قيام سكرتارية اإلسكوا بتعزيز التعاون مع منظمات األمم المتحدة، ومنتدى النقل الدولي، والبنك 
اإلسالمي، واتحاد النقل العربي، وغيرها من المنظمات الدولية والعربية، والمؤسسات البحثية 

واألكاديمية – بما يعزز تبادل أفضل الممارسات وتطوير القدرات في إنتاج البيانات واإلحصاءات ذات 
العالقة بالنقل على الطرق ومقاربتها مع المستويات والمعايير المعتمدة دوليًا.

الفصل 5: رســائل أساسية
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من خالل ردود بعض البلدان العربية على االســتبيان الذي تم تطويره وإرســاله إلى كل بلدان منطقة 
اإلســكوا، ومن خالل اســتبيان تقييم »ورشــة العمل اإلقليمية حول تبادل الخبرات في جمع ونشــر 

إحصــاءات النقــل على الطرق والســكك الحديدية: إحصاءات حجــم حركة المرور على الطرق«122 وخصوصًا 
ما يتعّلق باقتراح أهم األنشــطة واإلجراءات الالزمة من أجل بناء القدرات على مســتوى البلد، وبناًء على 
ما تضمنه هذا الدليل، يمكن التوصل إلى بعض التوصيات التي قد تســاعد في تحســين قياس حجم حركة 

المرور على الطرق.

فــي مــا يخــص االحتياجــات المتعلقــة بالجوانب 
المؤسســية والمــوارد البشــرية، يوصــى بالتالي:

تدريــب المهــارات وتكويــن خبــرات مختّصة 
فــي مجــال قيــاس حجــم حركة المرور.

تطويــر أســاليب العمل واالســتعانة 
بالتكنولوجيــات الحديثــة. 

تطويــر مجــاالت تحليــل إحصــاءات حركة 
المرور.

االطــالع علــى التجــارب الدولية في 
مجــال جمــع المعطيــات المتعلقــة بالســالمة 

المرورية.
تطويــر مجــاالت اســتغالل المعطيات 

المتعلقــة بالســالمة المروريــة وتحليلهــا، 
واســتغالل التقنيــات العلميــة المتطــورة 

لتحليــل البيانــات مــن خالل االســتفادة من 
 )Data science( تقنيــات علــم البيانــات

والبيانــات الضخمــة )Big data( والتعلــم 
المتعمــق )Deep learning( والــذكاء 

 ،)Artificial intelligence( االصطناعــي
وغير ذلك.

تدريــب األجهــزة المعنيــة على إعداد 
المســوحات الخاصــة بالتدفــق المروري. 

توفيــر أجهــزة عــّد إلكتروني وبرامج 
محــاكاة ونمذجــة لقيــاس عدد الرحالت 

المتولــدة وحجــم التدفــق المروري.

وفــي مــا يخــص االحتياجــات المتعلقــة بالجوانب 
المنهجيــة، يوصــى بالتالي:

التشــجيع علــى اســتغالل اإلحصاءات 
بأســاليب أكثــر علميــة وأكثر شــمولية.

إرســاء عقليــة المواطنــة اإليجابيــة في 
التعاطــي مــع المعطيــات اإلحصائية.

تدريــب األجهــزة المعنيــة علــى منهجيات 
إعــداد المســوح الخاصــة بحجم المرور 

وآليات قياســها.
القيــام بــدورات تدريبيــة حــول التعريفات 

والتصانيــف والمفاهيــم الخاصــة بجميــع 
المؤشــرات اإلحصائيــة بشــكل يضمن 

توحيدهــا علــى المســتوى الوطنــي أواًل، 
واإلقليمــي والدولــي ثانيًا.

إقامــة دورات تدريبيــة لرفــع القــدرات في 
مجــال إنجــاز المســوحات الخاصــة بقياس 

حجــم النقــل وحركــة المــرور على الطرق.
رفــع القــدرات في مــا يتعّلــق بمنهجيات 
إنتــاج المؤشــرات المتعلقــة بإحصاءات 

حركــة المــرور على الطرق. 
تعييــن وتطويــر البيانــات التــي يمكن 

االعتمــاد عليهــا فــي إنتــاج إحصاءات حركة 
المــرور على الطرق.

وكانــت ورشــة العمــل اإلقليميــة المشــار إليها قد 
توصلــت إلــى التوصيــات التالية123: 

إصــدار “الدليــل اإلرشــادي اإلقليمــي حول 
إحصــاءات حجــم حركــة المــرور على 

الطــرق )مركبات-كيلومتــر( مــع عــرض 
بعــض التجــارب الوطنيــة فــي نطــاق منطقــة 

اإلســكوا” وفــق مــا جــرى عرضه خالل 

122. يمكن الرجوع 
اليه على 

صفحة اإلسكوا. 
https://archive.

unescwa.org/
sites/www.un-

escwa.org/files/
u1442/1nzr_m_

hwl_ldlyl_lrsh-
dy_lqlymy_hwl_
hst_hjm_hrk_lm-

rwr_l_ltrq-_lm-
mrst_lwtny_fy_

mntq_lskw-bwz_
bw_shkhr.pdf

123. يمكن الرجوع 
إلى التقرير على 

التالي:   الرابط 
https://www.un-
escwa.org/sites/

www.unescwa.
org/files/u1442/

tqryr_wrsh_lml.
pdf
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https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/1nzr_m_hwl_ldlyl_lrshdy_lqlymy_hwl_hst_hjm_hrk_lmrwr_l_ltrq-_lmmrst_lwtny_fy_mntq_lskw-bwz_bw_shkhr.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/tqryr_wrsh_lml.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/tqryr_wrsh_lml.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/tqryr_wrsh_lml.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/tqryr_wrsh_lml.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/tqryr_wrsh_lml.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1442/tqryr_wrsh_lml.pdf
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الورشــة مــن منهجيــة وهيكليــة ومحتــوى، 
وتضميــن النقــاط التــي أثيــرت فــي النقــاش، 

ووفــق الجــدول الزمنــي الذي جرى 
التوافــق عليه.

التأكيــد علــى أهميــة قيــام الدليــل 
بالتعريــف بالمنهجيــات الحاليــة 

المســتخدمة فــي تجميــع إحصــاءات 
حجــم حركــة المــرور، واألطــر المؤسســية 

والقانونيــة القائمــة والتكنولوجيــات 
واألســاليب المســتخدمة، ونوعيــة 

المســوحات المعتمــدة، مــع تعييــن أفضــل 
الممارســات المعمــول بهــا وطنيــًا، وكذلــك 

علــى النطاقيــن اإلقليمــي والدولــي.
قيــام دول اإلســكوا باالســتفادة مــن 

المنهجيــات والتجــارب الدوليــة القائمــة 
فــي هــذا المجــال، والقيــام بإنشــاء فرق 

عمــل علــى الصعيــد الوطنــي تضــم مكاتــب 
اإلحصــاء الوطنيــة والــوزارات والهيئــات 

الوطنيــة ذات العالقــة فــي إنتــاج البيانــات، 
وذلــك بهــدف تعزيــز أنظمــة تجميــع 

بيانــات حجــم حركــة المــرور علــى الطرق، 
وضمــان دوريــة إصدارهــا، ومقارنتهــا مع 

المســتويات المعمــول بهــا إقليميــًا ودوليــًا، 
وكذلــك التعــرف علــى توفــر مصادر 

مكملــة للبيانــات: كالبيانــات الضخمــة 
وإمكانيــات وشــروط االســتفادة منهــا، 

وحــث الــدول األعضــاء وال ســيما مكاتب 
اإلحصــاء الوطنيــة فيهــا علــى إصدار 

بيانــات عــن إحصــاءات حجــم حركــة المرور 
علــى الطــرق وغيرهــا مــن إحصاءات 

النقــل الطرقــي بشــكل دوري ومســتدام، 
باإلضافــة إلــى تعزيــز تبــادل هــذه البيانات 

والمؤشــرات مــن خــالل قيام الدول 
األعضــاء بتزويــد ســكرتارية اإلســكوا بهــا 

بشــكل دوري ليتــم نشــرها وتحديثهــا علــى 
بوابــة اإلســكوا للبيانــات.

تعزيــز الشــراكات الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة بيــن العامليــن علــى إحصــاءات 

حجــم حركــة المــرور علــى الطــرق، 
وإحصــاءات النقــل أيضــًا، وذلــك بمــا يعــزز 

تبــادل التجــارب والخبــرات وأفضــل 
الممارســات. ومــن شــأن هــذه الشــراكات أن 

تعــّرف المشــاركين علــى أحــدث مــا توفــره 
التكنولوجيــا وأدوات تحليــل البيانــات 

الحديثــة مــن إمكانيــات لتوفيــر بيانــات 
مكملــة أو بديلــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

األمــور والمحاذيــر التــي يجــب لحظهــا لــدى 
االعتمــاد عليهــا، وال ســيما لناحيــة توافقهــا 

مــع الضوابــط والمنهجيــات المتبعــة فــي 
إصــدار اإلحصــاءات الرســمية الوطنيــة. 
ومــن شــأن هــذه المعــارف واألدوات أن 

تعيــن المســتخدمين علــى إصــدار تقديــرات 
ســريعة للبيانــات تســاعد بدورهــا فــي 
عمليــة صياغــة السياســات المروريــة 

المناســبة، وال ســيما فــي أوقــات الجائحــة 
واألزمات.

االســتفادة مــن المنصــات اإللكترونية 
المعرفيــة التــي توفــرت خــالل جائحة 

كوفيــد-19، واالنضمــام إليهــا بهــدف تعزيز 
تبــادل التجــارب ورفع القــدرات الوطنية.
قيــام ســكرتارية اإلســكوا بتعزيــز التعاون 

مــع منظمــات األمــم المتحدة – والســيما 
اللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا، ودائرة 
الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعية 

باألمــم المتحــدة، ومنتــدى النقــل الدولي، 
والبنــك اإلســالمي، واتحــاد النقــل العربي، 

وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة ومنظمات 
األمــم المتحــدة، والمؤسســات البحثية 
واألكاديميــة – بمــا يعــزز تبــادل أفضل 

الممارســات وتطويــر القــدرات في إنتاج 
البيانــات واإلحصــاءات ومقارنتهــا مع 

المســتويات والمعاييــر المعتمــدة دوليــًا.
قيــام اإلســكوا بتعزيــز التعــاون مــع 

المنظمــات الدوليــة المعنيــة بإصــدار 
معاجــم مصطلحــات النقــل للتوافــق 

علــى معجــم لمصطلحــات النقــل باللغــة 
العربيــة يتــم اعتمــاده فــي المنطقــة 

العربيــة، علمــًا أن ســكرتارية اإلســكوا 
تقــوم حاليــًا بتحديــث معجــم مصطلحــات 

النقــل المتوفــر لديهــا علــى صفحتهــا 
اإللكترونيــة. ومــن المفيــد فــي هــذا 

اإلطــار أن يقــوم المشــاركون فــي ورشــة 
العمــل ومكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة 

والــوزارات والهيئــات المعنيــة بالنقــل 
بتزويــد ســكرتارية اإلســكوا بالمصطلحــات 

المعتمــدة لديهــم حــول إحصــاءات النقــل، 
وبالتعــاون فــي اعتمــاد مصطلحــات 

موحــدة باللغــة العربيــة.
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حجــم حركــة المــرور على الطــرق )مركبة - 
كيلومترات(

يمكــن حســاب حجــم حركــة المــرور، معبرًا عنه 
بالكيلومتــرات، علــى الطــرق الرئيســية إمــا لبلد 
بأكملــه أو لمناطــق محــددة فيــه )إذا لــزم األمر 
وألســباب إداريــة(. يمكــن اســتخدام الطريقة 
الموضحــة أدنــاه فــي هــذه العملية الحســابية 

بشــرط أن يكون متوســط الشــدة المحددة في 
أقســام العــّد قابــاًل للتطبيــق على شــبكة الطرق 

بأكملهــا فــي البلــد أو فــي المنطقــة المحــددة. ومع 
ذلــك، وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فإّنه من المستحســن 

إجــراء حســابات المــرور علــى جميــع أو على األقل 
معظــم الطــرق الســريعة والطرق الرئيســية.

تتطلــب الطــرق اإلقليميــة األخرى نهجــًا مختلفًا 
فــي حســاب حجــم حركة المــرور ألن التعداد يتم 

إجــراؤه عــادًة علــى مــا يقرب من 10 فــي المائة إلى 
20 فــي المائــة مــن إجمالــي طــول هذه الطرق. وفقًا 

لذلــك، يعتمــد حســاب قياس المســافة بالمركبات 
علــى النتائــج نفســها مــن الحســاب الذي ُأجري في 

التعداد الســابق )عادًة ما يصل إلى 5 ســنوات 
مضــت( وعلــى معامــل نمو حركــة المرور المقّدر 
بحســب المنطقــة ونــوع الســيارة )بضائع، ركاب، 

دراجــة ناريــة( والــذي يمثــل الزيادة في حركة 
المــرور فــي الفتــرة مــن آخر تعــداد حتى العام الذي 

تــم فيــه إجــراء التعــداد الجديــد. يتم بعد ذلك 
حســاب القيمــة الناتجــة لــكل منطقــة عن طريق 

ضــرب عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة من التعداد 
الســابق فــي عامــل النمو، ويؤخذ بالحســبان في 

ذلــك تأثيــر أي تغييــر فــي أطوال الطرق.

فــي معظــم البلــدان، تكون الطــرق المعّدة 
للمركبــات125 إمــا مجهــزة بعــدادات أوتوماتيكية 

أو يتــم التعــداد عليهــا بصــورة يدويــة. ويتم 
حســاب حجــم حركــة المــرور على الطرق ببســاطة 

كمجمــوع كل الكيلومتــرات المقطوعــة بواســطة 
المركبــات علــى كل قســم مــن أقســام التعداد.

بالنســبة إلى الطرق الرئيســية األخرى )ومع 
األخــذ فــي االعتبــار التقســيم اإلضافي المذكور 
ســابقًا فــي طــرق الفئة األولى والفئــة الثانية(، 

مــن المتوقــع أن يغطــي تعــداد حركــة المرور ما 
يقــرب مــن الطــول الكامل للطرق، ويمكن حســاب 

الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــات بطريقة 
مماثلــة للطــرق الســريعة. أواًل، يتــم تحديــد مجموع 
عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبة المحســوبة 

لكل قســم من أقســام التعداد، ثم يتم ضرب 
النتيجــة فــي حاصل قســمة الطــول الحقيقي 

للطريــق والطــول الكلــي )مجموع( لقســم التعداد.

يمكــن وصــف كيفيــة الحســاب على النحــو التالي:

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 

حيث:

 D: هــو إجمالــي متوســط حجــم حركــة المرور 
)مركبــة - كيلومتــر( لــكل 24 ســاعة فــي البلــد أو 

المنطقة.

: هــو إجمالــي متوســط حجــم حركة المرور 
)مركبــة - كيلومتــر( لــكل 24 ســاعة علــى الطرق 

الرئيســية )الفئــة األولــى والفئــة الثانيــة( فــي البلد 
أو المنطقــة.

: هــو إجمالــي متوســط حجــم حركة المرور 
)مركبــة - كيلومتــر( لــكل 24 ســاعة علــى جــزء من 
الطــرق الرئيســية حيــث يتــم التعــداد فــي البلد أو 

المنطقة.

: هــو طــول الطــرق الرئيســية فــي البلد أو 
المنطقة.

 : هــو طــول جــزء مــن الطرق الرئيســية في 
البلــد أو المنطقــة المضّمنــة فــي التعــداد.

المرفقات
المرفق1.  طرق الحســاب فــي تعدادات حركة المرور124
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125. مــا يطلق عليه 
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األوتوستراد. 
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 : هو متوســط شــدة حركة المرور على 
الطريــق فــي 24 ســاعة فــي القســم n المضّمــن في 

التعداد.

.n هــو طــول قســم التعداد : 

يكــون الحســاب بالنســبة إلــى الطــرق اإلقليمية 
األخــرى لبلــد مــا أو لمنطقــة محــّددة كما يلي:

)6( 

: هــو عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة 
علــى طــرق إقليميــة أخــرى فــي البلــد أو المنطقة، 

وفــي الســنة التــي تتــم مراقبتها.

 : هــو عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة 
علــى طــرق إقليميــة أخــرى فــي البلــد أو المنطقة 

فــي التعداد الســابق.

 : هــو عامــل نمــو حركــة المرور المســتخدمة 
للطــرق اإلقليميــة األخــرى فــي بلــد أو منطقة 

فــي الفتــرة R - C، أي مــا بيــن ســنة آخــر تعداد 
وبيــن ســنة التعــداد الحالــي؛ يتم حســاب العامل 
مــن نتائــج العــدادات اآللية وباســتخدام نتائج 

األقســام التــي تــم فيهــا العد اليدوي فــي التعداد 
األخيــر وكذلــك في التعــداد الحالي.

 : هــو طــول الطــرق اإلقليميــة األخرى في 
البلــد أو المنطقــة فــي الســنة التــي تتــم مراقبتها.

 : هــو طــول الطــرق اإلقليميــة األخرى في 
البلــد أو المنطقــة فــي آخــر عام تعداد.

هــذا مجــرد حســاب تقريبــي يفتــرض أن االتجاه 
علــى جميــع الطــرق اإلقليميــة فــي بلٍد مــا أو منطقة 

محــددة فيــه هــو نفســه في األقســام التي تم 
فيهــا إجــراء التعــداد، وهــذا بالطبع ليــس صحيحًا 

بالضــرورة. ومــع ذلــك، يمكن أن يكون الحســاب 
الموصــوف دقيقــًا بمــا فيــه الكفايــة في حدود 
موثوقيــة حســابات الكيلومتــرات المقطوعــة 

بشــكل عــام، والتــي تمثل واقعــًا تقديريًا 
متخصصــًا فقط.

يمكــن اســتخدام المعلومــات المذكــورة أعاله 
لتقديــر المســافة المقطوعــة بالكيلومتــرات 

بواســطة مركبــات الطــرق، مع اســتخدام عدد 
المركبــات علــى النحــو التالي:

حيث:

T, O, M: هــي عــدد المركبــات الثقيلــة المســجلة 
)الشــاحنات والمركبــات الخاصــة والحافالت( 

ومركبــات الركاب )الســيارات والشــاحنات 
الصغيــرة( والدراجــات الناريــة، علــى التوالي.

Dt: هــو إجمالــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعة 

بالمركبــات في الســنة.

Dt , Do , Dm: هي مجموع المركبات-الكيلومترات 

التي قامت بها المركبات الثقيلة ومركبات الركاب 
والدراجات النارية وما إلى ذلك.

pt , po , pm: هو عدد الكيلومترات السنوية للمركبات 

الثقيلة ومركبات الركاب والدراجات النارية.

عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــة

إّن عــدد الكيلومتــرات التــي تقطعهــا المركبات هو 
أحــد المتغيرات األساســية فــي تطوير النماذج 
المروريــة التــي تهــدف إلى التنّبؤ بســعة حمولة 

شــبكة الطرق. في ما يلي طريقة أخرى لحســاب   
- أو باألحــرى تقديــر - المســافة المقطوعــة بالمركبة. 

ولكــن، ســنصف أواًل المعــادالت التي تجمع بين 
بعــض المتغيــرات المتعلقــة بحجم حركة المرور 

علــى الطــرق وذلــك قبل توضيح كيفية اســتخدام 
هــذه المعــادالت لحســاب متغير واحد، ومعرفة أو 

اختيــار قيمــة مناســبة للمتغير اآلخر.

بالنســبة إلــى هــذه الطريقــة، يتم اســتخدام عدد 
المركبــات المســجلة فــي بلــد معيــن فقط. ومن 

المفتــرض أيضــًا أن عــدد الكيلومتــرات التي 
تقطعهــا المركبــات المســجلة فــي بلــد معين 

بالخــارج »يســاوي« تقريبــًا عــدد الكيلومترات 
التــي تقطعهــا مركبــات أجنبيــة في ذلــك البلد.

بالنســبة إلــى منطقــة مغلقــة، يمكــن تطبيق 
المعادلــة التالية:

حيث:
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Dt: هــو إجمالــي عــدد المركبــات - الكيلومتــرات 

المقطوعــة علــى شــبكة الطرق.

I: هو متوســط شــدة حركة المرور على شــبكة 
الطرق.

D: هــو طول شــبكة الطرق.

V: هــو عــدد المركبات.

P: هــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالمركبــات.

مــع بعــض التبســيط، يمكــن تطبيــق المعادلة 
الموضحــة أعــاله علــى شــبكة الطــرق في أي بلد. 

المتغيــران V وd معروفــان جيــدًا، فــي حيــن أن 
المســافة المقطوعــة بالكيلومتــر ومتوســط الشــدة 
غيــر معروفيــن أو يصعــب تحديدهمــا بدّقــة. عند 

تحليــل التعــداد الوطنــي علــى مســتوى البلد، 
يتــم اســتخدام بعــض المتغيــرات التــي تحدد أو 

يمكــن تحديدهــا بخطــأ بســيط فقــط وذلــك لتقدير 
المســافة المقطوعــة بالمركبــات. وتشــمل هذه 

المتغيــرات هيــكل تدفــق حركــة المرور، وزيادة 
شــدة حركــة المــرور، وبنية أســطول المركبات، 

والزيــادة فــي عــدد المركبــات. تختلف عدد 
الكيلومتــرات المقطوعــة اختالفــًا كبيــرًا بيــن أنواع 
المركبــات األساســية )المركبــات الثقيلــة ومركبــات 

الــركاب والدراجــات النارية(.

لحســاب أو تقديــر الكيلومتــرات المقطوعــة، يمكــن 
تطبيــق الطريقتيــن التاليتيــن:

األولــى تقــوم علــى المعادلــة التالية:

حيث:

Dt, Do, Dm: هــو العــدد اإلجمالــي للمركبــات - 

الكيلومتــرات للمركبــات الثقيلــة ومركبــات الــركاب 
والدراجــات النارية.

T,O,M: هــو عــدد المركبــات ذات الصلة.

pt, po, pm: هــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة 

بالمركبــات الثقيلــة وســيارات الركــوب والدراجات 
النارية.

وحيث:

        

وبعــد تعديل بســيط:

           

حيث:

md , od , td: هــي حصــة المركبــات الثقيلــة ومركبــات 

الــركاب والدراجــات الناريــة فــي حركة المرور 
وفــي حجــم حركة المرور.

mv , ov , tv: هــو نصيــب المركبــات الثقيلــة ومركبــات 

الــركاب والدراجــات النارية في أســطول 
المركبات.

القيــم المشــار إليهــا أعــاله معروفــة جيدًا. ومن 
ثــم، فإّنــه إذا تــم تحديــد إحدى قيــم الكيلومترات 

المقطوعــة، يمكــن حســاب األخرى.

الطريقــة الثانيــة تعتمــد علــى معرفــة معامالت 
النمــو المحســوبة علــى أســاس نتائــج التعداد 

السابق.

وهنــا، يتــم أخــذ القيــم التالية فــي االعتبار:

p1: هــو عــدد الكيلومتــرات المقطوعة بواســطة 

المركبــات فــي ســنة تعــداد حركــة المرور على 
الصعيد الوطني )الســنة األســاس(.

p2: هــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعة بواســطة 

المركبــات فــي عــام التعــداد الجديــد لحركة المرور 
علــى مســتوى الدولــة )ســنة  التعــداد الجديد(. 

وقياســًا لذلك:

D1 , D2: هــو العــدد اإلجمالــي للمركبــات - 

الكيلومتــرات المقابــل لــكل ســنة )مركبــة - 
كيلومترات(.

V1 , V2: هــي األرقــام المقابلــة مــن المركبات بحســب 

ســنة التعداد.

أّمــا العامــل       فيتــم حســابه وفــق هــذه النســبة:

ر في المســافة  وهــو العامــل الــذي يمثــل التغيُّ
المقطوعة من ســنة األســاس إلى ســنة التعداد 

الجديد.

العالقــة بيــن قيــم  D1  و D2 و V1 وV2 هــي كمــا 
يلي:

Dt = T. pt , Do = O . po, Dm = M . pm
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حيث:

Kd وKv  همــا عامــال نمــو أداء حركــة المــرور )كثافة 

حركــة المــرور( ونمــو عدد المركبات ســنة األســاس 
إلى ســنة التعــداد الجديد.

من الســهل اشــتقاق عامل النمو على الشــكل 
التالي:        

ومنــه، ُتشــتّق العالقــة التالية:                  

وبالتالــي، نحصــل علــى العالقــات التالية:

حيث:

P2m , P20 , P2t : هــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة 

بواســطة المركبــات الثقيلــة ومركبــات الركاب 
والدراجــات الناريــة في ســنة التعــداد الجديد.

: هــي العوامــل المقابلــة للتغييــر في 
عــدد الكيلومتــرات المقطوعة.

P1m, P10, P1t : عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة 

بالمركبــات الثقيلــة ومركبــات الــركاب والدراجات 
الناريــة في الســنة األولى.

وبمعرفــة أو اختيــار عــدد الكيلومتــرات 
المقطوعــة فــي الســنة األولــى، يمكن حســاب عدد 

الكيلومتــرات المقطوعــة فــي الســنة الثانيــة.

يمكــن اســتخدام كلتــي الطريقتيــن في الحســاب 
فــي وقــت واحــد لتحليــل نتائج التعــداد الوطني 

باســتخدام نتائــج التعــداد الســابق. وفي كّل 
األحــوال، يجــب اختبــار التقديرات المحســوبة 

لعــدد الكيلومتــرات المقطوعــة مقابــل حجــم حركة 
المــرور، معبــرًا عنهــا بالكيلومتــرات، محســوبة 

بالطــرق الموضحــة أعاله.

فــي مــا يتعلــق بتطويــر التكنولوجيــا الجديدة، 
ســتتوفر معلومــات أفضــل عــن حجم حركة 
المــرور. علــى ســبيل المثــال، مــن المتوقع أن 
تصبــح أنظمــة تحصيــل الرســوم اإللكترونية 

مصــدرًا لبيانــات دقيقــة للغايــة وبطريقــة أكثر 
شــمواًل مــن جمــع البيانات الحالي. وســيكون 
مــن الممكــن أيضــًا الحصول علــى معلومات 
حــول جنســية المركبــة من مصــدر تحصيل 

الرســوم اإللكترونيــة والــذي ســيمّكن بعد ذلك 
مــن الفصــل بيــن حركــة المــرور الوطنية وحركة            

المــرور األجنبية.

p2=π. p1

p2t=πt.p1t

p2o=πo.p1o

p2m=πm.p1m
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النقــل علــى الطرق

تســتند التعريفــات التاليــة إلــى معجــم النقل126 
 ،)Eurostat( الذي تم نشــره من قبل يوروســتات
واللجنــة اإلقتصاديــة ألوروبــا )UNECE(، ومنتدى 

.)ITF-OECD( النقــل الدولي

في ما يخص الترجمة إلى اللغة العربية تم 
الرجوع إلى موقع اإلسكوا - معجم اإلحصاءات127.

البنيــة التحتية

الطريق

هــو خــط االتصــال )الطريق المتحــرك( المفتوح 
لحركــة المــرور العامة، وبشــكل أساســي، 

الســتخدام المركبــات ذات المحــركات. 

يشمل هذا المصطلح أيضًا الطرق الممهدة والطرق 
األخرى ذات القاعدة الثابتة )على سبيل المثال 

طرق الحصى(. كما يشمل ذلك الشوارع والجسور 
واألنفاق والهياكل الداعمة، والتقاطعات، والمعابر، 

وطرق الشحن. ولكن، يستبعد من التعريف 
الممرات المخصصة للدراجات.

طريــق معّبد
الطريــق المرصــوف بالخرســانة أو بالحصــى 
أو بالحجــارة المكســرة )المــكادم( مــع مادة 

رابطــة )الزفــت أو الهيدروكربونــات أو عوامــل 
البيتوميــن(.

طريــق غيــر معّبد
طريــق بقاعــدة ثابتــة غيــر مرصوفة بالخرســانة 
أو بالحصــى أو بالحجــارة المكّســرة )ومــن دون 

اســتخدام المــواد الرابطــة كالهيدروكربونــات، أو 
عوامــل البيتومين(.

شــبكة الطرق
كل الطــرق فــي منطقــة معينــة. ويمكــن تصنيف 

شــبكة الطرق بحســب الســطح مثاًل إلى:
)أ( الطــرق المّعبدة؛

)ب( الطــرق غيــر المّعبدة.

فئــة الطريق
يتــم تصنيــف الطــرق وفقــًا لثالثة أنــواع قابلة 

للمقارنــة دوليًا:

)أ( الطريق الســيار128؛
)ب( طريــق داخــل منطقة ســكنية؛

)ج( طريــق خــارج منطقــة مبنيــة )طــرق ســريعة 
2 + 1، وغيرهــا(.

الطريق الســيار
طريــق مصمــم ومبنــي خصيصــًا لحركة مرور 

المركبــات ذات المحــركات، وال يخــدم العقارات 
المجــاورة لــه. وللطــرق الســريعة مزايا عديدة 

منها:
)أ( أّنــه يتــم تجهيزهــا، باســتثناء نقــاط خاصة 

أو مؤقتــة، بممــرات منفصلــة لحركــة المــرور في 
اتجاهيــن، وتكــون هــذه الممــرات منفصلــة بعضها 

عــن بعــض، إمــا عــن طريق شــريط فاصل غير 
مخصــص لحركــة المرور، أو بشــكل اســتثنائي 

بوســائل أخرى؛
)ب( ليــس لهــا معابــر علــى نفــس المســتوى مع أي 

طريــق، أو مــع أي ســكة حديــد، أو ترامــواي أو 
ممر مشــاة؛

)ج( يتــم وضــع الالفتــات التــي تحدد أّن هذه 
الطــرق هــي طــرق ســيارة، فهي تكــون مخصصة 

لفئــات محــددة مــن المركبــات ذات المحركات.
)د( يتــم تضميــن ممــرات الدخــول والخروج في 

الطــرق الســريعة بغــض النظــر عن موقــع الالفتات. 
)ه( يتــم تضميــن الطــرق الســريعة الحضريــة أيضًا.

الطريق الســريع

طريــق تــم بنــاؤه خصيصــًا لحركة مــرور المركبات 
ذات المحــركات، وال يخــدم العقــارات المجــاورة. 

وتتمّيــز الطــرق الســريعة بمــا يلي:

)أ( ال يمكــن الوصــول إليهــا إال مــن التبــادالت أو 
التقاطعــات الخاضعــة للرقابــة؛

)ب( يتــم وضــع الالفتــات التــي تحدد أّن هذه 
الطــرق هــي طــرق ســريعة، فهي تكــون مخصصة 

لفئــات محــددة مــن المركبــات ذات المحركات؛

)ج( يمنــع الوقــوف والتوّقــف على الطريق الســريع.

يتــم تضميــن ممــرات الدخــول والخروج 
فــي الطــرق الســريعة بغــض النظــر عــن موقع 

الالفتــات. ويتــم تضميــن الطــرق الســريعة 
الحضريــة أيضًا.

المرفــق 2.  المعجــم )ثبت بالمصطلحات المرورية األساســية(

https://www.itf- .126
oecd.org/sites/

default/files/
docs/glossa-

ry-transport-sta-
tistics.pdf

https://archive. .127
unescwa.org/ar/

sd-glossary

128.  مــا يطلق عليه 
في بعض الدول 

الطريق  العربية 
وبالعامية  السريع 

األوتوستراد.

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/glossary-transport-statistics.pdf
https://archive.unescwa.org/ar/sd-glossary
https://archive.unescwa.org/ar/sd-glossary
https://archive.unescwa.org/ar/sd-glossary
https://archive.unescwa.org/ar/sd-glossary
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طريــق 2 + 1 
طريــق يتكــون مــن ثالثة مســارات: اثنــان منها 
فــي اتجــاه واحــد، والثالث فــي االتجاه اآلخر، 

ويتنــاوب هــذا التوزيــع بيــن اتجاهــي الطريق عادًة 
كل بضعــة كيلومتــرات وذلــك للســماح بالتجــاوز 

الــدوري فــي كال االتجاهين.

يمكــن أن تكــون طــرق 2 + 1 مجهــزة بحاجــز 
متوســط وقــد يتــم تصنيفهــا أو ال يتــم تصنيفهــا 

كطريق ســريع.

طريــق داخــل منطقــة مبنية
طريــق داخــل حــدود منطقــة مبنيــة، مع وجود 

عالمــات تشــير إلــى كل مــن المداخــل والمخارج.

ُيســتثنى مــن ذلــك الطرق الســيارة والطرق 
الســريعة والطرق األخرى ذات الســرعة 

العاليــة التــي تعبــر المنطقــة المبنيــة، إذا لــم يتم 
تســجيلها - كطــرق مبنيــة. يتــم تضميــن الشــوارع 

فــي هــذا النوع مــن الطريق.

طريــق خــارج منطقــة مبنية
طريــق خــارج حــدود منطقــة مبنيــة. وللمنطقة 

المبنيــة مداخــل ومخــارج مجّهــزة بعالمــات خاصة 
تحــّدد هوّيتها.

الطــرق الســيارة مســتبعدة من هــذا التعريف.

E طريق
تتكــون الشــبكة الدوليــة “E” مــن نظــام المرجعية 

العالميــة للطــرق علــى النحــو المنصــوص عليه 
فــي “االتفاقيــة األوروبيــة لشــرايين المواصالت 

الدوليــة الرئيســية، جنيــف، 15 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 1975 وتعديالتهــا”. 

تتكــون الطــرق المرجعيــة والطرق الوســيطة 
)طــرق الفئــة أ( مــن رقميــن؛ وتتكّون الطرق 

الفرعيــة والرابطيــة والمتصلــة )طــرق الفئــة ب( 
مــن ثالثة أرقام.

مســار النقل
جــزء مــن الطريــق مخصص أساســًا لحركة 

المركبــات علــى الطــرق؛ أجــزاء الطريق التي 
تشــكل حافــة الطريــق للطبقــات الســفلية أو 

العلويــة مــن ســطح الطريــق ليســت جزءًا من 
الطريــق. أجــزاء الطريــق التي تشــكل حافة 

الطريــق هــي غيــر مخصصة لوقــوف المركبات 

او للســير عليهــا بواســطة المركبــات، حتــى لو 
اســتخدمت فــي بعــض األحيان، كحــاالت الخطر، 

لمــرور أو وقوف الســيارات.

طــول الطريق
طــول الطريــق هــو المســافة بين نقطتــي البداية 

والنهاية.
إذا كان أحــد اتجاهــي الطريــق أطــول من اآلخر، 

يتــم حســاب الطــول علــى أنــه مجموع نصف 
مســافَتي كل اتجاه )نصف مســافة كل مســار( من 

نقطــة الدخــول األولــى إلى آخــر نقطة خروج.

معــدات النقل )المركبات(

مركبــة الطريق
مركبــة تســير علــى عجــالت ومعدة لالســتعمال 

علــى الطرق.

مخزون/أســطول مركبــات الطريق
هــو عــدد مركبــات الطــرق المســجلة في تاريخ 

معيــن فــي دولــة معينــة والمرخص لها باســتخدام 
الطــرق المفتوحــة لحركــة المــرور العامة.

ويشــمل ذلــك المركبــات المخّولــة المرور على 
الطــرق المعفــاة مــن الضرائب الســنوية أو رســوم 

الترخيــص؛ كمــا يشــمل المركبــات المســتعملة 
المســتوردة ومركبــات الطــرق األخرى وذلك 
بحســب الممارســات الوطنية. وُيســتثنى من 

تعــداد هــذا األســطول المركبات العســكرية.

مركبــة الطريــق الوطنية
مركبــة طريــق مســجلة فــي الدولــة المعنيــة وتحمل 

لوحــات تســجيل خاصــة بذلــك البلد أو مســجلة 
بشــكل منفصــل )التــرام، حافــالت الترولي، وما 

إلى ذلك(.

مركبــة الطريــق األجنبية
مركبــة طريــق مســجلة فــي دولــة غير الدولة 

المعنيــة وتحمــل لوحــات تســجيل خاصــة بذلك 
البلــد األجنبي.

مركبــة آليــة علــى الطريق
مركبــة طريــق مــزودة بمحرك تســتمد منه 

وســيلتها الوحيــدة للدفــع، وهــي ُتســتخدم عادة 
لنقــل األشــخاص أو البضائــع عــن طريــق البر، أو 

لنقــل المركبــات المســتخدمة لنقــل األشــخاص أو 
البضائــع علــى الطريق.
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مركبــة طريق للركاب

مركبــة طريــق مصممــة حصريًا أو أساســًا لنقل 
شــخص أو أكثر.

يجــب تصنيــف المركبــات المصممــة لنقــل كل من 
الــركاب والبضائــع إمــا كمركبــات طريق للركاب 

أو كمركبــات طريــق للبضائــع، وذلــك اعتمادًا على 
الغــرض األساســي منهــا، وعلــى النحو الذي تحدده 

خصائصهــا التقنيــة، أو بحســب فئتهــا الضريبية.

دراجة

مركبــة طريــق لهــا عجلتــان أو أكثــر ويتم دفعها 
عمومــًا بواســطة الطاقة العضلية للشــخص 

)أو األشــخاص( الذي يقود المركبة، وال ســيما 
عــن طريــق نظــام دواســة أو رافعة أو مقبض 

)مثــل الدراجــات والدراجــات ثالثية العجالت 
والدراجــات الرباعية(.

يتــم تضميــن الدراجــات مع وحــدة الطاقة الداعمة 
)مثل الدراجــات اإللكترونية(.

مركبــة ركاب آليــة علــى الطريق

مركبــة طريــق بمحــرك، مصممة حصريًا أو بشــكل 
أساســي لنقل شــخص واحد أو أكثر.

تشــمل المركبــات اآللية التالية:

)أ( الدراجــات النارية؛
)ب( الدراجــات البخارية؛

)ج( ســيارات الركاب؛
)د( الباصــات والحافــالت والحافــالت الصغيرة؛

)ه( الترام.

ُيســتثنى مــن ذلــك مركبات الطــرق الخفيفة.

الدراجــات البخارية 

مركبــة ذات محــرك بعجلتيــن أو ثــالث أو أربع 
عجالت ومزودة بمحرك بســعة أســطوانة أقل 

من 50 ســم مكعب وبســرعة تصميم قصوى 
محــّددة وفقــًا للشــروط الوطنيــة. في حالة عدم 

تطبيــق القيــود المتعلقــة بإزاحــة المحــرك، قد يتم 
فــرض قيــود مــن حيث قــوة المحرك. تندرج هذه 
المركبــات ضمــن الفئتيــن L1 وL2 فــي قرار األمم 
.)R.E.3( المتحــدة الموحــد بشــأن بنــاء المركبات

يتــم تضميــن الدراجــات البخاريــة المســجلة 
وغيــر المســجلة، ســواء كانــت بهــا لوحــة أرقام 

أم ال. بعــض البلــدان ال تســجل جميــع الدراجــات 
البخاريــة.

دراجة نارية

مركبــة ذات محــرك بعجلتيــن أو ثــالث أو أربع 
عجــالت وال يزيــد وزنهــا عــن 400 كجم. يتم 

تضمين جميع المركبات ذات ســعة األســطوانة 50 
ســم مكعــب أو أكثــر، وكذلــك المركبــات التي تقل 
عــن 50 ســم مكعــب والتــي ال تتوافــق مع تعريف 
الدراجــة البخاريــة. تنــدرج هــذه المركبات ضمن 
الفئــات L3 وL4 وL5 وL6 وL7 فــي قــرار األمــم 
. )R.E.3(المتحــدة الموحــد بشــأن بنــاء المركبات

سيارة الركاب

مركبــة طريــق بمحــرك )أكبــر من محرك الدراجة 
البخاريــة الصغيــرة أو الدراجــة البخاريــة( وهي 

مخصصــة لنقــل الــركاب، ومصممــة لتســع ما ال يزيد 
عن تســعة أشــخاص )بما في ذلك الســائق(. تندرج 

هــذه المركبــات ضمــن الفئــة M1 في قرار األمم 
.)R.E.3( المتحــدة الموحــد بشــأن بنــاء المركبات

وينطبــق هــذا التعريــف على ما يلي:

)أ( ســيارات الركاب المعتادة )4 أشــخاص أو 5 
أشخاص(؛

)ب( عربــات النقــل )فــان( المصممة والمســتخدمة 
فــي المقــام األول لنقل ركاب؛

)ج( ســيارات األجرة؛
)د( الســيارات التابعة لشــركات تأجير الســيارات؛

)ه( ســيارات اإلسعاف؛
)و( مركبــات المنــازل المتنقلة؛

)ز( ســيارات الركوب الخاصة )ســيارات الشــرطة، 
سيارات اإلطفاء(.

ُيســتثنى مــن ذلــك مركبات الطــرق المخصصة 
لنقــل البضائــع الخفيفــة، وكذلــك المركبات اآللية 

والحافــالت، والحافــالت الصغيرة.

تشــمل »ســيارة الركاب« الســيارات الصغيرة 
جــدًا )التــي ال تحتــاج إلــى تصريــح أو لها نفس 

متطلبــات قيــادة الدراجــات البخارية الصغيرة(، 
وســيارات األجرة وســيارات تأجير الركاب، بشــرط 

أن تحتــوي علــى أقــل من عشــرة مقاعد.
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عربــة طريــق للبضائع
مركبــة مصممــة، حصريــًا أو بشــكل أساســي، لنقل 
 N البضائــع. تنــدرج هــذه المركبــات ضمــن الفئتين
وO فــي قــرار األمــم المتحــدة الموحد بشــأن بناء 

.)R.E.3( المركبــات

تشــمل هــذه الفئــة ما يلي:
)أ( مركبــات الطــرق الخفيفــة التــي ال يزيــد وزنها 

اإلجمالــي عــن 3,500 كجــم، والمصممة بشــكل 
حصــري أو أساســي لنقــل البضائــع أو الســتخدامها 

مــن ِقبــل الحرفييــن؛ علــى ســبيل المثال عربات 
النقــل والشــاحنات الصغيــرة والمركبــات ذات 

العجلتيــن أو الثــالث؛
)ب( مركبــات الطــرق الثقيلــة التــي يزيــد وزنها 
اإلجمالــي عــن 3,500 كجــم، والمصممة بشــكل 

حصــري أو أساســي لنقــل البضائع؛
)ج( جــرارات الطرق؛

)د( المقطــورات وشــبه المقطــورات؛
)ه( الجــرارات الزراعيــة المســموح لها باســتخدام 

الطــرق المفتوحــة أمــام المرور العام.

عمــر مركبــة الطريق
طــول الفتــرة الزمنيــة الواقعــة بعد التســجيل 

األول للمركبــة، بغــض النظــر عــن الدولة المســجلة.

طاقــة المحرك
النــوع الرئيســي للطاقــة الحركيــة التي تســتخدمها 

المركبــة والمصــادق عليهــا مــن قبل الســلطة 
المختصــة فــي بلد التســجيل.

وتصّنــف المركبــات علــى الطرق بحســب طاقة 
المحــرك ونوعيــة الوقــود إلى الفئــات التالية:

)أ( مركبــة تعمــل بالبنزيــن: مركبــة طريــق بمحرك 
تســتخدم البنزيــن للدفــع وتحتــوي علــى ما يصل 
إلــى 10 فــي المائــة مــن اإليثانــول الحيوي )مثل 

E5 حتــى E10(؛
)ب( المركبــة الهجينــة التــي تعمــل بالبنزيــن 

والكهربــاء: مركبــة تســير علــى الطرق تســتخدم 
البنزيــن للدفــع، باإلضافــة إلــى محــرك كهربائي 

واحــد أو أكثــر للدفــع، حيــث يتــم تشــغيل المحرك 
)المحــركات( الكهربائــي مــن بطاريــة جر يتم 

شــحنها بواســطة مولــد يعمــل عبــر محــرك البنزين؛ 

)ج( مركبــة هجينــة تعمــل بالبنزيــن والكهربــاء: 
مركبــة هجينــة تعمــل بالبنزيــن والكهربــاء حيث 

يمكــن أيضــًا شــحن بطاريــة الجــر من مصدر 
كهربــاء خارجــي )مثــل مقبــس كهربائي(؛ 

)د( مركبــة ديــزل: مركبــة طريــق بمحــرك 
تســتخدم الديــزل للدفــع وتحتــوي علــى مــا يصــل 

إلــى 7 فــي المائــة مــن وقــود الديــزل الحيــوي 
)مثــل B7 ،B5 ،B2(؛

)ه( مركبــة هجينــة تعمــل بالديــزل والكهربــاء: 
مركبــة طريــق بمحــرك تســتخدم الديــزل للدفع، 

باإلضافــة إلــى محــرك كهربائــي واحد أو أكثر 
للدفــع، ُيشــّغل مــن بطاريــة جر يتم شــحنها 

بواســطة مولــد يعمــل بالديزل؛ 

)و( مركبــة هجينــة تعمــل بالديــزل والكهربــاء: 
مركبــة هجينــة تعمــل بالديــزل والكهربــاء حيث 

يمكــن أيضــًا شــحن بطاريــة الجــر من مصدر 
كهربــاء خارجــي )مثــل مقبــس كهربائي(؛ 

)ز( مركبــة ببطاريــة كهربائيــة فقــط: مركبــة 
طريــق تســتخدم البطاريــات لتغذيــة محــرك 

كهربائــي للدفــع؛

)ح( مركبــة تعمــل بالغــاز الطبيعــي: مركبــة طريق 
تعمــل بمحــرك يســتخدم الغــاز الطبيعــي للدفع، 
أو الغــاز الطبيعــي المضغــوط )CNG( أو الغــاز 

الطبيعــي المســال )LNG(؛

)ط( مركبــة تعمــل بالغــاز البترولــي المســال: 
مركبــة طريــق تســتخدم غــاز البتــرول المســال 

)LPG( للدفــع؛

)ي( مركبــة الهيدروجيــن: مركبــة طريــق تســتخدم 
الهيدروجيــن للدفــع. وتتضّمــن هــذه الفئــة مركبات 

خاليــا الوقود؛

)ك( مركبــة الوقــود الحيــوي: مركبــة طريــق 
بمحــرك تســتخدم اإليثانــول الحيــوي أو الديــزل 

الحيــوي للدفع؛

)ل( مركبــات اإليثانــول الحيــوي: مركبــة طريق 
تعمــل بمحــرك وتســتخدم اإليثانــول الحيوي 

بنســبة تزيــد عــن 10 فــي المائــة للدفع. يتــم تعريف 
المركبــات التــي تســتخدم مــا يصــل إلى 10 في 

المائــة علــى أنهــا مركبــات تعمــل بالبنزين؛

)م( مركبــة وقــود الديــزل الحيــوي: مركبة تســير 
علــى الطــرق وتســتخدم وقود الديــزل الحيوي 

بنســبة تزيــد عــن 7 فــي المائــة للدفع. يتــم تعريف 
المركبــات التــي تســتخدم مــا يصــل إلى 7 في 

المائــة علــى أنهــا مركبات تعمــل بالديزل؛
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)ن( مركبــة تعمــل بالوقــود الثنائــي: مركبــة طريق 
بمحــرك واحــد يســتخدم الديــزل أو البنزيــن للدفع 

باإلضافــة إلــى أحــد األنــواع التالية: الغــاز الطبيعي 
المضغــوط أو الغــاز الطبيعــي المســال أو غــاز 

البتــرول المســال أو الهيدروجيــن.

بالنســبة إلــى المركبــات الهجينــة أو ذات الوقــود 
المــزدوج التــي يتــم تكييفهــا الســتخدام أكثر 

مــن نــوع واحــد مــن طاقة المحــركات )مثل غاز 
البتــرول المســال والبنزيــن أو الكهربــاء والديزل(، 

يجــب أن يكــون النــوع الرئيســي لطاقــة المحرك 
وقودًا بدياًل.

وقود بديل

نــوع مــن أنــواع طاقة المحــركات غير الوقود 
التقليــدي والبنزيــن والديزل.

يشــمل الوقــود البديــل الكهرباء وغــاز البترول 
 )CNG أو LNG( المســال والغــاز الطبيعــي

والكحوليــات ومزيــج الكحوليــات مــع أنواع 
الوقــود األخــرى والهيدروجيــن والوقــود الحيوي 

)مثــل الديــزل الحيــوي( ومــا إلى ذلك )هذه 
القائمة ليســت شــاملة(. ال تشــمل أنواع الوقود 

البديــل البنزيــن الخالــي مــن الرصــاص، أو البنزين 
الُمعــاد تركيبــه أو الديــزل منخفــض الكبريــت.

المرور حركة 
حركــة المرور علــى الطريق

أي حركــة لمركبــة طريــق علــى شــبكة طــرق معينة. 
عندمــا يتــم نقــل مركبــة طريــق علــى مركبة أخرى، 

ال يؤخــذ فــي االعتبار ســوى حركة الســيارة 
الحاملــة )الوضع النشــط(.

حركــة المــرور الطرقــي على األراضــي الوطنية
أي حركــة للمركبــات الطرقيــة داخــل األراضي 

الوطنيــة بغــض النظــر عــن الدولــة التي تم تســجيل 
هــذه المركبــات فيها.

حركــة المــرور بالمركبــات الطرقيــة الفارغة
أي حركــة لمركبــة طريــق ال تحمــل بضائــع منقولــة 

فيهــا، بمــا فــي ذلــك المعدات مثــل الحاويات، 
وأجســام المبادلــة، والمنصــات. ويشــمل ذلك أيضًا 

أي حركــة للحافــالت والباصــات والترولــي باص 
والتــرام بدون ركاب.

وال تعتبــر حركــة المركبــات الطرقيــة التــي تحمل 
معــدات فارغــة مثــل الحاويات وأجســام المبادلة 

والمنصــات النقالــة رحلــة فارغة.

حركــة المــرور علــى الطريــق الحضرية
تتــم حركــة المــرور فــي منطقة حضرية بواســطة 

مركبــات الطريق.

ال يتــم احتســاب الرحــالت التــي تتضمــن ممرًا 
قصيــرًا نســبيًا عبــر الطــرق الحضريــة على أنها 

حركة مــرور حضرية.

حركــة المــرور الطرقــي داخــل المناطــق المبنية
حركــة المــرور علــى الطرق داخــل المناطق 

المبنية.

رحلــة مركبــة طريق
حركــة مركبــة طريــق مــن نقطة أصل )منشــأ( 

محــددة إلــى نقطــة وجهة محددة.
يمكــن تقســيم الرحلــة إلــى عدد من األقســام أو 

المراحل.
بالنســبة إلــى مركبــات الطريــق المخصصــة لنقل 

البضائــع، يمكــن تفريــغ الرحــالت )ال توجــد بضائع 
فــي الشــاحنة أو المقطــورة أو نصــف المقطــورة( 

أو تحميلهــا. المســافة المحملــة لرحلــة مركبــة 
الطريــق المخصصــة لنقــل البضائــع هي المســافة 

بيــن أول مــكان للتحميــل وآخــر مــكان للتفريغ 
)حيــث يتــم إفــراغ الحمولــة بالكامل(.

مركبــة - كيلومتــر
وحــدة قيــاس تمثــل حركــة مركبة علــى الطريق 

تزيــد عــن كيلومتر واحد.

المســافة التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبار هي 
المســافة التــي يتــم تشــغيل المركبــة فيهــا بالفعل. 

ويشــمل هــذا تحــركات المركبــات ذات المحرك 
علــى الطــرق الفارغــة. الوحــدات المكونــة من جرار 

ونصــف مقطــورة أو لــوري ومقطورة تحســب 
كمركبــة واحدة.

دخــول مركبــة طريق إلــى بلد ما
أي مركبــة ميكانيكيــة محملــة أو فارغــة دخلــت 

بلــدًا ما برًا.

إذا دخلــت مركبــة طريــق إلــى الدولــة عن طريق 
وســيلة نقــل أخــرى، فــإن الوضع النشــط )المركبة 

الحاملــة أو القاطــرة( فقــط هــو الــذي يعتبر داخاًل 
إلى ذلــك البلد.

خــروج مركبــة طريق مــن بلد ما
أي مركبــة ذات محــرك محملــة أو فارغــة تغــادر 

بلــدًا ما برًا.
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إذا كانــت مركبــة طريــق تغــادر البــالد عن طريق 
وســيلة نقــل أخــرى، فــإن الوضع النشــط فقط 

)المركبــة الحاملــة أو القاطــرة( هــو الــذي يعتبر 
بمثابــة مغــادرة ذلــك البلد.

عبــور مركبــة طريق
أي مركبــة ذات محــرك محملــة أو فارغــة تدخــل 
بلــدًا مــا وتغــادره فــي نقــاط مختلفة بأي وســيلة 
نقــل، بشــرط أن تكــون الرحلــة اإلجماليــة داخل 
البلــد قــد تمــت عــن طريــق البــر وأال يكون هناك 

تحميــل أو تفريــغ فــي البلد.

يتــم تضميــن المركبــات الطرقيــة ذات المحــرك 
التــي يتــم تحميلها/تفريغهــا علــى حــدود ذلــك البلد 

من/إلــى وســيلة نقل أخرى.

النقــل الحضري
النقــل داخــل منطقــة حضرية )وســط المدينة 

ومناطــق التنقــل فيها(.

المتوســط الســنوي لحركــة المــرور اليومية 
)AADT(

إجمالــي عــدد المركبــات ذات المحــرك التي 
تمــر عبــر نقطــة محــددة مــن الطريق، في كال 

االتجاهيــن، علــى مــدار عــام، مقســومًا على 365. 

ويمكن أيضًا تمييز األنواع األخرى من مؤشرات 
حجم حركة المرور اعتمادًا على الحاجة 

التحليلية. على سبيل المثال، المتوسط السنوي 
لحركة المرور اليومية في أيام األسبوع، 

والمتوسط السنوي لحركة المرور اليومية في 
نهاية األسبوع، وحركة المرور في ساعة الذروة، 

وحركة المرور الليلية، وحركة المرور في العطالت.

اســتهالك الطاقــة في قطاع النقل
اســتهالك الطاقــة عــن طريــق النقل البري

يغطــي هــذا االســتهالك الكميــات المســتخدمة في 
مركبــات الطــرق لدفــع مثــل هذه المركبات، ســواء 

كانــت مركبــات خدمــات أو مركبات لالســتخدام 
الخــاص أو لالســتخدام مــن ِقبــل اآلخريــن، بما في 

ذلــك الحافــالت العامــة التابعة لشــركات الســكك 
الحديدية.

يشــمل هــذا االســتهالك أيضــًا الوقود الذي 
تســتخدمه المركبــات الزراعيــة علــى الطرق 

الســريعة. يتــم أيضــًا تضميــن اســتهالك مركبات 
الهندســة المدنيــة المرخــص لها باســتخدام شــبكة 

الطــرق العامــة ضمــن النقــل علــى الطرق، حيث 
إنهــا تخضــع لنظــام الضرائــب العادي.

ويشــمل هذا االســتهالك أيضًا اســتهالك عربات 
الترولــي بــاص وشــاحنات الترولــي ومركبات 

الطريــق األخــرى ذات األســالك العلوية.

يســتثنى مــن ذلــك الطاقــة المســتخدمة في 
المحــركات الثابتــة، أي المصّممــة لالســتخدام 
غيــر الســريع فــي الجرارات )وقــود المحركات 

الــذي تســتهلكه المركبــات الزراعيــة(، والقار/
الزفــت المســتخدم فــي رصف الطــرق والطاقة 
المســتخدمة فــي المحــركات فــي مواقــع البناء.

iStock.com/gyn9038
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المسؤول عن ملء هذا االستبيان

ممثل المكتب الوطني لإلحصاء

اإلسم
________________________________________

المنصب/الحال
________________________________________

اإلدارة
________________________________________

البلد
________________________________________

هاتف
________________________________________

البريد اإللكتروني
________________________________________

ممثل وزارة النقل أو مؤسسة/هيئة/وكالة  المرور أو النقل على الطرق

اإلسم  
________________________________________

المنصب/الحال
________________________________________

اإلدارة
________________________________________

البلد
________________________________________

هاتف
________________________________________

البريد اإللكتروني
________________________________________

هام جدًا:

يرجى إرفاق جميع الوثائق المتاحة بهذا االستبيان )المنشورات، االستبيانات، البيانات الوصفية، 
التقارير المنهجية أو التقارير النهائية( التي تم استخدامها في بلدك والخاصة باإلحصاءات 

المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق.

المرفــق 3.  اســتبيان عن الوضع الراهــن في الدول العربية129

129. استبيان عن 
الوضع الراهن في 
الدول العربية هو 

استبيان تم إعداده 
على  وتعميمه 
العربية  الدول 

25 تشرين  بتاريخ 
الثاني/نوفمبر 

2020، حيث أن 
خمس دول فقط 
)تونس، والعراق، 
ودولة فلسطين، 

ولبنان، ومصر(
أجابت على هذا 

االستبيان.
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مقدمة

هام جدًا:

يرجى إرفاق جميع الوثائق المتاحة بهذا االستبيان )المنشورات، االستبيانات، البيانات الوصفية، 
التقارير المنهجية أو التقارير النهائية( التي تم استخدامها في بلدك والخاصة باإلحصاءات 

المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق.

1. يرجى وصف سبب أهمية تطوير هذا الدليل وكيف سيكون مفيدًا لتعزيز إنتاج اإلحصاءات حول 
حجم حركة المرور على الطرق في بلدك؟

2. من وجهة نظرك، ما هي القضايا أو العناصر الرئيسية والمتعلقة بالوضع في بلدك التي يمكن 
مناقشتها في إطار هذا الدليل؟

3. من هم المستفيدون والمستخدمون الرئيسيون لهذا الدليل اإلرشادي في بلدك، ولماذا؟
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نظــرة عامة على الجانب المؤسســي
1.  يرجــى وصــف اإلطــار الــذي ينظــم قطــاع النقــل علــى الطــرق بشــكل عــام وحركة المــرور على الطرق 
بشــكل خــاص فــي بلــدك بالتفصيــل: المؤسســات والمنظمــات المعنيــة، واللوائــح والقوانيــن التــي تحكم 

وتنظــم هــذا المجــال، والعالقات بين المؤسســات:

اإلطار الذي ينظم النقل على الطرق وحركة المرور على الطرق في بلدك

الموضوع
الوصف

قطاع النقل على الطرقحركة المرور على الطرق

القوانين والتشريعات

المؤسسات والمنظمات 
المعنية )الوزارات، الهيئات/

الوكاالت، المؤسسات 
العامة، الجمعيات، مراكز 

البحوث ...(

العالقات بين الجهات 
الفاعلة الرئيسية

وجود استراتيجيات 
التنمية، واالستراتيجيات 

والسياسات القطاعية، 
وخطة التنمية، وخطط 

العمل

أخرى )يتم تحديدها(:
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2.  يرجــى وصــف إطــار العمــل الــذي يحكــم النظــام اإلحصائــي لقطــاع النقــل البري بشــكل عام وحركة 
المــرور علــى الطــرق بشــكل خــاص فــي بلــدك بالتفصيــل: المؤسســات والمنظمــات المعنيــة، واللوائح 

والقوانيــن اإلحصائيــة، والعالقــات بين المؤسســات:

اإلطار الذي يحكم النظام اإلحصائي للنقل البري وحركة المرور على الطرق في بلدك

الموضوع
الوصف

قطاع النقل على الطرقحركة المرور على الطرق

القوانين والتشريعات اإلحصائية

المؤسسات والمنظمات 
)الوزارات، الهيئات/الوكاالت 

والمؤسسات العامة والجمعيات 
ومراكز البحوث ...( المشاركة في 

إنتاج وجمع ونشر اإلحصاءات 
ذات الصلة إلى:

المستخدمون الرئيسيون 
)الوزارات، الهيئات/الوكاالت، 
المؤسسات العامة، المنظمات 

الدولية، الجمعيات، مراكز 
البحوث ...( لإلحصاءات حول:

وجود أي آلية تنسيق )اتفاقيات، 
لجان، مجموعات عمل، 

اجتماعات ...( بين أصحاب 
المصلحة الرئيسيين في النظام 

اإلحصائي لكل من:

وجود أي استراتيجيات تطوير 
إحصائي، واستراتيجيات 

قطاعية، وخطة تطوير، وخطط 
عمل تتضمن قضايا/إجراءات 

تتعلق باإلحصاءات حول:

أخرى )يتم تحديدها الحقًا(:
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3.  يرجــى وصــف الوضــع الحالــي بالتفصيــل، وال ســيما القيــود والصعوبــات المؤسســية المتعلقــة بإنتــاج 
واســتخدام اإلحصــاءات المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور علــى الطــرق في بلدك:

نظــرة عامــة على المنهجية والجوانــب المفاهيمية
1.  يرجــى وصــف احتياجــات المســتخدمين مــن حيــث اإلحصــاءات المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور على 

الطرق:

احتياجات المستخدمين
الوصفالموضوع

المستخدمون الرئيسيون لإلحصاءات المتعلقة بحجم 
حركة المرور على الطرق

نوع اإلحصائيات والمؤشرات الخاصة بحجم حركة المرور 
المطلوبة من قبل المستخدمين الرئيسيين

ألي غرض تستخدم اإلحصائيات المتعلقة بحجم حركة 
المرور على الطرق: السياسات اإلقليمية أو دون اإلقليمية 

)سيتم تحديدها(/سياسات النقل الوطنية/سالمة الطرق/
إدارة البنية التحتية/سياسات البيئة/أخرى )سيتم تحديدها 

الحقًا(؟

2.  يرجــى تحديــد وتعريــف جميــع المفاهيــم المســتخدمة فــي بلــدك والمتعلقــة باإلحصــاءات حــول حجــم 
حركــة المــرور وذلــك بالتفصيل:

المفاهيم المستعملة
التعريفالمفهوم
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3.  يرجــى تحديــد ووصــف جميــع التصنيفــات المســتخدمة فــي بلــدك والخاصــة باإلحصــاءات المتعلقــة 
بحجــم حركــة المــرور على الطرق:

التصنيفات المستعملة
التعريفالتصنيف )على سبيل المثال: تصنيف المركبات والرحالت ...(

4.  يرجــى تحديــد ووصــف جميــع المعاييــر األخــرى المســتخدمة فــي بلــدك والخاصــة باإلحصاءات 
المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور علــى الطرق:

معايير أخرى
التعريفمعايير أخرى )األطر المفاهيمية، المنهجيات، ....(
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5.  يرجــى اســتيفاء جميــع المعلومــات المطلوبــة فــي الجــدول أدنــاه والمتعلقــة بــكل طريقــة مســتخدمة فــي بلــدك لقيــاس حجم 
حركــة المــرور على الطرق:

الطرق المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق

الطريقة 
المؤسسةالمستعملة

الوصف 
العام 

للمنهجية
مصادر البيانات

اإلحصاءات 
والمؤشرات 

الرئيسية 
المنتجة

التغطية 
)المركبات 

الوطنية، 
المركبات 

األجنبية 
حركة المرور 
على الطرق 

الوعرة 
مشمولة/غير 

مدرجة، ...(

تواتر إنتاج 
البيانات

تعليقات 
أخرى

قراءات عداد 
المسافات 

)فحص 
المركبات(

المسوحات و/
أو التعدادات 

الخاصة باألسر: 
مسوحات 

التنقل/
مسوحات 

المرور الوطنية

المسوح 
األسرية األخرى 
)سيتم تحديدها 

الحقًا(

عدد حركة 
المرور

مشتقة من 
استهالك 

الوقود

مسوحات 
الحدود

حركة المرور 
الداخلية 

والخارجية
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الطرق المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق

الطريقة 
المؤسسةالمستعملة

الوصف 
العام 

للمنهجية
مصادر البيانات

اإلحصاءات 
والمؤشرات 

الرئيسية 
المنتجة

التغطية 
)المركبات 

الوطنية، 
المركبات 

األجنبية 
حركة المرور 
على الطرق 

الوعرة 
مشمولة/غير 

مدرجة، ...(

تواتر إنتاج 
البيانات

تعليقات 
أخرى

مصادر البيانات 
المجمعة )يتم 

تحديدها(

مشتقة أو 
مكملة من 

مصادر وطرق 
بيانات جديدة 

أخرى: البيانات 
الضخمة، 

تصوير األقمار 
االصطناعية، 

ُنُظم 
المعلومات 
الجغرافية، 

أجهزة 
االستشعار، إلخ 
)سيتم تحديدها 

الحقًا(

6.  يرجــى وصــف الوضــع الحالــي بالتفصيــل، وال ســيما القيــود المنهجيــة والصعوبــات المتعلقــة بإنتــاج 
واســتخدام اإلحصــاءات الخاصــة بحجــم حركــة المــرور على الطــرق في بلدك:
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احتياجــات بناء القدرات
يرجــى اقتــراح أهــم األنشــطة واإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل بنــاء القدرات فــي بلدك والتي ستســاعد على 

تحســين قيــاس حجــم حركــة المــرور على الطرق:

أنشطة بناء القدرات
الوصفالموضوع

االحتياجات فيما يتعلق بالجوانب المؤسسية

االحتياجات فيما يتعلق بالجوانب المنهجية

أخرى تعليقات 
المرجــو أال تتــردد فــي إضافــة أي معلومــات أو تعليقــات أخــرى، والتــي لــم يتــم ذكرهــا في األجزاء الســابقة، 

ذات الصلــة باإلحصــاءات المتعلقــة بحجــم حركــة المــرور علــى الطــرق في بلدك:
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