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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقريـر

 الحادية والعشرين لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها
 2020 ديسمبر/األول كانون 8و رنوفمب/تشرين الثاني 24 ،افتراضية دورة

 موجـز

َعقدت لجنة النقل واللوجستيات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها 
تشرين  24 بمشاركة عدد من ممثلي الدول والمنظمات اإلقليمية يومي عبر اإلنترنتالعشرين الحادية و

في البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومنها اللجنة وبحثت  .2020كانون األول/ديسمبر  8و نوفمبر/الثاني
تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني والتوصيات الصادرة 

ومرافق النقل  المستجدات في مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكاتو ،عن اللجنة في دورتها العشرين
. كما عقدت اللجنة حلقتي نقاش في إطار العالم والمنطقة العربية في السالمة المرورية، وفي المنطقة العربية

دور ، والثانية حول على النقل في المنطقة العربية 19-حول أثر جائحة كوفيدأعمال دورتها، األولى 
 .المنطقة العربية التكنولوجيا واالبتكار في تطوير قطاع النقل البري في

ه إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا اللجنة عدداً من التوصيات، بعضها موج  قّدمت في ختام دورتها، و
ً وعرضلتوصيات هذه اويتضمن هذا التقرير  والبعض اآلخر إلى الدول األعضاء. للنقاشات التي  اً موجز ا

 دارت حول كل بند من بنود جدول أعمال الدورة.
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 مقدمـة

 المؤرخ  (19-)د 213عمالً بقرار اإلسكوا  العشرينالحادية وَعقدت لجنة النقل واللوجستيات دورتها  -1
بشأن إنشاء لجنة للنقل في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والذي أقره المجلس  1997أيار/مايو  7

 (21-)د 229؛ وتنفيذاً لقرار اإلسكوا 1997تموز/يوليو  18المؤرخ  1997/11ه االقتصادي واالجتماعي في قرار
 بشأن تواتر دورات لجنة النقل. 2001أيار/مايو  11المؤرخ 

ي ويتضمن هذا التقرير عرضاً للتوصيات التي خلُصت إليها اللجنة في ختام دورتها، وألبرز النقاط الت -2
 أُثيرت في المناقشات.

 الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات التوصيات -أوالا 
 العشرينالحادية و في دورتها

العشرين، رحبت لجنة النقل واللوجستيات بالتقدم الذي أحرزته األمانة التنفيذية الحادية وفي ختام دورتها  -3
اللوجستيات وأنشطة التعاون الفني والتوصيات لإلسكوا في تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل و

. واعتمدت اللجنة مجموعة من التوصيات، بعضها موّجه إلى الدول عشرينالصادرة عن اللجنة في دورتها ال
 األعضاء في اإلسكوا والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 اإلسكوا في األعضاء الدول إلى هةالموج   التوصيات -ألف

 الدول األعضاء في اإلسكوا: هت لجنة النقل واللوجستيات التوصيات التالية إلىوج   -4

االستمرار بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل واللوجستيات على المستوى  )أ(
 ؛الوطني وطلب المساعدة من اإلسكوا في هذا المجال بحسب الحاجة

نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في البلدان العربية  متابعة ملء البيانات في منصة )ب(
ن للمشروع وملء البيانات وحضور يبل المنسقين الوطنيين المعيّنين لهذا الغرض، وتسمية منسقين وطنيّ من ق  

ً الدورات التدريبية بالنسبة للدول التي لم تحدد منسق ً وطني ا  ؛حتى اآلن ا

انات المتعلقة باإلجراءات والقيود على حركة نقل الركاب والبضائع في ظل توفير ونشر كافة البي )ج(
رات هذه اإلجراءات والقيود، وجعلها بمتناول كافة المتعاملين مع قطاع النقل ، وتغي  19-جائحة كوفيد
 ؛العام والجمهور

ة عن األمانة العامة رق العمل المنبثقبل ف  االستفادة من األدلّة اإلرشادية التي تمت صياغتها من ق   )د(
 ؛في قطاعات النقل الجوّي والبحري والبريّ  19-لجامعة الدول العربية للتعامل مع آثار جائحة كوفيد

شرين ت 30، والصادر بتاريخ لصندوق األمم المتحدة للسالمة المروريةاالستفادة من اإلعالن الجديد  (ه)
، لتقديم مقترحات مشاريع لتحسين السالمة المرورية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 2020األول/أكتوبر 
 ؛، بالتنسيق مع اإلسكوا، ووفقاً لألولويات الوطنية2022-2020خالل الفترة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/213_xix_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/229_xxi_0.pdf
https://www.unece.org/unrsf/home.html
https://www.unece.org/unrsf/home.html
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جمعية العامة االستمرار في بذل الجهود لتحسين السالمة المرورية مع األخذ في االعتبار قرار ال )و(
 ؛بشأن " تحسين السالمة على الطرق في العالم" 2020آب/أغسطس  31المؤرخ  299/74لألمم المتحدة 

االستفادة من الدعم الفنّي الذي تقّدمه اإلسكوا لتعزيز المقدرات الوطنية في مجال اإلدارة المستدامة  )ز(
من أجل إنشاء أو  ،دليل اإلسكوا اإلرشادي حول أنظمة إدارة السالمة على الطرقسيما  مة المرورية، والللسال

فعيل نُُظم وطنية إلدارة السالمة المرورية، قادرة على وضع سياسات كفيلة بتحسين السالمة المرورية ووضع ت
 ؛االستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها

مة في مجال النقل البّري وإدراجها ضمن خطط تطوير االنفتاح على التطبيقات التكنولوجية المستخدَ  )ح(
ارب الناجحة في هذا المجال، ورفع قدرات الكوادر البشرية في وزارات النقل والمواصالت النقل البّري ونقل التج

 ؛والوكاالت المعنية بالنقل البّري حول دور هذه التطبيقات، والنظر في طرق مبتكرة لتمويل توطين التطبيقات

ت المختصة التعاون بين وزارات النقل والمواصالت وهيئات النقل البّري من جهة والوكاال )ط(
باالتصاالت والتكنولوجيا من جهة أخرى إلعداد األطر التنظيمية والمعايير والمواصفات الفنيّة الضرورية 

 لالستفادة من التطبيقات التكنولوجية في تطوير إدارة وخدمات النقل البّري مع الحفاظ على أمن البيانات.

 والإلسك هة إلى األمانة التنفيذيةالموج   التوصيات -باء

هت لجنة النقل واللوجستيات التوصيات التالية إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا: -5  وج 

متابعة المستجدات العالمية التي تؤثر على قطاع النقل واللوجستيات ودراسة آثارها وتبعاتها على  )أ(
 ؛الدول العربية

العاملة في مجال النقل  االستمرار في جهود بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية )ب(
 ؛واللوجستيات وإعداد برامج مشتركة معها لخدمة الدول العربية وتطوير قدراتها في إعداد السياسات وتنفيذها

تكثيف أنشطة التعاون الفني للدول األعضاء لتعزيز قدراتها على تنفيذ متطلبات تسهيل التجارة  )ج(
 ؛سب اإلمكانيات المتاحةوتعزيز دور النقل واللوجستيات في التنمية بح

العمل على تعزيز قدرات الدول العربية على متابعة ورصد التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  )د(
 ؛المرتبطة بالنقل واللوجستيات وتقديم الدعم الالزم لها بحسب اإلمكانات

لمتابعة ورصد التطورات استكمال تنفيذ مشروع المنصة اإللكترونية لنظام المعلومات الجغرافية  (ه)
 ؛المتعلقة بتنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية "إتساس"

االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لرفع القدرات في مجال السالمة المرورية  )و(
 ؛في هذا المجال صندوق األمم المتحدة للسالمة المروريةواالستفادة من الفرص التي يتيحها 

العمل ضمن فريق األمم المتحدة المعني بإعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ عقد عمل األمم المتحدة  )ز(
 ؛لنقل أولويات الدول العربية في مجال السالمة المرورية 2030-2021الجديد لتحسين السالمة المرورية 

 ؛للسالمة المرورية عربيلتأمين الدعم إلنشاء مرصد  السعي )ح(

على قطاع النقل واللوجستيات في المنطقة العربية،  19-االستمرار في رصد تأُثيرات جائحة كوفيد )ط(
 مع تسليط الضوء على إمكانيات التحول الرقمي في مواجهة الجائحة وتطوير القطاع على المدى الطويل.

https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
https://www.unece.org/unrsf/home.html
https://www.unece.org/unrsf/home.html
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ا   لمناقشةمواضيع البحث وا -ثانيا

 المتابعة قضايا -ألف

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني  
 والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها العشرين

 من جدول األعمال( 4 )البند

 ما تم تنفيذه من توصياتتناول تالتي  E/ESCWA/C.5/2020/2 ن الوثيقةألى إأشار ممثل األمانة التنفيذية  -6
تنفيذية في مجال النقل بها األمانة ال اضطلعتاألنشطة التي تستعرض و للجنة، الدورة السابقةصادرة عن 
بناًء على طلب لى أنشطة التعاون الفني التي نفذتها إإضافة ، 2020في إطار برنامج عملها لعام واللوجستيات 

 أضاف أنها و. وجدتذا إ ،بشأنهابداء المالحظات إوعليها لالطالع  اللجنةمام أمعروضة  الدول األعضاء،
 ولم ترد أي مالحظات بشأنها.، لبريد اإللكتروني قبل انعقاد الدورةاعبر قد أُرسلت إلى ممثلي الدول األعضاء 

 المستجدات في مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية 
 من جدول األعمال( 5)البند 

المستجدات عرضاً تناول فيه  ،E/ESCWA/C.5/2020/3 ، باالستناد إلى الوثيقةقّدم ممثل األمانة التنفيذية -7
الفني واللوجستي  نف ذ بالتعاونالم، في مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية

 البيانات ملء سب أنشطة بناء القدرات للمنسقين الوطنيين، ون   وتطرق إلى مع البنك اإلسالمي للتنمية.
د مالحظات أي  أنّ الفتاً إلى ، من التوصيات اً عدد وأسباب عدم اكتمالها. واستعرض   من الدول األعضاءلم تر 

 شأن.في هذا ال

 والمنطقة العربية تحسين السالمة المرورية: العالم 
 من جدول األعمال( 6)البند 

 مستنداً ، قدم ممثل األمانة التنفيذية عرضاً تناول فيه تحسين السالمة المرورية في العالم والمنطقة العربية -8
ً موE/ESCWA/C.5/2020/4 إلى الوثيقة    وتطرق .وضع السالمة المرورية في البلدان العربيةعند توقفا

ون المعن 74/99 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم، والمؤتمر الوزاري الدولي الثالث للسالمة المروريةإلى 
المرورية ، إضافةً إلى اإلعالن الجديد لصندوق األمم المتحدة للسالمة "على الطرق في العالمالسالمة  تحسين"

 .2020مقترحات مشاريع لتحسين السالمة المرورية لعام  لتقديم

 اتنابيالمنظمة الصحة العالمية وبيانات بين ختالف االعن الحضور بعض  فسراست معرض النقاش،وفي  -9
ً  عدم تطابق األرقامفي ظل بعدد الوفيات السنوية على الطرق،  ةتعلقالمة المسجلة الوطني  استفسروا و ،أحيانا
تقديم طريقة و ،للسالمة المرورية المتحدةصندوق األمم االستفادة من بُل سُ آخرون عن تساءل و. كيفية حسابهاعن 

مشروع لتمس تمويالً لأن يما بلد عما إذا كان بإمكان  ألواسم، وبعة لنجاح المشروع المقدّ المشاريع، والمعايير المتّ 
 آخر في السابق. مشروعلحصل على تمويل كان قد إذا جديد 

 .خر التطورات في قطاع النقل واللوجستيات في بلدانهمآالدول األعضاء لمحة عن  مثليم عدد من مقدّ و -10
الداخلية وعضوية  وزارة اق برئاسة وكيلمركزية في العرمرور تشكيل لجنة  إلىالعراق جمهورية أشار مندوب ف

 ه.يتلّق دعوة لحضورألنه لم  للسالمة المرورية ستوكهولممؤتمر يشارك في العراق لم  أنّ وأفاد . مدير عام النقل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_nsht_brnmj_ml_lskw_wnsht_ltwn_lfny_wltwsyt_lsdr_n_lljn_fy_dwrth_lshryn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lmstjdt_fy_mshrw_nzm_lmlwmt_ljgrfy_lshbkt_wmrfq_lnql_fy_lmntq_lrby.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/thsyn_lslm_lmrwry_-_llm_wlmntq_lrby.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
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عدد  ضخفل التي أطلقها األردنالسالمة المرورية استراتيجية لمملكة األردنية الهاشمية امندوب تناول و -11
، توعويةالتشريعية والقضايا العدداً من و هياكل األساسيةالمسائل عالج ت. وهي سنوات القادمةالوفيات خالل األربع 

شهد انخفاضاً  2019عام أشار إلى أّن األردن. وفي عتمد على تعاون جميع الجهات المعنية توسم بالشمول، تتّ و
بسبب اإلجراءات  2020 ة فيدقألعداد بهذه ارصد لم يتمّكن من األردن إالّ أّن ، ملموساً في أعداد وفيات المرور

وعّما إذا كان مرور، الادث وحيات الناتجة من الوفحديد تكيفية  استفسر عنو .19-كوفيد جائحةفي ظّل المتخذة 
 .بعد حدوث الصدام أسبوع أو شهرأو ساعات فيات التي تقع في غضون المقصود بها الو

 ،مبادرة وطنية لتقليل عدد وفيات حوادث السيربلده طّور  أنّ وأشار مندوب المملكة العربية السعودية إلى  -12
ة متقابلات مركبطدام اصسّجل كتحسين الطرق المفردة التي ت ،من المشاريع النوعية اً عددوأن هذه المبادرة تشمل 

، مع إدخال مواصفات عالميةوفقاً ل رفع مستوى السالمة على الطرق المفردةلمشروع تنفيذ  بدأووجهاً لوجه. 
 سلوك قائد المركبة.ف لضمان تكي  التعديالت عض ب

 لحوادث المرورية، وذلكامن حيث م جميع الدول العربية يتقدّ بلده  السودان إلى أنّ جمهورية ممثل لفت و -13
د أي طرق مزدوجة. لكن الخطة الحالية لوزارة النقل ووجوعدم لطرق احالة ترّدي أهمها  معروفة ألسباب

كلم  6,800 أصل كلم من 1,250 يعني تحويل ما يقارب، مما إلى مزدوجةلى األقل عطرق  ةتتضمن تحويل ثالث
وأضاف من هذا اإلجراء هو خفض عدد الوفيات إلى النصف. هدف المرجو من الطرق السريعة في السودان. وال

من إذ إن التمويل يأتي عادة حول دون نجاحها، نقص التمويل يلكن  ،خطة لصيانة الطرقأن السودان وضع 
ن ى البيانات ملإلسكوا حول الحوادث المرورية بعد الحصول علراً تقريسيرفع أن السودان أفاد وزارة المالية. و
 ، وهي الجهة المختصة.وزارة الداخلية

ه أنّ ؤخراً، مشيراً إلى الُمنشأ مفريقي للسالمة المرورية عن المرصد األ يةالمغربالمملكة دث مندوب وتح -14
 بالفعل عنه اً صدرتقريرأن عامين، وقد استغرق العمل على المرصد أضاف أّن ة عليه. وشرفللجنة المأس اتري

ً فريقيأ اً بلد 24بمشاركة  وأكد أن الوكالة الوطنية للسالمة المرورية  داعياً إلى االستفادة من هذه التجربة الناجحة. ،ا
ق والتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بالتنسي ى، وأنها تعملاألول ةمسؤولجهة الفي المملكة المغربية هي ال

 .بالسالمة المرورية

وهي استحداث الوكالة ، على المبادرة الهامة التي قامت بها المملكة المغربيةأثنى ممثل األمانة التنفيذية و -15
مواكبة على ضرورة ، مؤكداً بتحويل ثالثة طرق في السودان إلى طرق مزدوجة نوهو الوطنية للسالمة المرورية.

الوفاة بحادث  أنّ أضاف و جميع عوامل األمان والشاخصات اإلرشادية وضبط السرعات.تطبيق ذا التحديث به
ف بأنها مروري  ً يوم 30في غضون الوفاة التي تحصل تعر   المروري.الصدام وقوع بعد  ا

لى إالدعوات  هي من أرسلليست أن اإلسكوا ممثل األمانة التنفيذية أوضح  ،وحول مؤتمر ستوكهولم -16
حول عدد الوفيات الناتجة  المعلوماتفي التباين ناول وتبل الحكومة السويدية ومنظمة الصحة العالمية. المؤتمر، 

أن . وأشار إلى لة لدى الدول األعضاء وبين مؤشرات منظمة الصحة العالميةالمسجّ  عن الحوادث المرورية
، ولكن تم اعتماد تقرير منظمة في الحساب ية المتبعةالمنهجتعليقات على أيضاً نفس المالحظات وال لديها اإلسكوا

 ىبناًء علوذلك  ،بيانات لكل الدولكمية من الأكبر تضمن التقرير الوحيد الذي يبما أنه  2018 لعام الصحة العالمية
هذا التباين يشمل جميع بلدان  نولفت إلى أ .موّحدة لتخمين عدد وفيات المرور في جميع بلدان العالممنهجية 

منظمة ال. ومن الفئة األولىبأنه ليس ف منظمة الصحة العالمية نظامها التوثيقي للسالمة المرورية صنّ تالعالم التي 
، وعدد المركبات والسائقين، ونسبة االعتبار مستوى الدخلفي بتخمين عدد الوفيات بناًء على معادلة تأخذ تقوم 

بمعايرة هذه المعادلة على البلدان المتقدمة في مجال السالمة المنظمة تقوم و. أخرى ومعايير ،االلتزام بالقانون
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ممثل األمانة وّجه و متغيرات المعادلة على بقية بلدان العالم.بتطبيق  ،بناًء على هذه المعايرةثم تقوم، المرورية، 
م ظُ نُ موثوقية  لتواصل مع منظمة الصحة العالمية للحصول علىلدعوة إلى جميع الدول األعضاء  تنفيذيةال

 80نحو أن يكون إنه يجب لوفيات والوالدات، حيث لم السجالت المدنية ظُ ، وهي نُ الوطنية اإلحصاءات الحيوية
، وطرق العمل رييهذه المعايطبّق أي بلد وعندما . حسب معايير المنظمة د األسبابالوفيات محدّ في المائة من 

 .هايناتتخماألخذ بعوضاً عن ه ريرامنظمة بتقأخذ الفترض أن تيُ 

ومواءمة  عتحسين جملمشروع إقليمي حول السالمة المرورية تنفيذ تراح اقممثل األمانة التنفيذية تناول و -17
مة من البلدان العربية البيانات المقدّ موثوقية ورفع مستوى  ،البيانات المتعلقة بصدامات المرور في البلدان العربية

أهمها قيام البلد بتقديم اإلحصاءات الحيوية.  ،بعوامل مختلفة ةبطمرتموثوقية الهذه وفي منظمة الصحة العالمية. 
صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية، مشروع إقليمي في هذا الصدد يرفع إلى على إعداد اإلسكوا عمل وت
ً تعاونسيتطلب  مما  مع مشروع النقلاإلسكوا تتعاون في هذا المجال، بين اإلسكوا وجميع الدول األعضاء. و ا

البلدان المتوسطية المشمولة  سابق البيانات واالختالالت في بياناتتناول في وقت األوروبي المتوسطي، الذي 
 .بمناقشته ومراجعتهاإلسكوا ركت شادليل الذي صدر عنه و ه،ب

كا يأمر من تجربةواالستفادة  ،وأكد ممثل األمانة التنفيذية على أهمية إنشاء مرصد عربي للسالمة المرورية -18
حول السالمة فريقي والمرصد اآلسيوي األالمرصد األوروبي والمرصد ومن تجربة  ،الالتينية ودول الكاريبي

 مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة في هذا الشأن.المستمر  تواصل، الفتاً إلى الالمرورية

مة المرورية وطريقة تقديم المشاريع، كيفية االستفادة من صندوق األمم المتحدة للسالوفي ما يتعلق ب -19
يمكنها تقديم و ،أكثر من ثالثة مشاريع بشكل منفردقّدم أن تما منظمة له ال يمكن أوضح ممثل األمانة التنفيذية أن

منظمة واإلسكوا اقترحت  ،المتحدة. ومن هنا تابعة لألممبالتعاون مع منظمة أخرى ذلك إذا كان مشروع رابع 
ً المشروع الرابع مشروعن يكون أ الصحة العالمية ً إقليمي ا قضايا البيانات. بالمرصد العربي و بإنشاءتعلق ي ا

تمويل استفاد من سبق وبلد في أن يقوم  نعما والمشروعاً وطنياً واحداً فقط. قّدم أن ت ة عضودولكل لويمكن 
 الدولة التي لم تستفد من قبلتقوم اإلسكوا بدعم  من المنطقي أن ،، ولكنما أن يقّدم طلباً مرة أخرىمشروع 

هذه المشاريع نفس على اإلسكوا طبق وستمختلفتين. نفس المستوى من دولتين من في حال قُّدمت إليها مشاريع 
تقييم حصل على البحيث تمتسقة إلى أعلى درجة ممكنة  هاتكون مشاريعل ،أسلوب التقييم الذي يعتمده الصندوق

 ، وذلكلتقييم كل مشروعوضع العالمات ل دليلفي  بل الصندوقمن ق   ريعاختيار المشا ةقيطرترد والمطلوب. 
أن الدليل موجود بين الوثائق لفت ممثل األمانة التنفيذية إلى بل ثالثة خبراء مستقلين يعينهم الصندوق. ومن ق  
نون كا 24في موعد أقصاه رفعها إليها اإلسكوا للدول األعضاء لصياغة مقترحات مشاريع وتها قدمالتي 

 .2020األول/ديسمبر 

 19-ظل جائحة كوفيدفي واللوجستيات  النقل -باء

 على النقل في المنطقة العربية 19-أثر جائحة كوفيد: 1حلقة نقاش 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 على النقل  19-أثر جائحة كوفيد حول ورقةض بعر األولىممثل األمانة التنفيذية حلقة النقاش  استهل   -20
جائحة والتحديات التي تطرحها المستجدات ض فاستعر .(E/ESCWA/C.5/2020/CRP.1)قة العربية في المنط

لحلول التي تتيحها األمم المتحدة لمواجهة تأثيرات الجائحة او مبادراتالو، في العالم على قطاع النقل واللوجستيات
ً عرض و. عليه  على حركة النقل الجّوي والبحري  19-كوفيدبعض المؤشرات الرقمية لتأثير جائحة أيضا

 .في البلدان العربية

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/thr_jyh_kwfyd-19_l_lnql_fy_lmntq_lrby_0.pdf
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ناول ت. ويبالنقل البحر ةتعلقالماإلسكوا وأهمية البيانات ورقة بالسودان اهتمامه جمهورية ممثل  ىأبدو -21
 مناولة أنّ بما  الموانئوالسفن  ىمنخفضة أساساً عل اليد العاملةحيث أثر الجائحة على عمال المناولة في السفن، 

 على النقل البحريكبر ة. أما التأثير األفعمالة كثيإلى عن طريق الرافعات وال تحتاج تتم  ضائع الصب الجافّ ب
مرتفعة جداً ركوب نسبة يشهد جدة الذي -خط بور سودانإلى وجود نظراً سفن الركاب، يقع على ف ،في السودان
ت الجائحة إلى تكديس البضائع والمعدات دّ أوقد المسافرين إلى منطقة الخليج العربي. ب هاكتظاظمردها إلى 

بشكل منتظم، ما عادوا يداومون في مراكز العمل واألغراض الخاصة بسفن الحاويات، ألن الكثير من العمال 
 14العزل المفروض على الباخرة لمدة يضاف إلى ذلك . منه وقايةً  إماو 19-كوفيدفيروس بسبب إصابتهم بإما 
على حركة النقل والركاب بطبيعة الحال يؤثر مما ، ى متنهاعل تسجيل إصابة بالفيروسب االشتباهحال في يوماً 

 .االقتصادوينعكس سلباً على 

اجتماعات في للمشاركة اها بلده تلقّ الدعوات التي رة إلى أّن كالمه باإلشاالكويت دولة ممثل استهل و -22
وزارة أسند إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أفاد  ،19-كوفيدجائحة يتعلق بآثار وفي ما . قليلة 2015منذ عام  اللجان

الصحية لدولة الكويت  االشتراطاتحسب  ، وذلكمواجهة الجائحةوقيادة المرحلة ة عن يالمسؤولالصحة 
المراسيم تم إصدار  ،. وبناًء على ذلكالمنظمة البحرية الدوليةومنظمة الصحة العالمية معايير يتوافق مع  ماوب

 تفتعلقتي طرأت، ات الالصعوبفي تطبيقها. أما  إشكالياتأية ه واجَ تلم و ،وتعميمها على الوكاالت ومشغلي السفن
ً بسيطكان حلها غير أن  ،تبديل طواقم الطائراتب الطيران. وأشار إلى أن دولة الكويت لتوقف حركة نتيجة ا

التي اتخذتها اإلجراءات االحترازية ، وأّن تطوير برامجها اإللكترونيةمن خالل يجابياً إاستطاعت استغالل األزمة 
 حركة المسافرين والنقل الجماعي.خفض إلى أدت في مجال النقل البري 

للتخفيف مبادرتين رئيسيتين اتخذت الهيئة العامة للموانئ  أشار ممثل المملكة العربية السعودية إلى أنو -23
المتخذة لعديد من اإلجراءات الحكومية بين االمتوسط والبعيد، وذلك من ى لمدعلى امن آثار الجائحة على القطاع 

األولى  ةرموجهة للعديد من شرائح المجتمع التي لها عالقة تعامليه أيضاً مع الموانئ. والمبادالالتحديات ومعالجة ل
من خمسة  لتصبح عشرة أيام بدالً  ،في الموانئ تخزينالأرضيات رسوم عفاء من اإلكانت من خالل تمديد فترة 

المبادرة إلى تخفيف األعباء المالية المترتبة على هذه الصادرة والواردة. وهدفت  ،جميع البضائعفي حالة أيام 
 51,000 هابلغ عدد المستفيدين من. ويق مهلة اإلعفاءتسهيل إجراءات التخزين عن طرإلى و ،القطاع الخاص
الدفعات المستحقة للموانئ من تسديد  تأجيلفتمثّلت في  ،والتصدير. أما المبادرة الثانية االستيرادفي منشأة تعمل 
ركات م الدعم للشيكذلك تقدوالقطاع، في لحد من آثار نقص السيولة المالية لدى العاملين ليوماً،  90األجور لمدة 

وقد بلغ عدد المستفيدين من الشركات . مة في استمرارية النمو االقتصاديالنقل البحري والمساه  في العاملة 
 شركة. 180المشغلة بالموانئ قرابة 

بإعداد دراسة ، بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاءأن الحكومة قامت، ممثل دولة فلسطين إلى وأشار  -24
في المائة  25كاإلعفاء من  ،بعض اإلجراءاتنفذت  هاأضاف أنّ . وسبب الجائحةخسائر قطاع النقل بحجم حول 
تأجيل جميع أيضاً تم والقطاع. في والمواصالت للمشتغلين  النقلوزارة ة من حومنالمالتراخيص على رسوم المن 

ض الصناديق بعمن خالل تدخالت نُفذت  ،شامل في بداية األزمة. وبعد ذلكالقفال نظراً إلى اإل ،المستحقات
ً قروضقّدمت المصارف و، التي أنشأتها الحكومةالمخصصة   ومنها قطاع النقل. ،طاعاتعدة قميسرة ل ا

فقد ، سلبية بمعظمهالجائحة على القطاع اآثار كانت  ه في حينأنالمملكة األردنية الهاشمية أكدت ممثلة و -25
البلدان العربية والمنطقة على مستوى ة للجائحة ة اآلثار البيئيراسديجب أنه  ةً مؤكدة، البيئة على إيجابي تكان
عدد الوفيات الناتجة خفض ؤدي بدوره إلى يمكن أن ا يممإيجابياً بانخفاض نسبة االنبعاثات، تأثرت البيئة ف. ككل

 عن اآلثار البيئية السلبية.
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ر االحترازية إصدار دليل استرشادي للتدابيت الجامعة قرر أنّ إلى ممثلة جامعة الدول العربية ولفتت  -26
أي يشمل بل  19-كوفيدجائحة  ، بما ال يقتصر علىالت الطارئةاالتعامل مع الحيتعلق بطرق قطاع النقل  في

أن الدليل كان ثمرة تعاون مع اإلسكوا واألكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل أضافت و في المستقبل.تنشأ طوارئ 
النقل البري، والنقل ة، وهي العمل إلى ثالثمجاالت حيث تم تقسيم مجال النقل، في البحري واالتحادات العاملة 
على  تعميمهجرى عليه، ثم رض الدليل على المكتب التنفيذي للجامعة للموافقة عُ وقد البحري، والنقل الجوي. 
يد برإرسال من ممثلي الدول التي لم يصلها الدليل ممثلة جامعة الدول العربية  تجميع الدول العربية. وطلب

 .إليها إلرسالهإلكتروني 

، ومن أهمها إلى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية ةسوريالجمهورية العربية الأشارت ممثلة و -27
توقف النقل التجاري على مستوى العبور وخفض معدالت اإلنتاج دى إلى أ ، مماإلغاء شحنات عديدة من النقل
 جميع الموانئ السوريةفي لسفن تضمنت تعقيم افالمتخذة،  حترازيةإلجراءات االاالجوي لألجواء السورية. أما 

 .تريثالبل إلغاء أية مشاريع من دون ، إضافةً إلى تدابير الحجر الصحي، باستمرار

وجوب تغيير استراتيجية تداول البضائع بالنقل البري، وقدم على العربية  مصر جمهوريةممثل وأكد  -28
ً مقترح التي واجهت مشاكل كبيرة، خصوصاً  Back to Back ـالبعد تجربة  ، وذلكجارةل عملية التيسهمن شأنه ت ا

ثر خروجها من درجة حرارة معينة إتعرض للتلف تيمكن أن  البضاعة. فهذه الفاكهةوضروات خفي عملية نقل ال
التقصير المتمثل في لتدخل العنصر البشري  تيجةً نأو ، من مركبة مبردة مغلقة إلى مركبة أخرى غير مبردة وأ

تداول الحاويات خالل مثالً من ، ستراتيجيةتغيير اال ه يجبوأكد أن. الالزمةاإلجراءات االحترازية اتخاذ في 
بدون  ،الطرقيّة بالشاحنات بين الدول الحدود البريةعبر النقل البحري، ونقل الحاويات المبردة  ة فيآمنطرق ب

تداول البضائع بالنقل لإنشاء تجهيزات معينة اقترح أيضاً و .يةاحتكاك مباشر بين السائق وموظفي المعابر الحدود
يحتوي  QR Codeاستعمال اقترح  ،حركة الركابوفي ما يتعلق ب. الطيرانحقائب شحن يحدث في ما ك البري

 ولصقه على الزجاج الخارجي للمركبة.على جميع المعلومات المتعلقة بالرحلة 

ألحقت أضراراً جسيمة  19-كوفيدجائحة  حة البحرية إلى أنّ تحاد العربي لغرف المالأشار ممثل االو -29
الدول مما يستدعي من جميع  ،2030خطة التنمية المستدامة لعام على مسار  هاتقدموقّوضت بجميع دول العالم، 
سوف تُعقد في دولية ورشة عمل يقوم باإلعداد لتحاد أن االفاد . وأةخطالعلى نحو يتماشى مع مواجهة الجائحة 

يع الحضور إلى جموجه و، 19-كوفيدجائحة في ظل مستقبل النقل البحري  ةناقشلم 2021يناير كانون الثاني/ رشه
 دعوة للمشاركة.

تسببت بخراب ، وفي جميع البلدان بجميع القطاعاتألحقت أضراراً جائحة ال أنممثل األمانة التنفيذية  وأكد -30
، عدد من المدن الكبرىفي البيئة اً في بيئية سجلت تحسنالمراصد من ال الكثير أنّ نّوه بالعالم. وفي كل عمليات اإلنتاج 

، بفعل تدابير اإلغالق خاليةالطرق أصبحت ألن سالمة المرور توقّع أن تتحّسن كان من المو. عربيةمن بينها مدن 
إلجراءات ق بايتعل ما وفي السالمة المرورية.على صعيد  مختلطةإلى نتائج ى أدالقيادة  اتسرعتزايد غير أّن 

أهداف هدف إلى تحقيق قضايا التحول الرقمي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا التي تاإلسكوا اإللكترونية، تدعم 
 غالباً و .لى الخدمة من خالل المنصات المتاحة على الهواتف الذكيةحصول عاليسير وت ،كتسهيل خدمة المواطنين

بين المواطنين  تقضايا الفساد المألوفة في بعض التعاماللمكافحة الة من الطرق الفعهذه التكنولوجيات ما تكون 
 واالبتكارالتطبيقات يتعلق بمشروع على اإلسكوا تعمل بالموانئ. وتلك المتعلقة سيما  كوميين، الحوالموظفين ال

التطبيقات التكنولوجية  مسح واقعإلى جميع الدول العربية لقد أرسلت استبياناً و. التكنولوجي لتطوير قطاع النقل البري
واقع التطبيقات اإللكترونية والرقمية عن عرض قد م وسي .دولة 12إجابات من وردتها ، وهاكل من قطاع فيهذا الفي 

من إعداد التقرير الذي يتوقع أن يصدر في مطلع  االنتهاءبعد ستُخصص لذلك، ورشة عمل في في قطاع النقل البري 
الدائم  االستعدادمعرباً عن ، ممثلة جامعة الدول العربيةلشكر بتوجيه المداخلته ممثل األمانة التنفيذية وختم العام القادم. 

 أن اإلسكوا جزء من أسرة النقل العربي.ومؤكداً  ،للتعاون مع جامعة الدول العربية
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 2030النقل البري وخطة التنمية المستدامة لعام  -جيم

 النقل البري المستدام في األردن 
 من جدول األعمال( 8)البند 

ً  ،E/ESCWA/C.5/2020/5م ممثل األمانة التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة قد   -31 النقل مشروع   حولعرضا
 موضحاً و، للتنمية ألمم المتحدةال من حساب وّ ممالالمشروع تفاصيل تناول فيه  المستدام في األردن البري

 ،وصربيا ،وجورجيا ،وباراغواي ،األردنهي الهدف من المشروع هو تعزيز قدرات خمسة من البلدان النامية ن أ
المشروع  أنّ ضاف أتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنقل. ووفي مجال النقل المستدام ، وكازاخستان

الثغرات التي تحددها المؤشرات في البنى  على تطبيق مؤشرات الربط، ومعالجةالدول يرمي إلى تعزيز قدرة 
ً على تجميع البيانات القُ  األساسية المادية وغير المادية، وتعزيز القدرة الفنية والمؤسسية ورصد  ،طرية سنويا

 التقدم المحرز.

العرض ورد في مؤشراً س األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري رئيتناول وفي معرض النقاش،  -32
المؤشرات المعيارية لتقييم مستوى  أنّ اعتبر و .الجاهزية لألوبئة" مؤشر"اسمه  ،وأثرها 19-كوفيدالمتعلق بجائحة 

ً إضافة مؤشرات الربط تشمل كل العناصر باستثناء مؤشر التكنولوجيا،  البعد رتبط بجديدة تمؤشرات متمنيا
للرجوع إليها في أي  جميع بيانات المركبات التي تتحرك على الطرقالحصول على مثالً،  وتتيح، التكنولوجي

 Intelligence Transportيسمىما من خالل وذلك ، اواستخدام التكنولوجي النقل والنقل على الطرقعن  نقاش
Systemsتساعد  الحصول على قاعدة بيانات غنية ودقيقةتحصيل الرسوم بقدر ما هو المقصود بذلك ليس . و

 كل التحركات من االطالع على الدولة مثل تمكين وخدمة أهداف أمنية، مستقبل، للالدولة في وضع رؤى 
يُسّمى مؤشر رئيس األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري وضع  طلبختاماً، . وأو رصدها قعلى الطر
 ."ةالبنية التكنولوجي"مؤشر 

 في موقع الرد، اتفق ممثل األمانة التنفيذية مع ممثل األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري  -33
 أنّ أفاد . واألساسيةهياكل مشمول في مجموعة مؤشرات الأنّه لى يراً إشم ،لبنية التكنولوجيةامؤشر  أهميةعلى 

أضاف أّن هذا وبشأنه. راء بناءة آول على والحصالمشروع موضوع على  الجميعإطالع هو الهدف من العرض 
تمديد ال جرىفي حال بذاته، وذلك منفصل قائم لتكنولوجيا مؤشر معياري خص ص ليلاالعتبار في يؤخذ الطلب س

مشمولة األساسية للنقل هياكل وال ،التكنولوجياتناول فجميع محاور الدراسة ت ،لمشروع. أما في الوقت الحاليل
 .الجزء األكبر منهاب

 2030النقل البري وخطة التنمية المستدامة لعام  
 في تطوير قطاع النقل البري  واالبتكار: دور التكنولوجيا 2حلقة نقاش 

 في المنطقة العربية
 من جدول األعمال( 9)البند 

عرضاً حول دور  ،E/ESCWA/C.5/2020/CRP.2ألمانة التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة الن عن اقد م ممث -34
لدراسات لمراجعة العرض تضمن . والتكنولوجيا واالبتكار في تطوير قطاع النقل البري في المنطقة العربية

دور حول  2020لعام  إلسكوا حول دور التكنولوجيا واالبتكار في تطور قطاع النقل، ومشروع اإلسكواالسابقة ل
نتائج مسح اإلسكوا حول واقع التطبيقات و تطوير قطاع النقل البري في البلدان العربيةالتكنولوجيا واالبتكار في 

 االبتكارهذا المشروع كان ثمرة تعاون بين قسم  علماً أنّ دان العربية، لالتكنولوجية في قطاع النقل البري في الب

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lnql_lbry_lmstdm_fy_lrdn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/hlq_nqsh_2-_dwr_ltknwlwjy_wlbtkr_fy_ttwyr_qt_lnql_lbry_fy_lmntq_lrby.pdf
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مجال النقل وقضايا باهتمام اإلسكوا  أنّ إلى األمانة التنفيذية  ممثالولفت التكنولوجي ومجموعة النقل في اإلسكوا. 
ي والت ،تراتيجية لتطوير النقل المتعدد األنماط في المنطقة العربيةالسرؤية اإلسكوا اصب في إطار التكنولوجيا ي

مشروع تمثلت إحدى مراحل . و2017عام منعقدة خالل الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات ال ترحطُ 
دراسات في إعداد  صياغة رؤية استراتيجية لتطوير النقل المتعدد األنماط في المنطقة العربيةالمتعلق باإلسكوا 
، ومحركات التغيير الكبرى في النقل العالمي، ومنها يةنظام المعلومات الجغرافهذه الدراسات بتعلّقت . وتحضيرية

استحداث في بدور األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري ا هونوّ الثورة الرقمية وتطبيقاتها في قطاع النقل. 
 في هذا هارباعلى تجإطالع الحضور  هاعلى ممثل يادرجة الماجستير في مجال قضايا الذكاء االصطناعي، وتمن

 .بمداخالتهم الدول األعضاءممثلي إدالء المجال بعد 

 ،القدرات البشرية في وزارات النقلمستوى ضرورة رفع لى عالعربي لغرف المالحة التحاد ممثل اأكد و -35
)التجارة اإللكترونية(  eCommerceبعض المصطلحات الجديدة مثل بتصبح جميعها على دراية تامة بحيث 

أن خطوط السير في الدول الفتاً إلى وغيرها، ( ي التفاق النقل الدولي العابر للحدوداإللكترون النموذج) eTIRو
ً على أكد و .م السير وقواعد الطرقظُ تبع هذا التحديث في نُ تريقية فألا أهمية التنمية البشرية على جميع أيضا

ً لباالمستويات، ط . توى الحكومات والوزاراتوليس فقط العمل على مس ،من اإلسكوا االهتمام بالعنصر البشري ا
خصوصاً بعد جائحة  ،واهتمامها بالعاملين في قطاع النقل البحري المنظمة البحرية الدوليةعلى  وأعطى مثاالً 

أعرب عن رغبته في أن تجربة األردن، ومتوقفاً عند منظمة العمل الدولية والقطاع الخاص. كذلك و، 19-كوفيد
ر واألردن وحضبزيارة الدول العربية يقوم ممثلون عن جميع أن و ،يبيوذج مبدئي أو تجرنمكاألردن عتَمد يُ 

ً عن االكتفاء بعرض تاالجتماعات   على باقي األعضاء، وذلك لتعم الفائدة فقط جربة دولة واحدة عوضا
كاالتحادات واألكاديمية  ،القطاعفي أن اجتماعات اإلسكوا تفيد فقط النخبة من العاملين ضاف جميع. وأالعلى 

 غيرهم، وليس جميع العاملين به، وخصوصاً من ناحية تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.و

شاحنات النقل مرور ما يتعلق باالتحاد في خبرة الحضور على الدولي للنقل الطرقي االتحاد ممثل وأطلع  -36
ً إلى ، عبر الحدود البري تزال  اللعديد من الدول، تطبيقها في االتكنولوجيا و ه على الرغم من وجودأنّ الفتا

ً لعدة أيام  وأ ،الشاحنات تقف على الحدود لساعات طويلة األمني على جميع تدقيق . ويعود هذا التأخير إلى الأحيانا
وصول كافة البيانات من رغم على الو. خط الدفاع األول ألي دولةهي الجمارك اليوم ، بما أن المعابر الحدودية
ثقة الناقلين وشركات كذلك و ،المستخَدمالنظام بثقة ال اكتسابيجب بشكل مسبق، فود إلى الحد اتومعلومات الشحن

تفريغ لغاية  ،التفتيشثم  ،الشاحنات للمسح الشعاعيتخضع  ،. واليومالجهات المعنية األخرىالشحن والتخليص و
يجب  ،الموضوع ؤدي إلى التأخير. ولحل هذامما ي، في بعض الحاالت إعادة تحميلهاوالبضائع بشكل كامل 

، فإن eTIRإضافة إلى موضوع ووالتكنولوجيا المستعملة. طبقة األنظمة المفي السلطات المختصة ثقة تعزيز 
رفع المستوى األمني للعمليات التجارية، وذلك لوجود تبشكل عام  اتفاق النقل الدولي العابر للحدودنظام  خبرة

وقبول النتقاء موّحدة هناك معايير دخول وبالتالي، . شركاتالجميع بل استخدامه من ق  تحول دون ضوابط دخول 
لمركبات ا أماوالدولة التي تدخل من خاللها إنما في كل دول العالم. في شركات تكون صاحبة فعالية ليس فقط 

طات بل السلال يمكن التالعب بها بعد إغالقها من ق  ولها مواصفات دولية عالية المقاييس ف ،TIR المستعملة في نظام
تحاد أو نظام اإلعالن المسبق عن البضائع ما يميز نظام اال نّ أكد ممثل االتحاد الدولي للنقل الطرقي أو الجمركية.

عائد مادي مقابل أي يتقاضى  إن اإلتحاد الإذ ، بشكل مجاني بالكامليجري ربط مع السلطات الجمركية ال هو أن
ممثلي الدول التي تطبّق في أي دولة. كما دعا  TIRا لتطبيق ت التدريب التي يوفرهأو عمليا الربط اإللكتروني

 رفع مستوى قطاع النقل.للعمل على التحاد تواصل مع اإلى الحديثاً إليه أو انضمت بالفعل نظام هذا ال

األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون رأى رئيس و -37
مداخلة اللواء بحري حاتم القاضي لناحية أهمية تعزيز إمكانات في على ما ورد  اً كدمؤ مستمر مع اإلسكوا،
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بدأت أنها لتكنولوجيا، ولالعنصر البشري العامل في قطاع النقل. وذكر بأن األكاديمية كانت لها رؤية مستقبلية 
لتحقيق رؤيتها . وصطناعياالوأنشأت كلية متخصصة في مجال الذكاء  ،منذ سنواتذات الصلة لدراسات بإعداد ا

 توفر اليوم العديد من االختصاصات وهي . إعداد كوادر بشرية عربية قادرةعلى األكاديمية مل تعالمستقبلية، 
األولى من األكاديمية والثانية  ،شهادتين مزدوجتينالمتعلّم على حصل يحيث الماجستير والدكتوراه،  تيمرحلفي 

ً عالم 283تل المرتبة التي تح(، المستقلة رشلونة)جامعة ب Universitat Autònoma de Barcelonaة من جامع . يا
تمنى أن و. االختصاصصلب هذا يقع في من تكنولوجيا وتطبيقات محتملة في مجال النقل ى ذكره وكل ما أت

 مال استعاإلسكوا واألكاديمية لرفع قدرات الكوادر البشرية في كيفية مشترك بين مشروع طموح تسنى تنفيذ ي
 ناحية البيانات التي سوف تشكل ثروة للمستقبل.وحفظها والتأمين عليها، خصوصاً من هذه التطبيقات 

لخروج لاإلسكوا، وذلك أعّدته فترة كافية للردود على االستبيان الذي تخصيص طلب ممثل دولة الكويت و -38
طريقة عمل به سم لما تتة ئكون بطيتللتطوير التكنولوجي سى أن استجابة األجهزة الحكومية أبنتائج أفضل. ور

توفير التكنولوجيا في  الخاصالقطاع انخراط يجب التركيز على  ،داري. لذلكإاألجهزة الحكومية من روتين 
 ل على نتائج أفضل.وصللحلقطاع النقل 

 اً عبور ومنفذه بلد مما يجعل ،أكثر من خمس دولبلده محاط بن ألى إالسودان جمهورية أشار ممثل و -39
ً يرئيس يتطلّع السودان  ،اليومالعربية مصر جمهورية ذي تحققه ال الكبير الصناعي التطّورفي ضوء لهذه الدول. و ا
االجتماع يجد في هذا السودان لفت إلى أن و فريقيا.أوغرب وشرق  جنوبباتجاه  المنتجاته اً كون معبريأن إلى 

جواز نظام إصدار طرح فكرة إيجاد نظام مشابه لو. ةفائدة كبير بقطاع النقلصلتها بالتكنولوجيا ووشقّه المتعلق 
ً  السفر السالمة مسائل واألمنية والتحديات التجارية و كل األساسيات القانونيةويشمل  ،للمركبات يكون مخصصا

اسي بالنسبة للسودان. الترانزيت هي حالة هامة جداً وهدف أسأضاف أن المرورية والتنسيق مع الدول العابرة. و
أطلع نفسها. وكل األساسية االهيأن تحسينات التطبيقات أقل كلفة من تحسينات رأيه بثل األمانة التنفيذية افق مموو

التي تهدف إلى  ،الموحدة في بور سودانالنافذة وهي تطبيق  ،رب قطاع النقل البحرياتجإحدى الحضور على 
ضع معايير ومن اإلسكوا  وطلب ن جديدين.ر كلفة بناء ميناءيوتوفّ في المائة  300زيادة كفاءة الميناء بنسبة 
 ً ً ، eTIRوخاصةً  ،للتطبيقات المستخدمة حاليا تحاد الدولي للنقل طلب المساعدة من االلاستعداد السودان  مبديا

 الطرقي.

تطرق مدير خلية أنظمة النقل الذكي واإلدارة اإللكترونية في وزارة النقل التونسية إلى البيانات المفتوحة و -40
المتعلقة بالنقل  البياناتفتح تناولت إلى المعلومات، حيث أبدى مالحظتين. المالحظة األولى والوصول 

ليتسنّى  "،التشاركيةسّمى "ما يُ للنقل البري وغيرها، لتنفيذ الوزارات والجهات المنظمة  بلواللوجستيات من ق  
وزارات المتعلقة بالنقل البري. ولقد قامت لجميع العاملين بالقطاع من استعمال البيانات التي تفتحها أو تعرضها ال

 . وفي شكل طبقات مختلفة "البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة"يسمى  ما في تونس بوضع جميع البيانات
أما دون انتظار السلطات الحكومية إلنجاز التطبيقات. ا يمكن للشركات أخذهولالستعمال، وهذه البيانات قابلة 
أنظمة مجالَي  فيالنقل األوروبي المتوسطي  مشروعوزارة النقل التونسية من استفادة اولت فتنالمالحظة الثانية، 

بوابة للبيانات واألنظمة الذكية والتطبيقات توضع بتصرف الدول إنشاء لب باوط .السالمة المروريةو النقل الذكية
 األعضاء لالستفادة منها.

أنها توافق على طرح تونس حول البيانات المفتوحة، إلى ممثلة األمانة التنفيذية أشارت ، وفي معرض الرد -41
 أكدت و. بالفعل عتمد مبدأ البيانات المفتوحةتدول عربية عدة إلى  وأن تونس متقدمة بهذا الموضوع إضافةً 

 تطبيقات جديدة تفيد المجتمع بشكل أساسي،قطاع النقل وتطوير زيادة فعالية اعتماد البيانات المفتوحة في على أهمية 
 تونس قامت بتنظيم أنّ وأضافت د فرص عمل جديدة لهم. عملية فتح البيانات تولّ ألن  يدخل عنصر الشبابوهنا 
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المتعلقة بمسألة تونس بعض المعلومات أو التجارب تشارك أن تية تمنمللبيانات المفتوحة،  (Hackathon)هاكاثون 
ً  درستصدراسة  سس التي توصي بها، وهي من األالبيانات المفتوحة التكنولوجيا واالبتكار من أجل  حولقريبا

ن اإلسكوا إلى أوأشارت . بالبيانات المفتوحةتتعلق هامة توصيات وتتضمن  تطوير النقل البري في المنطقة العربية
 لتطبيقات الجديدة التي من التي تعتبر ا تكنولوجيات الناشئةضمن ال الدراسةتطرقت إلى هذا الموضوع في هذه 

الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء مثل  ،الحديثة التكنولوجيات. ونوهت ببعض الدولبعض ال في إلم تطبق 
بعض دول الخليج ، ما عدا في حتى في المجاالت األخرىأو  ،وغيرها التي لم تطبق في النقل البريسالسل الكتل و

ً للذلك، و. العربي  التكنولوجيات في النقل البري مجال في الناجحة  تجاربها حولاألعضاء لدول أرسلت استبيانا
الحصول على المزيد من القصص الناجحة لنشرها عبر منّت وت، لكن األجوبة جاءت قليلة جداً. في الدول العربية

ترشاد يمكن أن يكون اسوأو في ورش عمل الحقة.  الدراسةفي أو استثمارها  ،تونسفي حالة  كماإلكترونية،  بوابة
ن الدول العربية تختلف عقة ن نقل تجربة دول متفوّ مأكبر  فائدةاألخرى ذا لدول العربية ا تجارببالدول العربية 

دروس إتاحة  من خالل ،ء القدرات في المجال التكنولوجيوأضافت أّن اإلسكوا حريصة على بناظروفها. بطبيعتها و
 .عبر اإلنترنت

البحري حاتم محمود القاضي، رئيس االتحاد اللواء  الرد، نوه ممثل األمانة التنفيذية بمالحظةوفي معرض  -42
 أوضح أن اإلسكوا . ولسائقين في مجال النقل البرياحول أهمية رفع كفاءة ، العربي لغرف المالحة البحرية
ودور اإلسكوا كمنظمة . تكمل أدوار جهات أخرى في هذا المجال هالكنلوحدها، ال تستطيع القيام بهذا الدور 

 ، وتطويرالمعاييروضع و ،اإلحاطة بالتطورات الحديثة والمستقبليةو ،ورفع الكفاءات ،تلحكوماادعم إقليمية هو 
  ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،تحاد الدولي للنقل الطرقيالل دور ااإلسكوا تكمّ ضاف أّن أواألطر التنظيمية. 

لسائقين. انقل البري أو لالمدراء شركات  (CPC)أو من خالل الجهات الوطنية التي تعمل لمنح شهادة الجدارة 
 تنحمُ فقد  .فقطشهادة تلك اللشركات التي تمتلك لالدولي تاحة العمل بالنقل البري في إتجربة تركيا وأشار إلى 

شهادة في الشهادة. واقترح اعتماد الحصول على التباع دورة والحصول على مهلة خمس سنوات لكل السائقين ال
عبور للعديد من  بلدهو ه بلدبأن ممثل السودان مالحظة على  بناءً ئقيها. وءة سااجميع الدول التي تريد رفع كف

شهادة ليحصلوا على  بالعمل على رفع كفاءة السائقين السودانيينممثل األمانة التنفيذية  الدول المجاورة، نصح
ً به نوّ و. هاشبهيالجدارة أو ما  إعداد جمهور ي فدور األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري أيضا
إعداد صوالً إلى و ،بمنح شهادات لضباط السطح الذين يصبحون قباطنةبدءاً  ،قطاع النقلفي المتخصصين 

أن اإلسكوا إلى سيما النقل الدولي واللوجستيات. وأشار  الكوادر البشرية في مختلف المهن المتعلقة بالنقل، ال
الدور المهم للقطاع الخاص رأيه بشأن ممثل الكويت وافق ي. وإطار تنظيمفي غياب حالياً مع األكاديمية تتعاون 

 وفي مساعدة  ،رات التكنولوجيةالذي يمكن أن يكون أكثر مرونة من الجهات الحكومية في االستجابة للتغي  
التي اقترحتها اإلسكوا،  4يدخل ضمن التوصية رقم ذلك أن . وأضاف بعض التطبيقاتتنفيذ الجهات على هذه 

عبر التشاركية بين  ،تمويل توطين التطبيقات التكنولوجية في مجال النقل البريفي ر بطرق مبتكرة وهي النظ
أشار إلى أّن دولة فلسطين تطبيق النظام النقل الذكي، المتعلق بممثل تونس بشأن طرح القطاع العام والخاص. و

 .كذلك تطبيق هذا النظامب هااهتمامأعربت عن 

شهادة تعلّقت ب األولىالمالحظة . تحاد العربي للنقل البري مالحظتينمثل االوفي معرض النقاش، أبدى م -43
م العديد من الدورات بالتعاون مع نادي تحاد نظّ ّن االقال إ. والنقل ومدراء وتدريب السائقين (CPC) الجدارة

حول نقل  (ADR)دورات ، ووكانت متميزة وناجحة ،تحاد العربي للنقل الطرقيالسيارات الملكي في األردن واال
مما يجعل  ،في الدول العربية ليست إلزامية بموجب القانونهذه الدورات أن . غير البضائع الخطرة للسائقين

هذه الدورات الخضوع لى أن أورلدول األوروبية. أو العديد من ا تجربة تركيامن هذه الدول أقل نجاحاً تجربة 
، مصلحة مشتركة للسائقين وللبلدذلك من شأنه تحقيق  ألنالنقل، عمل في قطاع اللمن يريد اً لزاميكون إييجب أن 

 ضاف قطاع النقل في الدول العربية. وأالكفاءة في إدارة وتعزيز رفع مستوى السالمة المرورية، من خالل 
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 تحدةلكافة الدورات التي تنص عليها اتفاقيات األمم المتحاد على استعداد دائم لتدريب السائقين والمدراء الا أنّ 
للنقل البري  اً انحيازفهي أن البعض يرى  ،للنقل الطرقي. أما المالحظة الثانية الدوليتحاد ويشرف على تنفيذها اال

 هاعقدمزمع ال، eTIR ورشة العمل حولحدث عن همية لشاحنات نقل البضائع. وتاألإعطاء في  اً للركاب وتقصير
مما يحول  ،اللغات األجنبية لدى السائقين العربعدم اإللمام بو ،العامل الثقافيتتطرق إلى وس. في األسبوع القادم

، لحدود والمعابرلالتكنولوجية أو اإللكترونية أيضاً إلى الهياكل األساسية . وستتطرق مع التكنولوجيا همتفاعلدون 
ً أساسي اً تنمية العنصر البشري محورتشكل  ،أيضاً دون المستوى المطلوب. لذلكهي و  ،مية والتطويرفي عملية التن ا

 تطبيق التكنولوجيا بشكل صحيح.يمّكنان من التدريب والتأهيل سإذ إّن 

إلى أن  ،منح شهادة الجدارةما يتعلق بفي  ،األكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحريممثل أشار  -44
أ منذ أكثر من عشر ن التعاون مع اإلسكوا بدأاألكاديمية تقوم أيضاً بإعطاء دورات في النقل واللوجستيات، و

 .تعّزز في اآلونة األخيرةهذا التعاون أن و ،سنوات

تحاد النقل العربي والدولي ابين األردن والمبرمة تفاقية االإلى المملكة األردنية الهاشمية ممثل أشار و -45
ً أن لديه كتاب وأوضح. لرفع كفاءة العاملين في قطاع النقل البري ً رسمي ا هذا المشروع، بتشكيل مجلس أمناء خاص ل ا

للجميع ناجحة نموذج تجربة يكون بحيث هذا المشروع نجاح خطوات ملموسة إل اتخاذعلى أّن العمل جاٍر حالياً و
 ويحقق األهداف المرجوة.

قادرون على المساهمة  لجميع على المستوى اإلقليميا ممثل األمانة التنفيذية أنّ أكد وفي معرض الرد،  -46
للمعنيين في في منح الشهادات  اً دورؤدي أن تري ية العربية للتكنولوجيا والنقل البحيمكن لألكاديمف بشكل بنّاء.

تجربة عنده يمكن لالتحاد العربي مشاركة األكاديمية في ذلك. وذكر أن األردن و، المنطقة ككلمصر والسودان و
 نادي السيارات الملكي تحاد العربي للنقل البري ول التعاون مع االمن خال ،إنشاء مركز إقليمي للتدريبفي 

مهارات لوصول إلى النتائج المرجوة، وهي رفع وتتيح ا تكمل بعضها البعض اً في األردن. كما أن هناك أدوار
جوانب النقل ن رأى أن قطاع النقل البري يعاني في هذا المجال أكثر مشركات النقل البري. و السائقين وإدارات

االستعداد وتتطلب شهادات عالية يتم  ،مهن على درجة عالية من التنظيمالنقل الجوي والبحري هي . فمهن األخرى
ً وخصوص ،ترات زمنية معينةعلى امتداد فلها  نه نظام مفتوح إحيث  ،تشتتتّسم باليف ،النقل البريأما  للقباطنة. ا

إلسكوا تعمل اأكد أن ونه يختلف عن النقل السككي. إحتى  ،سير على الطرقتلكل من يملك إجازة سوق أو مركبة 
مساعدة لتبادل الخبرات و ،وزارات وهيئات متخصصةمن  ،لجهات المعنية بالنقل البريامع الدول األعضاء و

يزال  الو تطبيق المعايير واألنظمة، واألدلة اإلرشادية، واألطر التنظيمية في الدول األعضاء.على هذه الهيئات 
ً هذا الدور مناط ً خالف ،حدةباللجان اإلقليمية لألمم المت ا منظمات فنية اللذين تُعنى بهما للنقل الجوي والبحري  ا

 نظراً الرتفاع المستوى الفني في القطاعين.، متخصصة

 عشرين للجنة النقل واللوجستياتوال الثانيةومكان انعقاد الدورة  موعد -دال
 من جدول األعمال( 10)البند 

عشرين للجنة النقل واللوجستيات في مقر وال الثانية اقترح ممثل األمانة التنفيذية لإلسكوا عقد الدورة -47
 ، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح.2021اإلسكوا في بيروت في أواخر عام 

 ما يستجد من أعمال -اءه
 من جدول األعمال( 11)البند 

 لم تتقدم أي دولة بأي طلب في إطار هذا البند. -48
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 عشرينالالحادية ون دورتها توصيات لجنة النقل واللوجستيات ع اعتماد -واو
 من جدول األعمال( 12)البند 

صة من المناقشات على ممثلي وممثالت الدول األعضاء، ونُوقشت واعتُمدت ستخلَ ُعرضت التوصيات المُ  -49
 دة.ويورد هذا التقرير التوصيات بصيغتها النهائية المعتمَ  بعد إجراء التعديالت الالزمة.

ا   تنظيم الدورة -ثالثا

 نعقاداالكان وتاريخ مال -ألف

ً  عشرينالالحادية وقدت لجنة النقل واللوجستيات دورتها عَ  -50 تشرين  24 جلستين، األولى في في افتراضيا
 .2020كانون األول/ديسمبر  8والثانية في  2020الثاني/نوفمبر 

 االفتتاح -باء

ً العشرين الحادية وحت لجنة النقل واللوجستيات دورتها تَ افتَ  -51 تشرين الثاني/نوفمبر  24في  ،افتراضيا
ً في الساعة  ،2020 وزارة مديرة التخطيط والتعاون العربي والدولي في ، السيدة نبيلة نبعة ت. وألقالعاشرة صباحا
تمثل  والتيفيها األمانة التنفيذية على تنظيم أعمال الدورة،  ت، كلمةً شكرالسورية العربيةفي الجمهورية  النقل

األنشطة نفيذ وأشادت بت .والتجارب والمعارف وفتح آفاق معرفة مشتركة بين الدولمنصة هامة لتبادل الخبرات 
االزدهار االقتصادي المشترك في مجال النقل تحقيق ، والمعنية ب2020المدرجة ضمن برنامج عمل اإلسكوا للعام 

. للّجنة لدورة العشرينواللوجستيات، والقيمة العلمية والفنية التي ركزت عليها األنشطة المقدمة خالل ترؤسها ا
في تعزيز دور النقل واللوجستيات هذه اللجنة، والتي ساهمت  عن صدرتالتوصيات الهامة التي ب ، أشادتكذلك

والتحضير لتعاون مشترك أكثر تكامالً يخدم دول المنطقة العربية في إطار عالقات  ،في التنمية والتكامل اإلقليمي
زة تعاون وتنمية إقليمية  .معز 

 عمل حول تأثير جائحة موجز سياسات صدار على إاألمانة التنفيذية لإلسكوا  السيدة نبعةكرت شو -52
على حركة النقل الجوي والبري للركاب  المباشرةوالتأثيرات  ،على قطاع النقل في المنطقة العربية 19-كوفيد

 وخاصة على المدى الطويل. ،اتالتأثيرهذه لتعامل مع حول اونقل البضائع، والتوصيات المقدمة للدول األعضاء 

، كلمة اإلسكوا في المشترك االقتصادي االزدهار مجموعةرئيس وألقى السيد محمد مختار الحسن،  -53
جائحة، الافتراضياً هذا العام بسبب انتشار فيه االجتماع  عقدف االستثنائي الذي يُ رلظا إلىار شوأ .األمانة التنفيذية

محور والمت ،عمل لجنة النقل واللوجستيات في اإلسكوا على التنقل. وركزوما نتج عنه من قيود على السفر و
حول وضع األولويات المتعلقة بأنشطة األمانة التنفيذية ورصد التطورات في الدول األعضاء، ومتابعة التقدم 

لدورة، . واستعرض أبرز المواضيع التي ستتناولها االمحرز في مجال النقل واللوجستيات في المنطقة العربية
مزيد من االتساق تحقيق ل ،التي تقدمها اإلسكواالفنية وطلب من ممثلي الدول األعضاء إبداء رأيهم في الخدمات 

 مع احتياجات البلدان.

 الحضور -جيم

في  واً دولة عض 15عن مثلون وممثالت للجنة النقل واللوجستيات م العشرينالحادية وشارك في الدورة  -54
 كات في المرفقخبراء. وترد قائمة المشاركين والمشار  الو من المنظمات اإلقليمية شارك فيها عدد  و .اإلسكوا
 لهذا التقرير. األول
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 انتخاب أعضاء المكتب -دال

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة  -55
ب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم المتحدة. األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناو

الدورة رئاسة  السودان تولت جمهوريةفوتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك". 
، العشريندورة رئاسة ال العربية السوريةللجنة النقل واللوجستيات بعد أن تولت الجمهورية  العشرينالحادية و

العشرين للجنة النقل الحادية و الدورة فتتاحوحتى تاريخ ا 2019 ديسمبر/كانون األول 10إلى  9المنعقدة من 
 .2020 نوفمبر/تشرين الثاني 24في  واللوجستيات

 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -هاء

في الوثيقة  غته المعروضة عليهااألعمال بصيأقرت لجنة النقل واللوجستيات في جلستها األولى جدول  -56
E/ESCWA/C.5/2020/L.1. 

 الوثائق -واو

ستيات في دورتها ئمة الوثائق التي ُعرضت على لجنة النقل واللوجترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قا -57
 .عشرينالوالحادية 

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_28.pdf
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 األول المرفق
 

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 
 وسام التهتموني ةسيدال

 لوزارةاأمين عام 
 وزارة النقل

 
 نعيم حسان سيدال

 مدير الدراسات والتخطيط
 وزارة النقل

 
 مجدي أبو حمودة سيدال

 سالمة النقل والبيئةمدير 
 وزارة النقل

 
 هالة عرار سيدةال

لمشروع نظام  ةالوطني ةقسم التخطيط والمنسق ةرئيس
 المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل

 وزارة النقل
 

 مملكة البحرين
 

 هللا بوهزاع سامي عبد السيد
 وكيل وزارة المواصالت للنقل البري والبريد

 
 ل محمودآالسيد بدر هود 

 الوكيل المساعد للموانئ البحرية
 وزارة المواصالت للنقل البري والبريد

 
 السيدة منيرة سالم البوعينين

 وزارة المواصالت للنقل البري والبريد
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد محمد مهدي الفتيتي
 وزارة النقل واللوجستيك 

 
 السيد رضا عرجون 

 وزارة النقل واللوجستيك

 عربية السوريةالجمهورية ال
 

 ةنبع ةالمهندسة نبيل
 مدير التخطيط والتعاون الدولي

 وزارة النقل
 

 جمهورية السودان
 

 السيد محمد عبد القادر كدام
 مدير إدارة التخطيط

 وزارة النقل والتنمية العمرانية
 

 السيدة نجوى محمد فضل هللا
 وزارة النقل والتنمية العمرانية

 
 فيصلسجد أالسيد 

 ل والتنمية العمرانيةوزارة النق
 

 السيدة انتصار عثمان
 وزارة النقل والتنمية العمرانية

 
 السيد محمود الحبر

 وزارة النقل والتنمية العمرانية
 

 العراق
 

 دهللا بايشبع بطالالسيد 
 الوكيل الفني
 وزارة النقل

 
 السيد علي أحمد محمود البارودي

 قليميمسؤول شعبة التنسيق والتكامل الوطني واإل
لنقل والتجارة االلجنة الوطنية العراقية لتسهيل 

 اإلسكوا منطقة في
 وزارة النقل

 
 سلطنة ُعمان

 
 السيد أحمد بن سليمان اليعربي

 البري مدير النقل
 النقلوزارة 
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 فلسطيندولة 
 

 السيد محمد حمدان
 الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للمرور

 وزارة النقل والمواصالت
 

 دولة الكويت
 

 د جمال الكندريالسي
 الوكيل المساعد لقطاع النقل

 
 السيد عبدالهادي المري
 مدير ادارة النقل البري

 
 السيد حسين أفضلي

 ون البحرية الدوليةؤمراقب الش
 

 السيد محمد زيدان
 رئيس قسم النقل الجماعي والعمليات اللوجستية

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد أحمد تامر

 ري والبحري بالتكليفالمدير العام للنقل الب
 وزارة األشغال العامة والنقل

 
 جمهورية مصر العربية

 
 السيد المهندس سيد متولي

 لنقل البضائع يوالدول يالداخل يالبررئيس جهاز النقل 
 وزارة النقل

 
 عبد العليمأمجد  السيد

 باحث اول
 وزارة النقل

 
 يالمهندسة خديجة حسنى رياض محمد العادل

 مهندس تخطيط
 ة النقلوزار

 
 المملكة المغربية

 
 محمد حدوشيالسيد 

رئيس مصلحة الدراسات التقنية للنقل متعدد األنواع، 
 االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل مديرية

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
 

 السيدة زهراء الخلفي
 مهندسة

 أنواع النقلمديرية االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين 
 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

 
 السيد بن ناصر بو العجول

 مدير النقل البري واللوجستيك
 

 المملكة العربية السعودية
 

 المهندس أحمد بن عثمان العتيبي
 مهندس تخطيط طرق

 وزارة النقل
 

 المهندس أحمد بن علي القحطاني
 وزارة النقل

 
 هللا حمد بن محمد العبد السيد

 وزارة النقل
 

 هللا بن مسفر القحطاني المهندس عبد
 الهيئة العامة للنقل

 
 السيد حمود بن عبد هللا العلي

 ستراتيجيةاال العامة للشراكاتة مدير اإلدار
 العامة للموانئالهيئة 

 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 
 ر أحمد بنانلمختاا دحمّ مالسيد 

 لتعاونإدارة الدراسات والبرمجة وا
 

 السيد محمد المختار الشيخ
 مدير الدراسات والتوثيق

 
 السيد محمد لمين خليفة
 مدير السالمة الطرقية

 
 الجمهورية اليمنية

 
 زين محمد زوم سيدال

 القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون البحرية والموانئ
 

 علي حيدر محروق السيد 
 نظيم شؤون النقل البريالقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لت

 
 مفيد فضل علي محمد السيد

 مدير إدارة الموانئ
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 المنظمات اإلقليمية والدولية  -باء
 

 جامعة الدول العربية
 

 الدكتورة دينا الظاهر
 مديرة إدارة النقل والسياحة

 
 السيد محمد عبد الفتاح
 إدارة النقل والسياحة

 
 االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية

 
 ادة اللواء بحري محمود حاتم القاضيسع

 رئيس االتحاد
 

 سعادة اللواء بحري محمد المصري
 أمين عام االتحاد

 
 االتحاد العربي للنقل البري

 
 الدكتور محمود حمد العبدالالت

 األمين العام

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
 

 إسماعيل الدكتور إسماعيل عبد الغفار
 رئيس األكاديمية

 
 مصطفى رشيدالدكتور 

 المستشار االقتصادي ومساعد رئيس األكاديمية 
  للشؤون العربيّة

 
 الجارحيآيه السيدة 
هيئة التدريس بكلية النقل الدولي واللوجستيات بفرع عضو 

 القرية الذكيّة 
 

 الدولي للنقل الطرقي االتحاد
 

 السيد رامي قاروط
 فريقياأسط وشمال مستشار لمنطقة الشرق األو

 
 البنك اإلسالمي للتنمية

 
 السيد نزار دياب

  خبير نقل
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  الثاني المرفق
 

 قائمة بالوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.5/2020/L.1 2 جدول األعمال المؤقت والشروح

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات 
وصيات الصادرة عن اللجنة في وأنشطة التعاون الفني والت

 دورتها العشرين

4 E/ESCWA/C.5/2020/2 

المستجدات في مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات 
 ومرافق النقل في المنطقة العربية

5 E/ESCWA/C.5/2020/3 

 E/ESCWA/C.5/2020/4 6 حسين السالمة المرورية: العالم والمنطقة العربيةت

على النقل في المنطقة  19-جائحة كوفيد: أثر 1حلقة نقاش 
 العربية

7 E/ESCWA/C.5/2020/CRP.1 

 E/ESCWA/C.5/2020/5 8 النقل البري المستدام في األردن

: دور التكنولوجيا واالبتكار في تطوير قطاع النقل 2حلقة نقاش 
 البري في المنطقة العربية

9 E/ESCWA/C.5/2020/CRP.2 
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