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السياق

للدوللالزماالدعموتقديم،العربيةالمنطقةفيالجودةعاليةواقتصاديةاجتماعيةإحصاءاتونشرإنتاجلتحسيناإلسكواسعي●

.2030أجندةتنفيذمتطلباتوتلبيةالوطنيةاإلحصائيةأنظمتهالتعزيزالعربية

علىالمرورةحركبحجمالمتعلقةلإلحصاءاتإنتاجهافياألعضاءالدولتعتمدهاالتيالمنهجياتوتبسيطتحديدإلىاإلسكواهدف●

.الدوليةوالمنهجياتالمعاييرمعالمنهجياتهذهتوافقضمانمع،الطرق

حولاإلقليميةالعملوورشة،(2019يناير)عشرةالثالثةدورتهافياإلسكوافياإلحصاءلجنةمنكلتوصياتمتابعةإطارفي●

اإلسكواأمانةمنطلبتالتي،.(2019سبتمبر)العربيةالدولفيبالنقلالمتعلقةالمستدامةالتنميةومؤشراتالنقلإحصاءاتتطوير

المتعلقةمنهجيةالالقضاياعلىوالتركيز،النقلذلكفيبما،األعضاءللدولاألولويةذاتالجديدةاإلحصائيةالقطاعاتعلىالتركيز

.الطرقبإحصاءات



السياق

المناسبةتاإلحصاءاتوفروالتي،الطرقعلىالمرورحركةحجمفياالتجاهاتترصدالتياإلحصائيةللمعلوماتكبيرةحاجةهناك●

.الدوليةالمعاييرمعمواءمتهامعالوطنيةالمستوياتعلىالعربيةالدولفياألدلةعلىالمبنيوالتخطيطللسياسات

إلىافةباإلض،تستخدموالتي،األعضاءالدولبهاتقومالتيالمرورحركةحجمحولالموثوقةاإلحصاءاتعلىمتزايدطلبهناك●

السالمةالمكاني،التخطيطوالنقل،المرورإدارة،والتخطيطالتحتيةالبنيةإدارةفي،والدوليالوطنيالمستويينعلىالسياساتصنع

.أخرىأموربينمنالبيئيةوالقضاياالطرق،على



السياق

نقلردمجالصعبمنتجعلخصائصلهاالعربيةالدولفياإلحصائيةواألنظمةالطرقعلىالمرورأنظمةمنكالاًبأناإلقرار●

.(لطرقاعلىالمرورحركةإلحصاءاتاألوروبيالدليلمثل)أخرىسياقاتفيتطويرهاتمالتياإلحصائيةواألدواتالمنهجيات

.البياناتتوافرعلىاعتماداا،الطرقعلىالمرورحركةحجمعناإلحصاءاتلتجميعمختلفةمنهجياتتُستخدم●

اإلسكوابلدانفيالمستخدمةالمختلفةوالمنهجياتاألساليبتحديدالمهممن●

، إلبراز أفضل الممارسات وتحسين المنهجيات المستخدمة

للتأكد من أنها تتماشى مع المعايير واألساليب الدولية ، و

لالطالع على األساليب والوسائل التكنولوجية الجديدة التي يمكن استخدامها وخاصة في أوقات الجوائح والصراعات واألزمات.

.العربيةالدولفيالبريالنقلوأنظمةاإلحصائيةاألنظمةخصوصياتاالعتباربعيناألخذوجبثمومن●

ضرورة إنتاج دليل إقليمي خاص حول اإلحصائيات المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق



.....أوال

لمروراحركةحجمفياالتجاهاتلرصد(الدوليالمستوىعلىللمقارنةالقابلة)اإلحصائيةالمعلوماتعلىوالطلبالحاجةإن●

نطاقىعلبهمعترفأمر،والدوليالوطنيالمستويينعلىالطرقعلىالسالمةسياساتوكذلك،العامالنقللدعم،الطرقعلى

.واسع

عنموثوقةاتإحصاءعلىللحصولطلباتنشوءإلى،الخاصةالسياراتوخاصة،الفرديةالنقللوسائلالمتزايداالستخداميؤدي●

.المركباتبواسطةالمرورحركةحجم

.الغرضهذالالمخصصةوالمواردالمتاحةالبياناتعلىاعتماداا،مختلفةمنهجياتأساسعلىحالياااإلحصاءاتهذهتجميعيتم●

:بالدليلهذايقومأنالمتوقعمن●

o و( كالمفاهيم والتعاريف والتصنيفات وما إلى ذل)تبسيط عرض المنهجيات الحالية إلحصاءات حول حجم حركة المرور على الطرق

oائية للدول استكشاف السبل العملية وأفضل الممارسات لجمع البيانات عن حجم حركة المرور على الطرق التي تتوافق مع النظم اإلحص
.العربية ، ال سيما من حيث الموارد ، وتكون متوافقة مع المعايير الدولية

oالستكشاف مصادر البيانات المحتملة األخرى.

،تخدمةالمسوالتكنولوجيا،المرورحركةمراقبةفيالمستخدمةالحاليةالمنهجياتبمعرفةاإلقليميةاإلرشاداتهذهستسمح●

.اإلسكوامنطقةفيالوضععلىعامةونظرةوالمسوحات،



المنهجية المستخدمة

الممارساتوأفضلدوليااالمتبعةواألساليبوالمنهجياتالمفاهيمحولاألدبياتمراجعة●

.الراهنالوضعحولاستبيان:مراعاتهايجبالتيالممارساتوأفضلالخصائصتحديدأجلمنالعربيةالدولمعالتشاور●

الواردةاإلجاباتوتوضيبجمع●

اإلقليميةالعملورشةفيالمشاركة●

اإلقليميللدليلاألولىالمسودةتطوير●

اإلقليميالدليلمنالنهائيةالنسخةإصدار●

اإلسكوامنطقةفيالحاليةوالتجاربالممارساتوعلى(وعالميةأوروبية)مختلفةمراجععلىالمحتوىيعتمد.



خطة الدليل اإلقليمي

لخص تنفيذيم

مقدمة ونطاق الدليل اإلرشادي اإلقليمي

نظرة عامة على الجانب المؤسسي
نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية:

oاحتياجات المستخدمين
oطرق جمع البيانات

تقدير التدفق السنوي لحركة المرور وحجم الحركة

التجارب الوطنية من منطقة اإلسكوا ، وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة

احتياجات بناء القدرات والتوصيات
المرفقات



نظرة عامة على محتوى الدليل اإلرشادي اإلقليمي



المقدمة

اإلقليميالدليلهذاتطويرأهميةمدىما●

اإلسكوامنطقةفيالطرقعلىالمرورحركةحجمعناإلحصاءاتإنتاجتعزيزفيمفيداسيكونكيف●

ااإلسكومنطقةفيبالوضعيتعلقفيماالدليلهذاإطارفيمناقشتهاستتمالتيالرئيسيةالعناصرأوالقضايا●

اإلقليميالدليللهذاالرئيسيونوالمستخدمونالمستفيدون●



نطاق الدليل اإلقليمي

النقل على الطرق

الحوادث

حركة المرور

بنية تحتية

(المركبات)معدات النقل 

الشركات واالستثمار والصيانة

قياس النقل

لطرقاستهالك الطاقة، تنقل الركاب، األثر البيئي للنقل على ا: باإلضافة إلى



نطاق الدليل اإلقليمي

الطرقعلىالمرورحركةحجمعنالبياناتجمعفيالمستخدمةبالمنهجياتالدليلهذايتعلق●

ادإعدعلىمساعدتهاأوالطرقعلىالمرورحركةعنالحاليةإحصاءاتهاتحسينعلىالبلدانلمساعدةكوسيلةالدليلنطاق●

.الطرقعلىالمرورحركةعنجديدةإحصاءات

مشاكلعلىلبللتغالممكنةالسبلإلىيتطرقوأن،المختلفةبالمنهجياتالمرتبطةوالمشكالتالمزاياإلىالدليليشيرأنيجب●

.العربيةالبلدانفيملهمةملموسةأمثلةعنواإلبالغالتطبيقيةبالمنهجيةتتعلقمحددة

مستوىالعلىالطرقعلىالمرورحركةحجمعنإحصاءاتإنتاجفيالعربيةالدوللمساعدةعمليةأداةيكونأنإلىالدليليهدف●

.الوطني

،الطرقعلىرالمرو:البريالنقلقطاعفيللبلدانالوطنيةواالستراتيجياتللسياساترئيسيةكمدخالتاإلحصائياتهذهتعمل●

....واألمن،وإدارتهاالتحتيةالبنيةوتخطيط

تخداماسحولمعلوماتيوفرالركابونقلالبضائعنقلقياسألن.مباشرةالدليلهذانطاقضمنليسالنقلقياسإحصاءات●

.السيارة



نظرة عامة على الجانب المؤسسي

ألنظمةا،المعنيةوالمنظماتالمؤسسات:الوطنيالمستوىعلىخاصةالطرقيوالمرورعامبشكلالطرقيالنقلقطاعيحكمالذياإلطار●

المؤسساتبينالعالقات،المجالهذاوتنظيمتحكمالتيوالقوانين

خاصبشكلالوطنيالمستوىعلىالمروروحركةعامبشكلالبريالنقللقطاعاإلحصائيالنظاميحكمالذياإلطار●

اإلسكوامنطقةفيالطرقعلىالمرورحركةحجمحولاإلحصاءاتواستخدامبإنتاجالمتعلقةالمؤسسيةوالصعوباتالقيود●



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

من يستخدم اإلحصائيات ونوع البيانات المقدمة وألي أغراض: احتياجات المستخدمين

الطرق المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق: طرق جمع البيانات



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

احتياجات المستخدمين

:أغراضوأليالمقدمةالبياناتونوعاإلحصائياتيستخدممن●

العربيةالمنطقةفيالمشتركةالنقلسياسة1.

الوطنيةالنقلسياسات2.

الطرقعلىالسالمة3.

التحتيةالبنيةإدارة4.

البيئيةالسياسات5.

.……:آخر6.



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

احتياجات المستخدمين

المعروفينالبياناتمستخدميقائمة●

oالوزارات

o (اإلحصاءات البيئية ، حسابات الطاقة ، إلخ)المستخدمون الداخليون للمكاتب اإلحصائية

oالسلطات اإلقليمية والمحلية

oسلطات الطرق

o لجنة األمم المتحدة اإلسكوا ، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ، بنك التنمية األفريقي ، البنك الدولي ، المفوضية األوروبية)المنظمات الدولية ،
(المنطقة االقتصادية األوروبية،(CETMO)مركز دراسات النقل لغرب البحر األبيض المتوسط االقتصادية ألوروبا ،

o (المعاهد والجامعات العامة أو الخاصة ، إلخ)معاهد البحث.

oصناعة المركبات

oشركات السيارات

oشركات التأمين

oصناعة بناء الطرق

oمنظمات السالمة

oجمعيات نقل البضائع

oجمعيات النقل الخاص



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

احتياجات المستخدمين

المرورحركةاتبيانعلىبناءًاوالتوقعات،المرورحركةوتقديرات،المرورحركةبياناتجمعبهاوالتنبؤالحركةتقديريتضمن●

.التاريخية

.المحليةوالسلطاتوالتخطيطالنقلإداراتقبلمنغالباالعمليةهذهتتم●

الحكوميةوالسلطاتوالهيئات،التخطيطوإدارة،النقلإلداراتوالبرمجةوالتصميمالتخطيطوظائفلدعمالبياناتتُستخدم●

.المحلية

؛المشروعبدائللتحلي؛النقلوبرامجخططلتطويربهاوالتنبؤوتقديرهاالمرورحركةبياناتجمعنتائجالنقلمحترفويستخدم●

.المشاريعواختيار؛والرصفوالتقاطعللطريقالهندسيالتصميمإعداد؛كاملةبيئيةتحليالت



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

طرق جمع البيانات

:يليما،المثالسبيلعلى،البياناتجمعبرامجتتضمنأنيجب●

o التسجيل االوتوماتيكي لبيانات حجم حركة المرور

oتسجيل بيانات حركة المرور التراكمي

oبيانات حركة المرور من خالل نظام مراقبة أداء الطرق السريعة

oبرنامج العد خمس سنوات

oبيانات تصنيف السيارة

oبيانات وزن الشاحنة أثناء الحركة

oبيانات سرعة السيارة

oبيانات حركة المرور على الحدود



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

طرق جمع البيانات

رقالطعلىالمرورحركةتقديريمكن:الطرقعلىالمرورحركةعناإلحصاءاتلتجميعالمنهجياتمنعامةأنواعأربعةتوجد●

:علىبناءًا

oهناك حاجة وبالتالي ، ستكون. سوف تغطي فقط المركبات المسجلة في الدولة. تستند هذه اإلحصائيات إلى قراءات عداد المسافات: السيارة

.إلجراء مسوحات إضافية للحصول على إحصاءات عن حركة مرور باقي المركبات على األراضي الوطنية

oمرور على هنا يتم تطبيق المسوحات األسرية أو المسوحات بين مالكي أو مستخدمي المركبات للحصول على إحصائيات عن حركة ال: السائق

.ستغطي المسوحات األشخاص المقيمين فقط. الطرق

oركبات وهي تشمل حركة مرور الم. أو األوتوماتيكي لحركة المرور في أجزاء الطريق المحددة/ تستند اإلحصاءات إلى العد اليدوي و : الطريق

.الوطنية واألجنبية على األراضي الوطنية

oيتم تقدير حجم حركة المرور على الطرق من خالل المعلومات حول إمدادات الوقود واستهالك الوقود كما هو مستمد من : استهالك الوقود

.تقديرات الكيلومترات المقطوعة لكل لتر وقود ألنواع المركبات



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

طرق جمع البيانات

(المركباتفحص)المسافاتعدادقراءات●

الوطنيةالمرورمسوحات/التنقلمسوحات:األسريةالتعداداتأو/والمسوحات●

المرورحركةعد●

الوقوداستهالكمنمستمدة/مشتقة●

الحدودمسوحات●

المجمعةالبياناتمصادر●

،غرافيةالجالمعلوماتنظم،الصناعيةاألقمارتصوير،الضخمةالبيانات:األخرىالجديدةالبياناتوطرقمصادرمنمكملةأومستمدة/مشتقة●

.إلخ،االستشعارأجهزة



نظرة عامة منهجية ومفاهيمية

لكل طريقة: طرق جمع البيانات:

للمنهجيةالعامالوصف●

البياناتمصادر●

تغطية●

الوطنيةالمركبات

األجنبيةالمركبات

مدرجةغير/متضمنةالخارجفيالمرورحركة

مدرجةغير/متضمنةالوعرةالطرقعلىالمرورحركة

أخرى

التكميليةلإلحصاءاتاالحتياجات●

الصلةذاتوالتحيزاتالقراءاتتواتر●

القياسأخطاء●

أخرىأخطاء●

العينةوأخطاءالعيناتأخذ●



تقدير التدفق السنوي لحركة المرور وحجم الحركة

وعدد(AADT)اليوميةالمرورحركةبمتوسطيتعلقانالعالمحولالنقلمراكزتقدمهاالتيالمرورحركةبياناتمنجداامهماننوعان●

.(VKT)المقطوعةالكيلومترات

ا،الثابتةاالستشعارأجهزةقياساتمنأساسااالمستمدين،المرورحركةفيالخامانالمتغيرانهذانيلعب● هندسةتحليليفرئيسياادورا

.السياسيةوالقراراتالمرور

السنويةاليوميةالمرورحركةمتوسط-المرورحركةتدفق(AADT))Traffic
flow – Average Annual Daily Traffic)

بالمركباتالمقطوعةالكيلومتراتعددـالمرورحركةحجم(VKT))Traffic
volume – Vehicle Kilometers Travelled)



تقدير التدفق السنوي لحركة المرور وحجم الحركة

:(AADT)السنويةاليوميةالمرورحركةمتوسط-المرورحركةتدفق●

oAADTفيمركباتبالعادة  عنهالتعبيريتم)يومكلمعينعدقسمفينقطةتمرالتيالمركباتلعددعاممدارعلى  المحسوبالمتوسطهو

.(اليوم

oالسنةأياممن  يوممتوسطفي(سريعطريقرابط،المثالسبيلعلى)الطريقمنجزءعبرالسيارةتدفقببساطةيمثلإنه.

oتعتبرAADTاستخدامهايمكنالتيالمرورنماذجلتطويراألساسيةالمدخالتتوفرحيثالخامالمروربياناتمجموعاتأهممنواحدة

..وغيرها،االزدحاموإدارة،الطرقهندسةوتحديد،الجديدةالطرقإنشاءاتلتخطيط

oالبلدانمعظمفيالمرورمعلوماتمراكزطريقعنونشرهاوتنقيحها،المرورحركةمراقبةمراكزقبلمنالبياناتجمعيتم.

oتعدAADTالتطبيقاتمنيحصىاللعددمهمةخاممروربيانات.

oةمعقدرياضيةلنماذجكمدخالتالحق اتُستخدمالتيوالمؤقتةالمستمرةالحركةأعدادمنكل   علىعادة  التقديرمنهجيةتعتمد.

oدقةتزالالAADTالصناعيالقمرصورمنتأتيقدوالتي،التحسيناتبعضتتطلب.



تقدير التدفق السنوي لحركة المرور وحجم الحركة

:(VKT)بالمركباتالمقطوعةالكيلومتراتعددـالمرورحركةحجم●

oالطرقعلىالمركباتتقطعهاالتيالمسافةإلىالمركباتكيلومتراتتشير.

oالتنقلأنماطإلىلإلشارةعامبشكلويستخدم(المرورحركةعلىالطلبأو)المرورحركةضغطحولمؤشرأنهعلىتعريفهيتمماغالب ا

.السفرواتجاهات

oاتلعبإنها إلىوماوادثالحومخاطرالطرقأرصفةوصيانةالهواءلجودةاالمتثالمثلالمهمةالقرارصنععملياتمنالعديدفيرئيسي ادور 

.ذلك

oا VKTلـدقيقتقديرعلىالحصولبمكاناألهميةفمن،السياسةقراراتعلىالكبيرلتأثيرهانظر 



التجارب الوطنية من منطقة اإلسكوا

االهداف●

o إسكوا"إللقاء نظرة عامة على المنهجيات المطبقة في مختلف دول "،

oلتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة

:المصادر●

oالمعلومات المستمدة من األوراق الوطنية المقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية

oتوليف ردود البلدان على االستبيان

oمصادر ومراجع أخرى



التجارب الوطنية من منطقة اإلسكوا

الدولفيالراهنالوضععناستبيان●

البلدانإلىوإرسالهتطويرهتم●

ردودهابالفعلالدولبعضأرسلت●

المقدمةالمعلوماتمنالقليلفقط●



اسكوا

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

الممارسات الوطنية في منطقة اإلسكوا : الدليل اإلرشادي اإلقليمي حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق

استبيان عن الوضع الراهن في الدول



المسؤول عن ملء هذا االستبيان

2.1.            ممثل المكتب الوطني لإلحصاء

_________________________________________________________________________________االسم

_________________________________________________________________________________المنصب / الحالة

_________________________________________________________________________________االدارة

_________________________________________________________________________________البلد

_________________________________________________________________________________هاتف

_________________________________________________________________________________البريد اإللكتروني

2.2.             ممثل وزارة النقل أو مؤسسة /هيئة / وكالة المرور  أو النقل على الطرق 

_________________________________________________________________________________االسم

_________________________________________________________________________________المنصب / الحالة

_________________________________________________________________________________االدارة

_________________________________________________________________________________البلد

_________________________________________________________________________________هاتف

_________________________________________________________________________________البريد اإللكتروني

هام جدا:

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.



مقدمة

 1. يرجى وصف سبب أهمية تطوير هذا الدليل وكيف سيكون مفيًدا لتعزيز إنتاج اإلحصاءات حول حجم حركة المرور على الطرق في بلدك؟

هام جدا:

التي تم استخدامها في بلدك والخاصة باإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق. المنشورات ، االستبيانات ، البيانات الوصفية ، التقارير المنهجية أو التقارير النهائية(  يرجى إرفاق جميع الوثائق المتاحة بهذا االستبيان )

3.  من هم المستفيدون والمستخدمون الرئيسيون لهذا الدليل اإلرشادي في بلدك ، ولماذا؟

2.  من وجهة نظرك ، ما هي القضايا أو العناصر الرئيسية و المتعلقة بالوضع في بلدك التي يمكن مناقشتها في إطار هذا الدليل ؟



نظرة عامة على الجانب المؤسسي

قطاع النقل على الطرقحركة المرور على الطرق

أخرى )يتم تحديدها (:

الموضوع

المؤسسات والمنظمات المعنية )الوزارات ، الهيئات / 

الوكاالت ، المؤسسات العامة ، الجمعيات ، مراكز 

البحوث ...(

ن الجهات الفاعلة الرئيسية العالقات بي 

اتيجيات  اتيجيات التنمية ، واالستر وجود استر

والسياسات القطاعية ، وخطة التنمية ، وخطط 

العمل ...:

المؤسسات والمنظمات المعنية ، واللوائح والقوانين التي تحكم  1. يرجى وصف اإلطار الذي ينظم قطاع النقل على الطرق بشكل عام وحركة المرور على الطرق بشكل خاص في بلدك بالتفصيل: 

وتنظم هذا المجال ، والعالقات بين المؤسسات:

اإلطار الذي ينظم النقل على الطرق وحركة المرور على الطرق في بلدك

الوصف

يعات  ن والتشر القواني 



نظرة عامة على الجانب المؤسسي

قطاع النقل على الطرقحركة المرور على الطرق

المستخدمون الرئيسيون )الوزارات ، 

الهيئات / الوكاالت ، المؤسسات العامة 

، المنظمات الدولية ، الجمعيات ، 

مراكز البحوث ...( لإلحصاءات حول:

2. يرجى وصف إطار العمل الذي يحكم النظام اإلحصائي لقطاع النقل البري بشكل عام وحركة المرور على الطرق بشكل خاص في بلدك بالتفصيل: المؤسسات والمنظمات 

المعنية ، واللوائح والقوانين اإلحصائية ، والعالقات بين المؤسسات:

اإلطار الذي يحكم النظام اإلحصائي للنقل البري وحركة المرور على الطرق في بلدك

اتيجيات  ي ، واستر
اتيجيات تطوير إحصائ  وجود أي استر

قطاعية ، وخطة تطوير ، وخطط عمل تتضمن قضايا 

/ إجراءات تتعلق باإلحصاءات حول:

ا(:
ً
أخرى )يتم تحديدها الحق

الموضوع
الوصف

يعات اإلحصائية  ن والتشر القواني 

المؤسسات والمنظمات )الوزارات والهيئات / الوكاالت 

والمؤسسات العامة والجمعيات ومراكز البحوث ...( 

ي إنتاج وجمع ونشر اإلحصاءات ذات الصلة 
ن
المشاركة ف

إىل:

وجود أي آلية تنسيق )اتفاقيات ، لجان ، مجموعات 

ن أصحاب المصلحة  عمل ، اجتماعات ...( بي 

ي لكل من:
ي النظام اإلحصائ 

ن
ن ف الرئيسيي 



نظرة عامة على الجانب المؤسسي

3. يرجى وصف الوضع الحالي بالتفصيل ، وال سيما القيود والصعوبات المؤسسية المتعلقة بإنتاج واستخدام اإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق في بلدك:



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

ات الخاصة بحجم حركة المرور  نوع اإلحصائيات والمؤشر
ن ن الرئيسيي  المطلوبة والمطلوبة من قبل المستخدمي 

ستخدم اإلحصائيات المتعلقة بحجم حركة المرور 
ُ
ألي غرض ت

عىل الطرق: السياسات اإلقليمية أو دون اإلقليمية )سيتم 

تحديدها( / سياسات النقل الوطنية / سالمة الطرق / إدارة 

ا(؟
ً
البنية التحتية / سياسات البيئة / أخرى )سيتم تحديدها الحق

يرجى وصف احتياجات المستخدمين من حيث اإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق:  .1

احتياجات المستخدمين

الوصفالموضوع

المستخدمون الرئيسيون لإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة 

المرور عىل الطرق



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

المتعاهيم المستعملة

التعريفالمفهوم

يرجى تحديد وتعريف جميع المفاهيم المستخدمة في بلدك والمتعلقة باإلحصاءات حول حجم حركة المرور  وذلك بالتفصيل  .2



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

التعريفالتصنيف )على سبيل المثال: تصنيف المركبات والرحالت ...(

التصنيفات المستعملة

يرجى تحديد ووصف جميع التصنيفات المستخدمة في بلدك والخاصة باإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق  .3



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

التعريفمعايير أخرى )األطر المفاهيمية ، المنهجيات ،….(

معايير أخرى

يرجى تحديد ووصف جميع المعايير األخرى المستخدمة في بلدك والخاصة باإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة المرور على الطرق  .4



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

قراءات عداد المسافات )فحص 

المركبات(

المسوحات و / أو التعدادات 

الخاصة باألش: مسوحات التنقل / 

مسوحات المرور الوطنية

المسوح األشية األخرى )سيتم 

ا(
ً
تحديدها الحق

عد حركة المرور

مشتقة من استهالك الوقود

مسوحات الحدود

حركة المرور الداخلية والخارجية

مصادر البيانات المجمعة )يتم 

تحديدها(

مشتقة أو مكملة من مصادر وطرق 

بيانات جديدة أخرى: البيانات 

الضخمة ، تصوير األقمار الصناعية 

، نظم المعلومات الجغرافية ، 

أجهزة االستشعار ، إلخ )سيتم 

ا(
ً
تحديدها الحق

المؤسسةالطريقة المستعملة

الطرق المستخدمة لقياس حجم حركة المرور على الطرق

مصادر البياناتالوصف العام للمنهجية

يرجى إستيفاء جميع المعلومات المطلوبة في الجدول أدناه والمتعلقة بكل طريقة مستخدمة في بلدك لقياس حجم حركة المرور على الطرق:  .5

تعليقات أخرى
تواتر إنتاج 

البيانات

 اإلحصاءات والمؤشرات 

الرئيسية المنتجة

التغطية )المركبات الوطنية ، 

المركبات األجنبية ، حركة 

المرور على الطرق الوعرة 

مشمولة / غير مدرجة ، ...(



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

الموضوع

السكان المستهدفون

إطار العينة المستخدم

التغطية

التواتر

حدات المستخدمة:

    الوحدات اإلحصائية

    وحدات أخذ العينات

    وحدات االستجابة

    وحدات زمنية

    وحدات أخرى )سيتم تحديدها(

منهجية المعاينة وطرق أخذ العينات 

المستخدمة

حجم العينة

ة المرجعية الفتر

طرق جمع البيانات )وجًها لوجه ، مسح 

عتر الهاتف ، عتر الويب ، تطبيق 

الهاتف الذكي ،….(

أخطاء أخذ العينات:

- عتبات / حدود مقبولة؟ ما هي أسس 

تعريف هذه العتبات / الحدود؟

- اإلجراءات المخطط لها للحد / 

ي المسوح المستقبلية؟
ن
التقليل ف

أخطاء المراقبة:

- اإلجراءات المتخذة قبل بدء المسح 

للحد منها وتقليلها؟

- إجراءات تصحيحها خالل جميع 

مراحل المسح )قبل وأثناء وبعد مرحلة 

جمع البيانات(؟

عنارص منهجية  أخرى متعلقة بالمسح 

)يتم تحديدها (

الوصف

العناصر المنهجية للمسح

6. في حالة ما إذا كانت الطريقة المستخدمة عبارة عن مسح ، يرجى تقديم العناصر التالية:



نظرة عامة على المنهجية والجوانب المفاهيمية

يرجى وصف الوضع الحالي بالتفصيل ، وال سيما القيود المنهجية والصعوبات المتعلقة بإنتاج واستخدام اإلحصاءات الخاصة بحجم حركة المرور على الطرق   .7

في بلدك:



احتياجات بناء القدرات

ن قياس حجم حركة المرور عىل الطرق ي ستساعد عىل تحسي 
ي بلدك والتر

ن
اح أهم األنشطة واإلجراءات الالزمة من أجل بناء القدرات ف 1. يرجر اقتر

أنشطة بناء القدرات

الوصف الموضوع

االحتياجات فيما يتعلق بالجوانب المؤسسية

االحتياجات فيما يتعلق بالجوانب المنهجية



تعليقات أخرى

المرجو أال تتردد في إضافة أي معلومات أو تعليقات أخرى، والتي لم يتم ذكرها في األجزاء السابقة ، ذات الصلة باإلحصاءات المتعلقة بحجم حركة المرور   .1

على الطرق في بلدك:



احتياجات بناء القدرات والتوصيات

االقويةالمرورحركةمراقبةطريقةتعد● .النقلإلدارةنظامأيمنأساسيااجزءا

.الحقاااوتحليلهالسترجاعهاالبياناتتلكلتخزينفعالةووسيلةالدقيقةالبياناتجمعإجراءاتعلىاألولالمقامفييعتمد●

القدرات؟بناءيخصفيماالبلداناحتياجاتماهي

منطقةفيالطرقعلىالمرورحركةحجمإحصاءاتتطويرأجلمن(المنهجيوالجانبالمؤسسيالجانب)التوصياتأهمماهي

اإلسكوا؟



المرفقات

مسردًبالمفاهيمًالرئيسية

معلوماتًمنهجيةًإضافية

عناصرًأخرى



.......مهم جدا

الردودًالمستفيضةًللبلدانًعلىًاالستبيان

المرورًمنًأجلًملئًاالستبيان/تعاونًالمكاتبًاإلحصائيةًومؤسساتًالنقل

ًالخاصةًبالقلً(وطنيا،ًإقليمياًأوًالمستوىًالشبهًإقليمي)كلًالمعلوماتًالمتعلقةًبالسياساتًواالستراتيجياتًوالخطط

الطرقيًوحركةًالمرورًعلىًالطرقًستكونًمفيدة

تعاونكم مفيد جدا



شكرا لكم

bbouchkhar@gmail.com

mailto:bbouchkhar@gmail.com

