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  تقرير
  المستدامة  التنمية ومؤشرات العمل اإلقليمية حول تطوير إحصاءات النقل ورشة

 الصلة بالنقل في البلدان العربية ذات
  

    2019سبتمبر / أيلول 18 -16بيت األمم المتحدة: ، لبنان بيروت،
  
  

 
العمل  معالي السيدة ريا الحسن، وزيرة الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، تم افتتاح ورشةكريمة من برعاية 

، والتي انعقدت الصلة بالنقل في البلدان العربية المستدامة ذات التنمية ومؤشرات اإلقليمية األولى حول تطوير إحصاءات النقل
وقد جرى عقد الورشة . 2019سبتمبر /أيلول - 1618مهورية اللبنانية خالل الفترة في بيت األمم المتحدة بمدينة بيروت بالج

بتنظيم مشترك من قبل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلقليمية 
  ). AITRSاإلحصائية (

  
فيها على أهمية توفر بيانات ومؤشرات النقل والسيما تلك  تافتتاحية ركزالوزيرة بإلقاء كلمة السيدة معالي  وقامت

في المرحلة  سعي الوزارةوأشارت الى المتعلقة بالسالمة المرورية، التي تعين في وضع الخطط والسياسات المبنية على األدلة. 
داعية الى انشاء المرصد  ،ومستدامة ومحدثةالمقبلة إلى تفعيل انظمة تجميع المعلومات وإطالق ادخال البيانات بطرق نظامية 

كما اكدت على سعي الوزارة على تفعيل التعاون والتنسيق في تجميع يخص السالمة المرورية.  السير فيماالوطني لحوادث 
بهدف تعزيز  واالسكوا،وكذلك مع منظمات االمم المتحدة  البيانات وتحليلها، مع الهيئات البحثية واالكاديمية والقطاع الخاص،

  . القدرات اإلحصائية في دول المنطقة، واستثمارها لتطوير قطاع النقل تحقيقاً ألهداف التنمية المستدامة
  

فيها الى  أشارت روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، كلمة والقت الدكتورة
ومؤشرات التنمية المستدامة.  الى تطوير االحصاءات في المنطقة العربية بما فيها احصاءات النقلاستراتيجية االسكوا التي ترمي 

ضرورة  أصبح، لم يعد خيارا، بل النقل والسيما في مجال السالمة المروريةاحصاءات تطوير قواعد بيانات وواعتبرت ان 
المنطقِة العربية، أال وهي  ثروٍة فيلضماِن تمتُّعِ اإلنساِن بالحّقِ في الحياة، وِلحمايِة أغلى والمستدامة،  لتحقيق أهداف التنمية

المرور في  حوادثفيات واالصابات الناجمة عن ولخفض عدد الاقليمية  وتنفيذ استراتيجيةودعت الى العمل معا لوضع  الشباب.
  . ظمةتمنو الدول العربية ترتكز الى قاعدة بيانات محدثة ومحققة

  
يوراي  ) والسيدAITRS( -لمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةالمدير العام ل، السيد الهادي السعيدي القىو   

تين رحبا فيها بالمشاركين كلملجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، اإلحصاء بمدير شعبة  ريتشان،
بالتعاون المثمر ما اشادا الى الورشة ومع الدعوة المرتفع ب وتجاالأهمية الموضوعات المدرجة في برنامج عملها، وعاليا وثمنا 

مشاركا بما فيهم  خمسينوكان قد شارك في اعمال الورشة أكثر من . بورشة العمل المشاركةتعدد الجهات بو بين االسكوا والمعهد
وزارات النقل عدد هام من مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان العربية والذي يزيد عن ستة عشر باإلضافة الى عدد من ممثلي 

 -وعدد من الخبراء واألكاديميين وشركات القطاع الخاصمنظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلقليمية، والداخلية و
 والسيما تلك التي تعمل في مجاالت تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالنقل. (مرفق الئحة بأسماء المشاركين بورشة العمل)

  

AITRS 



2 
 

إلى تحسين إنتاج ونشر اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية  االسكوا والمعهد سعى إطارورشة العمل في  عقد جرىو   
لتعزيز نظمها اإلحصائية الوطنية وذلك  العربيةالدعم للبلدان  ديمهماتقوواالقتصادية ذات النوعية العالية في المنطقة العربية، 

بمهام التنسيق اإلقليمي بين شعبة اإلحصاءات في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم  االسكوا باإلضافة الى قيام
انعقاد الورشة في متابعة لتوصيات لجنة االسكوا أتي يكما  .المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية والدول األعضاء

قد دعت االسكوا الى التركيز على قطاعات إحصائية جديدة ، 2019ع عام في دورتها الثالثة عشرة، والمنعقدة في مطللإلحصاء 
تعزيز التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة  علىاالسكوا والمعهد كل من  لوتعم.  ذات أولوية للدول االعضاء، من ضمنها النقل

لتنفيذ ذاك وكذلك في  وسيلة الجيدة توفير البيانات واإلحصاءات وتعتبران انبهدف تحقيق الرفاه االقتصادي والتنمية االجتماعية. 
  لألمم المتحدة.  2030 مساعدة الدول في رصد التقدم المحرز في تنفيذ اهداف خطة

  
 . المستدامة ذات العالقة التنميةذات العالقة ببيانات النقل ومؤشرات إلقليمية عددا من الموضوعات ورشة العمل ا تتناول

المعايير والمنهجيات والتصانيف اإلحصائية واألطر القانونية الناظمة  تتناولتسعة محاور رئيسية   علىالموضوعات توزعت و
 وقابليتها للمقارنة واتساقها واكتمالهاالتنمية المستدامة ذات العالقة بالنقل؛ وتوفر البيانات  لتوفير إحصاءات النقل؛ ومؤشرات

نولوجيا الحديثة كمصادر لبيانات بديلة ومكملة؛ وسيلة النقل في البلدان العربية؛ واستخدامات التك بحسبمن صحتها  والتحقق
 المضي قدما مؤشرات النقل: الشراكات والتقييم والموائمة؛ كما جري عقد حلقة نقاش حول بشأن والعالمية والمنظورات اإلقليمية

دول اعمال الورشة ومرفق بيان بجوتقويم احتياجات الدول في بناء القدرات.  في جمع البيانات ونشرها في المنطقة العربية،
عدد من الخبراء من منظمات االمم المتحدة ومنظمات وقد قام ت ومقدمي المداخالت والعروض. بحسب الجلسات والموضوعا

اقليمية ومكاتب االحصاء الوطنية وهيئات وطنية واقليمية وشركات قطاع خاص والجامعات، بتقديم عروض موزعة بحسب 
وكانت االسكوا في إطار إستكمال قاعدة البيانات المتوفرة لديها قد اعدت استبيانا قبيل . والموضوعاتجلسات جدول االعمال 

استيفاء المعلومات حول وضع تجميع بيانات النقل ونشرها في بلدان المنطقة، والوقوف على مصادرها  العمل بهدفانعقاد ورشة 
لى إتساق طرق تجميعها مع المعايير الدولية.  وتم في الورشة استعراض ودورية إصدارها وحداثتها، وإ واكتمالهاومدى جودتها 

ومناقشة أهم نتائج الردور التي حصلت عليها من الدول العربية وبحسب وسائل النقل والموضوعات التي تناولها االستبيان مع 
عدد من الجلسات  اإلطارعقد في هذا شرات.  وأبرز الثغرات والتحديات التي تواجه البلدان في انتاج البيانات والمؤ محاولة تبيان
االستبيان ونتائجه موزعة بحسب الموضوعات الردود على في  تبحث -المرفق  وكما هو مبين في برنامج العمل-في الورشة 

 . البلدان المشاركة عدد من القطرية من قبل كما جرى تقديم عدد من العروضووسيلة النقل. 
  

والنقاشات التي أثيرت حولها عدد هام من التوصيات الموجهة والمداخالت  - 35والتي بلغت - المقدمةنتج عن العروض 
أيام برنامج العمل والتوصيات ب سيمكن الرجوع الى العروض المقدمة بحو .والمعهدى سكرتاريا االسكوا(االسكوا) الى البلدان وال

  : لإلسكوا على الرابط التالي وكذلك الوثائق الخاصة بورشة العمل المضمنة في كل منها
-and-statistics-ransportt-development-workshop-https://www.unescwa.org/events/regional

sustainable-related-transport 
 

  العمل:ورشة الرئيسية ل حاورمالموزعة بحسب  وفيما يلي تلخيص الهم التوجهات والتوصيات
 

  : التالية باألمورلدول العربية بامكاتب االحصاء توصية 
  
 :القانونية الناظمة لتوفير إحصاءات النقلالمعايير والمنهجيات والتصانيف اإلحصائية واألطر  .1

 
 المعتمدة مع تلك المعمول بها والرموز واالستبيانات  والمصطلحات المنهجيات والتصانيفواتساق  موائمةالسعي ل

   ات العابرة للدول بشكل سلس وسليم. عزز القدرة على اجراء المقارني، بما وإقليميادوليا 
 
 النقل وسائط لمختلف وتدفقاته ومعداته للنقل األساسية الهياكل عن مفصلة العمل على توفير إحصاءات، 

 
 
  بديلةات ر، والعمل على توفير مؤشرصدهه والى ما يراد قياس باالستناد الداللةذات النقل اختيار مؤشرات (proxy 

indicators)  ما هو عدم تناسب األصيل مع لاو  قياسهصيل او لعدم القدرة على األاالفتقاد الى المؤشر حال في
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وتوضيح المنهجية  البديل دعت اعتمادستا التي الوافرة الشروحاتتوفير على  مع العملالمعنية، قائم في الدولة 
 ،انتاجهفي  التي اتبعت

 
  إلنتاج البيانات وتبادلها واصدارها ونشرهاالناظمة واألدوات اإلجرائية توفير األطر القانونية .  

 
 المنتجة للبيانات والمكاتب الوطنية والهيئات ما بين الوزارات واألجهزة  الطوعي او المقونن تفعيل التنسيق

 ،حديثةو دثةحدورية ومنتظمة ومحققة ومنقل بما يوفر بيانات  لإلحصاء
  
   في ن جودة ونوعية البيانات ويساإلحصاء الوطنية في محال اصدار بيانات النقل وتحرفع قدرات وإمكانات أنظمة

 ،التنمية المستدامة ذات العالقة بالنقلوال سيما تلك ذات العالقة بمؤشرات انتاج ال
 

 المنهجيات  على تحسينات وإدخال ،المواءمةحيث من  البيانات نوعية وتحسين اإلحصائية النظم قدرة تعزيز
كل بلد توضح اليات انتاج احصاءات النقل والجهات اإلحصائية في  ممارساتلل مدونةوضع و واالجراءات،

 كافة،وفي البلدان العربية  ،اصدارها ونشرهاعن انتاجها و المسؤولة
 

 والسيما  المستخدمين منموعة مج ألوسع ووضوحها ومؤشرات النقل بيانات توافر ضمانتوفير االليات الالزمة ل
أجهزة التخطيط وواضعي من قبل  األدلة على والسياسات القائمة القرارات اتخاذ الخاص وتعزيزوالقطاع  لألكاديميا
  ،السياسات

 
  والسعي كذلك الى توفير االليات  ،ودولياالسعي لتوفير معجم للمصطلحات ومقاربتها مع تلك المعمول بها إقليميا

 بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية غير المنظمطاع النقل عن ق والتقديرات المناسبة ة لتوفير البياناتبالمناس
وتمييزه عن  ، وباللغة العربية كذلك،مصطلحات والتصنيفاتانات وتوضيح اليالمنهجيات لتجميع الب المخولة بوضع

  الخاص.دار من قبل القطاع مالنقل المملوك او ال
  
  
  ة: السالمة المروريو وإنتاج البيانات والمؤشرات ذات العالقة بالنقل استبيان اإلسكوا .2

  
  وفرة مع تعاريف المصطلحات الم اتساقهاالتأكد من كمالها وستوا بيانالمطلوبة في االستر البيانات يتوفالسعي الى

والتحقق من صحتها بحسب إقليميا ودوليا قابليتها للمقارنة والتأكد من  تلك المعتمدة دولياو االسكوا في متن استبيان
  ،النقللبيانات إقليمية وبالتعاون مع االسكوا، بما يفسح المجال في خلق قاعدة  ،وسيلة النقل

 
 للجهات للمواطنين وصناع القرار ووتوفيرها  والمؤشرات بشكل دوري ومنتظم ونشر البيانات السعي إلصدار

 ، اإلقليمية والدولية
 

 األساسية الهياكل عن مفصلة إحصاءاتوالدولية إلصدار اإلقليمية الوطنية و والمنظمات تفعيل التعاون مع الجهات 
 ةإداريسجالت تصدر وبشكل دوري ومنتظم والسيما تلك البيانات التي  النقل وسائط لمختلف وتدفقاته ومعداته للنقل

وسائل باستخدام االعتماد على السجالت اإلدارية الى واالنتقال التدريجي  ،وليست بحاجة إلجراء مسوح دورية
  ،كان ذلك ممكنا كلماو، واالنتقال النقل وحجم بديلة ومكملة لقياس تدفقات

 
  المعارف الدروس الناجحة وتعزيز التعاون اإلقليمي في تبادل ومن التجارب واإلقليمية الثنائية تعزيز االستفادة

 ، صاءات ومؤشرات النقلحفي انتاج ابين مكاتب اإلحصاء الوطنية  والحلول فيمات الخبراوالتجارب و
 

  بالموارد النقل ومؤشرات إحصاءات إنتاج في المشاركة والوكاالت والوزارات الوطنية اإلحصاءات مكاتبرفد 
 إنتاج حكمت الذي الحوكمة أنظمة وتعزيز النقل ومؤشرات بيانات إلنتاج الالزمة البشرية والكفاءات والقدرات

 جمع في عليها المتفق والتصنيفات واآلليات المنهجيات من بمجموعة تسترشدو وشفافة متسقة بطريقة النقل بيانات
 ،ونشرها البيانات
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 بالتعاون مع االسكوا وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية  انشاء مراصد وطنية للسالمة المرورية السعي الى

انتاج الوطنية صد اعلى ان تكون مهمة المر المرورية،صندوق األمم المتحدة االئتماني للسالمة ئل ووالم بما فيها
مع االسكوا ألنشاء تعاون ، والوتحليلها ةموثوقة عن السالمة المرورية على الصعد الوطنيمفصلة و قواعد بيانات

انشاء يوفرها يمكن ان الفرصة التمويلية التي لك الى االستفادة من كذ. والسعي للسالمة المروريةالمرصد اإلقليمي 
ها من ريصندوق األمم المتحدة االئتماني للسالمة المرورية في إقامة المراصد الوطنية للسالمة المرورية او غ

السالمة المرورية في الدول اوضاع  وضع وتطور تعزز إمكانيات رصدان  من شأنهاالتي  والمشاريع االليات
التنمية  وغايات بما يتماشى مع اهدافالوفيات والجرحى حوادث السير، وعلى خفض اعداد  والقدرةالعربية 

 المستدامة. 
 

 : استخدامات مصادر بديلة او مكملة لبيانات النقل: الحماية على الطرق كحالة دراسية .3
 
  كاتب اإلحصاء مالسعي الجاد والمستمر ل النقل،تلك المواكبة لقطاع وال سيما  التكنولوجيةفي ظل تسارع التطورات

وما تنتجه التعرف على التكنولوجيات الحديثة بعنية بإنتاج بيانات النقل مالوزارات والهيئات الوطنية الالوطنية و
للبيانات والتي  ليديةقلمصادر التبيانات مكملة او بديلة لمن االستقاء منها ما يمكن  وأنية، وتبينمن بيانات ضخمة 

والسيما  ةانيوحديثة لة انتاج بيانات وادوفي  لالتحليالتعمق في في وفي استكمال قواعد البيانات  ان تعينمن شأنها 
 ،في مجال السالمة المرورية

  
  الوزارات والهيئات العاملة في وتم تشكيلها من مكاتب االحصاء الوطنية، ي واقليمية طنيةلجان و إلنشاءالسعي

ف قطاع الخاص بهداالبحاث وال وتحليل احصاءات ومؤشرات النقل مع خبراء من الجامعات ومراكز مجال انتاج
تنتجه  مما االستفادة وإمكانياتوسائل نظر في وال النقل،مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة المواكبة لقطاع 

   ،في توفير االدلة وابحاث ةمن بيانات ضخم
 

  العالم أنحاء جميع من المتوفرة التجارب والبحوث ثروةمن  واالستفادةالى االطالع  اإلطارالسعي في نفس 
في  تعزيز التعاون مع مراكز األبحاث والجامعات والقطاع الخاصالى والسعي انهم. بلد مع تكييفها مع واالقليمية

المعايير  منتظم ويعتمدمستقبال تضمن استمرار تدفق البيانات بشكل هذا المجال مع العمل على توفير اطر منظمة 
  ،كلفال وبأقل الدولية

 
  وية لتحليل أماكن االزدحام في المحافظات بعد يالفلسطينية باستخدام بيانات االتصاالت الخلاالستفادة من التجربة

 ،الفلسطيني اإلحصاءمكتب  ان يتم المواقفة عليها من
 

 
 : الشراكات والتقييم والموائمة .4

 
 مؤشرات التنمية المستدامة اءات النقل وصالمعنية بإنتاج اح تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية

بهدف العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية  والمعهدوالسيما مع االسكوا وجامعة الدول العربية  ذات العالقة بالنقل
في كافة البلدان العربية وعلى الصعيد  حدثة وحديثة ومستدامةموثوقة ومحققة وم بيانات ومؤشراتانشاء قواعد 

 ،باقي الدوليسهل مقارنتها مع و اإلقليمي،
 
 دولية واإلقليمية والسيما تلك المعنية بوضع السعي للحصول على الدعم الفني لرفع القدرات من المنظمات ال

 المعايير، والتصانيف، 
 

  
  الجهود للسالمة المرورية في دعم األمم المتحدة االئتماني  يوفره صندوقمكن ان يالسعي لالستفادة من الدعم الذي

 الناتجة عن حوادث السير،  واالصابات الوطنية في خفض الوفيات
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 والبلديات الخاص والقطاع البحوث ومراكز الجامعات مع الشراكات وتعزيز إقامة.   
 

       االسكوا  -المضي قدما في جمع البيانات ونشرها في المنطقة العربية، وتقويم احتياجاتها في مجال بناء القدرات  .5
  : كمركز إقليمي لجمع بيانات النقل للمنطقة العربية

  
  : الىالعربي للتدريب والبحوث االحصائية دعوة االسكوا والمعهد 

 
مكاتب اإلحصاء وتقويتها في التعّرف على الفجوات اإلحصائية، وفي تجميع لوفير الدعم تلتعاون في اواصلة م 

وتصنيف وتحليل بيانات النقل، ومتابعتها لإلبالغ الدوري عن بيانات ومؤشرات مختارة مع التركيز على المؤشرات 
  ،ذات العالقة بأهداف التنمية المستدامة

 
لضمان اتساق وموائمة منهجيات تجميع البيانات ونشرها مع تلك عزيز التعاون مع الشركاء اإلقليميين والوطنيين ت 

المعايير والتصنيفات المعمول بها إقليميا ودوليا والتعرف على أخر التحديثات واالضافات واالصدارات في هذا 
المتحدة المجال، والسيما من خالل مواكبة اجتماعات الفرقة العاملة المعنية بإحصاءات النقل التابعة للجنة األمم 

 البيانات ونشر وجمع ،االقتصادية ألوروبا التي تتناول وضع منهجيات ومصطلحات مناسبة لمواءمة اإلحصاءات
 

عوة االسكوا الى المتابعة مع الدول العربية في استكمال بيانات االستبيان الذي كانت قد عممته في نيسان / ابريل د 
الحقا على بوابة االسكوا االلكترونية، وان تحرص على المتابعة الحقا والتحقق من الردود بهدف إصدارها  2019

 ،مع الدول بهدف انتظام دورية اصدار البيانات وتحديثها سنويا
 

لعمل على تعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية والوطنية في مجال إحصاءات النقل بما يساهم في رفع القدرات ا 
ك المعمول بها دوليا والسعي الى مراجعة معجم المصطلحات باللغة العربية بما وموائمة المنهجيات المعتمدة مع تل

 ، يتوافق مع المعايير الدولية وتوحيد المصطلحات المستخدمة في الدول العربية وتوضيح دالالتها
 

بما فيها  لبيانات النقل مكملةوستخدامات مصادر بديلة ااالسكوا في مجال  تابعة العمل الذي كانت قد باشرت بهم 
والتوسع في الفريق الذي كانت قد أنشأته بغرض التعرف على ما تنتجه التكنولوجيا الحديثة  ،الطرقعلى  الحماية

من بيانات ضخمة وأدوات حديثة للتحليل والتعرف كذلك على االمكانيات المصاحبة التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة 
والمؤشرات وفي وضع سياسات مبنية  في توفير مصادر مكملة او بديلة لبيانات النقل تساهم في تعزيز البيانات

 ، على األدلة
 

وفير الدعم الفني للدول األعضاء في انشاء مراصد وطنية للسالمة المرورية وفي توفير األطر واآلليات اإلجرائية ت 
 وباالتساق، الوطنيالمناسبة التي تضمن انتظام عملها في تنسيق اصدار مؤشرات السالمة المرورية على الصعيد 

 نشاء مرصد إقليمي للسالمة المرورية.العمل إل ومتابعة، الدوليةمستويات مع ال
 


