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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 لجنة النقل واللوجستيات 
 والعشرون ة  لث الدورة الثا

 2022تشرين األول/أكتوبر   21-20سكندرية، مصر، اإل

 من جدول األعمال المؤقت  4البند 

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني  
 ن يية والعشرثانوالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها ال

 ز ـموج

ية والعشرين للجنة النقل  ن اث منذ الدورة ال ،واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(نفذت اللجنة االقتصادية  
، مجموعة من األنشطة المقررة  2021كانون األول/ديسمبر    7و  6ي  يوم    القاهرة   في واللوجستيات التي ُعقدت  

إليها اللجنة في تلك  في إطار برنامج عملها في مجال النقل واللوجستيات، وتنفيذاً للتوصيات التي وجهتها  
شاركت  وخالل الفترة نفسها،  .  في إطار برنامج التعاون الفني  األعضاء  ةً لطلبات الدولب، واستجاالدورة

الت  والمؤتمرات  ناألمانة  االجتماعات  من  عدد  في  لإلسكوا  التوعية فيذية  إلى  النقل    الرامية  قضايا  بأهمية 
اإلسكوا  واللوجستيات في تحقيق التنمية المستدامة ونشر المعرفة بشأن األنشطة والخدمات التي تضطلع بها  

 . الصدد في هذا 

النقل   ولجنة  بها.  المتصلة  المخرجات  وأبرز  األنشطة  لتلك  موجزاً  عرضاً  الوثيقة  هذه  تتضمن 
 لوثيقة وتقديم المالحظات والمقترحات. واللوجستيات مدعّوة إلى االّطالع على هذه ا
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 المحتويات 

 الصفحة      الفقرات 

 3 2-1  ......................................................................................... مقدمة

 الفصل

 في مجال النقل    2022األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا لعام  -أوالا 
 3 8-3  ........................................................................ واللوجستيات 

ا   4 17-9  ............................................................... أنشطة التعاون الفني  -ثانيا

ا   6 22-18  ........ المشاركة في نشاطات ومؤتمرات مختلفة لتبادل المعارف ورفع الوعي  -ثالثا

ا   مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات  في دورتها   -رابعا
 7 24-23  .................................................................... الثانية والعشرين  

 7 24  ....................... التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 11   ........................... التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا - باء
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 مقدمة 

أنشطة   -1 االقتصادية  تندرج  المتحدة  األمم  )اإلسكوا(لجنة  آسيا  لغربي  بالنقل    واالجتماعية  المتعلقة 
البرنامجية لعام    تهاخط ، المعني باالزدهار االقتصادي المشترك، من  3الفرعي    هاواللوجستيات ضمن برنامج 

2022 . 

لألنشطة   -2 الوثيقة عرضاً  هذه  واللوجستيات  ب المتعلقة  تتضمن  بها  النقل  التنفيذية  التي اضطلعت  األمانة 
األول/ديسمبر  ل كانون  من  الفترة  األول/أكتوبر    2021إلسكوا خالل  تشرين  الثانية  2022إلى  الدورة  منذ  أي   ،

عرضاً  الوثيقة  . كما تتضمن  2021كانون األول/ديسمبر    7و   6ي  يوم  في القاهرة  قدت  التي عُ   ،والعشرين للجنة النقل
لإلسكوا بناًء على طلبات الدول األعضاء خالل الفترة    ذتها األمانة التنفيذيةألنشطة التعاون الفني التي نفّ موجزاً  
  في الدورة   الدول األعضاء من تدابير تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اللجنة واألمانة التنفيذية  لما اتّخذته  و  ، نفسها

 . الثانية والعشرين

 2022األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا لعام   -أوالا 
 في مجال النقل واللوجستيات 

 أوراق العمل والدراسات والوثائق 

النقل   -3 لجنة  على  معروضة  كلها  وهي  الماضية،  الفترة  خالل  أنجزت  التي  األوراق  أهم  يلي  ما  في 
 . الحاليةواللوجستيات في دورتها 

 نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية: آخر التطورات  -1
(E/ESCWA/C.5/2022/4) 

جهود  -4 إطار  العربية    لإلسكوا  التنفيذية   األمانة  في  الدول  في  المتكامل  النقل  نظام  تطوير  إلى  الرامية 
النقل    الوثيقةهذه  تستعرض  ،  )إتساس( ومرافق  لشبكات  الجغرافية  المعلومات  نظام  مشروع  في   التطورات 

العربية  المنطقة  وتقّدم  2022خالل عام    في  أيض.  أجل  الوثيقة  األعضاء من  للدول  توصيات  استفادتها  اً   زيادة 
 . م أكبر في تطوير نظام النقل المتكامل في الدول العربية من المشروع، وإحراز تقدّ 

 المنطقة العربية  : واقعالنقلقطاع في  الهيدروجين استخدام  -2
(E/ESCWA/C.5/2022/5 ) 

الهيدروجين   الورقةتناقش   -5 الفنية ومزايا    في   للطاقة   كمصدراستخدام  الخصائص  متناولةً  النقل،  قطاع 
 لياً ومستقبالً. لى إمكانية اإلنتاج واالستخدام في المنطقة العربية حاإالمصدر باإلضافة 

 : الفرص المتاحة للمنطقة العربية اللوجستيات وسالسل الكتل   -3
(E/ESCWA/C.5/2022/6 ) 

وفرها، وكيف  ت استخدام تكنولوجيا سالسل الكتل في قطاع اللوجستيات، والمزايا التي   ورقةال تستعرض   -6
 . ته كفاءوتحسين  يمكن للدول العربية االستفادة منها في معالجة أوضاع القطاع 

http://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/lkht_lbrnmjy_lmqtrah_lm_2022.pdf
http://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/lkht_lbrnmjy_lmqtrah_lm_2022.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2200816%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2200664%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2200662%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_0.pdf
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 دلة لتحسين السالمة المرورية في البلدان العربية األالسياسات المبنية على  -4
(E/ESCWA/C.5/2022/7 ) 

في العالم والمنطقة العربية، وواقع تنفيذ أنشطة عقد    المرورية  السالمةآخر مستجدات    تناقش هذه الورقة  -7
  أدلة ، ومستلزمات إعداد وتنفيذ سياسات مبنية على  (2030-2021) األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة المرورية  

مرحلية للمشروع الذي تنفذه اإلسكوا في هذا المجال بتمويل من صندوق  لتحسين السالمة المرورية، والنتائج ال
 األمم المتّحدة للسالمة المرورية.  

 إعداد مهن النقل في المنطقة العربية وتحديات المستقبل  -5
(E/ESCWA/C.5/2022/8 ) 

القطاع    الورقة   هذهتناقش   -8 في  الكبرى  واالتجاهات  العربية،  المنطقة  في  النقل  مهنيي  إعداد  واقع 
وانعكاساتها على مهن النقل في المستقبل، وما يتطلبه ذلك من سياسات ليالئم إعداد مهن النقل التحوالت المستقبلية  

 المتوقّعة. 

ا   أنشطة التعاون الفني  - ثانيا

بعدد من أنشطة التعاون الفني،    ، رة الثانية والعشرين للجنة النقل واللوجستيات و منذ الد   ،اضطلعت اإلسكوا -9
دة من الدول األعضاء ومنها ما نفذته على المستوى اإلقليمي استجابةً لتوصيات  منها ما نُفذ بناًء على طلبات محدّ 

 تلك الدورة أو دورات سابقة. اللجنة في 

 نتائج دراسة ربط النقل الداخلي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  بشأن ورشة عمل  -1
 لبنان المتعلقة بالنقل في 

 ( 2022كانون الثاني/يناير   18بيروت، )

هداف التنمية  أالنقل الداخلي المستدام وتنفيذ    لعرض نتائج دراسة ربط   هذه   عمل الورشة  اإلسكوا    ت عقد  -10
وأداء   االستدامةتقييم ركائز  من ثم  و  في البلد،  األطراف المعنية لبنان ومناقشتها مع  المستدامة المتعلقة بالنقل في  

 المعابر البرية. 

 قانون النقل   مشروع إعداد وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية في   دعم -2
 األنماط  متعدد ال

ً دعم ،2022 مارس /وآذار  2021ديسمبر /األّول  كانون بين   ما، خالل الفترة اإلسكوا قّدمت  -11 ً فني  ا   لوزارة ا
التي  . وشملت جهود الدعم األنماط متعدد الالنقل  قانون  مشروع  إعداد  في  السورية العربية  الجمهورية  في  النقل

 .  لتحسينهتعديالت   واقتراحتالية لمشروع القانون المسودات المت مراجعةقدمتها اإلسكوا 
 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-23
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-23
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 مجال التخطيط االستراتيجي    السورية الجمهورية العربية   في النقل بناء قدرات وزارة  -3
   لتكامل قطاعات النقل المختلفة مع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 ( 2022آذار/مارس  31-10 دمشق،)

سلسلة    سكوا اإل  ت نظممع وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية،  في إطار جهود التعاون الفني   -12
 في األيام التالية: ، وذلك ورشات عمل تدريبية حول التخطيط االستراتيجي

بمنهج النظم كإطار مفاهيمي للتعامل مع الظواهر المعقدة،    المشاركين تعريف    :2022آذار/مارس    10 •
 لنقل. ل االستراتيجي تخطيط الالطرائق واألدوات المستخدمة في و فالمعار واستعراض  ،مثل النقل

الصادرة    السورية   العربية   الجمهورية   في  األنماط  متعدد الدراسة النقل    مراجعة:  2022آذار/مارس    16 •
تعريف المشاركين بكيفية إدراج مؤشرات النقل عند صياغة خطط التنمية المستدامة،  و  2008في عام  

 . االعتبار في  مع أخذ أهداف التنمية المستدامة

لتكنولوجيا الحديثة والناشئة ودورها في رسم المالمح  با  المشاركين  تعريف:  2022آذار/مارس    24 •
وتقييم    2011قطاع النقل بعد عام    ألضرارمشتركة    مراجعة  وإجراء  ،المستقبلية لقطاع النقل وإدارته

 . الراهن  الوضع 

  الجمهورية   في  النقل  قطاعل  لتعافي ا  طريق  خارطة  رسم ل  مع المشاركين   تفاعل  :2022آذار/مارس    31 •
 . واالجتماعية االقتصادية  التنمية  بخدمة النقل  ألنماط  المتكامل  التطوير  فاقآو  ،السورية العربية 

 ورشة عمل تدريبية حول تطبيق النظم المتقدمة إلدارة حركة المرور في المدن الفلسطينية  -4
 (2022أيار/مايو   26-25 ،بيروت )

ورشة    ، لفريق من الوزارة،نظمت اإلسكوا،  في دولة فلسطينوزارة النقل    مع إطار التعاون الفني    في -13
 وتضمنت الورشة عروضاً متعددة، منها    ها.ومسار تطبيق  دارة المرور إل  المتقّدمة  األنظمة مكونات    حول  عمل

ا تناول  قبل  الالزم   لدراسات ما  بها     المشاركون   استفاد و.  التنمية  صناديق   من   عي رامشتمويل    طلب   اضطالع 
 نشاء مركز مراقبة حركة المرور في بيروت. إل  المشابهة تجربة ال على االطالع من 

 تيسير التجارة من أركان الجمارك اإللكترونية  حول ورشة عمل  -5
 (2022أيار/مايو  26-25 ان،عم  )

تطورها واستخدامها لتحسين الكفاءة    فاق آتطورات التكنولوجيا المستخدمة في الجمارك و  الورشة   ناقشت  -14
ومؤتمر األمم المتحدة   مها خبراء اإلسكوا التقديمية التي قدّ نت ورشة العمل، من خالل العروض  مكّ ووالشفافية.  

به    تضطلع تيسير التجارة الذي    مهارات تحسين    والمناقشات الالحقة المشاركين من  للتجارة والتنمية )األونكتاد(
 الجمارك. 

   2022عام   إلعالن  العربية  الدول  من المرورية السالمة  مشاريع تقديم   تنسيق -6
 المتحدة للسالمة المرورية لصندوق األمم 

 ( 2022آب/أغسطس  –  بريلأ)نيسان/

  لتقديم  2022 أبريل /نيسان  7 بتاريخ   المرورية  للسالمة المتحدة  األمم  صندوق ل الجديد  عالن اإل  صدور  إثر -15
المرورية،    مشاريع مقترحات   السالمة  لتحسين  بتمويلها  بمخاطبة    قامت للنظر    الوطنية   االتصال   نقاط اإلسكوا 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9


E/ESCWA/C.5/2022/3 

 
-6- 

 

  كافة االطالع على    وبعد وبدعمها في صياغتها.    ،لطلب استالم مقترحات المشاريع  األعضاء   الدول  في  لإلسكوا
 . إلى الصندوق تتوافق مع المعايير المطلوبة   خمسة منهارفع  تمّ   ،سكوااإلرسلت إلى المشاريع التي أُ 

 البيانات الموثوقة لتحسين السالمة المرورية  استخدامورشة عمل حول  -7
ً افتراضي)  (2022تموز/يوليو   5،  ا

 على: اطلع المشاركون في الورشة  -16

اإلعالن السياسي لالجتماع رفيع المستوى بشأن السالمة المرورية الذي عقدته الجمعية العامة لألمم   •
 . 2022تموز/يوليو  1حزيران/يونيو و  30 ي يوم  المتحدة 

نشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية، على أساس المذكرة المفاهيمية  إل بادرة اإلسكوا  م •
 الدورة الثانية والعشرين للجنة النقل واللوجستيات. تها التي أقرّ 

للسالمة   • المتحدة  األمم  صندوق  مشروع  إطار  في  ستع د  التي  االستقصائية  الدراسة  عن  موجز 
المرورية من أجل معرفة حالة إدارة السالمة المرورية، وتسجيل حوادث الطرق وتحليلها في البلدان  

   العربية.

 بياناتها   ونظم المرورية  السالمة إدارة مسوح ول ح مل ع  ورشة -8
ً )افتراضي  (2022تموز/يوليو    19،  ا

  ملء   في السالمة المرورية في البلدان العربية    وسياسات   البيانات   منسقي   مساعدة  إلى   العمل   ورشة   هدفت  -17
  المرورية   السالمة   إدارة   واقع  على   التعرف   ن أجل م  الذي أرسلته اإلسكوا بشأن إدارة السالمة المرورية   االستبيان 

 . وتحليلها   المرور صدامات   وتسجيل  ،في المنطقة

ا   المشاركة في نشاطات ومؤتمرات مختلفة لتبادل المعارف ورفع الوعي  - ثالثا

 المرورية مؤتمر األمم المتّحدة لتمويل السالمة  -1
ً )نيويورك وافتراضيّ   ( 2021كانون األّول/ديسمبر  3، ا

بُ  -18 المؤتمر  شاركت اإلسكوا عن  السالمة  الذي نظمته  عد في  المتحدة حول تمويل  العامة لألمم  الجمعية 
في المسح الذي أجراه مكتب المبعوث الخاص للسالمة المرورية لألمين العام لألمم    وكانت قد ساهمت المرورية،  

اإل المتحد  واقع  لتحري  الدول، ة  لمختلف  السنوية  الموازنات  في  المرورية  السالمة  لتحسين  المخصص   نفاق 
 من األردن والبحرين.  حيث تّم بهذا الصدد استالم إجابات من كلّ 

 المشاركة في اجتماع شراكة األمم المتحدة للسالمة المرورية  -2
ً )افتراضيّ   ( 2021كانون األول/ديسمبر  9،  ا

نبذة عن واقع السالمة    ت عرضو   ،في اجتماع شراكة األمم المتّحدة للسالمة المرورية  اإلسكواشاركت   -19
 اإلسكوا في هذا المجال.   التي بذلتهاالمرورية في البلدان العربية والجهود 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 جلسة خاصة حول دور التكنولوجيا واالبتكار في تطوير النقل البري   -3
 رقمي والتنمية في الدول العربية خالل منتدى التعاون ال

 (2021كانون األول/ديسمبر  20)

في جلسة خاّصة حول التكنولوجيا والنقل،    2021شاركت اإلسكوا في منتدى التعاون الرقمي والتنمية لعام   -20
  عواملإلى    ت التأثيرات المتبادلة بين قطاع النقل واالبتكارات التكنولوجية عبر التاريخ وتطّرق  ت حيث استعرض
لسياسات الالزمة لمواكبة الحكومات للمستجدات التكنولوجية  لمقترحات  قدمت  ي هذا المجال، والتغيير الناشئة ف

 المرتقبة وتأثيراتها على النقل.  

 تحديات  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة حول   الجلسة المتخصصة العاشرة  -4
 وفرص التحوالت التكنولوجية في قطاع النقل في المنطقة العربية 

 (2022 آذار/مارس 17 بيروت،)

،  2022آذار/مارس    17إلى    15  من قد في بيروت  ضمن أنشطة المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي ُع  -21
، تحديات وفرص التحوالت التكنولوجية في قطاع النقل في المنطقة العربية نّظمت اإلسكوا جلسة خاّصة حول  

والمعنيين   االختصاصيين  من  عدد  الطرقي    منبمشاركة  للنقل  الدولي  واالتحاد  البري  للنقل  العربي  االتحاد 
 . نقل في المنطقة العربية الواألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري وشركات 

 ورشة العمل حول سالمة المرور في بلدان المشرق العربي  -5
ً )افتراضيّ   (2022ر/مايو أيا 24،  ا

عقدها البنك الدولي حول سالمة المرور في بلدان المشرق العربي،  ساهمت اإلسكوا في ورشة عمل   -22
مداخلة حول واقع سالمة المرور في المنطقة العربية    ت مقدّ وفلسطين والعراق ولبنان.  دولة  والتي شملت األردن و

والجهود التي تبذلها اإلسكوا في هذا المجال    2020-2011ونتائج عقد عمل األمم المتّحدة األّول للسالمة المرورية  
 عبر الدعم الفنّي والمبادرات والمشاريع اإلقليمية. 

ا   مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات   - رابعا
 ية والعشرينناثفي دورتها ال

لجنة   -23 التوصيات،    النقل أصدرت  والعشرين مجموعة من  الثانية  دورتها  أعمال  في ختام  واللوجستيات 
سكوا. ويتضمن هذا القسم عرضاً موجزاً  مانة التنفيذية لإلأل والبعض اآلخر إلى الدول األعضاء  إلى ابعضها موجه  

 لما تم تنفيذه بشأن تلك التوصيات. 

 افي اإلسكو لدول األعضاء إلى االتوصيات الموجهة  -ألف

هت األمانة التنفيذية لإلسكوا في   -24   تقارير  طلبت فيهالدول األعضاء  ا  رسالة إلى  2022يو  ليو/ تموز  18وج 
الناجمة عن    خذةالمت    جراءات اإل  ، وال سيما النقلوسياسات  تطورات في مشاريع  ال عن    موجزة اآلثار  لتخفيف 

والعراق، والمغرب. واستُخدمت  ،  الصومالووالبحرين،    ،كّلٍّ من األردنفتلقت ردوداً من    في أوكرانيا.   حرب ال

https://afsd-2022.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/Flyers/ar/AFSD-2022_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2022.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/Flyers/ar/AFSD-2022_SS10_Flyer_AR.pdf
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هذه الردود لعرض اإلجراءات التي اتخذتها هذه الدول استجابةً لتوصيات لجنة النقل واللوجستيات في دورتها  
 الثانية والعشرين الواردة أدناه. 

 التوصية )أ( 

أ نشطة برنامج عملها في مجال النقل  الترحيب بالتقدم الذي أحرزته األمانة التنفيذية لإلسكوا في تنفيذ 
واللوجستيات، وأنشطة التعاون الفني، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الحادية والعشرين، وكذلك  
بالتوجه نحو تحويل المعارف التي تنتجها في مجال النقل واللوجستيات إلى منصات وأدوات إلكترونية، يستطيع  

 دة من تطبيقاتها المختلفة. صانعو وصانعات القرار االستفا

 إجراءات التنفيذ

 ال تنطوي هذه التوصية على إجراءات تنفيذ. 

 التوصية )ب(

 ، وذلك  19-االستفادة مما توفره فرصة إعادة تصميم سالسل اإلمداد العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد 
واالستعانة بخبرات اإلسكوا في تحديد هذه الفرص  من خالل محاولة توفير البدائل للسالسل الممتدة والطويلة،  

 لكل بلد على حدة حسب الحاجة. 

 إجراءات التنفيذ

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

 التوصية )ج(

اآلثار المتوقعة للتغيُّرات االقتصادية والتكنولوجية على قطاع النقل واالقتصاد الوطني، ووضع  دراسة  
 االستراتيجيات الالزمة للتعامل معها واالستفادة منها. 

 إجراءات التنفيذ

العمومي   النقل  ذلك  في  بما  الطرقي،  النقل  قطاع  لمهنيي  مباشراً  استثنائياً  دعماً  قدم  أنه  المغرب  ذكر 
األجرة  للمس سيارات  بواسطة  والنقل  السياحي  والنقل  الغير  لحساب  والنقل  القروي  العالم  في  والنقل   افرين 

الحصرية،   الحافالت  المن  لتخفيف  لأو  عن  الناجمة  أوكرانيا.    حرب اآلثار  أيضاً    اتخذ وفي  التدابير  المغرب 
الذي سيمكن من مراجعة عقود النقل    "،محروقات الالنقل الطرقي وأسعار  أثمنة  ة  يسمقا"الضرورية العتماد نظام  

المبرمة بين الناقل والشاحن كلما طرأ تغيير على سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه االتفاق على ثمن  
 خدمة النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم عملية النقل نفسها. 
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ع سعر القمح  ا ارتفت إلى  وعوامل أخرى أد   صومال أن الجفاف المتفاقم والصراع في أوكرانياال  وذكر
ً داخليالف  اآل نزح  وقد    في المئة،   300والنفط بنسبة   وازداد عدد  مخيمات للحصول على الطعام.  الولجأوا إلى    ا

. وهناك قلق شديد من ازدياد تفاقم الوضع  من النساء واألطفال  ، ال سيماسوء التغذيةالذين يعانون من  الجياع و
 . الدعم ذ بعد نفا

 التوصية )د(

االستمرار في تطوير سياسات النقل بجميع أنماطه، مع مراعاة معايير االستدامة في مجال النقل البري،  
 . 2022واستخدام المنصة التي أنشأتها اإلسكوا وشركاؤها لهذا الغرض والمزمع إطالقها في أوائل عام 

 إجراءات التنفيذ

االستثمارات  تحديد  و  ،القصير والمتوسطجلين  األتقييم احتياجات قطاع النقل على  اً لصومال برنامجعد الي
لتطويره التقييم  وستُستخدم.  الالزمة  ول  نتائج  قطاعية  سياسة  تدابيرصياغة  وتمويلية.    اتخاذ  وأشارت  مؤسسية 

ً نهجها إلى أنها تستخدم  في ردّ الصومال حكومة   مع جميع أصحاب المصلحة.  وتشاورياً  اً تشاركيا

 التوصية )ھ(

تنفيذ مقاصد التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل واللوجستيات على المستوى الوطني،    مواصلة متابعة
 واالستعانة بخبرات اإلسكوا في هذا المجال بحسب الحاجة. 

 إجراءات التنفيذ

طلبات  التنفيذية    ولم ترد لألمانة ،  لم ترد أي تفاصيل من الدول األعضاء حول مستوى تنفيذ هذه التوصية
 هذا المجال. للدعم في 

 التوصية )و(

السعي إلى إيجاد التوازن المناسب بين مشاريع البنية التحتية للنقل وتحديث وتطوير السياسات المتصلة  
 به، إليجاد التكامل المطلوب بين المجالين. 

 إجراءات التنفيذ

 . لم ترد أي تفاصيل من الدول األعضاء حول مستوى تنفيذ هذه التوصية

 التوصية )ز(

موافاة اإلسكوا بأسماء المنسقين الوطنيين لمشروع نظام المعلومات الجغرافيّة لشبكات ومرافق النقل في  
 . 2022 وملء بيانات المنّصة لعام البلدان العربية، إن لم يجِر ذلك بعد، كي يُصار إلى متابعة الدورات التدريبية  
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 إجراءات التنفيذ

مصر،    في  ألول مرة  تعيين منسقين وطنيينجرى  كما    تعديل بعض أسماء المنسقين الوطنيين،جرى  
 مارات العربية المتحدة، والجزائر، والسودان، والصومال، واليمن.  اإلكّلٍّ من  من  بعد ولكن لم ترد أي تسمية  

 التوصية )ح(

الدولي   البري  النقل  اتفاقيّة  من  اإللكترونية  النسخة  تطبيق  إلى  الجماعي  االنتقال  على   التير،    – العمل 
ال سيما في حالة الدول التي تقع على ممرات بريّة متصلة للنقل البري العابر، واعتماد خارطة طريق مشتركة  

 لتحقيق هذا الهدف. 

 إجراءات التنفيذ

 لم ترد أي تفاصيل من الدول األعضاء حول مستوى تنفيذ هذه التوصية. 

 التوصية )ط(

مع األخذ في االعتبار قرار الجمعية العاّمة لألمم  االستمرار في بذل الجهود لتحسين السالمة المرورية  
 بشأن "تحسين السالمة على الطرق في العالم".  2020آب/أغسطس  31المؤرخ  299/74المتحدة 

 إجراءات التنفيذ

عداد إ وبشأن السالمة المرورية   2021-2017عمل على تقييم المخطط الخماسي األول  يالمغرب أنه    ذكر
وانتهى  .  2030-2021عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة المرورية  في ضوء    2026-2022  للفترة خطة عمل  

ة  ياد تعليم الق  جاالت من في  ي انو إلى تقوية الق   الهادفةمن إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية    البلد 
صومال  عمل اليو والغرامات المتعلقة بمدونة السير على الطرقات. وتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات  

 على إعداد نهج النظام اآلمن للتعامل مع قضايا السالمة المرورية. 

 التوصية )ي(

ا برغبة الدول، إن ُوجدت، في االنضمام إلى مشروع  لمرصد العربي المتكامل  إشعار اإلسكوا رسمياً 
من  للسالمة المرورية، وتسمية المنسقين الوطنيين لهذا المشروع إن لم يجِر ذلك بعد، والترحيب بالعرض المقدم 

 في األمم المتحدة. قِبل المغرب الستضافة المرصد وفقاً للمعايير التي وضعتها اإلسكوا ولإلجراءات والنُُظم المتبعة  

 إجراءات التنفيذ 

، والجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين،  األردن، والجزائركلٌّ من أعرب 
 والمغرب عن دعمهم لمشروع المرصد. ، وقطر، ولبنان، ومصر

https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
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 لإلسكوا  ألمانة التنفيذيةإلى االتوصيات الموجهة  -باء

 التوصية )أ(

على قطاع النقل واللوجستيات ودراسة آثارها وتبعاتها  االستمرار في متابعة المستجدات العالمية التي تؤثر  
 . على الدول العربية، وخاصة مبادرة الحزام والطريق والتطورات التكنولوجية والرقمية

 إجراءات التنفيذ

 شاركت األمانة التنفيذية في العديد من ورش العمل المنظمة من قبل الجهات المختصة في هذا المجال. 

 التوصية )ب(

النقل  إ قطاع  في  التطورات  حول  اإلسكوا  وفعاليات  بأنشطة  دوري  بشكل  األعضاء  الدول  حاطة 
واللوجستيات في الفترة ما بين انعقاد دورات لجنة النقل واللوجستيات، مع االستفادة من التواصل االفتراضي في  

 . هذا اإلطار 

 إجراءات التنفيذ

  ت األمانة التنفيذية طلعأاجتماع افتراضي حول السالمة المرورية، حيث    2022تموز/يوليو    5بتاريخ    ُعِقد  
رفيع المستوى حول السالمة المرورية الذي عقدته الجمعية العامة لألمم  الالمشاركين حول مجريات االجتماع  

ألجزاء ، واجتماعات أخرى مماثلة موثقة في ا2022تموز/يوليو    1حزيران/يونيو و  30ي  المتحدة في نيويورك يوم  
 السابقة من هذه الوثيقة. 

 التوصية )ج(

المستدامة   التنمية  تنفيذ مقاصد  التقدم في  العربية على متابعة ورصد  الدول  العمل على تعزيز قدرات 
 . المرتبطة بالنقل واللوجستيات، وتقديم الدعم الالزم لها بناًء على طلبها

 إجراءات التنفيذ 

عالقة بين النقل والتنمية المستدامة في ورشات العمل لتعزيز القدرات  الجوانب المتعلقة بال  أدرجت اإلسكوا
 ولبنان.  ، فلسطين دولةو ، الجمهورية العربية السورية وزارات النقل فيلصالح  التي نفذتها اإلسكوا 
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 التوصية )د(

اإلسكوا   وضعتها  التي  المتصل/الداخلي  البري  النقل  استدامة  معايير  تطبيق  مجال  في  القدرات  بناء 
النقل"   استدامة  لمؤشرات  اإللكترونية  "المنصة  الستخدام  تمهيداً  المستدام،  النقل  مشروع  إطار  في   وشركاؤها 

 . حديد الفجوات في األداء لمعالجتهاالتي يجري تطويرها لتقييم استدامة النقل البري في البلدان العربية، وت

 إجراءات التنفيذ

صة لعرض ومناقشة نتائج دراسة ربط النقل الداخلي وتنفيذ  عقدت األمانة التنفيذية ورشة عمل مخصّ 
ولم تقدم    . 2022كانون الثاني/يناير    18في بيروت، في  وذلك  ،  لبنانأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنقل في  

 طلب دعم بهذا الشأن.  أي دولة أخرى 

 التوصية )ھ(

لمشروع   الوطنيين  للمنسقين  تدريبية  لعقد دورات  للتنمية  البنك اإلسالمي  والتنسيق مع  التعاون  متابعة 
"نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في البلدان العربية"، ودعم استكمال ملء البيانات المطلوبة  

 . لتغذية منصة النظام 

 ات التنفيذ إجراء

لتعريف المنسقين الوطنيين الجديدين على    2022أيلول/سبتمبر    6عد في  ورشة عمل عن بُ   نظمت اإلسكوا 
وتنسق األمانة التنفيذية مع البنك   . 2022أيلول/سبتمبر    20لجميع المنسقين الوطنيين في  ، وورشة عمل ثانية  النظام

سقين الوطنيين لمشروع "نظام المعلومات الجغرافية لشبكات اإلسالمي للتنمية لعقد دورات تدريبية حضورية للمن
 ومرافق النقل في البلدان العربية".  

 التوصية )و(

التنسيق مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واالتحاد الدولي للنقل الطرقي واالتّحاد العربي للنقل  
والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العالمية للجمارك لتنظيم ورشات عمل  البّري واألكاديمية العربيّة للعلوم  

إقليمية لرفع الوعي بضرورة التحّول الجماعي إلى النموذج اإللكتروني لالتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي  
م الدعم للدول الراغبة  التير(، وتقدي  –للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي )اتفاقية النقل البّري الدولي  

 . في تنفيذ خارطة الطريق لتطبيق النموذج اإللكتروني لالتفاقيّة

 إجراءات التنفيذ

في ورشة العمل التدريبية التي عقدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بالتعاون    شاركت اإلسكوا 
حول اتفاقية التير    2022حزيران/يونيو    29و  28ي  مع البنك اإلسالمي للتنمية في الدار البيضاء، المغرب، يوم  

حول تطبيق نظام    اً عرض  وقدمت   والتير الرقمي واتفاقية عقد النقل الدولي على الطرق والنسخة الرقمية منها،
 المتاحة لتطوير هذه التطبيقات في المستقبل.   ص التير للنقل العابر في البلدان العربية والفر
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 التوصية )ز(

ل من صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية بشأن "تعزيز التدخالت  متابعة تنفيذ المشروع الرائد الممو  
مة المرورية في المنطقة العربية من خالل زيادة فعالية وموثوقية جمع البيانات القائمة على األدلة لتحسين السال

 . ومعالجتها وتحليلها"

 إجراءات التنفيذ

التنفيذية األمانة  في  عقدت  بعد،  الموثوقة    ،2022تموز/يوليو    5، عن  البيانات  دور  ورشة عمل حول 
دلّة لتحسين السالمة المرورية في المنطقة العربية.  لصدامات المرور في تطوير وتنفيذ التدخالت المبنية على األ

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

 التوصية )ح(

المقدّ  الطريق  خارطة  وفق  المرورية،  للسالمة  المتكامل  العربي  المرصد  إنشاء  مراحل   مة  استكمال 
 . E/ESCWA/C.5/2021/7في الوثيقة 

 إجراءات التنفيذ

اجتماع التنفيذية  األمانة  ً أّولي  اً عقدت  للسالمة    2022آب/أغسطس    5  في   ا المغربية  الوطنيّة  الوكالة  مع 
   ه. الطرقية الستعراض جوانب استضافة المغرب لألمانة الفنية للمرصد بعد انتهاء فترة اإلقالع الالزمة لتأسيس 

 التوصية )ط(

االستمرار في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال النقل واللوجستيات بهدف  
 طط لدعم قدرات الدول العربية في إعداد السياسات وتنفيذها. إعداد خ

 إجراءات التنفيذ

الدول  اإلقليمية  اللجان    سائرمع  تتعاون اإلسكوا   للنقل الطرقي وجامعة  الدولي  المتّحدة واالتحاد  لألمم 
وكل من    ،النقل البحريالعربية واالتحادات الفنية للنقل المنبثقة عنها واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و

في كل ما يتعلق بدعم قدرات الدول العربية في إعداد وتطبيق السياسات    ، البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية
واالستراتيجيات والخطط لتطوير النقل المستدام وتحسين سالمة المرور ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا 

 المجال. 

 ----- 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100864_0.pdf
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