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 المستدامة  التنمية ومؤشرات لنقلءات اار إحصيتطو  حول ولىال  ليميةقعمل اإلال ورشة
 عربيةلبلدان الي اقل فالصلة بالن ذات

 لبنان ،تبيرو 
   2019 مبرسبت/ أيلول  - 1618 

 
 توضيحيةمذكرة 

حوث سكوا( والمعهد العربي للتدريب والباإلسيا )آجتماعية لغربي اإلو  اإلقتصاديةبتعاون مشترك بين اللجنة  
الصلة  المستدامة ذات التنمية ومؤشرات سيتم عقد ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير إحصاءات النقل ،اإلحصائية

 /أيلول  - 1618مم المتحدة بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية خالل الفترة األبالنقل في البلدان العربية، وذلك في بيت 
جتماعية اإلو  اإلقتصاديةاألمم المتحدة  عمل كل من المعهد ولجنةإستراتيجية ضمن  وتندرج هذه الورشة. 2019سبتمبر

وضمنها إحصاءات النقل ومؤشرات التنمية  اإلقتصاديةتطوير اإلحصاءات  إلىالتي تهدف سكوا( اإللغربي آسيا )
ت النقل ااءحصا  تحديث قواعد بيانات و  إلى كذلك عى الورشةتس. كما عضاء في المنطقة العربيةاألالمستدامة للبلدان 

ما لها ل ونشرها على نطاق واسع، لقنتاج مؤشرات التنمية المستدامة ذات العالقة بالنإ ذلك لدى الدول العربية بما في
 منتظمةية بناء قاعدة بيانات إقليمالسعي ل إلىضافة اإلب ،من أهمية في تحسين عملية الرصد ألهداف التنمية المستدامة

حتياجات إلى  التعرف ع إلىالورشة تهدف مقارنة. كما بلة للبيانات ومؤشرات قا توفرلمعايير الدولية ا وفق في اإلسكوا
ب الناجحة تجار ستفادة المتبادلة من الاإلإمكانيات تحديد وكذلك  ،بناء القدرات ورفع الكفاءة من حيث الدول األعضاء 

 . والدروس المستفادة
 

 أهداف ورشة العمل: -أ
 قليمية بالتالي:اإلهداف الورشة أ تتمثل 

ائية، وفي الفجوات اإلحصرف على التع  تقوية قدرات موظفي المكاتب اإلحصائية الوطنية في البلدان العربية في  -
ركيز على تالعمل على المع  ةمختار  ومؤشراتبالغ الدوري عن بيانات اإلتصنيف وتحليل بيانات النقل، و و  تجميع

  .شرات ذات العالقة بأهداف التنمية المستدامةؤ الم

AITRS 



2 

 

ك تساق وموائمة منهجيات تجميع البيانات ونشرها مع تلإقليميين والوطنيين لضمان اإلتعزيز التعاون مع الشركاء  -
 ليميا ودوليا. قإالمعمول بها 

 .الممارسات والدروس المستفادة في مجال جمع بيانات النقل ونشرها أفضلعن تبادل المعارف  -
  .إقليمية للنقلنشاء قاعدة بيانات إقل والمساهمة في نتعزيز التعاون في نشر بيانات ال -
 ةقاعد منصةبومؤشرات التنمية المستدامة ذات العالقة  يالداخل النقل من إحصاءات ةأساسي ةمجموع على تفاقاإل -

قواعد البيانات الوطنية  في تحديث وتطوير يالمستقبل على خطوات للتعاون باإلسكوا واالتفاق اإلقليميةالبيانات 
 .تساقهما مع البيانات الدوليةا  و  واإلقليمية

 .ارب الناجحةوتبادل التج برامج بناء القدرات ورفع الكفاءةتوفير مجال المستقبلية للدول في  حتياجاتاإلتعيين  -
 

 المتوقعة:المخرجات  -ب
حديد الفجوات على تبإحصاءات النقل والهيئات والمؤسسات المعنية  المكاتب اإلحصائية الوطنية، يتعزيز قدرة موظف -

وتلك ذات  نقلاإلحصائية وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها واإلبالغ بشكل دوري عن عدد مختار من مؤشرات ال
 العالقة بالتنمية المستدامة.  

 الدول األعضاء في مجال بناء القدرات اإلحصائية. للمتابعة بما يخدموضع آليات  -
قليمية والدولية والوطنية في مجال إحصاءات النقل بما يساهم في رفع القدرات وموائمة المنهجيات اإلتعزيز الشراكات  -

 المعتمدة مع تلك المعمول بها دوليا. 
 

 الموضوعات الرئيسية لورشة العمل –ج 
 في جمع ونشر إحصاءات النقلة حال ىعلة رئيسية بصور  العملة حلق ، ستركزوغاياتهاهداف الورشة تحقيقا أل
في جمع البيانات المتعلقة بالنقل ووسائل نشرها، ونطاق تغطيتها،  المستخدمة والمنهجيات والمصادر ، البلدان العربية

 وم الورشةقليمية المعتمدة.  وستقاإلوالمنهجيات الدولية و تساقها مع التعاريف ا  نتظام هذه البيانات، و ا  كتمال ودورية و ا  و 
المتاحة  أووالبدائل المعمول بها  المستدامة ذات العالقة بالنقل توفر مؤشرات أهداف التنمية ةحال الوقوف علىب أيضا

 . بالغاإلللرصد و 
ع بعض المعلومات حول وضع تجمياء يفاستسكوا من خالل اإلستكمال قاعدة البيانات المتوفرة لدى إطار إوفي 

ف الدول األعضاء/ مكاتب اإلحصاء الوطنية في منتص إلىرسلته ألذلك و ستبيانا إسكوا اإل عدتأ بيانات النقل ونشرها، 
جودتها و تجميع بيانات النقل  سكوا من حيثاإلستعداد بلدان إمدى لوقوف على وذلك بهدف ا 2019شهر نيسان/ ابريل 

كما يهدف   .تساق طرق تجميعها مع المرجعيات الدوليةإ إلىضافة اإلبومصادرها ودورية إصدارها وحداثتها،  كتمالهاا  و 
رتباط إلاالوقوف على ما تقوم به الدول األعضاء في سعيها لتوفير مؤشرات التنمية المستدامة ذات  إلى أساسا ستبياناإل

ستبيانات اإلئج هم نتاأ عرض عضاء وتحليلها، على األسكوا بعد استيفاء البيانات من الدول اإلتعمل سببيانات النقل. و 
الصلة بالنقل في  المستدامة ذات التنمية ومؤشرات ولى حول تطوير إحصاءات النقلاألالعمل اإلقليمية  خالل ورشة
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نتاج وتوفر إليات آ، يتعلق القسم األول منها بقسامأعلى ثالثة يتوزع ستبيان اإلن  أ إلىشارة اإل. وتجدر البلدان العربية
ن يهتم القسم األخير في حي المستدامة، بيانات النقل وخطة التنميةويهتم القسم الثاني ب كتمال بيانات النقل،ا  ستمرارية و ا  و 
ريف اوالتعبحسب وسيلة النقل والمصادر ذلك و  ،2018حدود  إلى 2005كتمالها منذ عام ا  بيانات النقل حسب توفرها و ب

 من موضوعات الورشة.  ارئيسي استبيان جزءاإلوستشكل محاور ونتائج صدرة لها. الم   اتوالجهة المعتمد
 

 تناولها:   إلىلموضوعات التي ستسعى الورشة اهم وفيما يلي عرض أل
 ؛توفير إحصاءات النقللطر القانونية الناظمة األالمعايير والمنهجيات والتصانيف اإلحصائية و  (1
التنمية المستدامة ذات العالقة بالنقل )تقديم من قبل بعض المنظمات المتخصصة المعنية وتجارب  مؤشرات (2

 ؛البلدان(
  ؛سكوا: األهداف، النطاق، الردود والمحدوديةاإلستبيان إ (3
 من صحتها:  والتحقق وقابليتها للمقارنة تساقهاا  كتمالها و ا  توفر البيانات و  (4

  (ةطريعرض + تجارب ق  ) الطرق لىع النقل البري 
  (عرض + تجارب ق طرية)السالمة المرورية على الطرق 
  (ةطريالسكك الحديدية )عرض + تجارب ق  النقل ب 
    (ةطريالنقل البحري )عرض + تجارب ق 
  (ةطري)عرض + تجارب ق   الجوي النقل 
  ( ةطريالوسائل )عرض + تجارب ق   النقل المتعدد 

 ؛بيانات بديلةلالحديثة كمصادر ا التكنولوجيات ستخدامإ (5
 ؛الشراكات والتقييم والموائمة: لمؤشرات النق بشأن والعالمية المنظورات اإلقليمية (6
 وتقويم احتياجاتها من بناء القدرات. في جمع البيانات ونشرها في المنطقة العربية، المضي قدما ش:نقاة حلق (7

 
ذكورة بالنقطة المالموضوعات والمحاور  حولوستوفر ورشة العمل فرصة للبلدان المشاركة الراغبة بعرض تجاربها 

 في مرغبتهببإبالغ الجهات المنظمة للورشة هذه الدول ممثلو قوم يس. و ذلكبن هي رغبت إبشكل رئيسي وغيرها  4عدد 
 أوالعمل  وراقأفرصة ممكنة وموافاة سكرتاريا الورشة بقرب أفي  حسب الموضوعات المدرجةب متقديم تجارب بلدانه
قبل ذ من المحبو  نعقاد ورشة العملإتاريخ من  حدقصى أك ملخصات مداخالتها قبل شهر واحد أوالعروض التقديمية 

دارة جلسات العمل. ب غسطسأ آب/ األول من   هدف حسن التنظيم وا 
 
 المشاركون في ورشة العمل –د 

ل والهيئات زارات النقوو  كافة البلدان العربيةل المكاتب اإلحصائية الوطنيةمشاركين من ورشة العمل تستهدف 
جهات أحد ال أو، من مكاتب اإلحصاء الوطنية فقط الوطنية ذات العالقة. وتتحمل الجهات المنظمة تكلفة مشارك واحد
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ن الدول م مكاتب اإلحصاء الوطنيةعلى ان يتم ترشيحه كمرشح لها من قبل  المعنية مباشرة بإنتاج إحصاءات النقل
ل المعنية سكوا حول إلااستيفاء معلومات استبيان بن بإحصاءات النقل وقام كذلك ين يكون المشارك من المعنيأ.  ويفض 

 شاركسيو . تهمتكاليف مشاركعلى أن يتحملوا في الورشة  ضافيون من الدول العربية المشاركةإالنقل. ويستطيع مشاركون 
قليمية أخرى.  مم المتحدةاألعدد من خبراء  ورشة العملب  ومن منظمات دولية وا 
 

 اللغة المستخدمة –ه 
 .الفوريةالترجمة مع توفر  نجليزيةاإلالعربية و  تاناللغجتماع اإلخالل ستخدم ت  
 

 جتماعاإلزمان ومكان انعقاد  –و 
 .بالجمهورية اللبنانيةمم المتحدة بمدينة بيروت األفي بيت  2019سبتمبر/أيلول  - 1618خالل الفترة جتماع اإلعقد سي  
 

 داريةاإلالترتيبات  –ز  
لمن يحتاج ) اللبنانيةجمهورية ال إلىالالزم للحصول على تأشيرة الدخول  المشاركين إجراءطلب من الخبراء ي  

لى الفندق.  إليها(؛ على أن يتولى كل مشارك تأمين المواصالت من وا 
تية ذات تخاذ الترتيبات اإلدارية واللوجسإب والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية سكوااإلوسوف تقوم 

 30ستيفاء المعلومات حول المشاركين قبل ا  . ومن األهمية بمكان تأكيد المشاركة و لتنظيم وتسهيل المشاركة الصلة
 . كأبعد تقدير 2019 /يوليوتموز

 

 يجتماع على موقعاإلسيكون هناك صفحة خاصة بوالفنية ولمزيد من المعلومات حول األمور اللوجستية واإلدارية 
 كل من األشخاص التالية أسماؤهم:تصال باإل ويمكن .المنظمةالويب الخاصة بالجهات 

 سكوااإل العربيالمعهد 
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 +5549804 -6-962 فاكس:

 Suhail@aitrs.org :بريد إلكتروني
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 349 978 1 961+هاتف مكتب: 
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