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 اـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةالدورة الحادية عشر
  2010مارس /آذار 24- 22 بيروت،

  
  دول األعمال المؤقتمن ج 8البند 

  
  
  
  

  2013- 2012اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين 
  في مجال النقل

  

  موجـز
  

، المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، من 3الجزء المتعلق بالبرنامج الفرعي تتضمن هذه الوثيقة   
  لفترة السنتين ) اإلسكوا(اإلطار االستراتيجي المقترح للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

وتُعرض فيها االستراتيجية المعتمدة واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز فيما يتعلق .  2012-2013
  .  في ذلك تسهيل النقل والتجارة بالتنمية والتكامل االقتصادي، بما

  
ة الفنية على اللجنقد عرض  2013-2012لفترة السنتين المقترح اإلطار االستراتيجي  وكان  

، وسوف يعرض على )2010يناير /كانون الثاني 27-26 ،بيروت( التابعة لإلسكوا في اجتماعها الرابع
  .2010 مايو/أيار 20إلى  17الفترة من الدورة الوزارية لإلسكوا المقرر عقدها في 

  
حظات وإبداء المال اللنظر فيهفي دورتها الحادية عشرة لجنة النقل هذه الوثيقة على عرض وتُ  
  .ابشأنه
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  مقدمـة
  

، المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، من 3الجزء المتعلق بالبرنامج الفرعي تتضمن هذه الوثيقة   
  لفترة السنتين ) اإلسكوا(اإلطار االستراتيجي المقترح للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

قعة ومؤشرات اإلنجاز فيما يتعلق وتُعرض فيها االستراتيجية المعتمدة واإلنجازات المتو.  2012-2013
كما تتضمن منهجية تجميع البيانات .  في ذلك تسهيل النقل والتجارة بالتنمية والتكامل االقتصادي، بما

ولتسهيل االطالع على الجزء .  3ومقاييس األداء لكل من مؤشرات اإلنجاز المحددة للبرنامج الفرعي 
     .  ظهرة بالخط العريضالمتعلق بالنقل، ترد الفقرات ذات الصلة م

  
  3 البرنامج الفرعي

  
 التنمية والتكامل االقتصادي

  
  اإلطار المنطقي  -1
  

تحقيق التنمية االقتصادية واإلسراع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل اعتماد سياسات : الهدف
كامل اإلقليمي بما في ذلك تسهيل النقل االقتصاد الكلي، وتأمين التمويل الكافي ألغراض التنمية، وتعزيز الت

  .والتجارة
  

 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على صياغة وتنفيذ   )أ(
السياسات واالستراتيجيات التي توصي بها اإلسكوا في 
مجال التنمية االقتصادية، ومن شأنها أن تسهم في 

 مائية لأللفيةاإلسراع في تحقيق األهداف اإلن

عدد المسؤولين في البلدان األعضاء الذين يؤيدون )1) (أ(
البيانات والمعلومات والتحليالت التي تعرض وتناقش 
في اجتماعات الخبراء التي تنظمها اإلسكوا تحضيراً 
إلصدار التقرير المشترك بين جامعة الدول العربية 

في  واألمم المتحدة حول األهداف اإلنمائية لأللفية
  2013المنطقة العربية في عام 

عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء على  )2(        
مستوى السياسة العامة عمالً بالتوصيات الواردة في 
التقرير المشترك بين جامعة الدول العربية واألمم 
المتحدة حول األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة 

  2010العربية في عام 

التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة  )3(       
العربية وكذلك بينها وبين جامعة الدول العربية، على 
النحو المعمول به في الفريق الموضوعي المعني 

  باألهداف اإلنمائية لأللفية

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على صياغة وتنفيذ   )ب(
ي نص عليها توافق آراء السياسات والتدابير الت

مونتيري ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية مع 
إيالء االهتمام الالزم لنتائج األزمة المالية واالقتصادية 

 العالمية

عدد السياسات والتدابير التي تتخذها البلدان األعضاء  )1( )ب(
بمساعدة اإلسكوا تنفيذاً لتوافق آراء مونتيري 

لمتابعة الدولي لتمويل التنمية مع ولتوصيات مؤتمر ا
إيالء االهتمام الالزم لنتائج األزمة المالية 

 واالقتصادية العالمية 
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 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

عدد السياسات واالتفاقات التي تعتمدها البلدان  )2(       
 األعضاء لتعزيز التكامل اإلقليمي بمساعدة اإلسكوا

يباً عدد المسؤولين الحكوميين الذين يتلقون تدر )3(       
بمساعدة اإلسكوا حول إحصاءات االستثمار األجنبي 
المباشر، والتفاوض على اتفاقات االستثمار الثنائية 

 األطراف، وتجنّب االزدواج الضريبي

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على استكمال تنفيذ   )ج(
اتفاقات النقل الدولي التابعة لألمم المتحدة المبرمة 

حقيق التكامل اإلقليمي، في إطار اإلسكوا بهدف ت
وكذلك مختلف عناصر نظام النقل المتكامل في 
المشرق العربي، بما في ذلك وضع األطر المؤسسية، 
وتسهيل النقل والتجارة، وتحسين سالمة المرور على 

 الطرق

عدد اإلجراءات التي تتخذها البلدان األعضاء  )1) (ج(
نفيذ لإلسراع في تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل ت

اتفاقات النقل الدولي المبرمة في إطار اإلسكوا بشأن 
 النقل على الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري

عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء على  )2(      
صعيد السياسة العامة عمالً بتوصيات اإلسكوا بشأن 
تسهيل النقل والتجارة داخل المنطقة وبين البلدان 

اء، بما في ذلك تنفيذ مفهوم النافذة الواحدة األعض
وإنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 

 وتفعيلها

عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء عمالً  )3(      
بتوصيات اإلسكوا لتحسين سالمة المرور على 

 الطرق

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على التفاوض بشأن   )د(
التجارة دون اإلقليمية واإلقليمية والمتعددة  اتفاقات

 األطراف وتنفيذها بهدف زيادة حجم التجارة الدولية

عدد الطلبات التي تستطيع اإلسكوا تلبيتها في مجال  )1) (د(
المساعدة الفنية، بما في ذاك تقديم الخدمات 
االستشارية في مجال السياسات والمفاوضات 

 التجارية

االت التي تقر فيها البلدان األعضاء بأنها نسبة الح )2(     
استفادت من األعمال التحليلية التي تصدرها اإلسكوا 
والخدمات االستشارية التي تقدمها في مجال 

 السياسات والمفاوضات التجارية

تعزيز قدرة صانعي السياسات في البلدان   )ه(
األعضاء على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات 

االقتصاد الكلي مؤاتية لتحقيق النمو على صعيد 
االقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، والحد من 

 الفقر 

نسبة الحاالت التي تقر بأنها استفادت من أعمال  )1( )ه( 
اإلسكوا التحليلية حول سياسات االقتصاد الكلي 
واالستراتيجيات اإلنمائية في تصميم وتنفيذ سياسات 

قيق النمو االقتصادي واستراتيجيات مؤاتية لتح
 المستدام، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر

عدد سياسات االقتصاد الكلي واالستراتيجيات  )2(    
اإلنمائية التي تعتمدها البلدان األعضاء استناداً إلى 
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 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة
 العمل التحليلي الذي تجريه اإلسكوا في هذه المجاالت

البلدان صانعي السياسات في تعزيز قدرة   )و(
ألعضاء والجهات الفاعلة األخرى على تصميم وتنفيذ ا

السياسات واألدوات الهادفة إلى تحقيق التنويع 
االقتصادي وخلق سالسل القيمة الفعلية على الصعيدين 

 الوطني واإلقليمي

عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء عمالً  )1) (و(
بتوصيات اإلسكوا لتنويع االقتصاد الوطني وخلق 

 سالسل القيمة الفعلية

عدد الطلبات التي تستطيع اإلسكوا تلبيتها في تقديم  )2(     
المساعدة الفنية، بما في ذلك تقديم الخدمات 
االستشارية في مجال السياسة االقتصادية والتخطيط 

 االستراتيجي

  
  العوامل الخارجية  -2
  

استعداد ) أ: (ي ظل االفتراضات التاليةينتظر أن يحقق البرنامج الفرعي اإلنجازات المتوقعة ف  
عدم حدوث نقص ) ب(البلدان األعضاء لزيادة التعاون والتكامل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ 

توفر إحصاءات ) د(عدم وقوع مزيد من التدهور في الوضع السياسي في المنطقة؛ ) ج(كبير في التمويل؛ 
  .النقل، وتشغيل الشباب، واألهداف اإلنمائية لأللفية اقتصادية موثوقة وحديثة، تشمل قطاع

  
  االستراتيجية  -3
  

ويستمد هذا البرنامج األساس .  تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي شعبة التنمية االقتصادية والعولمة  
مية في منطقة التشريعي من األهداف اإلنمائية لأللفية، وإعالن دمشق المنقح بشأن مواجهة األزمة المالية العال

اإلسكوا، وتوافق آراء مونتيري بشأن تمويل التنمية، وإعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية، وجدول أعمال 
ونظام النقل المتكامل في المشرق العربي، والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة لألمم ، الدوحة للتنمية

  .المتحدة واإلسكوا
  

اإلسراع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، سيستمر العمل في  ولتعزيز قدرة البلدان األعضاء على  
إطار هذا البرنامج على تنسيق وإصدار التقرير المشترك بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة حول 

وهذا التقرير سيحدد وجهة السياسة العامة ويقترح توصيات .  األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية
  . 2015عملية يمكن أن تستفيد منها البلدان األعضاء لإلسراع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 

  
ولتحقيق اإلنجاز المتوقع في مجال تمويل التنمية، يقدم هذا البرنامج الفرعي المساعدة إلى البلدان   

مي واإلقليمي، بهدف اقتراح استراتيجيات األعضاء في تحليل وتقييم التطورات المالية على الصعيدين العال
ويجري التركيز في هذا المجال على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية .  إقليمية وحلول منسقة

.  وصناديق التنمية بهدف اإلسراع في تنفيذ توافق آراء مونتيري ونتائج مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية
فرعي كذلك بدراسات معيارية وتحليلية يمكن االسترشاد بها في عملية صنع السياسات ويضطلع البرنامج ال
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للتعامل مع القضايا المتصلة بتطور األسواق المالية، واالستثمار األجنبي المباشر، وتحويالت العمال، وإدارة 
  . الديون، والمساعدة اإلنمائية الرسمية، والتكامل اإلقليمي، والعولمة

  
عمل في إطار هذا البرنامج الفرعي على تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل بناء قدرات ويستمر ال  

البلدان األعضاء لإلسراع في تنفيذ االتفاقات الدولية المبرمة في إطار اإلسكوا في الفترة الماضية بشأن 
المتكامل في النقل بواسطة الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري، وتنفيذ مختلف عناصر نظام النقل 

المشرق العربي، بما في ذلك تسهيل النقل والتجارة بهدف تعزيز التكامل اإلقليمي والتعاون بين بلدان 
وسيركز البرنامج كذلك على تطبيق مفهوم النافذة الواحدة، واالستمرار في إنشاء اللجان الوطنية .  الجنوب

وسيكون هذا البرنامج .  بينها على الصعيد اإلقليميلتسهيل النقل والتجارة وتفعيلها وتثبيت آليات التنسيق 
  .  بمثابة وسيلة لزيادة الوعي بقضايا سالمة المرور على الطرق

  
ويستمر العمل في إطار هذا البرنامج الفرعي أيضاً على بناء القدرات لصياغة السياسات التجارية   

لتجارة األقاليمية والبينية، وذلك عمالً الدولية، واستخدام األسواق المحلية واإلقليمية، وتعزيز فرص ا
كما سيركز على تعزيز قدرات .  باالتفاقات االقتصادية اإلقليمية ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

البلدان األعضاء إلبرام االتفاقات التجارية دون اإلقليمية واإلقليمية والمتعددة األطراف التي من شأنها اإلسهام 
  . حجم التجارة األقاليمية والبينية وتعزيز اندماج تلك البلدان في النظام التجاري المتعدد األطراففي زيادة 

  
في المسار األول سيتركز .  وفي مجال التحليل االقتصادي، سيعتمد البرنامج استراتيجية ذات مسارين  

االقتصاد الكلي للعمل في الوقت  إجراء تقييم متواصل ألداء المنطقة في مجال) أ: (عمل البرنامج على ما يلي
صياغة السياسة ) ب(المناسب على تحديد وتحليل قضايا سياسة االقتصاد الكلي الشاملة لكل فئات المجتمع؛ 

االقتصادية واستخدام أساليب تحديد النماذج والتوقع، والنهج المعيارية ومنها النهج المرتكز على حقوق 
التركيز في التحليل على أولويات المنطقة، وهي تخفيف حدة ) ج(قة؛ اإلنسان بما يتوافق مع أوضاع المنط

الفقر، وخلق فرص العمل، وال سيما للشباب؛ واعتماد سياسات االقتصاد الكلي الشاملة لجميع الفئات 
أما في المسار الثاني، فسيتركز العمل على .  االجتماعية والتي تتوافق مع األهداف اإلنمائية الطويلة األجل

شطة تحليلية ومعيارية تتناول أنشطة المسار األول، وتهدف إلى زيادة الوعي الفني، وبناء القدرات، وإقامة أن
الشبكات لمعالجة قضايا االقتصاد الكلي الشاملة لجميع الفئات االجتماعية واعتماد السياسات المناسبة على هذا 

  . الصعيد في المنطقة
  

الشعبة لتعزيز المعرفة الفنية، وبناء القدرات، وإقامة الشبكات وتُستخدم النواتج التحليلية لعمل   
كون من خالل عقد يوذلك س.  حول السياسات واالستراتيجيات المتصلة بتحقيق أهداف هذا البرنامج

اجتماعات لفرق الخبراء، وورشات العمل، والدورات التدريبية، والخدمات االستشارية، وإعداد الدراسات 
جري العمل على زيادة التفاعل مع أصحاب المصلحة العالميين واإلقليميين والهيئات وسي.  والتقارير

الحكومية، ومنها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئات غير الحكومية، 
  .وذلك بهدف تعزيز التعاون اإلقليمي في المجاالت المذكورة
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 جميع البيانات ومقاييس األداءمؤشرات األداء ومنهجية ت  -4
  

عدد المسؤولين في البلدان األعضاء الذين يؤيدون البيانات والمعلومات والتحليالت التي تعرض وتناقش ) 1(أ: مؤشر األداء
 في اجتماعات الخبراء التي تنظمها اإلسكوا تحضيراً إلصدار التقرير المشترك بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة حول

 2013األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية في عام 

 النتائج: المؤشر

  عدد كبار المسؤولين: وحدات القياس

 30: 2009العدد األساس 

 30: 2011العدد التقديري 

 40: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

ات والمعلومات التي تعرض في اجتماعات الخبراء التي عدد المسؤولين في البلدان األعضاء الذين يؤيدون البيان :المتغيرات
تنظمها اإلسكوا تحضيراً إلصدار التقرير المشترك بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة حول األهداف اإلنمائية لأللفية 

  ، وذلك استناداً إلى مسح يجرى خصيصاً لهذه الغاية2013في عام 

ة وغير الرسمية، والوزارات المختصة، والمصادر الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنظمات السجالت الرسمي: مصادر البيانات
 البحث

  إجراء المسوح وتحليل مضمونها ومتابعتها: طرق جمع البيانات

 )تقرير األهداف اإلنمائية يصدر مرة كل سنتين(مرة في فترة السنتين : التواتر

 غير متوفر: تدقيق البيانات وتحليلها

 البلدان األعضاء، واألمين التنفيذي، واألمين العام، والجهات المعنية: استخدام البيانات المجهزة

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  مع األمين العاموتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي 

 حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة وتوفر الموارد إلجراء المسوح: أثر العوامل الخارجية

 غير متوفر: توضيح المصطلحات
  

في عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء على مستوى السياسة العامة عمالً بالتوصيات الواردة ) 2(أ: مؤشر األداء
 2010التقرير المشترك بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة حول األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية في عام 

 النتائج: المؤشر

  عدد التدابير: وحدات القياس

 صفر: 2009العدد األساس 

 صفر: 2011العدد التقديري 

 2: 2013العدد الهدف 
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 المنهجية
عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء على مستوى السياسة العامة عمالً بالتوصيات الواردة في التقرير : تالمتغيرا

 2010المشترك بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة حول األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية في عام 
ة، والوزارات المختصة، والمصادر الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنظمات السجالت الرسمية وغير الرسمي: مصادر البيانات

 البحث
 إجراء المسوح وتحليل مضمونها : طرق جمع البيانات

 )تقرير األهداف اإلنمائية يصدر مرة كل سنتين(مرة في فترة السنتين : التواتر
 غير متوفر: تدقيق البيانات وتحليلها
 البلدان األعضاء، واألمين التنفيذي، واألمين العام، والجهات المعنية: ةاستخدام البيانات المجهز

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام

 حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة وتوفر الموارد إلجراء المسوح: عوامل الخارجيةأثر ال
 غير متوفر: توضيح المصطلحات

  
التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وكذلك بينها وبين جامعة الدول العربية، ) 3(أ: مؤشر األداء

 ل به في الفريق الموضوعي المعني باألهداف اإلنمائية لأللفيةعلى النحو المعمو
 النتائج: المؤشر

نسبة التقييم اإليجابي الجتماع الفريق الموضوعي المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية كما يبينها تحليل : وحدات القياس
 استمارات التقييم

 في المائة 80: 2009العدد األساس 

 في المائة 80: 2011العدد التقديري 

 في المائة 85: 2013العدد الهدف 
المنهجية

نسبة التقييم اإليجابي الجتماع الفريق الموضوعي المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية  :المتغيرات

ومنظمات السجالت الرسمية وغير الرسمية، والوزارات المختصة، والمصادر الوطنية واإلقليمية والدولية، : مصادر البيانات
 البحث

إجراء المسوح وتحليل مضمونها : طرق جمع البيانات

مرتان في فترة السنتين: التواتر

غير متوفر: تدقيق البيانات وتحليلها

البلدان األعضاء، واألمين التنفيذي، واألمين العام، والجهات المعنية: استخدام البيانات المجهزة

، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، التقارير والدراسات: عرض البيانات
  وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام

حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة : أثر العوامل الخارجية
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غير متوفر: توضيح المصطلحات

عدد السياسات والتدابير التي تتخذها البلدان األعضاء بمساعدة اإلسكوا تنفيذاً لتوافق آراء مونتيري ) 1(ب: ألداءمؤشر ا
 ولتوصيات مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية مع إيالء االهتمام الالزم لنتائج األزمة المالية واالقتصادية العالمية

 النتائج: المؤشر

 السياسات والتدابير عدد: وحدات القياس

 15: 2009العدد األساس 

 18: 2011العدد التقديري 

 21: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

وزارات /بما في ذلك اإلجراءات العملية التي تتخذها المصارف المركزية(عدد السياسات والتدابير الوطنية  :المتغيرات
  هيئة بيئة مؤاتية لالستثمارورغبة الحكومات في ت) التجارة والتخطيط والمالية

السجالت الرسمية وغير الرسمية، والوزارات المختصة، والمصادر الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنظمات : مصادر البيانات
 البحث

 إجراء المسوح وتحليل مضمونها: طرق جمع البيانات

عنية بقضايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية يتزامن مع دورة اللجنة الفنية الم(مرة في فترة السنتين : التواتر
 )وتمويل التنمية التي تُعقد كل سنتين

 استعراض الخبراء والتعليقات الواردة من المسؤولين في البلدان األعضاء : تدقيق البيانات وتحليلها

التنفيذي، واألمين العام، ورئيس الشعبة وموظفوها،  واألمين البلدان األعضاء، والدورة الوزارية،: استخدام البيانات المجهزة
ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا من البلدان األعضاء، ونظام المعلومات المتكامل للرصد 

 والوثائق

، وتقرير أداء البرنامج التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق: عرض البيانات
  وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام

 وتوفر الموارد إلجراء المسوح حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة: أثر العوامل الخارجية

عليها في توافق آراء مونتيري والمتفق عليها  السياسات والتدابير الخاصة بتمويل التنمية والمنصوص: توضيح المصطلحات
 في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية في الدوحة

  

 عدد السياسات واالتفاقات التي تعتمدها البلدان األعضاء لتعزيز التكامل اإلقليمي بمساعدة اإلسكوا) 2(ب: مؤشر األداء
 النتائج: المؤشر

  دد السياسات والتدابير التي تتخذها البلدان األعضاء في اإلسكوا لتعزيز التكامل اإلقليميع: وحدات القياس

 غير متوفر: 2009العدد األساس 

 غير متوفر: 2011العدد التقديري 

 2: 2013العدد الهدف 
 المنهجية
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وزارات /ي تتخذها المصارف المركزيةبما في ذلك اإلجراءات العملية الت(عدد السياسات والتدابير الوطنية  :المتغيرات
 ) التجارة والتخطيط والمالية

السجالت الرسمية وغير الرسمية، والوزارات المختصة، والمصادر الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنظمات : مصادر البيانات
 البحث

 إجراء المسوح وتحليل مضمونها : طرق جمع البيانات
 مرة في فترة السنتين: التواتر

 استعراض الخبراء والتعليقات الواردة من المسؤولين في البلدان األعضاء: تدقيق البيانات وتحليلها
واألمين التنفيذي، واألمين العام، ورئيس الشعبة وموظفوها،  البلدان األعضاء، والدورة الوزارية،: استخدام البيانات المجهزة

مع اإلسكوا من البلدان األعضاء، ونظام المعلومات المتكامل للرصد  ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال
 والوثائق 

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام

 وتوفر الموارد إلجراء المسوح حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة: ثر العوامل الخارجيةأ
 غير متوفر: توضيح المصطلحات

  

عدد المسؤولين الحكوميين الذين يتلقون تدريباً بمساعدة اإلسكوا حول إحصاءات االستثمار األجنبي ) 3(ب: مؤشر األداء
 لى اتفاقات االستثمار الثنائية األطراف، وتجنّب االزدواج الضريبيالمباشر، والتفاوض ع

 النتائج: المؤشر

 عدد المشاركين في الورشات التدريبية التي تنظمها اإلسكوا : وحدات القياس

 280: 2009العدد األساس 

 340: 2011العدد التقديري 

 400: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

  ولين المشاركين في الورشات التدريبية التي تنظمها اإلسكواعدد المسؤ :المتغيرات

 )الوزارات(البلدان األعضاء : مصادر البيانات

 إجراء المسوح: طرق جمع البيانات

 أربع مرات في فترة السنتين: التواتر

 التي تنظمها اإلسكوا التعليقات الواردة من المسؤولين المشاركين في الورشات التدريبية: تدقيق البيانات وتحليلها

واألمين التنفيذي، واألمين العام، ورئيس الشعبة وموظفوها،  البلدان األعضاء، والدورة الوزارية،: استخدام البيانات المجهزة
ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا من البلدان األعضاء، ونظام المعلومات المتكامل للرصد 

 والوثائق 

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام
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 حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة: أثر العوامل الخارجية

 غير متوفر: ضيح المصطلحاتتو

عدد اإلجراءات التي تتخذها البلدان األعضاء لإلسراع في تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل تنفيذ ) 1(ج: مؤشر األداء
 اتفاقات النقل الدولي المبرمة في إطار اإلسكوا بشأن النقل على الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري

 النتائج: المؤشر
  عدد السياسات والتدابير: قياسوحدات ال

عدد البلدان التي صدقت على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، عدد البلدان التي صدقت على اتفاق : مؤشر مركب
السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، عدد البلدان التي صدقت على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل 

 البحري

 31: 2009لعدد األساس ا

 32: 2011العدد التقديري 

 34: 2013العدد الهدف 
 المنهجية

بما في ذلك اإلجراءات العملية التي تتخذها وزارات النقل والتخطيط واألشغال (عدد السياسات والتدابير الوطنية : المتغيرات
 ) العامة

 لرسمية وغير الرسمية، ومنظمات البحث الوطنية واإلقليميةوزارات النقل واالتصاالت، والسجالت ا: مصادر البيانات
 إجراء المسوح والمقابالت مع المسؤولين، واالطّالع على الصحف المحلية: طرق جمع البيانات

 )يتزامن مع دورة لجنة النقل التي تعقد مرة كل سنة(مرتان في فترة السنتين : التواتر
 الواردة من المسؤولين في البلدان األعضاءالتعليقات : تدقيق البيانات وتحليلها

واألمين التنفيذي، واألمين العام،  البلدان األعضاء،لجنة النقل، والدورة الوزارية لإلسكوا، و :استخدام البيانات المجهزة
تكامل ورئيس الشعبة، وموظفوها، ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا، ونظام المعلومات الم

 للرصد والوثائق 
التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات

 وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام 
البلدان األعضاء، وحالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في مستوى تطوير البنية التحتية في : أثر العوامل الخارجية

 المنطقة، وتوفر الموارد إلجراء المسوح
 غير متوفر: توضيح المصطلحات

  

عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء على صعيد السياسة العامة عمالً بتوصيات اإلسكوا بشأن ) 2(ج: مؤشر األداء
داخل المنطقة وبين البلدان األعضاء، بما في ذلك تنفيذ مفهوم النافذة الواحدة وإنشاء اللجان  تسهيل النقل والتجارة

 الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وتفعيلها

 النتائج: المؤشر

 )عدد البلدان التي تنشئ اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة(عدد السياسات والتدابير : وحدات القياس

 9: 2009س العدد األسا
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 10: 2011العدد التقديري 

 11: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

بما في ذلك اإلجراءات العملية التي تتخذها وزارات النقل والتجارة والمالية (عدد السياسات والتدابير الوطنية : المتغيرات
 )واالقتصاد

لرسمية وغير الرسمية، والمنظمات الوطنية واإلقليمية وزارات النقل والتجارة واالتصاالت، والسجالت ا: مصادر البيانات
 للبحث

 إجراء المسوح والمقابالت مع المسؤولين، واالطّالع على الصحف المحلية: طرق جمع البيانات

 )يتزامن مع دورة لجنة النقل التي تعقد مرة كل سنة(مرتان في فترة السنتين : التواتر

 ت الواردة من المسؤولين في البلدان األعضاءالتعليقا: تدقيق البيانات وتحليلها

واألمين التنفيذي، واألمين العام،  البلدان األعضاء،لجنة النقل، والدورة الوزارية لإلسكوا، و :استخدام البيانات المجهزة
لمتكامل ورئيس الشعبة، وموظفوها، ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا، ونظام المعلومات ا

 للرصد والوثائق 

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، تقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
 وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام 

البلدان األعضاء، وحالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في  مستوى تطوير البنية التحتية في: أثر العوامل الخارجية
 المنطقة، وتوفر الموارد إلجراء المسوح

 غير متوفر: توضيح المصطلحات
  

 عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء عمالً بتوصيات اإلسكوا لتحسين سالمة المرور على الطرق) 3(ج: مؤشر األداء

 النتائج: المؤشر

 عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء عمالً بتوصيات اإلسكوا لتحسين سالمة المرور على الطرق : وحدات القياس

 6: 2009العدد األساس 

 7: 2011العدد التقديري 

 8: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

 ) خذها وزارات النقل والتجارة والمالية واالقتصادبما في ذلك اإلجراءات العملية التي تت(عدد التدابير الوطنية : المتغيرات

وزارات النقل والتجارة واالتصاالت، والسجالت الرسمية وغير الرسمية، والمنظمات الوطنية واإلقليمية : مصادر البيانات
 للبحث

 إجراء المسوح والمقابالت مع المسؤولين، واالطّالع على الصحف المحلية :طرق جمع البيانات

 )يتزامن مع دورة لجنة النقل التي تعقد مرة كل سنة(مرتان في فترة السنتين : ترالتوا

 التعليقات الواردة من المسؤولين في البلدان األعضاء: تدقيق البيانات وتحليلها
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مين العام، واألمين التنفيذي، واأل البلدان األعضاء،لجنة النقل، والدورة الوزارية لإلسكوا، و :استخدام البيانات المجهزة
ورئيس الشعبة، وموظفوها، ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا، ونظام المعلومات المتكامل 

 للرصد والوثائق 
التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، تقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات

 سكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام وتقارير اإل
مستوى تطوير البنية التحتية في البلدان األعضاء، وحالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في : أثر العوامل الخارجية

 المنطقة، وتوفر الموارد إلجراء المسوح
 غير متوفر: توضيح المصطلحات

  

الطلبات التي تستطيع اإلسكوا تلبيتها في مجال المساعدة الفنية، بما في ذلك تقديم الخدمات  عدد) 1(د: مؤشر األداء
 االستشارية في مجال السياسات والمفاوضات التجارية

 النتائج: المؤشر

االستشارية  عدد الطلبات التي تستطيع اإلسكوا تلبيتها في مجال المساعدة الفنية، بما في ذلك تقديم الخدمات: وحدات القياس
 في مجال السياسات والمفاوضات التجارية

 3: 2009العدد األساس 

 4: 2011العدد التقديري 

 5: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

عدد الطلبات التي تستطيع اإلسكوا تلبيتها في مجال المساعدة الفنية، بما في ذلك تقديم الخدمات االستشارية في  :المتغيرات
 والمفاوضات التجارية مجال السياسات

السجالت الرسمية وغير الرسمية، والمسؤولون والوزارات، ووثائق منظمة التجارة العالمية، ووسائل : مصادر البيانات
 اإلعالم

مراجعة السجالت وتحليل مضمونها، ومراجعة مواقع اإلنترنت والوثائق الحكومية المتوفرة، وإجراء : طرق جمع البيانات
 لمشاركين وجهات االتصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاءمسوح آلراء ا

 مرة في فترة السنتين : التواتر

 يجري قياس أثر األنشطة مرة كل سنتين ألنه متوقع على المدى الطويل: تدقيق البيانات وتحليلها

فيذي، ورؤساء الشعب، والجهات جهات االتصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاء، واألمين التن :استخدام البيانات المجهزة
 المعنية

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
ة التجارة وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام، والمواقع المتخصصة على اإلنترنت مثل منظم

 العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية 

توفر الخبراء ) ب(توفر البيانات والحصول عليها يتوقف على إمكانية طلبها من البلدان األعضاء، ) أ: (أثر العوامل الخارجية
 لالضطالع باألنشطة العملية

 وهو فريق من الخبراء غير رسمي مكلف بتقييم النواتج الفريق المستقل، : توضيح المصطلحات



E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/7 
 

 -15 - 
  

  
  
  
  

نسبة الحاالت التي تقر في البلدان األعضاء بأنها استفادت من األعمال التحليلية التي تصدرها اإلسكوا ) 2(د: مؤشر األداء
 والخدمات االستشارية التي تقدمها في مجال السياسات والمفاوضات التجارية

 النتائج: المؤشر

 نسبة الجهات المعنية التي تعرب عن استحسانها للنواتج: وحدات القياس

 غير متوفر: 2009العدد األساس 

 في المائة 20: 2011العدد التقديري 

 في المائة 30: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

  نسبة الجهات المعنية التي تعرب عن استحسانها للنواتج :المتغيرات

لسجالت الرسمية وغير الرسمية، والجهات المعنية، والمسؤولون والوزارات، ووثائق منظمة التجارة ا: مصادر البيانات
 العالمية، ووسائل اإلعالم

مسح آراء المشاركين وجهات االتصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاء، ومراجعة السجالت الرسمية : طرق جمع البيانات
 رنت، ومراجعة الوثائق الحكومية المتوفرةوتحليل مضمونها، ومراجعة مواقع اإلنت

 مرة في فترة السنتين : التواتر

 يجري قياس أثر األنشطة مرة كل سنتين ألنه متوقع على المدى الطويل: تدقيق البيانات وتحليلها

لشعب، والجهات جهات االتصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاء، واألمين التنفيذي، ورؤساء ا :استخدام البيانات المجهزة
 المعنية

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام، والمواقع المتخصصة على اإلنترنت مثل منظمة التجارة 

 لمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية العا

توفر الخبراء ) ب(توفر البيانات والحصول عليها يتوقف على إمكانية طلبها من البلدان األعضاء، ) أ: (أثر العوامل الخارجية
 لالضطالع باألنشطة العملية

 خبراء غير رسمي مكلف بتقييم النواتج الفريق المستقل، وهو فريق من ال: توضيح المصطلحات
  

نسبة الحاالت التي تقر بأنها استفادت من أعمال اإلسكوا التحليلية حول سياسات االقتصاد الكلي ) 1(ه: مؤشر األداء
واالستراتيجيات اإلنمائية في تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مؤاتية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام، وخلق فرص 

 لعمل، والحد من الفقرا

 النتائج: المؤشر

 نسبة االستحسان الذي يبديه المستفيدون: وحدات القياس
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 في المائة 50: 2009العدد األساس 

 في المائة 55: 2011العدد التقديري 

 في المائة 60: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

  النسبة على عينة محددة :المتغيرات

وثائق، والجهات المعنية، ووسائل اإلعالم، واإلنترنت، والمعلومات المستقاة من المسوح، والفرق المستقلة ال: مصادر البيانات

 إجراء المسوح والمقابالت وتحليل مضمونها والبحث على اإلنترنت: طرق جمع البيانات

 في فترة السنتين أربع مرات : التواتر

المرتكز على المسوح، يمكن تركيب مقياس آخر لألداء مع مصادر أخرى مثل  إضافة إلى المؤشر: تدقيق البيانات وتحليلها
 تحليل المحتوى ومعدل تنزيل المطبوعات على اإلنترنت

البلدان األعضاء، والدورة الوزارية، واألمين التنفيذي، واألمين العام، ورؤساء الشعب، وجهات  :استخدام البيانات المجهزة
 المعلومات المتكامل للرصد والوثائق لدان األعضاء، ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، ونظاماالتصال مع اإلسكوا في الب

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  ين العاموتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األم

 استجابة المستفيدين والفريق المستقل في الوقت المناسب إلجراء التحليل: أثر العوامل الخارجية

 غير متوفر: توضيح المصطلحات
  

عدد سياسات االقتصاد الكلي واالستراتيجيات اإلنمائية التي تعتمدها البلدان األعضاء استناداً إلى العمل ) 2(ه: مؤشر األداء
 الذي تجريه اإلسكوا في هذه المجاالتالتحليلي 

 النتائج: المؤشر

عدد سياسات االقتصاد الكلي واالستراتيجيات اإلنمائية التي تعتمدها البلدان األعضاء استناداً إلى العمل : وحدات القياس
 التحليلي الذي تجريه اإلسكوا في هذه المجاالت

 غير متوفر: 2009العدد األساس 

 غير متوفر: 2011العدد التقديري 

 2: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

 عدد السياسات :المتغيرات

الوثائق، والجهات المعنية، ووسائل اإلعالم، بما في ذلك اإلنترنت، والمعلومات المستمدة من المسوح : مصادر البيانات
 ومجموعات التركيز 

 نها، والبحث على اإلنترنت تحليل مضموإجراء المسوح والمقابالت و: طرق جمع البيانات

 في فترة السنتين أربع مرات : التواتر
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 غير متوفر: تدقيق البيانات وتحليلها

البلدان األعضاء، والدورة الوزارية، واألمين التنفيذي، واألمين العام، ورؤساء الشعب  :استخدام البيانات المجهزة
التصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاء، ونظام المعلومات المتكامل والموظفون، ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات ا

 للرصد والوثائق

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  موتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العا

توضيح طبيعة عمل البرنامج، وال سيما تحليل الصلة بين المساعدات الفنية والخدمات االستشارية : أثر العوامل الخارجية
 للبلدان األعضاء 

 غير متوفر: توضيح المصطلحات
  

د الوطني وخلق عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء عمالً بتوصيات اإلسكوا لتنويع االقتصا) 1(و: مؤشر األداء
 سالسل القيمة الفعلية

 النتائج: المؤشر
 عدد التدابير: وحدات القياس

 غير متوفر: 2009العدد األساس 

 غير متوفر: 2011العدد التقديري 

 2: 2013العدد الهدف 
 المنهجية

 عدد التدابير التي تتخذها البلدان األعضاء: المتغيرات
 مية وغير الرسمية، والوزارات المختصة، ومنظمات البحث الوطنية واإلقليمية السجالت الرس: مصادر البيانات

 تحليل مضمونها إجراء المسوح و: طرق جمع البيانات
 مرة في فترة السنتين : التواتر

 غير متوفر: تدقيق البيانات وتحليلها
التنفيذي، واألمين العام، ورؤساء الشعب البلدان األعضاء، والدورة الوزارية، واألمين  :استخدام البيانات المجهزة

والموظفون، ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاء، ونظام المعلومات المتكامل 
 ائق ثللرصد والو

ق، وتقرير أداء البرنامج، التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائ: عرض البيانات
  وتقارير اإلسكوا، واالتفاق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العام

 حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة وتوفر الموارد إلجراء المسوح: أثر العوامل الخارجية
 غير متوفر: توضيح المصطلحات

  

تستطيع اإلسكوا تلبيتها في تقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك تقديم الخدمات عدد الطلبات التي ) 2(و: مؤشر األداء
 االستشارية في مجال السياسة االقتصادية والتخطيط االستراتيجي

 النتائج: المؤشر
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 عدد الطلبات: وحدات القياس

 غير متوفر: 2009العدد األساس 

 غير متوفر: 2011العدد التقديري 

 2: 2013العدد الهدف 

 المنهجية

عدد الطلبات التي تستطيع اإلسكوا تلبيتها في تقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك تقديم الخدمات االستشارية في  :المتغيرات
 مجال السياسة االقتصادية والتخطيط االستراتيجي

 الوطنية واإلقليمية  السجالت الرسمية وغير الرسمية، والوزارات المختصة، ومنظمات البحث: مصادر البيانات

 تحليل مضمونها إجراء المسوح و: طرق جمع البيانات

 مرتان في فترة السنتين : التواتر

 غير متوفر: تدقيق البيانات وتحليلها

البلدان األعضاء، والدورة الوزارية، واألمين التنفيذي، واألمين العام، ورؤساء الشعب  :استخدام البيانات المجهزة
ومكتب خدمات المراقبة الداخلية، وجهات االتصال مع اإلسكوا في البلدان األعضاء، ونظام المعلومات المتكامل  والموظفون،

 للرصد والوثائق 

التقارير والدراسات، والتقييم الذاتي، ونظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، وتقرير أداء البرنامج، : عرض البيانات
  اق السنوي لألمين التنفيذي مع األمين العاموتقارير اإلسكوا، واالتف

 حالة الصراع وانعدام االستقرار السياسي في المنطقة وتوفر الموارد إلجراء المسوح: أثر العوامل الخارجية

 غير متوفر: توضيح المصطلحات
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  المرفق 
  

  الواليات التشريعية
  

  )النقلقطاع (التنمية والتكامل االقتصادي   - 3لبرنامج الفرعي ا
  

  قرارات الجمعية العامة
  

 تحسين السالمة على الطرق في العالم    60/5
  

  واالقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية تنظيم مؤتمر لألمم المتحدة على أعلى مستوى بشأن األزمة المالية  63/277
  

  قرارات اإلسكوا
  

  اعتماد اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )21- د( 235
  

  اعتماد اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي   )22- د( 243
  

  اعتماد مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  )23- د( 256
  

  اختيار المحاور ذات األولوية في تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )23- د( 257
  

 التعاون اإلقليمي في مجال سالمة المرور على الطرق  )23- د( 265
  

 متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  )24- د( 279
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