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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 النقل واللوجستياتلجنة 
 الدورة الحادية والعشرون

 2020 ديسمبر/األول كانون 8و نوفمبر/الثاني تشرين 24دورة افتراضية، 

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

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

 زـموج

في  (اإلسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )به  ضطلعدعماً للدور الذي ت
دورتها الخامسة  ختام في في اإلسكوا، ، أوصت لجنة النقلفي المنطقة العربية تسهيل النقل والتجارة

بتطوير منصة األمانة التنفيذية ، 2015كانون الثاني/يناير  28و 27 في التي ُعقدت في الرباط ةعشر
من تحديث  التي ترعاها اإلسكوا األطراف في اتفاقات النقل االتصال في الدول جهاتية تمّكن إلكترون

 مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربيةتنفيذ متابعة ل ، وذلكبصورة دورية عنهاالمعلومات 
 .هاوتطوير

لومات الجغرافية وعمالً بهذه التوصية، اضطلعت األمانة التنفيذية لإلسكوا بمشروع نظام المع
لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية. وتعطي هذه الوثيقة نبذة عن مراحل المشروع والمستجدات 
األخيرة المتعلّقة به، وتقّدم توصيات للدول األعضاء من أجل االستفادة الكاملة من المشروع والمضي 

 .نظام النقل المتكامل في الدول العربيةقدماً في تطوير 

 المقترحات. وتقديم على هذه الوثيقة االطالعواللوجستيات مدعّوة إلى  نة النقللجو
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 ةـمقدم

في تسهيل  (اإلسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )به تضطلع دعماً للدور الذي  -1
التي ُعقدت  ةدورتها الخامسة عشر ختام في في اإلسكوا، جنة النقل، أوصت لفي المنطقة العربية النقل والتجارة
جهات بتطوير منصة إلكترونية تمّكن التنفيذية األمانة ، 2015كانون الثاني/يناير  28و 27يومي  ،في الرباط

 .بصورة دورية عنهامن تحديث المعلومات  (1)اتفاقات النقل التي ترعاها اإلسكوااألطراف في  االتصال في الدول

ها، من خالل إتاحة وتطوير متابعة مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية تهدف المنصة إلىو -2
لدول وتتاح المعلومات والنتائج ل .لتخطيطل الضروريةجراء التحليالت واالستقصاءات المعلومات الالزمة إل

السعي كما تدعم المعلومات والتحليالت  المعنية جميعها بتطوير القطاع. األعضاء وأمانة جامعة الدول العربية،
 وانب االقتصادية واالجتماعيةمع مختلف الجته تداخال ، أخذاً في االعتبارم لتطوير النظاملتأمين التمويل الالز
 .للتنمية في المنطقة

وعمالً بتوصية لجنة النقل، أعدت األمانة التنفيذية لإلسكوا مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات  -3
ومرافق النقل في المنطقة العربية. وتعطي هذه الوثيقة نبذة عن مراحل المشروع والمستجدات األخيرة المتعلّقة 

نظام النقل توصيات للدول األعضاء من أجل االستفادة الكاملة من المشروع والمضي قدماً في تطوير به، وتقّدم 
 .المتكامل في الدول العربية

 ولىاألالتجريبية  المنصة  -أوالا 

 ةنظام المعلومات الجغرافي منصةمن  تجريبيةً  نسخةً  لإلسكوا التنفيذية األمانة وضعت ،2017في عام  -4
 اإلسكوا واستفادت. (اليونيفيل)وة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان قبالتعاون مع  لشبكات النقل في البلدان العربية

 طبقات خمس التجريبية . وشملت النسخةاليونيفيل مخّدم على المتاح يةنسخة نظام المعلومات الجغراف من بذلك

طبقة ، وطبقة السكك الحديدية، وطبقة الطرق، وككلهي طبقة المعلومات العامة على مستوى البلد و ،فقط
 .سكوا المتعلقة بالنقلإلوقد اقتصرت المنصة على الدول المشمولة باتفاقات ا .طبقة الموانئ البحرية، والمطارات

لتدريبهم على استخدام  ينللمنسقين الوطنيّ  ونظمت األمانة التنفيذية، بالتعاون مع اليونيفيل، ورشة عمل تدريبية
 .2017 كانون الثاني/يناير 22 في مقر الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في القاهرة في المنصة،

ي جميع المتطلبات التقنية إلنشاء تلبّ  نة لمن المنصّ األولى أن النسخة  ، تبيّنخالل الفترة التجريبيةو -5
تحديث  تبا ،نسحاب اليونيفيل من المشروعا بعد. ومن حيث السعةخاصةً وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية 

ً  المنصة بأدوات وبيئٍة جديدة  .ملحا

                                                

ومذكرة التفاهم بشأن  ،العربية الدول بين الدولية الحديدية السكك اتفاق العربية، الدول بين الدولية الطرق اتفاق هي تاالتفاقا هذه (1)

 التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية.
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ا  ا  وإطالقبناء   -ثانيا  المنصة المعتمدة حاليا

 .مفتوحةمصادر  يذ نظام معلومات جغرافيةعلى  باالعتماد جديدةً  منصةً  لإلسكوااألمانة التنفيذية أنشأت  -6
 الطرقشبكتي  ونقل استخالص تم   ،سدىً  من المنصة ولىاألولة في إعداد النسخة ذالجهود المبكي ال تذهب و
في النسخة  خدمالمست ArcGIS من نظام سكوا المتعلقة بالنقلللدول المشمولة باتفاقات اإلالسكك الحديدية و

 المفتوح. QGISإلى نظام التجريبية 

ً  تم  و -7 تفاقات النقل التي إلى اة منضمّ الغير  دولال توسيع شبكتي الطرق والسكك الحديدية لتشملأيضا
المعنية لتعديل  دوللل المجال إفساح مع ،"Open Street Maps"عتماد شبكات ا، وذلك من خالل ترعاها اإلسكوا

 .فحسب الدولية الرئيسية وخطوط السكك الحديدية بالطرقعلى المنصة  حتفاظالحقاً لال بيانات الخاصة بهاال

ً اجتماع ت اإلسكوا، عقد2018نيسان/أبريل  24في و -8 ً تنسيقيّ  ا للتعاون في إنشاء نظام المعلومات الجغرافية  ا
 .(CETMO)األمم المتحدة ألوروبا ومركز دراسات النقل لغربي المتوسط  ولجنة اإلسالمي للتنميةالبنك مع 
المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في أوروبا،  نظامإنشاء التجارب القائمة في  المشاركون استعرضو

 .وآسيا، وغربي المتوسط، والمنطقة العربية

منظمات لجداول اين ب مقارنةً  دراسةً  لإلسكوا أعّدت األمانة التنفيذية ،ى نتائج االجتماع التنسيقيعل وبناءً  -9
األطراف، وضعت جميع . وبعد األخذ بالمالحظات واالقتراحات من 2018أيار/مايو  21في  إليهاوأرسلتها  لثالثا

اإلقليمية مع المنصات  متجانسةو أكثر شمولية يحتوي على سمات معدلة، متكاملة، جدوالً موّحداً التنفيذية األمانة 
ن أبش طبقتين جديدتينالتوافق على إضافة  وتم   .2018أغسطس آب/ 3 في جميع المعنيينإلى  أرسلتهو ،األخرى

والعدد  طبقاتسبع جمالي لطبقات المنصة ليصبح بذلك العدد اإل ،"ةالمناطق اللوجستي"و المعابر الحدودية""
 .دولة 18 بالمنصة المشمولةللدول جمالي اإل

ً  ربط المنصة تم  و -10 ميزة التواصل بين  مُ يقّد   Cloud-GIS م المعلومات الجغرافيةظُ لنُ  سحابيم مخدّ ب تقنيا
 تزويد المنصة بلوائح منسدلة تم   كما ،(real-time)نترنت من خالل خاصية الملء الفوري اإلالمستخدمين عبر 

 .هادخال البيانات وتقليل األخطاء أثناءإلتسهيل عمليات  للقيم الممكنة للسمات

التوافق على صيغة دت إلى أ مع شركائها اجتماعات عقدت اإلسكوازاة مع عملية بناء المنصة، ابالمو -11
ين تم تدريبيتين للمنسقين الوطنيّ  نيتتمويل ورش أيضاً في الذي ساهم ،للتنمية ن طرف البنك اإلسالميللتمويل م

التمويل أيضاً  غطىو .الجغرافية الخاصة بالطبقات السبع دخال وتحليل البياناتإعقدهما في بيروت حول كيفية 
 ل للمستخدمين.عداد دليل مفصّ إ

ا ثثال  ينبناء قدرات المنسقين الوطني    -ا

، بين ممثلي اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية 2019تموز/يوليو  9 فيتنسيقي في بيروت  قد اجتماعٌعُ  -12
ثم ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، حيث تم التوافق على الصيغة النهائية للمنصة ولجدول السمات. 

ين المنسقين الوطنيّ قدرات لبناء ، 2019يوليو تموز/ 11و 10ي ف ولىالتدريبية األ الدورةت اإلسكوا وشركاؤها د  ق  ع  
ً  26 الدورةحضر و .في المنصة إدخال البياناتفي  النقل في الدول األعضاء  من وزارات وزارة 13يمثلون  مشاركا
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السمات التي و نصةللمالبيئة الجديدة  إلى وافتعرّ ووإدخال البيانات،  المنصة ملء مهارات ، اكتسبوافي اإلسكوا
لتحاق قبل اال كانوا قد جمعوهابيانات حقيقية ون الوطنيّ المنسقون  أدخل ثم. ثةالمحد  ضافتها إلى النسخة إ تتم

 .المنصة مقترحات الدول من أجل تعديل وتحسين نقاشخاللها  بالدورة. كما شملت الدورة حلقات نقاش تمّ 

كانون األول/ديسمبر  19و 18يومي ين انعقدت الدورة التدريبية الثانية لبناء قدرات المنسقين الوطنيّ و -13
محاضرات وأنشطة  تشملو الدورة األولىمنذ  مستوى ملء البياناتل فصلٍ م ت بعرٍض هل  استُ و ،بيروتفي  2019

صت الدورة إلى خلُ و. ت التحليلاالسابقة، وبناء قدرالمكتسبة في الدورة المنصة تطبيقية لتعزيز قدرات ملء 
 ملء وتحليل البيانات.أثناء سترشاد يمكن الرجوع إليه لالللمستخدمين ل ضرورة تحضير دليل مفص  

. ليزيةكواإلنللغتين العربية اجداول السمات ب فيه تدرجوأ ،ينأجزمن  ينمستخدملل دليالً  اإلسكوا وأعّدت -14
وإنشاء وتعديل  (Attributes)تعديل السمات الوصفية  كيفيةو ،وإدخالها جمع البياناتويشرح الجزء األول كيفية 

تحليل البيانات وإعداد التقارير،  حول ، فيتمحورالجزء الثانيأما  .(Features Geometry)العناصر الجغرافية 
 (Data queries)استعالمات البيانات و ،(Data Visualisation Capabilities)مكانيات مرئيات البيانات إل ويعرض

 .(Geographical analysis tools) وأدوات تحليلية جغرافية أخرى

ا   تطور ملء سمات المنصة  -رابعا

القيود المفروضة على السفر  بسبب مباشرةتدريبية  دوراتدون عقد  19-ديكوف جائحةنتشار ا ال  ح   -15
تم و ،2020تموز/يوليو  21 في عدعن بُ  الثالثة التدريبية قدت الدورةعُ ف. العربيّة الدول وسائروالتنقالت في لبنان 

يم الدعم الفني ين من خالل تقد، ومواكبة المنسقين الوطنيّ على المنصة ع التقدم المحرز في ملء البياناتخاللها تتب  
ع تتب  الستكمال  2020أيلول/سبتمبر  1 عد أيضاً فيقدت الدورة التدريبية عن بُ كما عُ  .عن أسئلتهم لهم واإلجابة

ول حُ بسبب القيود التي يفرضها الوباء والتي ت  منذ الدورة الثالثة ملحوظ  رٌ تطوّ يحصل لم . والتقدم في ملئ البيانات
  .يندون تيسير الوصول إلى البيانات من طرف المنسقين الوطنيّ 

، على الشكل دخلةالقيم المُ  جودة بغض النظر عن ،ملء البيانات مستوى كان، 2020أيلول/سبتمبر  1في و -16
 التالي:

 

 الطرق الدولية بين الدول العربية الذي ترعاه اإلسكوا. الطرق المشمولة باتفاق تشير فقط إلى  * 
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كمال ملء البيانات، وقد توّزعت ستين حول أسباب عدم اراء المنسقين الوطنيّ وقد تم إجراء مسح آل -17
 اإلجابات على النحو التالي: 

 النسب )بالنسبة المئوية( األسباب المحتملة

 20 الجهات المعنية بالبلد بلالسمة من ق   قط تجميع لم يتم

 5 لمنسق الوطنيلتعريف السمة غير واضح 

الجهات المعنية بالبلد، ولكنها ليست متاحة  بليتم تجميع السمة من ق  
 لمنسق الوطنيلبعد 

68 

تكييفها  الجهات المعنية بالبلد ولكن يجب بليتم تجميع السمة من ق  
 العربية الدول في المتكامل النقل نظاموتعديلها لتالئم نموذج 

0 

 7 أسباب أخرى

ا   والتوصيات الخالصة  -خامسا

اللوجستية والتمويلية بفضل وشواطاً كبيرة تم خاللها تجاوز مجموعة من العقبات التقنية أقطع المشروع  -18
سالمي للتنمية، ولجنة األمم البنك اإل وال سيماوشركائها من جهة،  لإلسكوا يةذالتنفيالجهود بين األمانة  تضافر

من والدول األعضاء التنفيذية بين األمانة و، (CETMO)المتحدة ألوروبا ومركز دراسات النقل لغربي المتوسط 
 المنصة الجديدة.ية ذلتغاألساسي  صدرالمالتي يمثل منسقوها جهة أخرى، 

 بعد لتسمية منسقينتستجب خاصةً التي لم  ،الدول األعضاء كافةراك تالدعوة الش وتجدد األمانة التنفيذية -19
مصر، و ليبيا،و المتحدة، العربية اإلمارات وهي ،بيةالتدري توحضور الدوراملء البيانات في  ،ن للمشروعيوطنيّ 
 اليمن.وموريتانيا، و

ً  شراك الجزائر والصومالإإلى األمانة التنفيذية سعى تس -20 أمل أن تحديثاً إلى اإلسكوا. و وقد انضّما ،أيضا
 .في البلدان العربيةتتأتى الفائدة المرجوة منها في تحليل أداء شبكات ومرافق النقل ية المنصة حتى ذتغيرة تو ترتفع

مكامن الضعف وتحديد أولويات االستثمارات الالزمة لتطوير هذه الشبكات بما يعزز ف اكشوسيتيح ذلك است
 اإلقليمي.تحقيق المزيد من التكامل لبينها في ما الربط 

----- 
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