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 مقدمة 

في ختام دورتها    للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(   التابعة   بتوصية لجنة النقل   عمالً  -1
األمانة التنفيذية لإلسكوا    باشرت   ، 2015كانون الثاني/يناير    28و  27التي ُعقدت في الرباط يومي    ،الخامسة عشرة

 مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية. تنفيذ 

إلكترونية    يشمل و -2 منصة  بناء  المشروع  العربية  لهذا  الدول  في  المتكامل  النقل  نظام  مكونات  متابعة 
ن  لتخطيط. كما تمّك  ل  الضروريةجراء التحليالت واالستقصاءات  إل  الالزمة   المعلومات   إتاحة  خالل   من   ها، وتطوير 

من تحديث المعلومات    (1)في الدول األطراف في اتفاقات النقل التي ترعاها اإلسكواتنسيق  هذه المنصة جهات ال
 م لتطوير النظام. تأمين التمويل الالزعمل على ال  تدعمالمعلومات والتحليالت  وهذهعنها بصورة دورية.  

   النقل   ومرافق  لشبكات   الجغرافية  المعلومات   نظام  مشروع  فيمستجدات  ال آخر    قةيث الوهذه    ناولتتو -3
. كما تقّدم توصيات  المقبلةفي المرحلة    األمانة التنفيذية لمتابعة العمل على المشروع  ة وخط ،العربية  المنطقة   في

  الجغرافية  المعلومات من المشروع والمضي قدماً في تطوير نظام    قصوى االستفادة الل  ُسبُ   بشأن للدول األعضاء 
 .العربية المنطقة  في  النقل ومرافق  لشبكات 

 عن مشروع نظام المعلومات الجغرافية   لمحة -أوالا 
 لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية 

في عام    لإلسكوا   التنفيذية  األمانة طّورت    ، (اليونيفيلوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )قبالتعاون مع   -4
الجغرافي  منصة من    تجريبيةً   نسخةً   2017 المعلومات  العربية.   ةنظام  البلدان  في  النقل  اقتصرت    لشبكات   وقد 

 . (2) المتعلقة بالنقلهذه المنصة على الدول المشمولة باتفاقات اإلسكوا 

النسخة    بين ت   -5 أن  للمشروع  التجريبية  الفترة  المنصّ   األولىخالل  لمن  التقنية  تلبّ   ن ة  المتطلبات  ي جميع 
تحديث المنصة بأدوات  استدعى األمروهذا  خاصةً من حيث السعة.  ،إلنشاء وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية

 . ة جديد وبيئة 

لإلسكوا منصةً جديدة باالعتماد على نظام   التنفيذية  األمانةأنشأت من المشروع،  اليونيفيلانسحاب  بعد و -6
الحديدية للدول المشمولة    السككو  الطرق شبكتي    ونقل   استخالص ب  قامت   كما مصادر.  مفتوح المعلومات جغرافية  

وقامت    المفتوح.  QGISبية إلى نظام  في النسخة التجري   مالمستخد   ArcGIS باتفاقات اإلسكوا المتعلقة بالنقل من نظام 
  ، اإلسكوا  ترعاهااتفاقات النقل التي    إلىة  منضمّ الغير    دولأيضاً بتوسيع شبكتي الطرق والسكك الحديدية لتشمل ال

ا  المجال  إفساح   مع ال  دوللأمام  لتعديل  ً   بها  الخاصة  بيانات المعنية  السكك  لإلبقاء على    الحقا الطرق وخطوط 
 فحسب. على المنصة الحديدية الدولية الرئيسية  

 

ومذكرة التفاهم    العربية،  الدول  بين  الدولية  الحديدية  السكك  اتفاقو  العربية،  الدول  بين  الدولية  الطرق  اتفاقهي    تاالتفاقا  هذه (1)

 بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية. 

  مان، عُ و  والعراق،  والسودان، والبحرين، والجمهورية العربية السورية،    المتحدة،  العربية  واإلمارات  ،األردندولة هي:    14  تشمل (2)

 . واليمن السعودية،  العربية والمملكة العربية،  مصر وجمهورية ،لبنانو   والكويت،  وقطر، فلسطين، ودولة 
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ً اجتماع  اإلسكوا   ت قد ع  و -7 ً تنسيقيّ   ا ولجنة األمم المتحدة   البنك اإلسالمي للتنمية  مع   2018نيسان/أبريل    24في    ا
المتوسط  االقتصادية   لغربي  النقل  دراسات  ومركز  المعلومات   (CETMO)ألوروبا  نظام  إنشاء  في  للتعاون 
 الجغرافية. 

أكثر  ومتكاملة  ولة  هذا االجتماع، وضعت األمانة التنفيذية جدوالً موّحداً يحتوي على سمات معدّ   وبعد  -8
ً وتجانس  شموالً  على  طبقتين جديدتين  دخال  إ  على فقت مع جميع المعنيين  تّ ا مع المنصات اإلقليمية األخرى. كما    ا

وهي طبقة    ، إلى الطبقات الخمس الموجودةوذلك إضافة  "المعابر الحدودية" و"المناطق اللوجستية"،    بشأن المنصة  
 ،" المطارات "طبقة  و  ،"السكك الحديدية"طبقة  و  ،"الطرق"طبقة  و  ، على مستوى البلد ككل  " المعلومات العامة "
ً   المنصة   ربطباألمانة التنفيذية    وقامت .  " الموانئ البحرية "طبقة  و م المعلومات الجغرافية  ُظ لنُ   سحابيم  مخّد  ب  تقنيا

Cloud-GIS  ني اآلمين عبر اإلنترنت من خالل خاصية الملء ميزة التواصل بين المستخد  تيح ي  (real-time) . 

من طرف البنك    المشروععلى صيغة لتمويل    االتفاق  تم   شركائها،وإلسكوا  بين اعقد عدة اجتماعات    بعد و -9
  11و  10في    ُعقدت   ولى أ تدريبية    دورة :  الوطنيّين  قين للمنسّ   تدريبيتين   ين تمويل ورشت للتنمية الذي ساهم باإلسالمي  

المنسّ 2019  يوليوتموز/ قدرات  لبناء  الوطنيّ ،  البيانات  في  ين  قين  لبناء  و  ؛المنصة   فيإدخال  ثانية  تدريبية  دورة 
صت إلى ضرورة  وخلُ   بيروت في    2019كانون األول/ديسمبر    19و  18  يوميقدت  عُ   ينقين الوطنيّ قدرات المنسّ 

 . وتحليلها  ملء البيانات  أثناء به سترشاد الايمكن  مين للمستخد  ل دليل مفص  إعداد 

الجزء األول يشرح كيفية جمع  :  ين أ جز من    ين م مستخد  لل   دليالً بتمويل من البنك اإلسالمي،    ، اإلسكوا   أعّدت و  -10
وإدخالها،  الوصفية  و  البيانات  السمات  تعديل  )   (Attributes)كيفية  الجغرافية  العناصر  وتعديل   Featuresوإنشاء 

Geometry ) .   مكانيات مرئيات البيانات  إل   ويعرض تحليل البيانات وإعداد التقارير،   حول   فيتمحور   ، الجزء الثاني   أما
 (Data Visualisation Capabilities  ،) و ( البيانات  أخرى  Data queriesاستعالمات  جغرافية  تحليلية  وأدوات   )

(Geographical analysis tools) ليزية. ك للغتين العربية واإلن ا . وأدرجت اإلسكوا في هذا الدليل جداول السمات ب 

الوطنيّين حول  قين  للمنسّ   2020أيلول/سبتمبر    1تموز/يوليو و  21دورتين تدريبيتين في  اإلسكوا  ونّظمت   -11
 . استكمال ملء البيانات 

ا   مشروعالمستجدات  آخر - ثانيا

 للنقل التحتية  للبنى الدولي المرصد في  المشروع إدراج -ألف

نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق  ضم مشروع  وروبا  أللجنة األمم المتحدة االقتصادية    اقترحت  -12
 إلى تحقيق ما يلي:  يهدف، الذي  ITIOمشروع المرصد الدولي للبنى التحتية للنقل  إلى النقل في المنطقة العربية 

 . وآسيا   أوروبا  في  للنقل  التحتية  البنية  مبادرات   مختلف بين التعاون  تعزيز  •

وتعظيم الكفاءة من خالل مساعدة الحكومات والمنظمات على تحقيق    الّسلمي قتصاد اال مفهوم  تحقيق  •
 . اإلنفاق خفض ع  المزيد م

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://unece.org/international-transport-infrastructure-observatory
https://unece.org/international-transport-infrastructure-observatory
https://unece.org/international-transport-infrastructure-observatory
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عية  يضاللحكومات من خالل استضافة البيانات ونتائج الدراسات المو  ودقيقةملموسة  معطيات  توفير   •
 . المختلفة

)مواعيد   ةمبادرالمنّسقي    بين  االتصال  تسهيل • األساسية  المعلومات  تبادل  أجل  االجتماعات،    من 
 . (ذلك إلى وما  ،وجداول األعمال، والتقارير، وبرامج ورش العمل

الممارسات   صة المخصّ   المعرفة   نشر • ذلك    ،وأفضل  في  ب  لومات معالبما    المقاولين المتعلقة 
 . واالستشاريين 

 . األخرى  المقترحات أو  والمبادرات  المشاريع  حول المعلومات  تبادل •

 . دراسات وبحوث محددة تتعلق بالبنية التحتية للنقل أو مهام أو لتعاون في مشاريع تعزيز ا •

الجزء المتعلق بالسكك الحديدية من منصة المعلومات الجغرافية لإلسكوا وتحميله    نقلت تجربة  تمّ قد  و -13
 لبنى التحتية. منصة المرصد العالمي لعلى 

 ين قين الوطني  لمنس  ل دورات تدريبية -باء

  بمخاطبة   اإلسكوا  قامت   ،ىخر أ  ائفوظ  إلى   همبعض  وانتقال  ين الوطنيّ   قينالمنسّ   بعض   لتقاعد   نظراً  -14
   جدد   قين منسّ   تمت تسمية  ،ذلكل  ونتيجةً .  جدد   ين وطنيّ   قين منسّ   تسمية   أو  قينلمنسّ ا  تسمية   لتثبيت   النقل  وزارات 

 . المشروع  مواكبة من لهم ليتمكنوا منفصلة  تدريبية   دورة إجراء  يستدعي  ما  ، دول خمس من

  الجدد ين  قين الوطنيّ لبناء قدرات المنسّ   2022  سبتمبر/أيلول  6  في  عد بُ   عنتدريبية    دورة  اإلسكوا  ت قد ع  و -15
. والغاية من هذه الدورة  العربية   البلدان  في  النقل  لشبكات   الجغرافية   المعلومات   نظام  منصة   فيفي إدخال البيانات  
م السحابي  المخّد   وعلى على مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية  الجدد ين قين الوطنيّ هي تعريف المنسّ 

 الخاصة ببلدهم.  البيانات  إلدخالالذي سيستخدمونه  Cloud-GISم المعلومات الجغرافية  ظُ لنُ 

قين  بناء قدرات المنسّ   الستكمال  2022  سبتمبر /أيلول  20  في   عد بُ   عن   ثانية تدريبية    دورة   اإلسكوا   ت قد ع  و -16
الدورة  ل لمفص    عرض   وتقديم ين  الوطنيّ  منذ  البيانات  أنشطة  تنفيذ  محاضرات وإعطاء  و  ،السابقةمستوى ملء 

 ت التحليل. االمكتسبة في الدورة السابقة، وبناء قدر المنصةتطبيقية لتعزيز قدرات ملء  

 البيانات  ملء مستوى  -جيم

  ة مبيّن المستويات ال  ،دخلةم المُ القيّ   جودة   بغض النظر عن   ، ملء البيانات   بلغ   ، 2020أيلول/سبتمبر    1  في -17
بغض النظر    ،مستوى ملء البيانات   أصبح  ،2022  أغسطس/آب   81في  مودي باللون األزرق. واالرسم البياني العب

 . األحمر مودي باللون ا بالرسم البياني العمبيّن كما هو  ،دخلةم المُ عن جودة القيّ 

الجزائر والصومال  يُ  -18 بسبب إضافة كل من  البلدان  البيانات في طبقة  انخفاض في مستوى ملء   الحظ 
توفر معلومات بشأنهما. وياُلحظ ارتفاع بسيط في مستوى ملء    إلى عضوية اإلسكوا وإلى المشروع، من دون

الطرق  ة. أما بالنسبة لطبقة  البيانات في كل من طبقة الموانىء، وطبقة المناطق اللوجستية، وطبقة السكك الحديدي
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اإلسكوا ترعاه  الذي  العربية  الدول  بين  الدولية  الطرق  باتفاق  وطبقة  المشمولة  الحدودية،  المعابر  وطبقة   ،
 المطارات، فمستوى ملء البيانات لم يشهد أي تغيير. 

 

 ه اإلسكوا. تشير فقط إلى الطرق المشمولة باتفاق الطرق الدولية بين الدول العربية الذي ترعا  ( *)

ا   والتوصيات مقبلة ال المرحلة - ثالثا

ً اإلسكوا    تسعى  -19   االقتصادية   التنمية   جوانب   لكافة   شامل  جغرافية  معلومات   نظام   اقتناء   لى إ  حاليا
  المنطقة   في   النقل   ومرافق   لشبكات   الجغرافية   المعلومات   نظام   مشروع   إدراج   يتم   أن  المخطط   ومن .  واالجتماعية 

 . منه  جزءاً   يصبح بحيث   المتكامل النظام  خطة ضمن  العربية 

  المشروع   إلى   العربية  الدول  جامعة  في  دةالمعتم    والطرقي  الّسككي  الربط  مخططات   ضم  يتوجب و -20
  خرائط   تتوفر  ال   والتي   ،اإلسكوا  إلى   مؤخراً   انضمت   التي   للدول   الحديدية   والسكك  الطرق   خرائط   العتمادها 
 . الحديدية  والسكك للطرق  الدولية اإلسكوا اتفاقيات  ضمن  شبكاتها

األعضاء  كافة إلى  الدعوة    التنفيذية   األمانة   د جّد  تُ و -21 البيانات  ل  الدول    ، التدريبية  الدورات   وحضور ملء 
 الجزائر، و  ، المتحدة  اإلمارات العربية وهي    ، للمشروع  ني وطنيّ   قينمنسّ   ية م تسم بعد بقُ ت  التي لم  وخصوصاً الدول  

 اليمن. و، والصومال

ً   التنفيذية  األمانةوتدعو   -22    منها   المرجوة  الفائدة  لتحقيقبالبيانات  ية المنصة  ذ تغ  إلى زيادة مستويات   أيضا
الضعف وتحديد أولويات   نمكام  ذلك استكشاف    وسيتيح  . العربية  البلدان   في   النقل   ومرافق شبكات   أداء  تحليل   في

 . اإلقليميالمزيد من التكامل  تحقيقل  بينهاما  في االستثمارات الالزمة لتطوير هذه الشبكات بما يعزز الربط 
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مقارنة بين مستوى ملء البيانات القديم والجديد

القديم الجديد
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