
 

20-00337 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.5/2020/2 

20 September 2020 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 النقل واللوجستياتلجنة 
 الدورة الحادية والعشرون

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

 من جدول األعمال المؤقت 4البند 

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

 زـموج

للجنة النقل  ينمنذ الدورة العشر ،نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
مجموعة من األنشطة ، 2019كانون األول/ديسمبر  10و 9ان يومي ت في عم  دالتي ُعقواللوجستيات 

 التوصيات التي وجهتها إليها برنامج عملها في مجال النقل واللوجستيات، إضافةً إلىالمقررة في إطار 
األنشطة على تعزيز دور النقل واللوجستيات في التنمية والتكامل  هذه. وركزت ةدورتلك الاللجنة في 
تنفيذ عدٍد و ،خدمات استشاريةتقديم و ،مواد فنية إعداد عت بينتوز  و ،ما بين الدول العربية اإلقليمي في

 .الدول األعضاءبناًء على طلب فني التعاون الأنشطة من 

 ً  لجنة النقلو وأبرز المخرجات المتصلة بها. ألنشطةتلك ال اً موجزوتتضمن هذه الوثيقة عرضا
ة إلى   المقترحات.و المالحظات وتقديم على هذه الوثيقة االط العواللوجستيات مدعو 
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 مقدمة

في مجال النقل  2020عام لاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( تضمن برنامج عمل  -1
 .تساس(إ) لدول العربيةلة لجهود اإلسكوا الرامية إلى تطوير نظام النقل المتكامل في اواللوجستيات مواضيع مكم   

ً  النظام هذا وكان بعد توسيعه ليشمل كافة الدول العربية  اسمه يتبد ل أن قبل ،"إتسام" باسم السابق في معروفا
 دولالما بينها.  وتعمل  بهدف دعم تسهيل النقل والتجارة بين بلدان المنطقة، تمهيداً لتحقيق التكامل اإلقليمي في

 2006أيار/مايو  11المؤرخ  (24-)د 279األعضاء على متابعة تنفيذ مكونات نظام "إتساس" عمالً بقرار اإلسكوا 
 بشأن متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي.

المعني باالزدهار االقتصادي  ،3 البرنامج الفرعيمن واللوجستيات ض وتندرج األنشطة المتعلقة بالنقل -2
 . 2020لعام من برنامج عمل اإلسكوا  ،المشترك

ً ألنشطة  -3 سكوا خالل الفترة من بها اإل اضطلعتلنقل واللوجستيات التي اوتتضمن هذه الوثيقة عرضا
لجنة النقل التي انعقدت في لالعشرين  الدورةأي منذ  ،2020 تشرين األول/أكتوبرإلى  2019كانون األول/ديسمبر 

ً 2019 كانون األول/ديسمبر 10و 9ان يومي عم   لتوصيات ل اً تنفيذا اتُّخذ من تدابير لم موجزاً  . كما تتضمن عرضا
 بناًء على طلبات الدول األعضاء سكواتها اإلالتعاون الفني التي نفذ  وألنشطة  تلك الدورة،الصادرة عن اللجنة في 

 .نفسها خالل الفترة

 التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا  -أوالا 
 في مجال النقل واللوجستيات  2020لعام ل

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

عن وافاتها بتقارير األعضاء لم لدولل اتخطاب 2020تموز/يوليو  29في سكوا األمانة التنفيذية لإلهت وج   -4
ردوداً  تلقتف تطور قطاع النقل واللوجستيات فيها، وال سيما عن التقد م المحَرز في تنفيذ مكونات نظام "إتساس".

 .المغربيةوالمملكة وسلطنة ُعمان من الجمهورية العربية السورية 

 أوراق العمل والدراسات والوثائق  -باء

 المرورية للسالمةألمم المتحدة ا صندوقالسالمة المرورية ومشاريع حول ورقة عمل  

المؤتمر الوزاري العالمي الثالث ورقة عمل حول السالمة المرورية بعد  األمانة التنفيذية لإلسكوات عد  أ -5
شباط/فبراير  20و 19، الذي ُعقد في العاصمة السويدية يومي ستوكهولم)مؤتمر  بشأن السالمة على الطرق

ً الورقة وصفقدمت ف. لسالمة المروريةلالصندوق االئتماني لألمم المتحدة حول و (2020  ،لصندوق ومهامهلا
متوسطة الة المرورية في الدول العربية المنخفضة وتحسين السالمبشأن تمويل مشاريع ل 2019 إلعالنه لعامو

آلية دراسة المشاريع من  حت الورقةوض  ت مشاريعاً استجابةً لإلعالن. ، ولدعمها للدول األعضاء التي أعد  الدخل
 رضت الورقةوعَ . ، ومنها اثنان لدول عربية هي األردن وتونسمت الئحة بالمشاريع الفائزةبل الصندوق وقد  ق  
 تقديم اقتراحات مشاريع. إلى الدول العربية تودع 2020 عام عالنإل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/279xxiv_0.pdf
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.unece.org/unrsf/home.html
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 لنظام النقل المتكامل حول مشروع نظام المعلومات الجغرافية  وثيقة 
 تساس(إفي الدول العربية )

النقل المتكامل في الدول حول نظام المعلومات الجغرافية لنظام  وثيقةً سكوا إللالتنفيذية  األمانةت أعد   -6
لمتابعة التطورات  هاتطوير تم  التي لمنصة التجريبية عرضت لوالنظام  وضعخلفية  وصفت ،تساس(إ)العربية 

منصة لجنة األمم المتحدة كبمنصات أخرى  المنصة الخاصة بالدول العربية ربطوسيتم  في تنفيذ مكونات إتساس.
الوطنيين لمنسقين ل يةتدريبدورات  ،للتنمية اإلسالمي البنك مع التعاونعقدت اإلسكوا، بووروبا. االقتصادية أل

 .على المنصة مرافق النقل في دولهم لملء البيانات المتعلقة بسمات

 على قطاع النقل في المنطقة العربية 19-كوفيدر جائحة يورقة عمل حول تأث 

على قطاع النقل في المنطقة  19-كوفيدورقة عمل حول تأثير جائحة سكوا إلاألمانة التنفيذية لت عد  أ -7
 ،حركة النقل الجوي والبحري والبري للركاب والبضائع علىالعربية. وقد تناولت الورقة التأثيرات المباشرة 

والتي كان لها تأثير على قطاع النقل  ،للحد من انتشار الجائحة التي اتخذتها الدول جراءاتاإلبعض  تاستعرضو
الورقة توصيات للدول األعضاء للتعامل مع التأثيرات المحتملة  متقد  و. يةالحدود اإلجراءات على المنافذو

ً  ،للجائحة  .على المدى الطويل خصوصا

 ل العرض العالمية والفرص التي توفرها للدول العربيةسرات سالدراسة حول تغيُّ   

من تخفيف ال لبُ سُ  مما استدعى التفكير في ،رات في سالسل العرض العالميةتغيُّ  19-كوفيدجائحة  أحدثت -8
دراسة حول د  اإلسكوا في هذا اإلطار، تُع  و .المخاطر من تقليللتنويعها ل ةسالسل الحالية ومحاولالاالعتماد على 

ن توفرها للدول العربية أوالفرص التي يمكن  ،والمتوقعة على بعض سالسل العرض العالميةجارية رات الالتغيُّ 
التجارة العالمية  نقطة انطالق للمشاركة بفعالية في تشك لن أات التي يمكن هم االستراتيجيأو ،نةفي قطاعات معي  

 ."19-كوفيدما بعد "عالم  في

 في المملكة األردنية الهاشمية (ظهرلل ظهرالالنقل التبادلي ) دراسة حول نظام 

الذي تم استحداثه في منفذ  (ظهرلل ظهر)ال التبادلي سكوا دراسة حول نظام النقلإلل األمانة التنفيذية د  ع  تُ  -9
منع انتقال الشاحنات يُ  هوجبمبوالذي  ،لكة األردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعوديةمري الحدودي للممَ العُ 

 ً  يهدف هذا النظام إلى حصرو .حنات بين الشاحنات الوطنية للبلدينعن ذلك انتقال الشُ  بين البلدين ويتم عوضا
ثار النظام وإجراءات تسهيل آ تحديدمن خالل السائقين والشاحنات. وتهدف الدراسة الى  19-كوفيدخطار انتقال أ

 .تهفعاليالتجارة الالزم تنفيذها لتعزيز 

 دراسة حول التكنولوجيا واالبتكار لتطوير النقل البري في المنطقة العربية 

 .التكنولوجيا واالبتكار لتطوير النقل البري في المنطقة العربية دراسة حولسكوا لإل األمانة التنفيذية د  ع  تُ  -10
تم  ،في الدول العربية في النقل البري ةعن حالة التطبيقات التكنولوجي إجراء مسحٍ  العمل على الدراسة نتضم  و
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تقد م توصيات للدول األعضاء حول ستعد  الورقة بناًء على نتائج المسح لو. 2020آب/أغسطس  16 إطالقه في
 .في المنطقة تحسين أداء النقل البريالتي من شأنها السياسات المطلوبة إلدراج التطبيقات التكنولوجية الحديثة 

 تقرير حول النقل البري المستدام في المملكة األردنية الهاشمية 

النقل البري المستدام في آسيا ممول من حساب األمم المتحدة للتنمية حول تعزيز  ضمن أنشطة مشروع -11
نظام مدى تواؤم ل هانتائج تقييميعرض تقريراً مختصراً سكوا األمانة التنفيذية لإلت أعد   وأوروبا وأمريكا الالتينية،

 ،لنقل البريبا الخاصمع المعايير الدولية. وقد تناول التقرير أهم نتائج التقييم  المملكة األردنية الهاشميةالنقل في 
ً جزئي النقل البحريبو ي،ي والسككالطرق إلى  هةيقدم التقرير توصيات موج  وما يتعلق بميناء العقبة.  فيوتحديداً  ا

التي من المتوقع أن يتم استهدافها بمشروع مماثل في  لدول العربية األخرىمنها ما ينطبق على او األردن،
 السنوات القادمة بعد استكمال المشروع التجريبي الحالي.

ا   أنشطة التعاون الفني  -ثانيا

 بين القطاعين العام والخاص في تطوير المرافئ البحرية كالتشارُ  

تطوير الموانئ  فيالعام والخاص  ينالقطاع ك بينالتشارُ  مت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء حولنظ   -12
لى تعزيز قدرة كبار هدف االجتماع إو .2019نوفمبر /الثاني تشرين 24و 23 يومي ،انعم   فيوذلك البحرية، 

العام والخاص في الموانئ،  ينالمسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع العام في مجال عقود الشراكة بين القطاع
بشكل االجتماع ز المزايدة واالختيار وإعادة التفاوض وحل النزاعات. ورك  و تهاأي عمليات إعداد العقود وصياغ

الشراكة بين  اريعلمشخاص على استكشاف محاور ونماذج التعاون اإلقليمي التي تزيد من الفوائد المحتملة 
، والجمهورية العربية السوريةفي االجتماع خبراء من األردن،  شاركو .العام والخاص في الموانئ ينالقطاع

 .لبنانو الكويت،و العراق،و

 نظام النقل المتكامل في الدول العربيةمشروع نظام المعلومات الجغرافية ل 

لنظام النقل المتكامل في إطار تطوير المنصة اإللكترونية الخاصة بمشروع نظام المعلومات الجغرافية  -13
بالتعاون  ،سكوا والبنك اإلسالمي للتنميةمت اإلنظ  وتدريب المنسقين الوطنيين على استخدامها،  في الدول العربية

كانون األول/ديسمبر  19و 18، يومي بيروت في ورشة تدريبية ،االقتصادية ألوروبااألمم المتحدة  لجنة مع
 .2020 أيلول/سبتمبر 1و 2020تموز/يوليو  21عد، في ثالثة ورابعة عن بُ  تينتدريبي ورشتين تنظيم تم ماك. 2019

المنسقون ها لَ خَ البيانات التي أد  ق من صحة مراجعة والتحقُّ خالل هذه الورشات التدريبية، تم ت الو -14
م المعلومات الجغرافية لملء البيانات وتحديثها عبر ظُ تدريب المشاركين على أدوات نُ  بعةاومت الوطنيون،
 السمات وملء تجميع في الوطنيين المنسقين واجهت التي الصعوبات علىف المنظمون كما تعر   .اإلنترنت
 .بهدف تحسينه النظام لعمل المطلوبة
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 المرورية للسالمة المتحدة األمم صندوق 

الدورة الرابعة وال سيما في ، مم المتحدة للسالمة المروريةاألشاركت اإلسكوا في نشاطات صندوق  -15
 10، التي انتهت بإقرار تمويل في جنيف، سويسرا 2020فبراير /في شباطللصندوق الجتماع اللجنة التوجيهية 

األول حول تحسين استخدام أحزمة أمان  عربية:مشاريع للسالمة المرورية في العالم، منها مشروعين في بلدان 
، والثاني حول تحسين سالمة سائقي الدراجات النارية في األردن السيارات ووسائل حماية األطفال في المركبات

دم بمشاريع جديدة لتحسين السالمة المرورية، في تونس. وكذلك شاركت اإلسكوا في نشاطات تحضير اإلعالن للتق
الستفادة المزيد وسيتم التنسيق مع الدول األعضاء  .2020تشرين األول/أكتوبر  أواخر فيوالذي يتوق ع إطالقه 

من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من تمويل الصندوق لتنفيذ مشاريع لتحسين السالمة المرورية بدءاً من 
 .2021عام 

 ؤتمر الوزاري العالمي الثالث المعني بالسالمة المروريةالم 
 (2020 فبراير/شباط 20-19 ستوكهولم)

في تنسيق مشاركات الدول األعضاء في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث المعني  هالجهوداستكماالً  -16
دت الجلسات الرسمية شه   وقد .عد بنشاطات المؤتمرعن بُ  األمانة التنفيذية لإلسكوا بالسالمة المرورية، شاركت

 .العربية مصر وجمهوريةالمغربية  المملكةوقطر  دولةوالعربية السعودية  المملكة من لكل ٍ  داخالتمُ 

 المستدام للنقل الثاني الدولي المؤتمر 

دة في صياغة  ألمانة التنفيذية لإلسكوات اشارك -17 النقل  وكاالت األمم المتحدة بشأنالتقرير المشترك بين مسو 
 7إلى  5ده في بك ين، من ق  عَ  اً الذي كان مقررالدولي الثاني للنقل المستدام،  في تطوير برنامج المؤتمروالمستدام، 

 4و 3للجلسات  قامت بمراجعة المذكرات المفاهيميةوقد  ،الجلساتعناوين ومحتويات في تحديد و ،2020ار/مايو أي  
 .19-كوفيدوقد تم تأجيل المؤتمر بسبب جائحة . 12فاهيمية للجلسة مسودة المذكرة الم ت اإلسكواعد  . وأ13و

 قطاع النقل في البلدان العربي ة  على 19-كوفيدجائحة  تأثير رصد 
 لمواجهتهاوتقديم التوصيات 

على قطاع  19-كوفيدجائحة  شاركت اإلسكوا في العديد من النشاطات والمبادرات المتعلقة برصد تأثيرات -18
 النقل واللوجستيات في البلدان العربية، وأهمها:

على المعابر ع اإلجراءات التي اتخذتها دول العالم مرصد األمم المتحدة لتتبُّ  تأسيسالمشاركة في  )أ(
جائحة، حيث تمت مخاطبة المنسقين الوطنيي ن لمشروع نظام المعلومات الجغرافية لنظام اللدرء انتشار  الحدودية

ذت على خ  النقل المتكامل في الدول العربية لهذا الغرض، وقد استجابت الدول التالية ببيان اإلجراءات التي اتُ 
ربية السورية، السودان، العراق، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، معابرها الحدودية: األردن، الجمهورية الع

 ؛موريتانياو

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
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في عصر ربط النقل والتجارة حول  لألمم المتحدة المشاركة في صياغة مشروع حساب التنمية )ب(
وقد بدأت المرحلة األولى من  .األوبئة: حلول األمم المتحدة للنقل والتجارة بدون احتكاك، بسالسة وبشكل تعاوني

لكترونية من نظام لتقديم الدعم الفني لربط برنامج اإلدارة الجمركية فيها بالنسخة اإل تونسطلب  بتلبيةالمشروع 
 ؛(e-TIR)العابر الطرقي التير للنقل 

مها معهد تدريب الموانئ في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المشاركة في الندوة التي نظ   )ج(
حول مستقبل النقل البحري واللوجستيات في  2020أيار/مايو  12بتاريخ  ، مصر،والنقل البحري في اإلسكندرية

 الجائحة؛ضوء 

تخطيط والتنمية في الكويت بالتعاون مع مكتب مها المجلس األعلى للالمشاركة في الندوة التي نظ   )د(
 حول "إدارة سلسلة التوريد أثناء أزمة  ،2020أيار/مايو  19قدت بتاريخ التي عُ  ،الممثل المقيم لألمم المتحدة

 ؛في الكويت" 19-كوفيد

 25حة في جامعة الدول العربية بتاريخ امتها إدارة النقل والسيالمشاركة في ورشة العمل التي نظ   (ه)
كما تمت وتأثيراتها السلبية على قطاع النقل في المنطقة العربية. جائحة ال حول تداعيات 2020حزيران/يونيو 

في جائحة الفت بعد ذلك بصياغة أدلة إرشادية للتعامل مع ل  رق التخصصية التي كُ في أعمال الف  المشاركة 
ف مجلس ي والبحري ورفع توصيات إلى إدارة النقل والسياحة لوضعها بتصرُ قطاعات النقل البري والجو

 وزراء النقل العرب.

 للتنمية اإلسالمي البنك مع التعاون 

على طلب البنك اإلسالمي للتنمية، تمت مراجعة الفصل المتعلق بالتنقالت الحضرية ضمن وثيقة  بناءً  -19
حيث تم تقديم مقترحات تتعل ق بالنقل الجماعي ة التنفيذية لإلسكوا، بل األمانمن ق  سياسة البنك في القطاع العمراني، 

دت . وشد  وضرورة دعم إنشاء آلية للحوكمة ولتأمين التمويل المستدام لتقديم خدمات النقل الجماعي في المدن
فقط  ضرورة تعميم االهتمام بالسالمة المرورية ضمن المدن بحيث تشمل جميع شرائح الدخل وليساإلسكوا على 

ية قطاع النقل للبنك لطلب آخر من البنك، فقد تم ت مراجعة استراتيج المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع. وتلبيةً 
تمويل لمساعدة الدول على دعم قطاع النقل لتخطي الخسائر ال تخصيص ت اإلسكوااقترحو، 2025-2021للفترة 

لتمويل مشاريع الدول لالستفادة من تطبيقات  اً بند كوات اإلساقترحما ك .19-كوفيد الناجمة عن انتشار جائحة
 م النقل وتحسين خدمات النقل في مختلف القطاعات.ظُ التكنولوجيا الناشئة في رفع كفاءة نُ 

 بيروت مرفأ انفجار في لبنان بعد النقل قطاع دعم 

تقديم الدعم با ، بادرت اإلسكو2020آب/أغسطس  4في الذي حصل في مرفأ بيروت الكارثي إثر االنفجار  -20
 ل الدعم بالنشاطات التالية:تمث   ،الفني للحكومة اللبنانية في العديد من المجاالت. وفي مجال النقل

في لبنان واالتحاد األوروبي، التي قادها البنك  العاملة المشاركة في جهود منظمات األمم المتحدة )أ(
 ؛بعد االنفجاربتقييم سريع لألضرار واالحتياجات لالضطالع  ،الدولي

https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/COVID-19-and-Transport-and-Trade-Connectivity.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/COVID-19-and-Transport-and-Trade-Connectivity.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/COVID-19-and-Transport-and-Trade-Connectivity.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/COVID-19-and-Transport-and-Trade-Connectivity.aspx
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في االجتماع الطارئ لمجلس اتحاد الموانئ البحرية العربية التابع لمجلس الوحدة  المساهمة )ب(
للدعم الفني  رؤيتها إلسكوامت اقد  و .لدعم مرفأ بيروت 2020آب/أغسطس  16 فيقد االقتصادية العربية، الذي عُ 

 ؛مرفأ بيروت في تعافيلالمطلوب ل

رة مرفأ بيروت، فقد بادرت اإلسكوا لتقديم الدعم الفني إلعادة النظر بالمخطط على طلب إدا بناءً  )ج(
االنفجار، بهدف تقديم مبادئ عامة جراء رات التي طرأت االعتبار التغيُّ  أخذاً فيالتوجيهي لتطوير مرفأ بيروت، 

البري مع  هوربط ،وتحسين حركة المرور الداخلية فيه ،لتحديث المخطط التوجيهي لرفع كفاءة وأداء المرفأ
ع، ضمن نظرة متكاملة للمرافئ اللبنانية كتكتل بحري محوري على الشاطئ بيروت ومع الظهير البري الموس  
 .الشرقي للبحر األبيض المتوسط

 العربية الدولالتعاون الفني مع  طلبات 

القدرات في مختلف لتنفيذ دورات تدريبية لرفع األعضاء تلقت اإلسكوا عدداً من الطلبات من الدول  -21
الدورات  د اإلسكوا بعضستعق  ، 19-كوفيدظروف تقييد السفر والتنقالت الناجمة عن جائحة  فيمجاالت النقل. و

 على النحو التالي:، لكترونيشكل افتراضي وباستخدام وسائل التواصل اإلب

ة متعدد األالرشة عمل رفيعة المستوى حول التخطيط االستراتيجي للنقل البري و )أ( نماط للهيئة العام 
 ؛2020تشرين األول/أكتوبر  فير تنفيذها للطرق والنقل البري في الكويت، تقر  

دورة تدريب مدربين في مجال دراسات تقييم األثر المروري للمباني ذات الطابع التجاري في  )ب(
 ؛2020شرين الثاني/نوفمبر ت يفر تنفيذها المدن الفلسطينية، لوزارة النقل والمواصالت وبلدية رام هللا، تقر  

وتعمل اإلسكوا مع دول أخرى على عقد الدورات التدريبية بشكل افتراضي أيضاً، منها العراق وقطر  -22
 والكويت.

 شاركة في مؤتمرات لتبادل المعارف ورفع الوعيمال 

 واالجتماعاتمؤتمرات منذ الدورة العشرين للجنة النقل واللوجستيات، شاركت اإلسكوا بالعديد من ال -23
. كما اضطلعت بالعديد لتبادل المعارف ورفع الوعي بأهمية قضايا القطاع للتنمية المستدامة في المنطقة العربية

 من األنشطة اإلضافية في مجال التعاون الفني، منها:

حول واقع  2020حزيران/يونيو  18د بتاريخ لمشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي للسيارات المنعق  ا )أ(
نى التحتية وتقديم ورقة حول وضع البُ  ،واإلجراءات الالزمة لحماية الصناعة السياحية في المستقبل السياحة

 ؛وخدمات النقل في المنطقة العربية

المشاركة في اجتماعات وورشات عمل صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية للتحضير إلعالن  )ب(
 ؛(UNRSF)بل الصندوق شاريع للتمويل من ق  الستدراج عروض الم 2020عام 
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رفيعة المستوى للسالمة الالمشاركة في اجتماعات فريق الخبراء والمستشارين التابع للجنة  )ج(
 ؛(FIA-HLP E &A Group)المرورية لالتحاد الدولي للسيارات 

 ؛(UNRSC) ةاألمم المتحدة للتعاون في مجال السالمة المروري المشاركة في اجتماعات فريق )د(

 ؛تنفيذ مشروع من حساب األمم المتحدة للتنمية حول النقل والتنمية المستدامة في األردن (ه)

، ع بحري عربيمالمشاركة في مشروع االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية إلنشاء تج   )و(
 ؛2020آذار/مارس  15د بتاريخ واالجتماع االفتراضي حول المشروع المنعق  

الكويت في ملء استبيان وتقديم الدعم الفني لكل من الجمهورية العربية السورية، العراق، فلسطين،  )ز(
 ؛المسح حول التكنولوجيا واالبتكار في النقل البري

 من االجتماعات االفتراضية، الدولي ة واإلقليمية، حول تقييم أثر جائحة  المشاركة في عددٍ  )ح(
 ي.بري والجوي والبحرعلى قطاعات النقل ال 19-كوفيد

ا   مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات   -ثالثا
 ينعشرالفي دورتها 

بعضها  ،مجموعة من التوصيات ينعمال دورتها العشرأأصدرت لجنة النقل واللوجستيات في ختام  -24
عرضاً  لجزء من الوثيقةالدول األعضاء. ويتضمن هذا إلى اخر سكوا والبعض اآلمانة التنفيذية لإللأل هموج  

 .هة إلى األمانة التنفيذيةالموج   التوصيات بموجبلما تم تنفيذه  موجزاً 

 )أ( التوصية

االستمرار في متابعة المستجدات العالمية التي تؤثر على قطاع النقل واللوجستيات ودراسة آثارها 
درة الحزام والطريق، والسياسات التجارية العالمية، والتطورات وتبعاتها على الدول العربية، وخاصة مبا

 .التكنولوجية والرقمية

 التنفيذ إجراءات

على قطاع النقل  19-كوفيدشاركت اإلسكوا في العديد من النشاطات المتعل قة بتأثير جائحة 
ن تنفيذ . كما قامت اإلسكوا حول هذا الموضوع العديد من الدراساتت أعد  واللوجستيات، و بإعداد دراسة تتضم 

ت ورقة مسح لتقصي واقع تطبيق التكنولوجيا الحديثة والرقمية في قطاع النقل البري في البلدان العربية، وأعد  
 فني ة بنتائج الدراسة.
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 )ب( التوصية

مواصلة العمل على بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية، والمجتمع المدني والمؤسسات 
اديمية العاملة في مجال النقل واللوجستيات، وتطوير برامج مشتركة معها لخدمة الدول العربية في بلورة األك

 .السياسات وتنفيذها

 التنفيذ إجراءات

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

الوكالة األلمانية واالتحاد الدولي للسيارات، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك اإلسالمي للتنمية، والبنك الدولي، 
مؤتمر وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، ومية، نللت

)إدارة النقل  جامعة الدول العربيةوصندوق األمم المت حدة للسالمة المرورية، واألمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
غرف الاتحاد و ،الفني ة العربية في قطاعات النقل البري والبحري والجوياالتحادات الهيئات وو ،والسياحة(
 وجامعة القديس يوسف في بيروت. ،األكاديمية العربي ة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريو ،العربية

 )ج( التوصية

هة للدول األعضاء، من خالل تبادل التجارب الناجحة وأفضل تكثيف أنشطة التعاون الفني الموج  
لبات تسهيل التجارة، وإدارة السالمة المرورية، الممارسات والجوالت الدراسية، لتعزيز قدراتها على تنفيذ متط

 .وتعزيز دور النقل واللوجستيات في التنمية، في حدود اإلمكانيات والموارد المتاحة لذلك

 التنفيذ إجراءات

  سكوا العديد من طلبات الدعم الفني في مجال النقل واللوجستيات.تلقت اإل

في العام والخاص  ينحول الشراكة بين القطاعورشة عمل سكوا اإل تمنظ   ،طلب الكويتعلى بناًء  •
سكوا وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية اجتماع فريق مت اإلثم نظ  . تموز/يوليو 27في  الكويت

، لصالح العديد من 2019تشرين الثاني/نوفمبر  24و 23ان يومي خبراء حول الموضوع ذاته في عم  
 ؛الستكمال العمل في وقت قريبعد فنية عن بُ ورشة عمل  عقدكما ست الدول،

ورشة عمل فنية رفيعة المستوى حول التخطيط سكوا م اإلنظ   ست ،طلب الكويتعلى بناًء كذلك و •
عد خالل شهر تشرين دها عن بُ ق  ، من المتوقع عَ االستراتيجي للنقل البري المستدام في الكويت

 ؛2020ول/أكتوبر األ

عد حول دراسات سكوا ورشة عمل تدريبية للمدربين عن بُ م اإلستنظ   دولة فلسطين طلب على بناًء  •
 ؛التجارية في المدن الفلسطينية األبنيةأثر المرور على 
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قدرات إدارة هندسة المرور وسالمة البرنامج التدريبي لتعزيز مُ سكوا ذ اإلطلب قطر ستنف    على بناءً  •
لتنفيذية الثانية لتحسين السالمة المرورية في الطرق في تنفيذ النشاطات الموكلة إليها ضمن الخطة ا

 ؛2020-2018قطر للفترة 

بشأن مبادئ تشغيل وصيانة طرق المرور عد عن ب  ورشة عمل  سكوام اإلستنظ   العراق على طلب  بناءً  •

 ؛الدولية السريعة

  بيروت لتطوير مرفأ المخطط التوجيهي القائمالنظر في سكوا اإل ديعست لبنان،على طلب  بناءً  •
 نفجار. االبعد على أرضه رات التي حصلت في ضوء التغيُّ 

 )د( التوصية

االستمرار في دعم بناء قدرات الدول العربية على متابعة ورصد التقدم في تنفيذ مقاصد أهداف التنمية 
 .المستدامة المتصلة بالنقل

 التنفيذ إجراءات

النقل، ولكن جهود اإلسكوا في بناء نظام دة من الدول األعضاء في مجال لم يتم استالم طلبات محد  
رات المناخية ضمن التخطيط المعلومات الجغرافية وفي تحسين السالمة المرورية وفي إدماج قضايا التغيُّ 

 االستراتيجي للنقل تصب  في هذا االتجاه.

 (ه) التوصية

نفيذ مكونات نظام النقل المتكامل استكمال تنفيذ مشروع المنصة اإللكترونية لمتابعة ورصد التطورات المتعلقة بت
 .)بين الدول العربية )إتساس

 التنفيذ إجراءات

نظام النقل المتكامل بين الدول العربية لسكوا في هذا الصدد ورشة عمل حول نظام المعلومات الجغرافية اإل متنظ  
تموز/يوليو  21عد في عن بُ سكوا ورشتي عمل مت اإلكما نظ  . 2019كانون األول/ديسمبر  19و 18 يومي، )إتساس)
  .2020أيلول/سبتمبر  1و

 )و( التوصية

عقد اجتماع تنسيقي للدول العربية بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما جرت العادة، 
 19 المزمع عقده في ستوكهولم، يومي مة على الطرقالمؤتمر الوزاري العالمي الثالث بشأن السالعلى هامش 

 .2020شباط/فبراير  20و

https://www.roadsafetysweden.com/
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 التنفيذ إجراءات

 وقامت. 2020شباط/فبراير  14دعوة إلى الدول األعضاء لحضور المؤتمر في رسالة سكوا اإل أرسلت
قترحت تعديالت على االصيغة األصلية للبيان ووضعت مالحظاتها عليها. ثم  المؤتمر حسبتوصيات بدراسة 

ر عقد االجتماع التنسيقي وتعذ  الدول األعضاء التي قررت المشاركة في المؤتمر.  علىالتوصيات وقامت بتوزيعها 
عد في المؤتمر، ولكن تم التنسيق عن كة في مؤتمر ستوكهولم بسبب مشاركة اإلسكوا عن بُ للدول العربية المشار  

 مداخالت في جلسات المؤتمر. متعد مع بعض وفود الدول التي قد  بُ 

----- 
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