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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة النقل واللوجستيات
 العشرونالدورة 

 2019 ديسمبر/كانون األول 10-9،      عم ان

 من جدول األعمال المؤقت 4البند 

التعاون الفني أنشطة وبرنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات تنفيذ أنشطة 
 الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة عشرةالتوصيات و

 زـموج

النقل  للجنة ةعشرالتاسعة منذ الدورة  ،لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(لانفذت 
من األنشطة         مجموعة ، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28إلى  26من في الفترة التي انعقدت  واللوجستيات

 دورة. تلك الفي لجنة النقل واللوجستيات إليها تها     وج ه                  إضافة  إلى توصيات  ،عملهارة في إطار برنامج       المقر 

 ما بين التكامل اإلقليمي فيو التنميةفي واللوجستيات تعزيز دور النقل األنشطة على هذه وركزت 
التعاون الفني أنشطة عدد من وتنفيذ ، خدمات استشاريةتقديم و ،مواد فنيةإعداد بين توزعت و ،الدول العربية

  . لدول األعضاءاطلب           بناء  على 

وأبرز المخرجات المتصلة بها. ولجنة النقل ألنشطة تلك ال       موجزا                           وتتضمن هذه الوثيقة عرضا  
 .ابشأنهوالمقترحات تقديم المالحظات الوثيقة وهذه                                  واللوجستيات مدعو ة إلى االطالع على 
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 مقدمة

في  2019-2018 برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لفترة السنتينتضمن  -1
في الدول العربية إلى تطوير نظام النقل المتكامل رامية لجهود اإلسكوا المواضيع مكملة واللوجستيات مجال النقل 

توسيعه ليشمل كافة الدول  بعداسمه                      تسام"، قبل أن يتبد لإ                                        وكان هذا النظام معروفا  في السابق باسم " .(س)إتسا
وتعمل ما بينها.                                            المنطقة، تمهيدا  لتحقيق التكامل اإلقليمي في دولهدف دعم تسهيل النقل والتجارة بين ب ،العربية

أيار/مايو  11المؤرخ  (24-)د 279قرار اإلسكوا ب     عمال " سمتابعة تنفيذ مكونات نظام "إتساعلى األعضاء  دوللا
 م النقل المتكامل في المشرق العربي.بشأن متابعة تنفيذ مكونات نظا 2006

المعني بالتنمية والتكامل  3ضمن البرنامج الفرعي  واللوجستيات بالنقلتندرج األنشطة المتعلقة و -2
تحقيق دعم إلى ويهدف هذا البرنامج بشكل عام  .2019-2018إلسكوا لفترة السنتين برنامج عمل ااالقتصادي من 

في إطار من التكامل شاملة مستدامة واألعضاء، من خالل تنمية اقتصادية  الدولمستوى معيشي الئق للجميع في 
 للبرنامج (ه)في إطار اإلنجاز المتوقع  واللوجستيات وتندرج اإلنجازات المتوقعة في مجال النقل  .اإلقليمي
تحسين التنسيق اإلقليمي بين الدول بالمتعلق و 2019-2018من برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  3الفرعي 

 .األعضاء في ما يتعلق بالبنى األساسية العابرة للحدود، وال سيما في مجال النقل واللوجستيات وتسهيل التجارة

كانون سكوا خالل الفترة من التي قامت بها اإلواللوجستيات  لنقلانشطة أل                        تتضمن هذه الوثيقة عرضا  و -3
التي انعقدت في للجنة النقل  عشرةالتاسعة ة دورالمنذ  أي ،2019نوفمبر الثاني/ تشرينإلى  2018ديسمبر /األول

     عمال  تدابير من      ات خذ  لما       موجزا       عرضا  تتضمن كما .2018نوفمبر /تشرين الثاني 28إلى  26من بيروت 
  .في تلك الدورة اللجنة عن الصادرة بالتوصيات

  اإلسكوا عمل برنامجالمدرجة في  نشطةاألالمحرز في تنفيذ         التقد م  -    أوال 
  واللوجستيات النقل مجال يف 2019-2018 السنتين لفترة

 "إتساس" يمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العرب  -لفأ

 لموافاتها األعضاء الدولتذكير لكل  اتخطاب 2019يونيو /حزيرانفي  سكواإلاألمانة التنفيذية ل وجهت -4
 في تنفيذ مكونات نظام "إتساس".                   عن التقد م المحر ز عن تطور قطاع النقل واللوجستيات فيها، وال سيما  بتقارير

 .والمملكة المغربية مان  ع  وسلطنة العراق وجمهورية الهاشمية األردنية المملكةمن    ا ردود تلقتف

  ،"إتساس"تقدم ملموس في تنفيذ مكونات     أي                      تتضم ن معلومات بشأن لم التي  الردودهذه على       بناء و -5
 .الخصوص بهذا تقرير عدادإيتم  لم

 الفنيةالمواد   -باء

 العربية المنطقة في التجارة تكاليف حول دراسة 

 هاعن نتائجلمحة م      ت قد سفي طور اإلعداد، و حول تكاليف التجارة في المنطقة العربية ال تزال الدراسة -6
، هو األول الدراسة الى تقديم تقدير وتهدفجدول أعمال دورتها العشرين.  من 7في إطار البند األولية إلى اللجنة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/279xxiv_0.pdf
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تحديد المكونات المختلفة إلى و ،لمنطقة على مستوى المنتجاتالمترتبة على التكاليف التجارة والنقل  من نوعه،
تها تجارللمنطقة وعلى  لتنافسيةالقدرة ا علىذه التكاليف ه أثر تقييملمساهمة في إلى اذلك . ويرمي التكاليف لهذه

 .واإلقليمية الخارجية

 والفرصمبادرة الحزام والطريق حول  وثيقة 
 في المنطقة العربيةوالتحديات المتصلة بها 

((E/ESCWA/C.5/2019/CRP.2 

لى تسليط إرمي ت ،مكوناتهاهم أحول مبادرة الحزام والطريق الصينية وأهدافها و وثيقةسكوا عدت اإلأ -7
من توفره المبادرة  مالى إ لوثيقةمنها. وتتطرق ا الدول العربية ن تجنيهاأوالفوائد التي يمكن  هاثارآالضوء على 

نمية المستدامة تحقيق التز    حف تعزيزها بحيث تاألمم المتحدة في ؤديه توالدور الذي  ،لمختلف مناطق العالممكاسب 
 .2030بحلول عام 

 على قطاع النقل واللوجستيات أثرهاالقتصاد الرقمي و حول التحول إلىوثيقة  
(E/ESCWA/C.5/2019/5) 

 الملموسة ثارآلإلى ا تتطرقو ،العالمية التجارة في الرقمي لالقتصاد لمتزايد      حي ز اال ثيقةتستعرض الو -8
التحول المطلوب في حوكمة هذا  تطرق إلىت. كما للوجستياتاقطاع النقل و فيلالقتصاد الرقمي على الخدمات 

 .واللوجستيات النقل على الطلب في واإلقليمية العالمية التغيرات مواكبة أجل من العربية دولالالقطاع في 

 العربية البلدان في المستدامة التنمية وتحديات المرور سالمةوثيقة حول  
(E/ESCWA/C.5/2019/CRP.1) 

 مستوى على ةق      المحق  بالنتائج تقارنهاو ،العربية دولالمؤشرات السالمة المرورية في  تستعرض الوثيقة -9
التي قامت بها ة نشطواأل ،األعضاء دولاللألولويات اإلقليمية لتحسين السالمة المرورية في  وتتطرق .العالم

 منها االستفادةالفرص المتاحة التي يمكن تبحث في هي و .         والدولي ة اإلسكوا بالتنسيق مع المنظمات اإلقليمية
نتائج مستدامة في تخفيض صدامات منها إحراز هدف ال ،المرورية السالمة إلدارة وطنية نظم تفعيل أو لتأسيس

 المرور واألضرار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنها.

 أنشطة التعاون الفني  -  ا ثاني

 العربية: تحديات وحلول دولالالمرورية في السالمة  مؤتمر 
 (2018نوفمبر /الثاني تشرين 19-18 األردن، ،الميت البحر)

من " العربية: تحديات وحلول دولالالسالمة المرورية في  " بعنوان إقليمي مؤتمر في االسكوا شاركت -10
 الطرق على السالمة تحسينالرامية إلى  اإلقليمية نشطتهاأ حول      عرضا فيه  قدمت، ويوسف القديس جامعةتنظيم 

 .العربية الدول في
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 للسيارات الدولي االتحاد اجتماعفي  مشاركة 
 (2019آذار/مارس  4 سويسرا، جنيف،)

خبراء السالمة المرورية لدى  وفريق االستشارية للمجموعة المشترك االجتماعاالسكوا في  شاركت -11
. االتحاد لتحسين السالمة المرورية في العالم        ينف ذها  التي األنشطةوالمكرس لمراجعة  ،للسياراتالدولي  االتحاد

 اإلسكوا في هذا المجال. وأنشطة ،العربية دولالفي  المرورية السالمةمؤشرات لموجز االجتماع عرض      خل لوت

 فلسطين دولةو اإلسكوا بين فنيال التعاون لتعزيز وطنية عمل ورشة 
 (2019مارس /آذار 7-6 ان،   عم )

                                                               واإلمداد وسالمة المرور في ورشة العمل الوطني ة التي نظمتها اإلسكوا  قضايا النقل المشاركون ناقش -12
فترة لتعزيز التعاون الفني مع دولة فلسطين، وتم تحديد أولويات هذا القطاع في خطة العمل المقترحة للتعاون ل

 .2020-2019 سنتينال

  (TIR) التير اتفاقية غطاء تحت للبضائع الدولي النقل اتفاقية حول وطنية عمل ورشة 
 (المواءمةالدولية لتنسيق الضوابط الحدودية على البضائع )اتفاقية  واالتفاقية

  (2019نيسان/أبريل  10-9 بيروت،)

 (TIR)التير  اتفاقية غطاء تحت للبضائع الدولي النقل اتفاقية حول وطنية عمل ورشة فياالسكوا  شاركت -13

دعم  ت في إطار مشروعم   نظ . وقد (المواءمةالدولية لتنسيق الضوابط الحدودية على البضائع )اتفاقية  واالتفاقية
 واللجنة البري، للنقل الدولي واالتحاد في لبنان وزارة األشغال العامة والنقل معبالتعاون  ،األورومتوسطيالنقل 

 .ألوروبا االقتصادية

المواءمة  واتفاقيةتسهيل عبور الحدود وحالة اتفاقيات النقل البري الدولي تناول              اإلسكوا عرض ا  قدمتو -14
 تساعد واللوجستياتفي النقل  مشتركة إقليمية استراتيجيةرؤية وضع إلى  الحاجة         ك دت على وأ. منطقة اإلسكوا في

 ضمن هادمج يمكن التي الكبرىمن مشاريع النقل وتعظيم االستفادة  2030خطة التنمية المستدامة لعام على تنفيذ 
 .إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية

 السالمة المروريةو المستدام المدني النقل حولورشة عمل تفاعلية  
 ( 2019 أبريل/نيسان 15 بيروت،)

المرورية في االسكوا بمشاركة منظمات  السالمةو المستدام المدني النقل حولورشة عمل تفاعلية  قدت  ع  -15
اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية لدراجات النارية، ولاللبناني  ناديالو اليازا،منها  عدةغير حكومية 

 ناقش. والنارية اجاتتراكس )ترابط لنقل عصري(، وجمعية تران تران، وأكاديمية الدرتحالف و ،(السا)
 الحضري والنقل المرورية بالسالمة المتعلقة القضايا في اإلسكوا مع التعاون فرصفي الورشة  المشاركون

 أكدت كمااإلسكوا عملها وأنشطتها في مجال السالمة المرورية والنقل والتنمية المستدامة، عرضت و .المستدام
مؤكدين  ،في كال المجالين متهامساهمون المشاركعرض  ثم .المرجوة األهداف تحقيقفي  التعاونأهمية  على

. كما أعربوا عن لقائمة فيهاكل االمشجسامة مشيرين إلى و لبنان في المروريةعلى أهمية قطاع النقل والسالمة 
 .في لبنان المروريةالنقل والسالمة لتعاون مع اإلسكوا لتحسين قطاع إلى اتطلعهم 

http://www.lmclebanon.com/
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 الحضري النقل في التحوالت حول إقليمية تدريبية عمل ورشة 
 (2019أبريل /نيسان 19-17 بيروت،)

 النقلمجال  في المطلوبةالتحوالت  التي تناولت اإلقليمية التدريبية العمل ورشة في اإلسكوا شاركت -16
نظمتها الوكالة األلمانية ، وبيروت في                     وقد ع قدت هذه الورشة . المناخ على السلبيةلتخفيف من آثاره ل الحضري

 النقل بينالروابط تعزيز  في اإلسكوا بأنشطة المشاركين إحاطة وتمت. للتنمية اإلسالمي البنك من بدعم للتنمية
 .المستدامة التنمية وأهداف

  الملتقى السابع عشر لمجتمع األعمال العربي 
  (2019أبريل /نيسان 18 بيروت،)

 المستقبلية التحديات، الذي تناول العربي األعمال لمجتمع عشر السابعلتقى االسكوا في الم شاركت -17
 النقل قطاع على المحتملة وآثارها والرقمية التكنولوجية الثورة حولورقة            وقد مت فيه  العربي، لالستثمار

 .العربية المنطقة في واللوجستيات

 إلى الكويت استشارية مهمة 
  (2019أبريل /نيسان 25-24 الكويت،)

 التكامل تحقيقمبارك الكبير في  ميناء مشروع دور حولالكويت  فياستشارية  مهمة اإلسكوا نفذت -18
 في منطقة شمال الخليج العربي. اإلقليمي

 المتحدة لألمم المرورية للسالمة الخامس األسبوعفي مناسبة ورشة عمل  
 (2019 مايو/أيار 23 بيروت،)

أجل  منالريادة "تحت عنوان  2019 المروريةالعالمي الخامس للسالمة سياق أسبوع األمم المتحدة  في -19
في بيت  وذلك ،في المدن       أمانا  أكثر تنقلأجل  من الريادةنظمت اإلسكوا ورشة عمل حول  ،"المروريةالسالمة 

حضر ورشة العمل وزير األشغال العامة والنقل في لبنان، و. 2019مايو /أيار 23األمم المتحدة في بيروت في 
 في ناشطة حكومية غير ومنظمات حكومية جهاتعن       ممثال  60السيد يوسف فنيانوس، إضافة إلى أكثر من 

 .لبنان في السلسمجال السالمة على الطرق والتنقل 

 المغربية المملكة إلى استشارية مهمة 
  (2019مايو /أيار 30-25 الرباط،)

المجتمعات المحلية  دعم أجل من المغربية المملكةفي  ومراكش الرباط إلى استشارية مهمةاالسكوا  نفذت -20
المدن المغربية.  شهدهالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والحضرية التي تا لمواجهةفي مجال النقل الحضري 

لتحسين خدمات  (BRT)التجربة المغربية المتميزة في تنفيذ ممرات الباصات السريعة المشاركون على  وأثنى
 .اومعالجته في هذا المجال ثغرات ة   أي تالفي                          مالحظات بن اءة الهدف منها        قد مواالنقل الجماعي في المدن المغربية، و
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 البحري المتوسط شرق مؤتمر 
 (2019يونيو /حزيران 20-19 بيروت،)

 20و 19 يومي بيروت في انعقد الذي ،البحري النقل حول المتوسط شرق مؤتمر في االسكوا شاركت -21
 التي والتحديات العربية المنطقة في البحري النقل وضع حول مداخلة االسكوا قدمت. و2019حزيران/يونيو 

 وأكدت. وغيرها والطريق الحزام ومبادرة العالمية والتجارية التكنولوجية التطورات ضوء في القطاع تواجه
 ىالبن وتطوير ،العربية الدول معظم مستوى على حريالب النقل سياسات في النظر إعادة أهمية على المداخلة
  .المستقبلية التحديات لمواجهه المنطقة دول بين التكامل وتعزيز ،التحتية

  البضائع لمرحلي الدولي لالتحاد اإلقليمي المؤتمر 
  (2019 يونيو/حزيران 26-24 بيروت،)

وتم تقديم  بيروت، في المنعقد البضائع لمرحلي الدولي لالتحاد اإلقليمي المؤتمر في االسكوا شاركت -22
 .العالمية التجارة بيئة ضمن العربية المنطقة تنافسية زيادة في األنماط متعدد النقل دور حولورقة 

 لمنظمة الصحة العالمية لمشرعي السالمة المرورية  األول اإلقليمي المنتدى 
 في منطقة شرق المتوسط

 (2019يونيو /حزيران 27-26 مسقط،)

 الريادةالمتوسط لمشرعي السالمة على الطرق حول شرق لاألول  اإلقليمي المنتدى في االسكوا شاركت -23
 في المرورية السالمة تحسين جهود لدعم والمستقبلية الحالية اإلسكوا بأنشطة ورقة وقدمت ،والبيانات والتشريع

 .المرورية للسالمة إقليمي مرصد إنشاء مشروع والسيما العربية، الدول

  المتحدة األمم صندوقل المرحلية ياتواألولعمل دولية حول  ورشة 
 للسالمة المرورية االئتماني

 (2019تموز/يوليو  8جنيف، )

للسالمة  ئتمانياالاالستشارية التي نظمتها إدارة صندوق األمم المتحدة  العملورشة  في االسكوا شاركت -24
 ،العربية دولال في المرورية السالمة اقعو حول عرضالورشة      خل لوت. المرحلية أولوياتهالمرورية لتحديد 

 جمع عمليات لتحسين إقليمي مرصد وإنشاء ،المحلية إلدارة السالمة المرورية القدرات بناء مجال في واألولويات
 ها.وتحليل العربية دولالبيانات السالمة المرورية في 

 الجغرافية المعلومات نظم حول تدريبية ورشة 
 (2019يوليو /تموز 11-10 بيروت،)

 الجغرافية المعلومات نظاماإلسكوا، بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية، ورشة عمل تدريبية حول  نظمت -25
بيروت في  فيوذلك  ،اللجنة االقتصادية ألوروبا عم بالتعاون ،الدول العربية فيالمتكامل  النقل             مكو نات نظام ل

. عربية دولة 14 من( سيدة 13 بينهم)من    ا  مشارك 27 العمل ورشة حضرو .2019يوليو تموز/ 11إلى  9الفترة من 
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وتدريبهم على إدخال السمات لميزات  ؛الويب على الجغرافية المعلومات نظام في االتصال جهاتلقين ت تمو
 العمل ورشة وسبق .للمستقبل النظر قيد الطبقات إلنشاء الجغرافية المعلومات نظام واستخدام ميزات ،"إتساس"

 الجغرافية المعلومات نظام لمشروع الموحد للقالب النهائية الصيغة لوضع الثالث الوكاالت بين تنسيقي اجتماع
 .واألوروبية اآلسيوية النقل لشبكات المماثلة بالمبادرات المستقبل في ربطه إمكانية مراعاة مع واعتماده،

 للسياراتالدولي  لالتحاد المروريةحول أولويات السالمة  االستشاري االجتماع 
  (2019يوليو /تموز 16 جنيف،)

 ،للسيارات الدولي لالتحاد المرورية السالمة أولويات حول االستشاري االجتماع في سكوااإل شاركت -26
 المرورية للسالمة وطني مرصد إنشاء أهمية على ت فيهوأكد .2019 يوليو/تموز 16 بتاريخ جنيف في المنعقد

 .العربية المنطقة مستوى على

 الموانئ في والخاص العام القطاع بين التشاركية حول المستوى رفيعة عمل ورشة 
  (2019تموز/يوليو  27 ،الكويت)

العام والخاص في  القطاعين بين التشاركية حول المستوى رفيعة تدريبية عمل ورشة اإلسكوا نفذت -27
ترييستا اإليطالي. وقد حضر مشاريع الموانئ البحرية، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وميناء 

 الوزارات من وعدد ،الحرير مدينةالورشة ممثلون عن المجلس األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت وجهاز 
  .بالموضوع المعنية والجهات

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات  -      ثالثا 
 عشرة التاسعةفي دورتها 

بعضها  ،التوصيات من مجموعةعشرة  التاسعة تهادورعمال أالنقل واللوجستيات في ختام  لجنة أصدرت -28
لما        موجزا       عرضا القسم  هذا تضمنيو. األعضاء لدولإلى ا خروالبعض اآل لإلسكوا ه إلى األمانة التنفيذيةموج

 الموجهة إلى األمانة التنفيذية. وممثلو وممثالت الدول األعضاء مدعوون إلى عرض تلك  نأتم تنفيذه بش
                                                    ما اضطلعت به دولهم لتنفيذ ما و ج ه إليها من توصيات.

 أوصت اللجنة األمانة التنفيذية بما يلي: -29

 )أ( التوصية

قل واللوجستيات في االستمرار في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال الن
 .                                                                                                  المنطقة العربية، تعزيزا  للعمل التكاملي وتوخيا  لالستفادة المثلى للدول األعضاء من اإلمكانيات المتوفرة
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 التنفيذ

استمرت األمانة التنفيذية لإلسكوا في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال 
المشتركة مع كل من  العربية. وخالل الفترة الماضية، نفذت العديد من األنشطة النقل واللوجستيات في المنطقة

البنك الدولي، والبنك اإلسالمي للتنمية، واالتحاد الدولي للنقل الطرقي، ومشروع النقل األوروبي المتوسطي، 
، ومكتب المبعوث الخاص والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واالتحاد الدولي للسيارات

لألمم المتحدة للسالمة المرورية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، وإدارة األمم المتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية، وجامعة الدول العربية واالتحادات الفنية التابعة لها، واتحاد غرف التجارة العربية، 

معة القديس يوسف في بيروت، إضافة إلى جمعيات غير حكومية ناشطة في واتحاد رجال األعمال العرب، وجا
 مجال النقل وسالمة المرور.

 )ب( التوصية

                                                                                                 االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتعزيز قدراتها في إطار تسهيل التجارة، بناء  على طلبها 
 .وفي حدود اإلمكانيات المتاحة

 التنفيذ

في هذا منها دعم فني لحصول على لمحددة من الدول األعضاء  طلبات التنفيذية لإلسكوااألمانة لم تتلق 
 المجال.

 )ج( التوصية

                                                                                           االستمرار في بلورة رؤية اإلسكوا، التي حد دت لجنة النقل واللوجستيات معالمها في دورتها الثامنة 
، وذلك بدعم من مؤسسات تمويلية أهمها عشرة، والمتعلقة بتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية

                                                                                                   البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية، ومن خالل عقد اجتماعات خبراء للبحث في أبعاد هذه الرؤية، مثل ب عد 
 .                                                                                       ترابط الجغرافيا والطاقة والبيئة وب عد المشهد السياسي والنزاعات، وتأثيرها على قطاع النقل

 التنفيذ

اإلسالمي للتنمية لتمويل مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل  تمت المتابعة مع البنك
متعدد األنماط. كما تم طرح الاإلسكوا، والذي يشكل النواة التحضيرية لبلورة رؤية النقل الدول األعضاء في في 

قل الطرقي ومشروع النقل الرؤية إلغنائها وبلورتها في العديد من ورش العمل التي نظمها االتحاد الدولي للن
 األوروبي المتوسطي واالتحاد الدولي لمرحلي البضائع.
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 )د( التوصية

                                                                                                 االستمرار في متابعة المستجدات التكنولوجية في قطاع النقل وتأ ثيرها على الدول العربية، وإحاطة الدول 
 .وفي المنطقة                                                                    األعضاء بها، وعقد اجتماع خاص لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة عالميا  

 التنفيذ

على حول آثارها جراء التحليالت إو لتكنولوجيةا سكوا متابعة التطوراتإلاألمانة التنفيذية لتواصل 
 الدورة.في المستجدات سيتم عرضها آخر عمل حول  هورق       أ عد ت  ،اإلطاروفي هذا  .المنطقة العربية

 ھ() التوصية

في المنطقة العربية ومساهمة النقل في هذه التكاليف، استكمال إعداد الدراسة بشأن تكاليف التجارة 
 .وعرضها على اللجنة في دورتها المقبلة

 التنفيذ

ستقدم األمانة التنفيذية لإلسكوا وثيقة تلخص وسوف ينتهي العمل على إعداد الدراسة بعد فترة وجيزة، 
 من جدول أعمال هذه الدورة. 6في إطار البند  هافيها أهم نتائج

 )و( التوصية

                                                                                             العمل على تحليل األبعاد المختلفة للتجارة في خدمات النقل واللوجستيات، نظرا  إلى تنامي دورها في 
                                                                                                         االقتصاد العالمي، وال سيما في تحسين القدرة التنافسية للدول؛ وتقديم مقترحات حول س ب ل االستخدام األمثل للب نى 

 .ة، وذلك في إطار دعم جهود التكامل العربياألساسية اللوجستية من مطارات وموانئ ومناطق لوجستي

 التنفيذ

 من المقرر طرحها في الدورة البرامجية المقبلة.و ،بعدالدراسة عداد هذه إتسن يلم 

 )ز( التوصية

متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية "إتساس"، وتقديم تقرير 
                                                                                               المقبلة عن هذا التقدم، ودعوة الدول غير المنضم ة إليه إلى القيام بذلك، وتقديم الدعم الفني للدول للجنة في دورتها 

 .حسب الحاجة واإلمكانيات المتاحة

  



E/ESCWA/C.5/1029/3 

 
-11- 

 

 التنفيذ

في تنفيذ مكونات  المستجدات لالستعالم عنالدول األعضاء            كتابا  إلى  األمانة التنفيذية لإلسكوا      وج هت 
المملكة جمهورية العراق وسلطنة عمان والمملكة األردنية الهاشمية ومن        ردودا تلقت قد و. نظام "إتساس"

 . "تساس"إم في تنفيذ مكونات نظام     تقد إحراز لى إما يشير هذه الردود لم تتضمن ، والمغربية

 )ح( التوصية

لتسهيل العربية،  دولالمواصلة العمل في إطار مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين 
تحديث البيانات المتعلقة بنظام النقل المتكامل "إتساس"، ومواصلة التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ هذا 

 .المشروع، وكذلك مواصلة تحديد جهات التنسيق الوطنية للمشروع وتقديم البيانات المطلوبة

 التنفيذ

وزارات النقل في الدول العربية         ط لب من و ،تم التنسيق مع البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل المشروع
 تسمية المنسقين الوطنيين ومساعديهم.

 (ط) التوصية

عقد دورة تدريبية لجهات التنسيق الوطنية لمشروع نظام المعلومات الجغرافية من أجل بناء القدرات 
 .الالزمة الستخدام النظام واالستفادة من مزاياه

 التنفيذ

مكونات نظام لمشروع نظام المعلومات الجغرافية لة الوطنيجهات التنسيق تدريبية لنظمت اإلسكوا ورشة 
بتمويل من البنك اإلسالمي  ،2019يوليو /تموز 11و 10ي              في بيروت يوم وذلك  ،العربيةالمتكامل في الدول النقل 

 .للتنمية

 )ي( التوصية

العربية، لتحسين جمع  دولللرورية متابعة العمل على تنفيذ مشروع إنشاء مرصد إقليمي للسالمة الم
البيانات عن السالمة المرورية وتحقيق التجانس في هذه البيانات، لما لهذا المشروع من أهمية في زيادة فعالية 

 .العربية دولالالسياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى تحسين السالمة المرورية في 

 التنفيذ

رح   ط قد و. العربية دولللالمرصد اإلقليمي للسالمة المرورية إنشاء تنفيذ مشروع على العمل استمر 
صندوق األمم المتحدة كذلك المشروع في اجتماعات االتحاد الدولي للسيارات ومنظمة الصحة العالمية وموضوع 
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قة العربية. كما تم كأولوية للمنط 2019سبتمبر /أيلول 3في للسالمة المرورية في اجتماعه المنعقد االستئماني 
 .التواصل مع البنك اإلسالمي للتنمية للمساهمة في تمويل المشروع

 )ك( التوصية

                                                                                                    تقديم الدعم الفني للدول األعضاء، بناء  على طلبها، في إنشاء أو تفعيل ن ظ م وطنية متكاملة إلدارة السالمة 
 .جالالمرورية، وفي االستفادة من الدليل اإلرشادي لإلسكوا في هذا الم

 التنفيذ

وتستمر  .فلسطين ولبناندولة               كل  من األردن وتم تقديم الدعم الفني في مجال إدارة السالمة المرورية ل
 في تقديم الدعم الفني للدول التي تطلبه في هذا المجال.األمانة التنفيذية لإلسكوا 

----- 
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