
االجتماع العاشر
لـشبكة التعاون الفني في اإلسكوا 

2022ديسمبر / كانون األول 19عمان، 

  2022-2021خدمات التعاون الفني  
النقل واللوجستيات وسالمة المرور

الدكتور المهندس يعرب بدر
المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات
مجموعة الرفاه االقتصادي المشترك 



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

المحتويات

2022الخدمات التي تم تنفيذها عام 1.

2022أمثلة على أهّم نشاطات عام  2.

2023آفاق التعاون الفني المنظور لعام 3.



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

2220الخدمات المنفذة عام  -أوالً 

عدد النشاطات نطاق تنفيذ 
9 على الصعيد الوطني

12 على الصعيد اإلقليمي
10 تعاون دولي

31 المجموع
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)دول 7( نشاطات  9على الصعيد الوطني  

الخدمةالتاريخالجهةالدولة

األردن1
وزارة الداخلية
وزارة النقل 

2022أيلول  15
 ورشة عمل لمناقشة اإلطار التنظيمي المقترح ألحزمة األمان ومقاعد حماية األطفال في

األردن

2
الجمهورية 

ية العربية السور
)األنماط(الدعم الفني في إعداد مشروع قانون النقل متعدد الوسائط 2022آذار -كانون الثانيوزارة النقل 

3
الجمهورية 

ية العربية السور
2022نيسان   -آذاروزارة النقل

ة مع التنمية تقوية المقدرات في مجال التخطيط االستراتيجي لتكامل قطاعات النقل المختلف
االقتصادية واالجتماعية 

فلسطين4
وزارة النقل 
والمواصالت 

".ينيةالنظم المتقّدمة إلدارة حركة المرور في المدن الفلسط"ورشة عمل العمل فنية حول 2022أيّار 25-26

فلسطين5
وزارة النقل 
والمواصالت 

 كانون األول -تشرين األول
2022

لعطاء بناء غرفة تحكم مروري مركزية لوزارة النقل ) ToRs(مراجعة الشروط المرجعية 
والمواصالت في دولة فلسطين

لبنان6
وزارة االشغال 

العامة والنقل
ورشة عمل بشأن نتائج دراسة ربط النقل مع أهداف التنمية المستدامة في لبنان2022كانون الثاني  18

لبنان7
وزارة النقل 

واألشغال العامة
تشرين  -كانون الثاني

2022الثاني
مرفأ مؤازرة وزارة االشغال العاّمة  والنقل في متابعة دراسة تحديث المخطط التوجيهي ل

بيروت بتمويل من البنك الدولي

8
تونس، قطر، 

لبنان
وزارات النقل 

والداخلية 
2022كانون األول  8

اغة برامج ورشة عمل تشاورية حول بيانات السالمة المرورية واستخداماتها للتشخيص وصي
تحسين السالمة المرورية 

الكويت 9
جهاز مدينة 

الحرير
.اجتماع تشاوري مع جهاز الحرير حول متابعة تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير2022كانون األول   7
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)جهات 7( نشاط  12على الصعيد اإلقليمي  

النشاطالتاريخالجهة 

1
مجموعة اإلحصاءات ومجتمع / إسكوا

المعلومات والتكنولوجيا 
عاون الرقمي تنظيم جلسة خاصة حول دور التكنولوجيا واالبتكار في تطوير النقل البري ضمن أعمال منتدى الت2021كانون األّول  20

2022آذار  17ستدامة المنتدى العربي للتنمية الم/ إسكوا2
ية ضمن أعمال تنظيم جلسة خاصة حول تحديات وفرص التحوالت التكنولوجية في قطاع النقل في المنطقة العرب

المنتدى العربي للتنمية المستدامة

3
اتحاد الموانئ / جامعة الدول العربية 

البحرية العربية
للجمعية العمومية  29لمجلس إدارة االتحاد والجلسة  59المشاركة في أعمال  االجتماع 2022آذار  20

)  بناناألردن، فلسطين، العراق ول(المشاركة في ورشة عمل حول السالمة المرورية في بلدان المشرق العربي 2022أيار  24البنك الدولي4

5
لوجيا األكاديمية العربية للعلوم والتكنو

والنقل البحري 
2022أيلول  22

ي مجاالت النقل الصيني حول االتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء االصطناعي ف –المشاركة في المنتدى العربي 
. وعرض مساهمات اإلسكوا في هذا المجال السيبرانيواللوجستيات واألمن 

6
 اإلسكوا بالتعاون مع البنك اإلسالمي

للتنمية 
2022أيلول  6

فق النقل في تنظيم دورات تدريبية للمنسقين الوطنيين الجدد لمشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرا
المنطقة العربية 

7
 اإلسكوا بالتعاون مع البنك اإلسالمي

للتنمية 
قل في المنطقة العربية تنظيم اجتماع تتبع للمنسقين الوطنيين لمشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق الن2022أيلول  27

2022تشرين األول  12-11مشروع النقل األوروبي المتوسطي8
بادل الخبرات حول المساهمة في ورشة العمل اإلقليمية لتقييم التقدم في تنفيذ مشروع النقل األوروبي المتوسطي وت

).بمشاركة األردن، الجزائر، فلسطين، لبنان، مصر والمغرب(أفضل الممارسات اإلقليمية 

2022تشرين األول  20ة صندوق األمم المتحدة للسالمة المروري9
ضمن أعمال ية، تنظيم حلقة نقاش حول السياسات المبنية على أدلّة لتحسين السالمة المرورية في البلدان العرب 

 . 2022تشرين األول  21و 20للجنة النقل واللوجستيات المنعقدة في اإلسكندرية يومي  23الدورة 

10
لوجيا األكاديمية العربية للعلوم والتكنو

والنقل البحري
2022تشرين األّول  20

أعمال الدورة  التعاون في تنظيم حلقة نقاش حول إعداد مهن النقل في المنطقة العربية وتحديات المستقبل،  ضمن
. 2022تشرين األول  21و 20للجنة النقل واللوجستيات المنعقدة في اإلسكندرية يومي  23

.لبنان وقطر االستفادة من تمويل الصندوق لتنفيذ مشاريع لتحسين السالمة المرورية في كل من األردن، تونس،2022ة صندوق األمم المتحدة للسالمة المروري11

2022ام دعم الدول العربية في صياغة مشاريع مقترحة لتحسين السالمة المرورية للتقدم إلعالن الصندوق ع2022كانون األول  -كانون الثانية صندوق األمم المتحدة للسالمة المروري12
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)جهات 8(نشاطات  10نشاطات متعلقة بالتعاون الدولي 

النشاطالتاريخالجهة 

يوركالتنسيق مع الدول العربية للتحضير ومن ثم المشاركة في مؤتمر األمم المتحدة لتمويل السالمة المرورية في نيو2021كانون األول  3الجمعية العامة لألمم المتحدة 1

2

منظمة الصحة العالمية 
2022شباط  3
2022نيسان  28

2022تشرين أ  4
المشاركة في اجتماعات شراكة األمم المتحدة للسالمة المرورية

3
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية  في األمم المتحدة 
الوطنية دليل للحكومات المحلية و: المشاركة في إطالق النسخة العربية من دليل أصول البنية التحتية للتنمية المستدامة2022نيسان  20

4
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

)  أونكتاد(والتنمية 
2022حزيران  20

تقديم عرض المشاركة في االجتماع الختامي لمشروع حساب التنمية لألمم المتحدة حول اتصال النقل والتجارة في فترة األوبئة و
حول تطبيق النموذج االلكتروني من اتفاقية التير في المنطقة العربية 

5

لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
ميةألوروبا والبنك اإلسالمي للتن

حزيران  29 -28
2022

ل الطرقي الدولي المشاركة في ورشة العمل التدريبية حول تطبيقات النماذج االلكترونية من نظام النقل الطرقي العابر وعقود النق
بية منظمة التعاون اإلسالمي في إفريقيا، وتقديم عرض عن تطبيق نظام النقل الطرقي العابر في البلدان العرفي دول

6
الجمعية العامة لألمم المتحدة

تموز  1 -حزيران 30
2022

ي نيويورك تنسيق مشاركات بعض الدول العربية وحضور عن بعد  المؤتمر الرفيع المستوى لألمم المتحدة للسالمة المرورية ف

7

لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
ألوروبا

2022أيلول  6
ة لمجوعة العمل حول اتجاهات واقتصاديات النقل وتقديم عرض حول دور نظام المعلومات الجغرافي 35المشاركة في االجتماع 

لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية ضمن مشروع المرصد الدولي للبنى التحتية للنقل

8
لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

ألوروبا 
تشرين األول  19

2022
المشاركة في ورشة العمل حول النظم اإلقليمية للتأمين العابر للحدود لمركبات النقل وسبل تحسينها

9

المبعوث الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة لشؤون السالمة 

المرورية 
2022كانون األول  5

المة المرورية، المشاركة نيابة عن األمينة التنفيذية لإلسكوا في االجتماع التنسيقي الخامس  لمنظمات األمم المتحدة في مجال الس
.وتقديم عرض عن مشروع اإلسكوا إلنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية

10

صندوق األمم المتحدة للسالمة 
المرورية

2022شباط  2
2022آذار  7

2022آب  30
2022 1كانون  2

.  المشاركة عن بعد وحضوريا في اجتماعات مجلس إدارة صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية في جنيف



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

2022أمثلة على أهم نشاطات  -ثانيا

جي لتكامل دعم مقدرات وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية في مجال التخطيط االستراتي1.

قطاعات النقل المختلفة مع التنمية االقتصادية واالجتماعية 

الدعم الفنّي في مجال تحسين سالمة المرور2.

نظام المعلومات الجغرافيّة لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية3.
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الدعم الفني لوزارة النقل في الجمهورية العربية السورية 
ية التخطيط االستراتيجي لتكامل قطاعات النقل مع التنمية االقتصادية واالجتماع

.ي الوزارةوالتعاون الدولي ومديرية التخطيط والتعاون الدولي فالتخطيط مع هيئة تشارك في إعداد برنامج العمل 1.

متابعة وثيقة من قبل معاون الوزير للنقل البري والبحري بإشراف معالي الوزير2.

:أسابيع 4تنفيذ البرنامج على مدى 3.

2022مارس / أذار 10

2022مارس / آذار  16

2022مارس / آذار 24

2022آذار مارس  31

)  :مشاركة/ مشارك 42(مشاركة فعالة 4.

المدراء العامين للمؤسسات والجهات العامة المرتبطة بالوزارة ومديريات التخطيط فيها-

مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة-

.  مديرية البنى التحتية والطاقة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي-

 //:com/mentimeter.www.httpsاستخدام أداة مصادر مفتوحة لتسهيل التشاركية في النقاشات والتوصيات5.
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com/mentimeter.www.https://

هوية عرض آني لمساهمات المشاركين باستخدام هواتفهم الخليوية، بإخفاء ال) 1(مثال 
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1/3إجابات المشاركين 

com/mentimeter.www.https://

كل إمكانية صياغة مداخالت نصية مطولة عبر الهاتف الخليوي  وعرضها بش) 2(مثال 
آني 
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الدعم الفني في مجال تحسين سالمة المرور

قرار بموجب ، 2030-2021لتنفيذ عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية  الخطة العالمية1.

.2020أغسطس / آب 31المتّخذ بتاريخ ،74/299الجمعيّة العاّمة لألمم المتحدة رقم 

صحة مساهمة في تنقيح الترجمة العربية من الخطة بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة ال2.

.بانتظار التحميل على موقع منظمة الصحة العالمية. العالمية في القاهرة

.  تفعيل نظم وطنيّة إلدارة السالمة المرورية/دليل اإلسكوا اإلرشادي إلنشاء3.

المة من صندوق األمم المتحدة للسدعم الدول العربية لالستفادة من التمويل الخارجي المتاح 4.

.2022، 2021حسب اإلعالنات السنوية  المرورية
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)  دوالر أمريكي 865,709(المشاريع القائمة  

الفترة الزمنية
)أشهر(

تاريخ البدء لقيمة التموي
دوالر (

)أمريكي

المشروع

18
تمديد لغاية ( 

)2023أيّار 

2020يوليو / تّموز 267,550 ل الحد من الوفيات واإلصابات على الطرق من خال
وتجهيزات تثبيت  زيادة استخدام أحزمة األمان

األطفال في األردن

24 2021مايو / أيّار 317,284 في  إجراءات تحسين سالمة مرور الدراجات الناريّة
تونس

22 أكتوبر / تشرين األّول
2021

280,875 السالمة  تعزيز التدخالت القائمة على األدلة لتحسين
عالية المرورية في المنطقة العربية من خالل زيادة ف

ي ف وموثوقية جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها
د تأسيس لمشروع المرص. (تونس، قطر، لبنان

)  العربي المتكامل للسالمة المرورية

المشاريع الممولة من صندوق األمم المتّحدة للسالمة المرورية  
)  دوالر أمريكي 1.281,134قيمة إجمالية (
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)  دوالر أمريكي 415,425(  2023المشاريع المستقبلية المقبولة لعام  

الفترة الزمنية
)أشهر(

تاريخ البدء قيمة التمويل
)دوالر أمريكي(

المشروع

30 مارس / آذار
2023

405,452 تصميم طرق آمنة وشاملة في شمال وغرب 
التعاون ب(المغرب وموريتانيا و السنغال : أفريقيا

)  امع لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقي

30 /  يكانون الثان
2023يناير 

10,000
ة حصة مباشرة لتغطي(

)نفقات السفر

:  دعم قدرات تحسين سالمة المرور في المدن
مساهمة اإلسكوا (إربد، عّمان، سوهاج، القاهرة 

في مشروع تحالف المدن لتحسين السالمة 
المرورية المقترح  من برنامج األمم المتحدة 

)ألف دوالر 500للمستوطنات البشريّة بقيمة 

المشاريع الممولة من صندوق األمم المتّحدة للسالمة المرورية  
)  دوالر أمريكي 1.281,134قيمة إجمالية (
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لشبكات ومرافق النقلنظام المعلومات الجغرافيّة
ITSAS-GIS Map Editor (giscloud.com)في المنطقة العربيّة  
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6 2022 سبتمبر/ أيلول
لمتكاملا النقل نظام مكونات على الجدد الوطنيّين المنّسقين تعريف 

  افيةالجغر المعلومات لنظم السحابي المخّدم وعلى العربية الدول في
GIS-Cloud مببلده الخاصة البيانات إلدخال سيستخدمونه الذي.  

في البيانات وإدخال ملء على الجدد الوطنيين المنسقين تدريب 
 . ربيةالع البلدان في النقل لشبكات الجغرافية المعلومات نظام منصة

13 2022 سبتمبر/ أيلول 20و 
الجدد الوطنيين المنسقين واستفسارات أسئلة على اإلجابة

27 2022 سبتمبر/ أيلول  
صلمف عرض وتقديم الوطنيّين المنّسقين قدرات بناء استكمال 

.السابقة الدورة منذ البيانات ملء لمستوى
الوطنيين المنسقين واستفسارات أسئلة على اإلجابة.

5 2022 أكتوبر/ األول تشرين 
ةالسوري العربية الجمهورية عمل فريق مع خاصة تدريبية جلسة.

بناء قدرات المنسقين الوطنيين ومتابعة ملء وتحديث البيانات
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لنقل المرصد الدولي للبنى التحتية لإدراج المشروع في : المستجدات
ITIO: International Transport Infrastructure Observatory
 (UNECE. UNESCWA, IsDB, ECO) 
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 ً 2023النشاطات المنظورة عام  -ثالثا

:سالمة المرور1.

، تونس، األردن(متابعة تنفيذ المشاريع القائمة للسالمة المرورية بتمويل من صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية –
)2023مصر، المغرب، موريتانيا بدءا من عام ) +  (لبنان، قطر

  2023ام متابعة دعم الدول في صياغة  مقترحات مشاريع للتقّدم إلى إعالن صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية لع–
)دورات تدريبية في إعداد مقترحات المشاريع؟(

، ودعم تنفيذ إجراءات مبنية على األدلة لتحسين )AIRSO(إنجاز مشروع المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية –
2030-2021السالمة المرورية في الدول العربية لتحقيق أهداف عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية 

:العربيّة متابعة مشروع نظام المعلومات الجغرافيّة لشبكات ومرافق النقل في المنطقة 2.

)  بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية(دورات تدريبية عن بعد وحضورية  -

دمج المشروع ضمن مبادرة اإلسكوا الشاملة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية   -

:النقل المستدام3.

.  دامةدعم توطين التطبيقات الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتطوير نظم النقل بما يحقق أهداف التنمية المست–

)جستياتتسهيل النقل واللو: تطوير قانون الطرق، سلطنة عمان: البحرين(استمرار الدعم الفني للدول التي تطلبه –

:دراسات استراتيجية4.

مية العربية تعميق الدراسة حول إعداد مهن النقل في المنطقة العربية وتحديات الثورة التكنولوجية، بالتعاون مع األكادي–
.  للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري
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