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 في مجال النقل  2022األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا لعام -أوالً 
 أنشطة التعاون الفنيو اللوجستياتو

أوراق العمل والدراسات والوثائق
تطوراتآخر ال: نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية1.
واقع المنطقة العربية: استخدام الهيدروجين في قطاع النقل2.
الفرص المتاحة للمنطقة العربية: سالسل الكتل واللوجستيات3.
ةالسياسات المبنية على األدلة لتحسين السالمة المرورية في البلدان العربي4.
إعداد مهن النقل في المنطقة العربية وتحديات المستقبل5.
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 ً أنشطة التعاون الفني-ثانيا

ة بالنقل في ورشة عمل بشأن نتائج دراسة ربط النقل الداخلي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلق•
لبنان

طدعم وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية في إعداد مشروع قانون النقل المتعدد األنما•
امل قطاعات بناء قدرات وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية مجال التخطيط االستراتيجي لتك•

النقل المختلفة مع التنمية االقتصادية واالجتماعية
ورشة عمل تدريبية حول تطبيق النظم المتقدمة إلدارة حركة المرور في المدن الفلسطينية•
ورشة عمل حول الجمارك اإللكترونية من أركان تيسير التجارة•
لصندوق األمم المتحدة  2022تنسيق تقديم مشاريع السالمة المرورية من الدول العربية إلعالن عام •

للسالمة المرورية
ورشة عمل حول استخدام البيانات الموثوقة لتحسين السالمة المرورية•
ورشة عمل حول مسوح إدارة السالمة المرورية ونظم بياناتها•
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مؤتمر األمم المتّحدة لتمويل السالمة المرورية•

المشاركة في اجتماع شراكة األمم المتحدة للسالمة المرورية•

ة خالل منتدى جلسة خاصة حول دور التكنولوجيا واالبتكار في تطوير النقل البري في الدول العربي•
التعاون الرقمي والتنمية

تحوالت الجلسة المتخصصة العاشرة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة حول تحديات وفرص ال•
التكنولوجية في قطاع النقل في المنطقة العربية

ورشة العمل حول سالمة المرور في بلدان المشرق العربي•

ورشات عمل متعددة منظمة من قبل البنك الدولي، االتحاد األوروبي، ومنظمات ولجان  األمم •
المتحدة 

 ً عيالمشاركة في نشاطات ومؤتمرات مختلفة لتبادل المعارف ورفع الو-ثالثا
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مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات 
ية والعشرينثانفي دورتها ال

التوصيات الموجهة للدول األعضاء
التوصيات الموجهة لألمانة التنفيذية



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

التوصيات الموجهة للدول األعضاء
إجراءات التنفيذ م توصية رق

.ال تنطوي هذه التوصية على إجراءات تنفيذ ذية الترحيب بالتقدم الذي أحرزته األمانة التنفي
لإلسكوا في تنفيذ أنشطة برنامج عملها في 
مجال النقل واللوجستيات، وأنشطة التعاون 

ها الفني، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورت
 الحادية والعشرين، وكذلك بالتوجه نحو تحويل

المعارف التي تنتجها في مجال النقل 
واللوجستيات إلى منصات وأدوات إلكترونية، 
ن يستطيع صانعو وصانعات القرار االستفادة م

تطبيقاتها المختلفة

أ

بات دعم لم ترد أي تفاصيل من الدول األعضاء حول توفير البدائل للسالسل الممتدة والطويلة، كما ولم ترد إلى اإلسكوا طل
بهذا الشأن خالل العام الماضي

سل االستفادة مما توفره فرصة إعادة تصميم سال
، 19-اإلمداد العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد

ل وذلك من خالل محاولة توفير البدائل للسالس
ا في الممتدة والطويلة، واالستعانة بخبرات اإلسكو
تحديد هذه الفرص لكل بلد على حدة حسب 

الحاجة

ب

رين والنقل أنه قدم دعماً استثنائياً مباشراً لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بما في ذلك النقل العمومي للمسافالمغرب  ذكر
خفيف من في العالم القروي والنقل لحساب الغير والنقل السياحي والنقل بواسطة سيارات األجرة أو الحافالت الحصرية، للت

طرقي وأسعار مقايسة أثمنة النقل ال"واتخذ المغرب أيضاً التدابير الضرورية العتماد نظام . اآلثار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا
بين  ، الذي سيمكن من مراجعة عقود النقل المبرمة بين الناقل والشاحن كلما طرأ تغيير على سعر المحروقات"المحروقات

التاريخ الذي تم فيه االتفاق على ثمن خدمة النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم عملية النقل نفسها
في  300أن الجفاف المتفاقم والصراع في أوكرانيا وعوامل أخرى أدت إلى ارتفاع سعر القمح والنفط بنسبة  الصومالوذكر 

غذية، ال وازداد عدد الجياع والذين يعانون من سوء الت. المئة، وقد نزح اآلالف داخلياً ولجأوا إلى المخيمات للحصول على الطعام
.وهناك قلق شديد من ازدياد تفاقم الوضع بعد نفاذ الدعم. سيما من النساء واألطفال

واليات وأوضحت الجمهورية العربية السورية مدى األثار السلبية الي سببتها االجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل ال
.المتحدة األمريكية واالتحاد االوروبي على قطاع النقل في كل أنماطه

ط لتوفير بدأت وزارة النقل واالتصاالت في سلطنة عمان بتنفيذ المرحلة األولى من الخطة الرئيسية للنقل في محافظو سق
الحد منظوممة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائ المجتكع وفق أعلى معايير الجودة من أجل تخفيف االختناقات المرورية و

.من استهالك الوقود وتقليل التأثيرات البيئبة

ة دراسة اآلثار المتوقعة للتغيُّرات االقتصادي
طني، والتكنولوجية على قطاع النقل واالقتصاد الو
ووضع االستراتيجيات الالزمة للتعامل معها 

واالستفادة منها

ج
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)تابع( التوصيات الموجهة للدول األعضاء
اجراءات التنفيذ  توصية رقم

لم ترد أي تفاصيل من الدول األعضاء حول مستوى تنفيذ هذه التوصية حتية السعي إلى إيجاد التوازن المناسب بين مشاريع البنية الت
كامل للنقل وتحديث وتطوير السياسات المتصلة به، إليجاد الت

.المطلوب بين المجالين

و

لكن لم ترد جرى تعديل بعض أسماء المنسقين الوطنيين، كما جرى تعيين منسقين وطنيين ألول مرة في مصر، و
.  أي تسمية بعد من كّلٍ من اإلمارات العربية المتحدة، والجزائر، والسودان، والصومال، واليمن

موافاة اإلسكوا بأسماء المنسقين الوطنيين لمشروع نظام 
عربية، المعلومات الجغرافيّة لشبكات ومرافق النقل في البلدان ال
ة وملء إن لم يجرِ ذلك بعد، كي ُيصار إلى متابعة الدورات التدريبي

.2022بيانات المنصّة لعام 

ز

لم ترد أي تفاصيل من الدول األعضاء حول مستوى تنفيذ هذه التوصية ة من العمل على االنتقال الجماعي إلى تطبيق النسخة اإللكتروني
التير،  –اتفاقيّة النقل البري الدولي 

لنقل ال سيما في حالة الدول التي تقع على ممرات بريّة متصلة ل
البري العابر، واعتماد خارطة طريق مشتركة لتحقيق هذا الهدف

ح

بشأن السالمة المرورية وإعداد خطة  2021-2017ذكر المغرب أنه يعمل على تقييم المخطط الخماسي األول 
وانتهى . 2030-2021في ضوء عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة المرورية  2026-2022عمل للفترة 

عليم البلد من إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تقوية القوانين في مجاالت ت
ل ويعم. القيادة وتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات والغرامات المتعلقة بمدونة السير على الطرقات

الصومال على إعداد نهج النظام اآلمن للتعامل مع قضايا السالمة المرورية

ذ االستمرار في بذل الجهود لتحسين السالمة المرورية مع األخ
 31المؤرخ  299/74في االعتبار قرار الجمعية العاّمة لألمم المتحدة 

تحسين السالمة على الطرق في "بشأن  2020أغسطس /آب
"العالم

ط
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)تابع( التوصيات الموجهة للدول األعضاء
اجراءات التنفيذ  توصية رقم

ن، ، والجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، ودولة فلسطياألردن، والجزائرأعرب كلٌّ من 
 وأعربت المغرب عن رغبتها باستضافة. وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب عن دعمهم لمشروع المرصد

.  المرصد

ي إشعار اإلسكوا رسمياً برغبة الدول، إن ُوجدت، ف
االنضمام إلى مشروع المرصد العربي المتكامل 

ين للسالمة المرورية، وتسمية المنسقين الوطني
لهذا المشروع إن لم يجِر ذلك بعد، والترحيب 
مرصد بالعرض المقدم من قِبل المغرب الستضافة ال
ت وفقاً للمعايير التي وضعتها اإلسكوا ولإلجراءا

والُنظُم المتبعة 
.في األمم المتحدة

ي
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التوصيات الموجهة لألمانة التنفيذية
اجراءات التنفيذ م توصية رق

شاركت األمانة التنفيذية في العديد من ورش العمل المنظمة من قبل الجهات المختصة في هذا المجال لى االستمرار في متابعة المستجدات العالمية التي تؤثر ع
دول قطاع النقل واللوجستيات ودراسة آثارها وتبعاتها على ال
وجية العربية، وخاصة مبادرة الحزام والطريق والتطورات التكنول

والرقمية

أ

ن اجتماع افتراضي حول السالمة المرورية، حيث أطلعت األمانة التنفيذية المشاركي 2022يوليو /تموز 5ُعِقَد بتاريخ 
 حول مجريات االجتماع الرفيع المستوى حول السالمة المرورية الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في

، واجتماعات أخرى مماثلة موثقة في األجزاء السابقة من هذه 2022يوليو /تموز 1يونيو و/حزيران 30نيويورك يوَمي 
الوثيقة

وا إحاطة الدول األعضاء بشكل دوري بأنشطة وفعاليات اإلسك
ما  حول التطورات في قطاع النقل واللوجستيات في الفترة
ادة بين انعقاد دورات لجنة النقل واللوجستيات، مع االستف

من التواصل االفتراضي في هذا اإلطار

ب

درات التي أدرجت اإلسكوا الجوانب المتعلقة بالعالقة بين النقل والتنمية المستدامة في ورشات العمل لتعزيز الق
نفذتها اإلسكوا لصالح وزارات النقل في الجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ولبنان

 العمل على تعزيز قدرات الدول العربية على متابعة ورصد
طة بالنقل التقدم في تنفيذ مقاصد التنمية المستدامة المرتب

اواللوجستيات، وتقديم الدعم الالزم لها بناًء على طلبه

ج

داف التنمية عقدت األمانة التنفيذية ورشة عمل مخصّصة لعرض ومناقشة نتائج دراسة ربط النقل الداخلي وتنفيذ أه
ولم تقدم أي دولة أخرى . 2022يناير /كانون الثاني 18المستدامة المتعلقة بالنقل في لبنان، وذلك في بيروت، في 

طلب دعم بهذا الشأن

بري بناء القدرات في مجال تطبيق معايير استدامة النقل ال
 الداخلي التي وضعتها اإلسكوا وشركاؤها في إطار/المتصل

المنصة "مشروع النقل المستدام، تمهيداً الستخدام 
رها التي يجري تطوي" اإللكترونية لمؤشرات استدامة النقل

حديد لتقييم استدامة النقل البري في البلدان العربية، وت
الفجوات في األداء لمعالجتها

د
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)تابع( التوصيات الموجهة لألمانة التنفيذية
اجراءات التنفيذ ة توصي

رقم
لتعريف المنسقين الوطنيين  2022سبتمبر /أيلول 6نظمت اإلسكوا ورشة عمل عن ُبعد في 

سبتمبر /أيلول 20الجديدين على النظام، وورشة عمل ثانية لجميع المنسقين الوطنيين في 
ورية وتنسق األمانة التنفيذية مع البنك اإلسالمي للتنمية لعقد دورات تدريبية حض. 2022

بلدان نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في ال"للمنسقين الوطنيين لمشروع 
"العربية

ة متابعة التعاون والتنسيق مع البنك اإلسالمي للتنمية لعقد دورات تدريبي
لنقل نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق ا"للمنسقين الوطنيين لمشروع 

نظام، ودعم استكمال ملء البيانات المطلوبة لتغذية منصة ال"في البلدان العربية

ه

وروبا شاركت اإلسكوا في ورشة العمل التدريبية التي عقدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية أل
 2022يونيو /حزيران 29و 28بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية في الدار البيضاء، المغرب، يوَمي 

مية منها، حول اتفاقية التير والتير الرقمي واتفاقية عقد النقل الدولي على الطرق والنسخة الرق
لتطوير هذه  وقدمت عرضاً حول تطبيق نظام التير للنقل العابر في البلدان العربية والفرص المتاحة

التطبيقات في المستقبل

لطرقي التنسيق مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واالتحاد الدولي للنقل ا
والنقل البحري  واالتّحاد العربي للنقل البرّي واألكاديمية العربيّة للعلوم والتكنولوجيا

التحوّل  والمنظمة العالمية للجمارك لتنظيم ورشات عمل إقليمية لرفع الوعي بضرورة
لبضائع الجماعي إلى النموذج اإللكتروني لالتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي ل

، وتقديم )التير –اتفاقية النقل البرّي الدولي (بموجب بطاقات النقل البري الدولي 
التفاقيّةالدعم للدول الراغبة في تنفيذ خارطة الطريق لتطبيق النموذج اإللكتروني ل

و

، ورشة عمل حول دور البيانات الموثوقة 2022يوليو /تموز 5عقدت األمانة التنفيذية، عن بعد، في 
ورية في لصدامات المرور في تطوير وتنفيذ التدخالت المبنية على األدلّة لتحسين السالمة المر

الدول  وُأْجِري مسح جديد حول واقع أنظمة إدارة السالمة المرورية وبياناتها في. المنطقة العربية
.  العربية

مرورية متابعة تنفيذ المشروع الرائد المموَّل من صندوق األمم المتحدة للسالمة ال
منطقة تعزيز التدخالت القائمة على األدلة لتحسين السالمة المرورية في ال"بشأن 

".العربية من خالل زيادة فعالية وموثوقية جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها

ز



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

)تابع( التوصيات الموجهة لألمانة التنفيذية

اجراءات التنفيذ متوصية رق
مع الوكالة الوطنيّة المغربية للسالمة الطرقية الستعراض  2022أغسطس /آب 5عقدت األمانة التنفيذية اجتماعاً أّولياً في 

جوانب استضافة المغرب لألمانة الفنية للمرصد بعد انتهاء فترة اإلقالع الالزمة لتأسيسه
طريق استكمال مراحل إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية، وفق خارطة ال

./7/2021/5C.ESCWA/Eالمقّدمة في الوثيقة 
ح

واالتحادات الفنية  تتعاون اإلسكوا مع سائر اللجان اإلقليمية لألمم المتّحدة واالتحاد الدولي للنقل الطرقي وجامعة الدول العربية
ك اإلسالمي للتنمية، في للنقل المنبثقة عنها واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكل من البنك الدولي والبن

ل المستدام وتحسين كل ما يتعلق بدعم قدرات الدول العربية في إعداد وتطبيق السياسات واالستراتيجيات والخطط لتطوير النق
سالمة المرور ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال

لنقل االستمرار في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال ا
تنفيذهاواللوجستيات بهدف إعداد خطط لدعم قدرات الدول العربية في إعداد السياسات و

ط



شكراً 


