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عودة االهتمام بإحصاءات النقل-1شريحة 

وم عودة االهتمام بإحصاءات النقل إلى العمل االحصائي الذي تق
:  به االسكوا لألسباب التالية

أهمية قطاع النقل وبياناته  :

التكليفات:

دور االسكوا في المنطقة

عنية المجموعة االستشارية المستقلة رفيعة المستوى الم

بالتنمية المستدامة والنقل، 

 للتنمية المستدامة، 2030اجندة

 الدورة الثالثة عشرة للجنة االسكوا لإلحصاء.



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

:قلالعمل الحالي لإلسكوا بشأن بيانات وإحصاءات الن-2شريحة 

ببياناتفيما يتعلقتعمل االسكوا حاليا على عدة محاور 
:وإحصاءات النقل

ل تجميع ونشر البيانات ذات العالقة بالنق
ة؛وبالمؤشرات ذات العالقة بالتنمية المستدام

مسرد المصطلحات والبيانات الوصفية؛

الشراكات؛

التعاون الفني وبناء القدرات.
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سابقاً ااالسكومراجعة وتحديث قاعدة البيانات التي كانت قد أنشأتها -3شريحة 
في مجال النقل

دولة مع اعتبار عام 18األعضاء البالغ عددها بالبلدانمراجعة وتحديث البيانات الخاصة
شملت المراجعة والتجميع والتقويم القطاعات. سنة أساس، ومن المصادر المنشورة2010

:الفرعية للنقل التالية

 مليون مسافر)، الركاب (كم)طول السكك الحديدية العاملة ):السكك الحديديةبالنقل  .
(مليون طن)، الشحن (كم
 ات مجموع المركبات، سيارات الركاب، الشاحن): لسيارات المستخدمةا:الطرقيالنقل

طول الطرق، أسفلت، مرصوفة، غير ( )كم)طول الطرق (والبيك الباصات، غيرها
الوفيات )وعدد الضحايا، عدد حوادث الطرق، عدد الضحايا عدد حوادث الطرق ممهدة، 

(اإلصابات+ 
(محملة، مفرغة)طن 000: ، البضائع في(القادمين والمغادرين)السفن : يالنقل البحر ،

(القادمين والمغادرين)عدد الركاب باأللف 
عدد (محملة، تفريغ)طن : ، البضائع(الوافدون والمغادرون)الطائرات : الحركة الجوية ،

(القادمين والمغادرين)الركاب باأللف 
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صادر نتائج مراجعة وتحديث البيانات باالستناد الى الم-4شريحة 
: المنشورة

:اهم المسائل التي واكبت البيانات التي جمعت قبل ارسال االستبيان

ى وعدم دقتها او توفرها او القدرة علمسائل متعلقة بمصادر البيانات
الحصول عليها

االفتقار إلى البيانات :شمولية البيانات وموثوقيتها وتوقيتها واكتمالها
تقارير انقطاع في العلى مر السنين وعبر القطاعات والقطاعات الفرعية؛

يخ عدم وجود تواريخ لإلبالغ عن التحديثات، وعدم ذكر تواروالمصادر؛
ودورية مراجعة البيانات؛

رنةومواءمة البيانات وقابليتها للمقابالتعريفاتالمسائل المتعلقة  :
ف بسبب عدم ذكر التعارياشكال محل البينيةمقارنة البياناتتعد

المعايير معواالنسجامالضرورية والمنهجية المستخدمة والبيانات الوصفية
.الدولية
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:  الخلفية واالهداف: استبيان االسكوا-5شريحة 

: قامت االسكوا بإعداد االستبيان بهدف

( 2019)امتابعة توصيات الدورة الثالثة عشرة للجنة االحصائية باإلسكو
مؤشرات لبناء القدرات اإلحصائية للدول االعضاء في مجال بيانات النقل و

التنمية المستدامة ذات العالقة؛   
 مواءمة معايير احصاءات النقل في دول االسكوا وباقي دول المنطقة

العربية مع تلك المعمول بها في المجتمع الدولي؛
في الدول توفر وشمولية وموثوقية احصاءات النقلالنهوض ب

؛االعضاء
ير تحسين المقارنة اإلقليمية والدولية إلحصاءات النقل من خالل تطو

داخلي منهجيات ومصطلحات مناسبة لمواءمة اإلحصاءات المتعلقة بالنقل ال
في منطقة اإلسكوا؛

ضاء موقع تفاعلي في المستقبل على اإلنترنت مع الدول األعتطوير
لتجميع إحصاءات النقل؛
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:الخلفية واالهداف: استبيان االسكوا-6شريحة 

ة من حيث الوقوف على وضع تجميع بيانات النقل الداخلي في البلدان العربي
،وليةاالتساق مع المعايير الد، و، والحداثةصداراالمصادر، ودورية إال، وكتمالالوا، ةجودال

انات النقل،لتوفير مؤشرات التنمية المستدامة ذات االرتباط ببيالدولالوقوف على  سعي

الدول العمل بعد استيفاء الردود من الدول االعضاء وتنقيحها والتحقق منها بالتعاون مع
قديم األعضاء على تحليلها ونشرها، وعقد ورش عمل إقليمية ووطنية لبناء القدرات وت

الدعم الفني،

ي التعرف على احتياجات الدول في مجال بناء القدرات واهم التحديات والمشاكل الت
تواجهها الدول العربية واالستفادة من التجارب الناجحة، 

هذا السعي الى وضع برنامج عمل مستقبلي يستجيب الحتياجات الدول االعضاء في
. المجال
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:  هيكلية االستبيان: استبيان االسكوا-7شريحة 

نقطة االرتكاز/ طلب معلومات حول مدلي البيانات،

انات النقل،يتناول آليات انتاج وتوفر واستمرارية واكتمال بي: القسم األول

ويتناول بيانات النقل وخطة التنمية المستدامة، : القسم الثاني

حسب السنوات يتناول بيانات النقل بحسب توفرها واكتمالها ب: القسم الثالث
الجهة وبحسب وسيلة النقل والمصادر والتعريف المعتمد و2005منذ عام 

.  المصدرة لها

 المعتمد مع بحسب التعريففي متن االستبيان معجم للتعابير المستخدمة
ف المستخدم الطلب من الجهة المجيبة تأكيد او تعديل التعبير بحسب التعري

.والمعتمد لديها
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:  ةاهم المسائل والخالصات االولي: استبيان االسكوا-8شريحة 

بلغ عدد الردود التي وردت الى االسكوا من الدول :عدد الردود
ة المملك: ردا من قبل مكاتب اإلحصاء الوطنية من كل من13العربية 

ورية، األردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية الس
، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، دولة فلسطين

دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر 
.العربية، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية

لم توفر جميع الردود هذه المعلومة :معلومات حول مدلي البيانات
.  بالرغم من أهميتها بشأن المتابعة والتحقق من البيانات

تبيان التوصل الى بعض الخالصات األولية حول االقسام الثالثة لالس
:التي هي بحاجة للمتابعة
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:  ولبعض الخالصات األولية حول القسم األ: استبيان االسكوا-9شريحة 
آليات انتاج وتوفر واستمرارية واكتمال بيانات النقل

انتاج يالحظ تعدد في مصادر:آليات انتاج وتوفر واستمرارية واكتمال بيانات النقل

ر قوانين البيانات وتعدد انواع آليات الحصول عليها متراوحة بين كتب رسمية الى توف
.  تنظم تزويد المكتب الوطني لإلحصاء بتلك البيانات

ل تتراوح بين كتب رسمية، او لقاءات تشاورية او عقد ورش عم: أدوات التنسيق
وغيرها،

ت بين تتراوح اإلجابا:استخدام المكتب اإلحصائي الوطني لنظم المعلومات الجغرافية

ات المتعلقة استخدام المكتب اإلحصائي الوطني لنظم المعلومات الجغرافية عند جمع البيان
.بمؤشرات النقل، بما في ذلك البيانات المكانية بين نعم وكال

وعات وجه النشر، فتراوحت بين النشر اإللكتروني والمطببالنسبة ال: وجه النشرا
والنشرات الدورية وغيرها،

خالف لم تحدد العديد من الدول نوع الدعم الفني المطلوب ب:نوع الدعم الفني المطلوب
.  العراق
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بعض الخالصات األولية حول : استبيان االسكوا-10شريحة 
مؤشرات التنمية المستدامة: القسم الثاني

يالحظ ان هناك عددا من الدول ال تتوفر لديها: توفر المؤشرات

، سوريا، اليمن، عمان)المؤشرات وال توجد لديها خطط لتوفيرها 

رات ، كما ان بعضها تتوفر لديها كافة المؤش(فلسطين، الكويت

غير 11.2.1: المغرب)او بعضها ( مصر والعراق والسودان)

،(فبسبب عدم توفر تعريف مناسب للري9.1.1) ، وتونس (متوفر

تنفرد كل من تونس: توفر خطة استراتيجيه لتوفير المؤشر

،والسودان بذلك

ال تشير أي من الدول الى ذلك: توفير مؤشرات بديلة دالة.
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:بعض الخالصات األولية حول القسم الثالث: استبيان االسكوا-11شريحة 

النقل ( 3النقل بالسكك الحديدية، ( 2النقل البري الطرقي، ( 1: توزعت االبواب على

.  التوظيف في قطاع النقل( 6مؤشر النقل متعدد الوسائط، ( 5النقل الجوي، ( 4البحري، 
.وقد شمل النقل الطرقي بيانات تتعلق بالسالمة المرورية

في بعض منها اوعض السمات المشتركة التي تعاني من مسائل تتعلقتبين الشرائج التالية ب
:  ، ويمكن تلخيصها بالتاليفي كلها

توفر البيانات او اكتمالهاالتعاريف المستخدمة

وحدات القياس  مصادر البيانات

عدم اتساق البيانات مع باقي 

البيانات

تباين المعلومة مع المصادر 

المنشورة



Name of 
Country Main Category Sub Category Indicator Name Reason for follow up

Egypt
Road 
Transport

Road Transport Measure 
/Passengers

Number of road transport 
passengers (number) (including cars, 
motorbikes, coaches, buses and 
trolleybuses)

There may be an issue with the unit 
of the input data
Unit should be in thousands but we 
need to confirm
also numbers don’t add up to 
number of passengers on bus

Egypt
Road 
Transport

Road Transport Measure 
/Passengers Busses

There may be an issue with the unit 
of the input data
Unit should be in thousands but we 
need to confirm

Egypt Air Transport Air transport infrastructure Number of main airports
Number of Airports are 20 while in 
publications they sum up to 21

Jordan Air Transport Air transport infrastructure
Total length of tracks coated with 
more than 2,438 m Number is in the single digits

Morocco Air Transport Air transport measure

Passenger air transport - number of 
passengers carried 

number on arrival and on departure 
as well as on transit don’t add up to 
this

Morocco Employment Employment Employment in land transport
Number represents public sector 
employement only

Morocco Employment Employment Employment in air transport
Number represents public sector 
employement only

Qatar
Road 
Transport Road Transport Infrastructure Road Network length Number is less than paved

Qatar
Road 
Transport Road Transport Infrastructure Paved

Number is more than road network 
length

Qatar
Marine 
Transport Measure of maritime transport Vessels, Arrivals  Number exactly similar to departures



Name of 
Country Main Category Sub Category Indicator Name Reason for follow up

Qatar
Marine 
Transport Measure of maritime transport Vessels, Departures Number exactly similart to arrivals

Qatar Air Transport Air transport infrastructure Number of main airports Missing

Qatar Air Transport Air transport infrastructure
Total length of tracks coated with more 
than 2,438 m Missing

Qatar Air Transport Air transport measure Number of Aircrafts-Arrivals Value exactly same as to departures

Qatar Air Transport Air transport measure Number of Aircrafts-Departures Value exactly same as to arrivals

Qatar Air Transport Air transport measure On arrival
Number represents On Arrival in hamad 
international airport only

Qatar Air Transport Air transport measure On departure(intial: non trasnsit)
Number represents On Departure in 
hamad international airport only

Syria Rail Transport Rail Transport Measure
Rail freight traffic in the national territory 
(in tonne-kilometers)

Values seem to be in units not in millions 
as expected

Yemen Road Transport
Road Transport Measure 
/Passengers coaches

They don’t seem to separate coaches and 
busses

Yemen
Marine 
Transport Measure of maritime transport 

Number of sea passengers on arrival and 
departure - sum of arrivals and 
departures (excluding cruises)

Check if the values are in thousands or in 
number of passengers



Name of 
Country Main Category Sub Category Indicator Name Reason for follow up

Yemen Air Transport Air transport measure
Passenger air transport - number of 
passengers carried

Number doesn’t include those in 
transit only arrivals and departures

Yemen
Road 
Transport Road Transport Infrastructure Road Network length Numbers include asphalt only

Yemen
Marine 
Transport Measure of maritime transport 

Total number of arriving and 
departing vessels

Exactly equal to number of arriving 
vessels

Oman
Marine 
Transport Measure of maritime transport 

Number of sea passengers on arrival 
and departure - sum of arrivals and 
departures (excluding cruises)

Not sure if number entered is in 
units or thousands

Oman Air Transport Air transport infrastructure Number of main airports Missing

Oman Air Transport Air transport infrastructure
Total length of tracks coated with 
more than 2,438 m Missing

Oman Air Transport Air transport measure
Total Number of Aircrafts-Arrivals 
and Departures

Value does not match sum of 
"Number of Aircrafts-Arrivals" and 
"Number of Aircrafts-Departures"

Oman Air Transport Air transport measure
Passenger air transport - number of 
passengers carried

minor mismatch between arrivals 
departures and in transit and the 
number of passengers carried

Sudan
Road 
Transport Road Transport Infrastructure Other routes طرق مقترحة للدراسة والتصميم

Sudan
Road 
Transport Road Transport Infrastructure Asphelt

The scale of the value is different 
from the one required



Name of 
Country Main Category Sub Category Indicator Name Reason for follow up

Sudan Road Transport Road Transport Infrastructure Paved
The scale of the value is different from 
the one required

Sudan Road Transport Road Transport Infrastructure Not paved
The scale of the value is different from 
the one required

Sudan Road Transport
Road Transport Measure 
/Passengers

Number of road transport passengers 
(number) (including cars, motorbikes, 
coaches, buses and trolleybuses)

The scale of the value is different from 
the one required

Sudan Rail Transport Rail Transport Equipment Total number of locomotives

Number of passenger vehicles and 
number of freight wagons are more 
than the total of both

Sudan Rail Transport Rail Transport Measure
Passenger rail traffic in the national 
territory (number of passengers)

The Scale of the values seems to 
change in 2013

Sudan Rail Transport Rail Transport Measure
Rail freight traffic in the national 
territory (in tonne-kilometers)

They have the value in Tonne
Kilometers but they don’t have it in 
Tonnes

Sudan
Marine 
Transport Measure of maritime transport 

Number of sea passengers on arrival 
and departure - sum of arrivals and 
departures (excluding cruises)

Some values differ slightly between 
official publications and survey: 2011 
survey has 226 and publication has 
230

Sudan Air Transport Air transport measure
Passenger air transport - number of 
passengers carried

Value seems inflated. Also on arrival 
and on departure and in transit don’t 
add up to the total for the first year

Sudan Air Transport Air transport measure

Quantity of air cargo and mail 
transported - sum of the quantity on 
arrival and departure Values for 2011 seem off

Sudan Employment Employment Employment in Railway transport Values are incorrect
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: المضي قدما--16شريحة 

:  سنعمل خالل وبعد الورشة مع الدول األعضاء المعنية على

 يانات تذليل العقبات التي تعيق استكمال البالتعاون مع الدول بهدف

عريفات العمل على متابعة التحقق من البيانات ومن مصادرها وتوحيد الت
،والمصطلحات

قةالسعي الى الوصول الى تأسيس قاعدة بيانات للنقل لدول المنط ،

المنظمات السعي الى توفير اطر للتعاون مع المكاتب والهيئات الوطنية و
اإلقليمية الوطنية للتعاون في مجال بيانات النقل
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شكرا


