
17-00107 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 
E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/7/Report 

13 February 2017 

ORIGINAL: ARABIC 

 

 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 رـتقريـ

 ة عشرةسابععن دورتها ال لجنة النقل واللوجستيات
 3027يناير /كانون الثاني 32و 32 القاهرة،

 موجـز

دورتها ( اإلسكوا)التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  لجنة النقل واللوجستياتعقدت 
وركزت المناقشات على مجموعة من   .القاهرةفي  3027 يناير/كانون الثاني 32و 32يومي عشرة  سابعةال

النقل ، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقةالتقدم المحرز في وال سيما المواضيع، 
واتخذت .  3020النقل ضمن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ، وفي المنطقة العربيةواللوجستيات 

 منها ، و، منها ما هو متصل بالمواضيع المطروحة على جدول األعمالاللجنة عدداً من التوصيات
 .ما هو عام

كل بند من بنود جدول أعمال الدورة،  تناولتويتضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً للنقاشات التي 
 قدت في وقد اعتمدت اللجنة التقرير في جلستها الختامية التي ع    .لصت إليهاوالنتائج والتوصيات التي خ  

 .3027 يناير/كانون الثاني 32
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 مقدمـة

 المؤرخ ( 21-د) 322عشرة عمالً بقرار اإلسكوا  سابعةدورتها ال لجنة النقل واللوجستياتعقدت  -2
، بشأن إنشاء لجنة للنقل في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والذي أقره المجلس 2117مايو /أيار 7

( 32-د) 331؛ وتنفيذاً لقرار اإلسكوا 2117يوليو /تموز 28المؤرخ  2117/22االقتصادي واالجتماعي في قراره 
 .لجنة النقل، بشأن تواتر دورات 3002مايو /أيار 22المؤرخ 

بعضها  ،في ختام دورتها لجنة النقل واللوجستيات صت إليهاخل  للتوصيات التي ما يلي عرض  وفي -3
لمناقشات ا ثم ينتقل التقرير إلى.  عام بعضها له طابعو ،المواضيع المدرجة على جدول أعمالهاب مّتصل مباشرةً 

والتفاصيل  إلى الكلمات التي ألقيت في جلسة االفتتاحو ،التي دارت حول كل بند من بنود جدول األعمال
 .المتعلقة بتنظيم الدورة والمشاركين فيها

  لجنة النقل واللوجستياتالتوصيات الصادرة عن   -أوالا 
 عشرة سابعةفي دورتها ال

 تنفيذ توصيات لجنة النقل في دورتها السادسة عشرة  -ألف

 ق بالتوصيات التي بعة مع الدول األعضاء في ما يتعلااألمانة التنفيذية االستمرار في المت إلىالطلب  -2
 .لم يتم تنفيذها

 تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -باء

 التي بذلتها جهودوبالعلم باألنشطة التي قامت بها األمانة التنفيذية في مجال النقل واللوجستيات، ال أخذ -2
طة الخدمات االستشارية وبناء التوافق بين وأنش( الدراسات واألوراق البحثية)لربط بين األنشطة المعيارية ل

بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في  مواصلة العمل علىعلى  هاالدول األعضاء؛ وحث
 .لتحقيق االستفادة المثلى للدول األعضاءو ،مجال النقل في المنطقة العربية، تعزيزاً للعمل التكاملي

 المتكامل بين الدول العربية مكونات نظام النقل  -جيم

علم بالبيانات الواردة في تقرير األمانة التنفيذية حول تنفيذ توصيات لجنة النقل في دورتها الأخذ  -2
الدول األعضاء التي لم تواف األمانة بتقارير محدثة عن مستويات التنفيذ، إرسال  إلىالسادسة عشرة، والطلب 
، ي عتبر ما ورد في التقرير بيانات جديدةفي حال عدم ورود و .3027أبريل /نيسان 20تقاريرها في موعد أقصاه 

 تطورات ملحوظة  حدوثيتسنى ل ،التقدم المحرز كل عامين استعراضالطلب إلى األمانة التنفيذية ومعتمداً؛ 
 .عملية التنفيذ في

نضم أو تصّدق بعد على أّي من األعضاء التي لم ت الدولالطلب إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا مخاطبة  -1
 .من التدابير بهذا الشأناالتفاقات أو مذكرات التفاهم في مجال النقل، وحثها على اإلسراع في اتخاذ ما يلزم 

إلى  االنضمامدعم دول المغرب العربي في لاألمانة التنفيذية تشكيل فريق عمل مصغر  إلىالطلب  -7
 .لعربيةاتفاقات نظام النقل المتكامل بين الدول ا
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 النقل واللوجستيات في المنطقة العربية  -دال

في مجاالت الدراسات واألبحاث المتعلقة بموضوع  ها القّيمةجهودإلى مواصلة األمانة التنفيذية  دعوة -8
وتقديم  ،الستمرار في متابعة أحدث التطورات اإلقليمية والعالميةوا النقل وربطه بسالسل القيمة العالمية

على االندماج  هاإعداد دليل سياسات عملي يساعد، من خالل هذا الشأنبمقترحات عملية للدول األعضاء 
 .االستفادة منها وزيادةبسالسل القيمة العالمية 

لمتابعة مكونات نظام النقل المتكامل في  كمنصةنظام المعلومات الجغرافية إعادة التأكيد على أهمية  -1
إجراء التحليالت في  الدول األعضاء وأمانة جامعة الدول العربيةمساعدة ، وهاويروتط الدول العربية

استخدامات النظام بتشابكاته تأمين التمويل الالزم لتطوير إلى واالستقصاءات الالزمة لتخطيط النقل، والسعي 
 .مع مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية

بأسرع وقت ممكن لتمكين  االوطنيين وموافاة اإلسكوا به استكمال تسميات البلدان األعضاء للمنسقين -20
بدعم عمل االلتزام الدول األعضاء  والطلب إلىاألمانة من توفير التدريب المطلوب لكافة نقاط االتصال؛ 

إحصاءات عامة ) هاالمنسقين الوطنيين لمشروع المنصة، لتمكينهم من تجميع البيانات الالزمة لتشغيل طبقات
؛ (مطارات وبيانات الموانئ البحريةلدول، بيانات الطرق، بيانات السكك الحديدية، بيانات العلى مستوى ا

نظام المعلومات  فيلمحطات اللوجستية البرية والمعابر الحدودية، وإدماجهما إلى اإضافة طبقتين جديدتين و
 الجغرافية 
 .لكترونيةللمنصة اإل

 ،تركيزوالملف النقل البحري في المنطقة العربية؛ تطورات ة علم بجهود األمانة التنفيذية في متابعال أخذ -22
 نى التنظيمية، نى التحتية للموانئ وارتباطاتها البرية، وتحديث الب  على تطوير الب   ،خالل المرحلة المقبلة

 تكنولوجيا وتبسيط وتسريع إجراءات العمل، وبناء قدرات العاملين بالتأهيل والتدريب، وتعزيز استخدام 
 .المعلومات واالتصاالت

باألبحاث التي تقوم بها األمانة التنفيذية حول أهمية النقل البري ودوره ضمن سالسل  علمال أخذ -23
 .ها إلى دمج هذه األبحاث في دراساتها حول التكامل االقتصادي العربيتاللوجستيات المتعددة األنماط، ودعو

 والتنظيمية والهياكل المؤسسية للنقل الطرقي  سكوا في مواءمة األطر التشريعيةإلااستكمال جهود  -22
 .في هذا المجال ةالدوليبما يتوافق مع التطورات 

في مجال األبحاث والدراسات المتعلقة بالنقل واللوجستيات، وال سيما األبعاد  اإلسكوابجهود  علمال أخذ -22
ك المتعلقة بربط النتائج المرجوة في الجهود ال سيما تل هاالقتصادية، ودعوة األمانة التنفيذية لالستمرار في هذ

تحليل المنهجيات المستخدمة وبالتنمية االقتصادية على الصعيدين الوطني واإلقليمي، " إتساس"تنفيذ مكونات 
 .في مؤشرات القياس الدولية للوجستيات

مجال النقل مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في ها البّناءة إلى توسيع شراكاتاإلسكوا  دعوة -22
 .ثلى للدول األعضاءواللوجستيات، تعزيزاً للعمل التكاملي لتحقيق االستفادة الم  
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النقل الدولية المبرمة في إطار األمم  اتفاقاتإلسراع في االنضمام إلى على احث الدول األعضاء  -21
 .المتحدة وذلك لتسهيل النقل والتجارة في ما بينها وبين سائر دول العالم

 3020ضمن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  النقل  -هاء

حث الدول األعضاء على دمج مشاريع واستراتيجيات تطوير شبكات النقل في استراتيجيات وسياسات  -27
 .3020لعام  خطة التنمية المستدامةالخطط الوطنية لتنفيذ  وال سيماالتنمية االقتصادية الشاملة، 

، والتأكيد على 3020أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  تغطي عدداً منالتي النقل  بأنشطة علمال أخذ -28
التقدم المحرز  لقياسمؤشرات  بوضع، خاصة في ما يتعلق هاوأبحاث زاً من دراسات اإلسكواحيّ  ئهاضرورة إيال

 .في التنفيذ على المستويين الوطني واإلقليمي

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل دعوة الدول األعضاء إلى االستمرار بمتابعة تنفيذ  -21
 .واللوجستيات على المستوى الوطني

 توصيات عامة  -واو

حث الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية المنعقدة في مجال النقل  -30
 ؛سكوا في هذا المجالواللوجستيات، والتنسيق مع األمانة التنفيذية لإل

دورها مواصلة متابعة المؤتمرات والقرارات الدولية حول النقل و على االستمرار فيسكوا اإل تشجيع -32
تقديم المشورة الفنية بشأن وتوحيد المواقف من المخرجات والتوصيات الصادرة، لالتنسيقي بين الدول العربية 

 ؛البيانات وااللتزامات التي قد تصدر عن هذه المؤتمرات

 فيذية تحديث المعلومات الواردة في الوثيقة الخاصة بالمؤتمر العالمي بشأن األمانة التن إلىالطلب  -33
 وإرسالها إلى الدول األعضاء فور صدورها ( 3021نوفمبر /تشرين الثاني 37عشق أباد، )النقل المستدام 
 ؛بصيغتها النهائية

على  التي ترّكز، 3021-3028باألنشطة المقترحة في مجال النقل واللوجستيات لفترة السنتين  علمال أخذ -32
 ؛بلوجستيات التجارةربط قضايا النقل 

األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في تطبيق اإلطار المنهجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل  إلىالطلب  -32
وتقديم عرض حول ما يتم  ،المتكامل بن الدول العربية، خاصًة بعد توسيع نطاقه ليشمل دول المغرب العربي

تطوير اآللية الالزمة لتفعيل التعاون والتنسيق مع كافة هو والهدف من هذا اإلطار .  هذا الشأن إنجازه في
المنظمات والهيئات واالتحادات الدولية واإلقليمية والشركات ومراكز الخبرة المتخصصة والخبراء 

 ؛اواالستشاريين، لالستفادة من الخبرات المتوفرة لديه

في مجال النقل في الفترة الوطنية افاة اإلسكوا بتقرير عن التطورات الدول األعضاء مو إلىالطلب  -32
يونيو /حزيران 20، في موعد أقصاه 3027يونيو /حزيران 22إلى  3021يناير /كانون األول 2من الممتدة 
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ل طالع الدوالعلى الموقع اإللكتروني للجنة  نشرهو، لتتمكن األمانة التنفيذية من إعداد تقريرها الشامل 3027
 .األعضاء عليه

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياا 

 ة النقللجنعشرة ل سادسةالتقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة ال  -ألف
 (عمالمن جدول األ 2البند )

 األولى: عرضتها األمانة التنفيذيةللجنة في هذا البند استناداً إلى ثالث وثائق نظرت ا -31
(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part I)) الصادرة للتوصيات اإلجراءات المتخذة في مجال النقل تنفيذاً  حول

التقدم  حول (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part II)) عشرة؛ والثانية سادسةفي دورتها اللجنة النقل عن 
منذ  ، وذلك3027-3021لفترة السنتين المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا 

التطورات في تنفيذ مكونات  حول (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part III))؛ والثالثة دورتها السادسة عشرة
اتفاق ( ب)اتفاق الطرق الدولية بين الدول العربية؛ ( أ: )اً وتحديد ،(1)العربيةنظام النقل المتكامل بين الدول 

مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدول ( ج)السكك الحديدية الدولية بين الدول العربية؛ 
 .سالمة المرور على الطرق( ه)اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ ( د)العربية؛ 

 اإلجراءات المتخذة في مجال النقل تنفيذاً للتوصيات الصادرة  -2
 عن لجنة النقل في دورتها السادسة عشرة

لتنفيذ توصيات التنفيذية التي اتخذتها األمانة  التدابيرفيذية عرضاً مرئياً لّخص قدمت مندوبة األمانة التن -37
مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في التي تناولت  لجنة النقل في دورتها السادسة عشرة

ور على الطرق، ، وسالمة المر(إتسام)منطقة اإلسكوا، ومكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي 
الدول وأفادت أن األمانة التنفيذية خاطبت .  ومواضيع أخرى تتعلق ببرنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل

ى االتفاقين ومذكرة التفاهم المكونة لنظام النقل المتكامل في المشرق عل ن االنضمام والتصديقأاألعضاء بش
مم المتحدة عن تصديق ن المكتب القانوني لألمين العام لألإعالوذلك بعد  3021نوفمبر /في تشرين الثانيالعربي 

اإلسكوا الدول  وخاطبت. وإيداعها بشكل رسمياإلسم التي تم االتفاق عليها في الدورة السابقة تعديالت 
بين اتفاق الطرق الدولية متابعة تنفيذ االتفاقات الدولية واإلقليمية ومنها  حول ااألعضاء بشأن تحديث بياناته

أيضاً ورقة عمل فنية حول موضوع تحديد خطوط مالحية للربط التنفيذية وأعدت األمانة . الدول العربية
للدول األعضاء في مجال تسهيل النقل والتجارة، البحري والنهري بين الدول العربية، وتابعت تقديم الدعم الفني 

 .قيد العمليات التجاريةما يتعلق برصد وتقييم المعّوقات المسّببة لتأخير وتع خصوصاً في

أنظمة  الستحداثسترشادي االدليل العلى إصدار الجاري العمل  إلى التنفيذية ممثلة األمانة وتطّرقت -38
عن توقيع مذكرة أعلنت و.  إصدارهبالدول األعضاء  أوصتالذي  ،وطنية متكاملة إلدارة السالمة المرورية

في إطار جهود المنظمتين لدعم الدول العربية في مجال تسهيل  واالتحاد الدولي للنقل الطرقي اإلسكواتفاهم بين 

                                                      
 نقالً عن مختصر تسميته باإلنكليزية " إتساس"نظام النقل المتكامل بين الدول العربية التسمية المختصرة  يطلَق على (1)

Integrated Transport System in the Arab States (ITSAS)  . وهذه هي التسمية الجديدة لنظام النقل المتكامل في المشرق العربي الذي
، وذلك بعد Integrated Transport System in the Arab Mashreq (ITSAM)مختصر تسميته باإلنكليزية  نقالً عن" إتسام"كان يشار إليه بـ 

 .توسيعه ليشمل دول المغرب العربي التي انضمت مؤخراً إلى عضوية اإلسكوا
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لكترونية لنظام النقل مشروع المنصة اإلالتطورات في أبرز ؛ كما عرضت وتطوير النقل البري على الطرق
ممثلة األمانة وتطّرقت . من الخرائطفي المائة  10و هيكل البياناتإنجاز  ، وال سيماالمتكامل بين الدول العربية

 ،السودانوتونس، واألردن،  بلدان هي سبعةالوطنيين للمنسقين التي استهدفت اتدريبية الدورة الإلى التنفيذية 
مانو  3027يناير /كانون الثاني 33في قدت في القاهرة لتي ع  واوالمملكة العربية السعودية،  مصر،ولبنان، و، ع 

 .حول كيفية ملء بيانات شبكات النقل

مع الدول  أن تتابعطلبوا من األمانة التنفيذية ، والمشاركون باإلنجازات المحققة في هذا اإلطار ورحب -31
 .ء التوصيات التي لم يتم تنفيذهااألعضا

 التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -3
 3027-3021لفترة السنتين 

المعني بالتنمية والتكامل  2في إطار البرنامج الفرعي المنفذة  األنشطةعرض ممثل األمانة التنفيذية  -20
، وذلك في مجال النقل 3027-3021اإلسكوا لفترة السنتين االقتصادي من اإلطار االستراتيجي لعمل 

إلى  ،من خدمات التعاون الفني ،عمل اإلسكوا في هذا اإلطارمجاالت  فاستهل العرض بتوضيح .واللوجستيات
 .ومتابعة تنفيذ االتفاقات اإلقليمية والدولية ،وتوفير المواد الفنية ،والعمل على الدراسات ،ون مع المنظماتالتعا

اجتماع  (أ): في إطار النقل واللوجستيات كان أبرزها اإلسكوامجموعة من النشاطات التي نفذتها  وتطّرق إلى
وورشة عمل فنية حول مخرجات المؤتمر  ،3021فبراير /سالمي للتنمية في شهر شباطمشترك مع البنك اإل

الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية تناولت التطور الحاصل في اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل 
تقرير متكامل حول  (ب)ووضع الدول العربية في المصادقة على االتفاقية ومستوى التنفيذ اإلقليمي؛  ،التجارة

تقرير حول دور  (ج)ول االعضاء للمكونات المختلفة لنظام النقل المتكامل بين الدول العربية؛ مستوى تنفيذ الد
هداف التنمية أنشطة النقل وأتقرير فني حول الترابط بين  (د)النقل في تعزيز االتصال بسالسل القيمة العالمية؛ 

لدعم الدول  التحاد الدولي للنقل الطرقيوا اإلسكواتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين  (ه)؛ 3020المستدامة لعام 
مشروع بحثي إلدماج الدول العربية في قاعدة البيانات  (و)و؛ العربية في مجال تسهيل وتطوير النقل البري
وهي من أهم قواعد البيانات الحديثة لدراسة كفاءة الخدمات في  ،العالمية الخاصة بالتجارة في القيمة المضافة

ورشة عمل لتدريب المنسقين الوطنيين على ملء البيانات المطلوبة لنظام  (ز)دفع التنمية والتحول الهيكلي؛ 
 .لكترونية لنظام النقل المتكاملالمعلومات الجغرافية المعتمد في المنصة اإل

منها ما  ،عدة اجتماعات ومؤتمرات مرتبطة بموضوع النقل عنأيضاً ية التنفيذ أفاد ممثل األمانةو -22
تشرين بيروت، )ة العالمية مكاجتماع الخبراء حول دور النقل في االتصال بسالسل القي اإلسكواعقدته 
، واالجتماع المرحلي لمشروع إعداد دليل إرشادي لتصميم هندسة الطرق في إطار (3021نوفمبر /الثاني

، واجتماع الخبراء حول السياسات الحمائية في قطاع (3021أبريل /نيسانبيروت، )مة في لبنان تحسين السال
كالمؤتمر  فيه؛ ومنها ما ساهمت (3021يونيو /حزيران تونس،)الخدمات وقطاعي النقل والضمان في تونس 

تشرين عشق اباد، )تدام ، والمؤتمر الدولي للنقل المس(3021سبتمبر /أيلولالمغرب، )الدولي للنافذة الواحدة 
، وندوة مركز (3021فبراير /شباطبروكسل، )، واجتماعات النقل األوروبية المتوسطية (3021نوفمبر /الثاني

في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء  اإلسكواجهود  وتطّرق إلى (.3021بريل أ/نيسانتونس، )التجارة العالمي 
كانون ) مشروع االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان فيالنقل عن صياغة فصل  فيمثل المساهمة 

، ودراسة طلب (3021مايو /أيار)، ودراسة طلب تقديم مساعدة فنية لفلسطين في مجال النقل (3021يناير /الثاني
 .(3021غسطس أ/آب)تقديم الدعم الفني للمملكة العربية السعودية لتفعيل عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة 
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جهودها لبناء  مواصلةحث المشاركون األمانة التنفيذية على ، وفي معرض التعليق على هذا البند -23
الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال النقل في المنطقة العربية، تعزيزاً للعمل التكاملي 

 .لتحقيق االستفادة المثلى للدول األعضاء

 ات نظام النقل المتكامل بين الدول العربيةالتطورات في تنفيذ مكون -2

األمانة التنفيذية التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربية،  عرضت ممثلة -22
اتفاق الطرق الدولية بين الدول العربية، واتفاق السكك الحديدية الدولية بين المؤلف من خمسة عناصر هي 

ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية، واللجان الوطنية  الدول العربية،
توسيعه ليشمل دول المغرب ونشأة النظام،  فتطرقت إلى .لتسهيل النقل والتجارة، وسالمة المرور على الطرق

 التفاقات المختلفةى اإلالدول األعضاء مستوى انضمام و، "إتساس" إلى" إتسام"من وتعديل اسمه  ،العربي
باالستناد ، وذلك ومستوى السالمة على الطرق ،لجان وطنية لتسهيل التجارة والنقل ومدى إنشاءومذكرة التفاهم 

 .الواردة إلى األمانة التنفيذيةتقارير الدول  إلى

 متابعة تنفيذا بتوطالبجهود اإلسكوا بالمغرب و تونس تفي معرض التعليق على هذا البند، نّوهو -22
بإنشاء فريق عمل مصّغر لتقديم المساعدة للجهات وانضمام كافة الدول العربية إليها، وب ،عناصر االتفاقات

وأوضح مندوب المغرب جهود دولته في تحديث معطيات السالمة . نضماماالالستكمال عملية  هماالمختصة في
ي ذلتسهيل التجارة واإلحصاء الالنافذة الواحدة حول  مشاركة المغرب في المؤتمر وتطّرق إلى ،المرورية

وأكد مندوب مصر . المشروعللتعاون مع اللجنة المسؤولة عن هذا  اإلسكوادولة، ودعا  210فيه  ركتشا
 ،نى التحتيةفي الب  مطلوبة التغييرات خالل إجراء المن حسب هذه االتفاقات،  تهاإنجاز التزام بلده علىمواضبة 

قبل  ذه االتفاقاته االنتهاء من تنفيذ مكونات وتوّقع، مما يؤخر تنفيذ االتفاقات ،أطولوقتاً  تتطلبوهي تغييرات 
 .3030 عام نهاية

على مسؤولة عن بعض عناصر اتفاقات تسهيل النقل والتجارة  وطنية جان  ل شاءنبإممثل تونس  وأفاد -22
 ،المعنية المجاالتمختلف  في والخاصالقطاعين العام تضم ممثلين من لجنة وطنية لتسهيل التجارة  غرار

ووزارة الداخلية  ،ووزارة التجهيز في ما يتعلق بالبنية التحتية ،طنية للسالمة الطرقية تضم وزارة النقللجنة وو
مان عن وأعلن ممثل سلطنة ع  . قريباً على المجلس الوزاريهذه اللجان عرض الرقابة، وست   المسؤولة عن

 وعنطلوبة لالتفاقات ومن ضمنها توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المجاورة، استكمال جميع المحاور الم
معني بهذا  مركز وطنيتأسيس و ،وطنيةاستراتيجية إصدار و ،لسالمة على الطرقللجنة وطنية تشكيل 

 .الموضوع

نقاط حول تحديث المعلومات إلى الحاجة إلى ومصر والسودان  العربية المتحدة اإلمارات وممثل وأشار -21
اقترح ممثل السودان و. تغيير نقاط االتصال الفرعية عندالتواصل  لتفادي اللغط الذي قد يطرأ علىاالتصال 

رساله للدول التي لم تستوف البيانات إو ة محددة،زمني مهل بناًء علىإعداد مصفوفة بالنواقص في التقارير 
 المشمولةوتحديد الفترات الزمنية لكتروني اإل وطالبت المملكة العربية السعودية بتحديث الموقع .المطلوبة

 .التقارير الوطنيةب

الفرعية المتعلقة نقاط االتصال سكوا ووأوضحت األمانة التنفيذية الفرق بين نقاط االتصال المركزية لإل -27
نقاط تخاطب واإلسكوا الدول األعضاء،  تعّينهانقاط االتصال  وأشارت إلى أن، بمجاالت العمل المختلفة

 .األعضاء عند االتصال بالدول اتسفارالتصال المركزية والفرعية واال
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 النقل واللوجستيات في المنطقة العربية -باء
 (عمالمن جدول األ 2البند )

 مرئي حول  عرض  و األمانة التنفيذية قدمتها أربع وثائقاستناداً إلى نظرت اللجنة في هذا البند  -28
  الوثيقة وتناولت .مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربيةالمنصة اإللكترونية لمتابعة تنفيذ 

 والثانية ؛دور النقل في االتصال بسالسل القيمة العالمية (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part I)) األولى
(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(PartII)) والثالثة  ؛واقع النقل البحري في المنطقة العربية
(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(PartIII)  ؛سالسل اللوجستيات متعددة األنماطدور النقل البري ضمن 

اتفاقات النقل الدولية المبرمة تحت مظلة األمم المتحدة  (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part IV))والرابعة 
 .وفوائد االنضمام اليها

 دور النقل في االتصال بسالسل القيمة العالمية -2

المفاهيم األساسية لسالسل القيمة العالمية وأهميتها قدم ممثل األمانة التنفيذية عرضاً مفصالً حول  -21
الضوء  ىبالنسبة إلى االقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصادات البلدان النامية والعربية منها بشكل خاص، وألق

أوضح دور سالسل القيمة و .يمة العالميةعلى دور النقل في تعزيز ارتباط اقتصادات هذه البلدان بسالسل الق
على أهمية المشاركة في هذه السالسل التي توضح  مؤّكداً العالمية في توزيع القيمة المضافة على السلع، 

 نها من، وتمكّ في اإلنتاج عبر التخصص في أجزاء ومكونات محددةوتمنح الدول مرونة  ،مجاالت زيادة الربح
المزيد من المنتج العربي  االرتباط مع شركات عالمية تفتح أمام ومنوالتكنولوجيا، االستفادة من نقل المعلومات 

مساهمة  اً فيازديادوولحظ العرض تحسناً في نسب مشاركة الدول النامية في سالسل القيمة العالمية،  .األسواق
 في المائة 18إلى  2112 عام في في المائة 12رتفع من ا الذيالقيمة المضافة إلى الناتج العالمي في الخدمات 

 .3022 عام في

 ،وأوقاتها ة،جويالو ةبحريالو ةبريالالمختلفة  هثم تطرق بالتفصيل إلى دور النقل وأكالف أنماط -20
 هذا المجالفي لدول العربية حيث ال يزال التقدم إلى اوأوضح أبعاد ارتباط النقل بتسهيل التجارة خاصًة بالنسبة 

لكن مستوى تطور  ،القيمة العالمية مشاركة في سالسلال زيادةإلستفادة من لإمكانية ه فالعالم العربي لدي .بطيئاً 
يعود و .مالمنطقة مع العال أمام تكامل حاجزاً  ال يزال يشكلقطاع النقل واالتصال بشبكات المالحة العالمية 

. مستوًى عال  من القيود في مجال النقل، ومستوًى منخفض من االلتزام بتسهيل التجارةالسبب في ذلك إلى 
، ضرورة إعادة النظر في سياسات النقل في المنطقةإلى مقترحات أهمها التنفيذية األمانة ممثل وخلص 

ء اهتمام الوإي واإلستثمار في بنية النقل التحتية، وتحرير بعض أنماط النقل على األقل على مستوى المنطقة،
 .أكبر لتسهيل التجارة

األخرى من الدول األعضاء  ىاستراتيجيات ورؤن تقاريرها أن تضم   اإلسكوا المغربطالب ممثل و -22
وأفاد . على طلب المغرب تبالعرض المفّصل وأّكد العربية المّتحدة وأشادت اإلمارات .تبادل التجاربجل أ

الفترة التي تقضيها  وتقليصإلجراءات اإلدارية في موانئ المملكة تحديث ابالسعودية  ةممثل المملكة العربي
دليل يساعد الدول األعضاء مصر إعداد ممثل  وطلب. سبعة إلى عشرة أيام  منيومين بدالً فيها إلى وية الحا
واقترح ممثل السودان . في سالسل القيمة العالمية وتعظيم االستفادة منها" التحّول من مشاهد إلى مشارك"على 

معتبراً ، وتعزيز األمن واالستقرار ،حركة البضائع واألفراددورها في ألهمّية  المعابر الحدوديةإضافة عنصر 
 .سكواتقرير اإل يزاً كافياً فأخذ حيّ تلم أنها 
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أن بعض التقارير  اً وضحم، همواقتراحاتممثلي الدول األعضاء ورحب ممثل األمانة التنفيذية بتعليقات  -23
 .ال تزال قيد اإلنجازلكنها ، تحليالتوالتفاصيل ال بمزيد منما ورد في العرض المرئي  تتناول

 مستجدات تنفيذ مشروع فيه لّخصالنقاش عرٌض مرئي قدمه مستشار اإلسكوا للنقل واللوجستيات  وتلى -22
المنصة اإللكترونية التي أنشأتها اإلسكوا لتيسير التعاون مع نقاط االتصال في الدول األعضاء على تحديث 

وأوضح  .(إتساس)الخرائط وملء البيانات المتعلقة بشبكات النقل ضمن نظام النقل المتكامل بين الدول العربية 
وهي طبقة المعلومات العامة على مستوى البلد ككل،  ،المعلومات الجغرافية العرض الطبقات المقترحة لنظام

الدورة العرض تناول و. وطبقة الموانئ البحرية ،وطبقة المطارات ،وطبقة السكك الحديدية ،وطبقة الطرق
التأكيد  ادتالتي أعو، 3027 يناير/كانون الثاني 33التدريبية التي نظمتها األمانة التنفيذية لنقاط االتصال في 

على أهمية نظام المعلومات الجغرافية كمنصة لمتابعة وتطوير مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربية، 
األعضاء  الدولضرورة استكمال تسميات على وإجراء التحليالت واالستقصاءات الالزمة لتخطيط النقل، و

إضافة طبقتين جديدتين للمحطات تشار اإلسكوا مسوأخيراً طلب  .همبدعم هاللمنسقين الوطنيين والتزام
 .جستية البرية والمعابر الحدوديةاللو

تدريب ال يستفيدوا منلم  الذين ،ن الوطنيينيوطلب المشاركون عقد ورش تدريبية أخرى للمنسق -22
وأوضح ممثل . ومدى سريتها، وعن إمكانية الوصول إليها عن ملكية المعلومات المقدمة للمنصة واواستفسر
أن ملكية المعلومات والقدرة على إدخالها وتعديلها بيد الدولة ومنسقها الوطني، والمعلومات التنفيذية األمانة 

وحث  .تحفظات على نشرها وجودال ي توقع ذلك ول ،المطلوبة هي بيانات عامة تستخدم في التقارير األممية
ة على قدرالأن ، موضحاً تحفظات بأيالمشاركين على النظر في السمات المطلوبة للمعلومات وإعالم اإلسكوا 

مهيأة الستقبال المعلومات الحالية  ، فهيالمنصة أما .تحسينهااالستفادة منها محدودة حالياً ولكن يمكن زيادة 
. ضمن الّسمات الموضوعية للبيانات واضحلفرق ومعلومات حول الشبكات المستقبلية لخطوط النقل، وهذا ا

لكترونية لضمان على أهمية متابعة تحديث البيانات في المنصة اإل العربية المتحدة وأّكد ممثل اإلمارات
 .استدامتها

مماثلة  مشيرًة إلى جهود ،في مجال المنصة اإلسكواطلبت ممثلة جامعة الدول العربية التعاون مع و -22
ورحب ممثل األمانة التنفيذية بالتعاون مع جامعة الدول . لم تبصر النورهذا المجال لكنها  فيلجامعة بذلتها ا
قوة األمم  معها ئبنا التي تعمل على ،اإلسكواالتصميم الحالي للمنصة هو من اقتراح أن  ، وأوضحالعربية

الجهات التي تريد االستفادة بتصرف الدول األعضاء وجميع  وأن المنصة ،(اليونيفيل)المتحدة المؤقتة في لبنان 
حصاءات وتمثيل مكاني للبيانات يدعم جهود الدول في إورحب المشاركون بما توفره المنصة من  .منها

بعاد وفي الحصول على مؤشرات آنية وحديثة لدراسة األ ،االستراتيجي االقتصادي واالجتماعيالتخطيط 
 .االقتصادية لسياسات النقل

 المنطقة العربيةالنقل البحري في  -3

مشدداً  ه،تطورات وأبرزفي المنطقة العربية  النقل البحريواقع  اً عنعرض قدم ممثل األمانة التنفيذية -21
تعزيز التبادل التجاري البيني، وتسهيل نقل البضائع والركاب،  فيلدول العربية بالنسبة إلى ا تهأهمي على

في المائة  70لتجارة العالمية، ومن وزن ا في المائة تقريباً  80 غطييالنقل البحري ف .التجارة الدوليةوتحسين 
عدة موانئ  وتحتل. غرب/حركة الحاويات في العالم تحدث على خط شرقمن في المائة  82من قيمتها، و تقريباً 

أكثر من وبلدان عربية ضمن المائة األوائل  1موانئ في  1)عربية مراكز متقدمة في حركة الحاويات في العالم 
االستثمار  لالستفادة من هذا القطاع عبرإمكانية واسعة لدول العربية ا ولدى(. 3022عام في ليون حاوية نمطية م
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في البنى التحتية للموانئ البحرية، وربطها بشبكة الطرق والسكك الحديدية، بالتشارك مع القطاع الخاص، 
ورفع كفاءة العاملين في الموانئ البحرية،  ،وتحسين الخدمات ها،وتسهيل توحيد المعايير وتبسيط اإلجراءاتو

 .والتوسع في استخدام تقانات المعلوماتية واالتصاالت

االستثمار في أن العربية المتحدة اإلمارات  ى ممثل دولةرأ ،وفي معرض التعليق على هذا البند -27
ممثل  أما. كلفة ووقتاً ، خاصة في وجود بدائل في المنطقة العربية أقل تحديات كبيرة يواجهالموانئ البحرية 

الذي هللا  وأفاد عن إنشاء ميناء جديد في المملكة هو ميناء الملك عبد ،بالعرضرّحب فالمملكة العربية السعودية 
 اليوم يتضمنأشار إلى أن الميناء الجديد و ،وصناعية ملحقةانشاء منطقة لوجستية عن و ،تم تحريره من القيود

 حوالي 
  .حاوية مليوني

 األنماط متعددةال اللوجستيات سالسللبري ضمن النقل ا -2

متعددة األنماط، وسيطرة الالسالسل اللوجستية النقل البري ضمن  دور إلىممثل األمانة التنفيذية  تطّرق -28
وأهمية االتفاقات الدولية في تعزيزه وتقليل كيلومتر،  200نقل البضائع للمسافات التي تقل عن في هذا النمط 

القيمة المضافة للسالسل تحدث عن و .عنه بما يحفز التجارة البينية في المنطقة العربية التكاليف الناجمة
ه، باإلضافة إلى تحدياته ومزاياو أهمية النقل الطرقي، وأثير اللوجستيات على تنافسية السلعتوعن  ،اللوجستية

 ،انخفاض الكلف االستثماريةيّتسم بالنقل الطرقي ف. التحدياتهذه مواجهة المتاحة لخيارات التدابير وال
ليس آمناً كغيره من كما أنه  ،والمرونة، لكنه في المقابل ثاني أكبر مستهلك للطاقة بعد الصناعة ،السرعةبو

ولكن يمكن للدول األعضاء االستفادة من ميزاته عبر  .عبر الحدودمشّتتة أطره التنظيمية ووسائل النقل، 
لصياغة السياسات، وتعميق الحوار فيما بينها التنسيق في رسم ، ويرالتعاون في توحيد المواصفات والمعاي

 .من اتفاقات النقل الطرقي الدولية مواقف مشتركة

وأشار ممثل فلسطين  .خطوط النقل بين األردن وفلسطين ومصر إلىوتطّرق النقاش تحت هذا البند  -21
وتنفيذ  ،تحسين المرور وسالمة الطرق على ويركزللنقل والطاقة، العام  هذااألولوية في يعطي  بلدهإلى أن 

العمل جار  على تحديد وصالت جديدة و .جديدة للتلوث البيئي واالنبعاثاتإدارة االلتزامات العالمية عبر إنشاء 
 اإلسكواطلب من و. جهود كالعادةال هذهللطرق بمساعدة االتحاد األوروبي، غير أن إسرائيل تعرقل 

في االجتماعات  والتأكيد عليه ،يل النقل مع فلسطينالتركيز على موضوع تسهء والمشاركين من الدول األعضا
استراتيجية  صاغت المملكة أن أوضحوتقريراً حول موضوع النقل واللوجستيات، المغرب ممثل  وقدم .الدولية

 ،هكتار مع مراكز تكوين لوجستية 8000 تضموضع شبكة لوجستية ذات أهداف واضحة منها  وطنيةلوجستية 
 إلى ودعا .العبور والتخزينفي  البضائعكلف  خفضفي  ،هاتفعيل علىسنوات  1 مضي بعدأثر واضح،  لها كان

. االستراتيجية لالطالع علىحول اللوجستيات للوكالة المغربية لألنشطة التنافسية لموقع اإللكتروني ا زيارة
خاصة النقل الطرقي ألنه ، واللوجستية اتملسودان على أهمية النقل البري في الخدا جمهوريةوأّكد ممثل 

من في المائة  10و ،من البضائعفي المائة  82أهمية خاصة في السودان حيث يحمل البري  لنقلول .األسرع
والتشغيل اليدوي في العديد من  ،نى التحتيةقلة االستثمار في الب   يواجهها التيحديات تال أبرز ومن. السكان

قترح ممثل مصر تركيز او .تزام بالتعليمات المتعلقة باألوزانلوعدم اال ،ةت الزائدالحموالوالمنافذ، 
 .االستثمارات على النقل البري

 اتفاقات النقل الدولية المبرمة تحت مظلة األمم المتحدة وفوائد االنضمام اليها -2



-23 -

الفوائد االقتصادية واالجتماعية المتوقعة من اتفاقات النقل الدولية  عنقّدمت ممثلة اإلسكوا عرضاً  -20
األمم المتحدة، ومن ضمنها تلك التي أ برمت في إطار نظام النقل المتكامل بين الدول العربية  برعايةالمبرمة 

لمنطقة العربية في ظل التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه اف. الذي وضعته األمانة التنفيذية( إتساس)
نى التحتية وعدم تكامل في من ضمنها قطاع النقل الدولي الذي يعاني من ضعف في الب   في مجاالت عديدة

متعلقة باللوجستيات واألنظمة المؤسسية والقانونية الخاصة بالتجارة والنقل، ال بد المشاكل العقبات ووالاألنظمة، 
ل الدولية التي تعتمدها المنظمات الدولية واإلقليمية، كاإلسكوا لدول المنطقة من االستفادة من اتفاقات النق

 ،يخدم التكامل االقتصادي العربي االنضمام إلى هذه االتفاقات واإلسراع في تنفيذهاف .وجامعة الدول العربية
 .ويعّزز موقع الدول العربية التنافسي في سوق االقتصاد العالمي

لنقل وتسهيل التجارة، تناول فيه لطرقي عرضاً حول االتفاقات الدولية وقّدم ممثل االتحاد الدولي للنقل ال -22
ت اومنها االتفاقواالتفاقات الدولية واألدوات الرئيسية لتسهيل النقل والتجارة  ،الفرص والتحديات أمام القطاع

التي فّصل  ،(TIRاتفاقية التير )الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 
 .عناصرها وفوائد االنضمام إليها

إمكانية ومدى تطبيق بنودها، وعن  في اتفاقية التيرلدول العربية ممثل فلسطين عن عضوية ا وسأل -23
االتحاد  وأن هي ثماني دولمنضمة العربية الدول الوأوضح ممثل االتحاد أن  .اإليهلدول لالنضمام اتدريب 

 .النضمامل الالزمتدريب ال يوفرالدولي للنقل الطرقي 

االقتصادية لمد خط  عربي بصدد إعداد دراسة حول الجدوىأن المغرب ال إلى ممثل المغرب وأشار -22
كم من السكك  2,700خطط المملكة لتأهيل  وتطّرق إلى . تونس العاصمةوسكة حديد بين الدار البيضاء 

حول االتحاد  فنّيةدراسة اإلعداد لبصدد رب المغووالجزائر تونس وأشار إلى أن . 3020الحديدية بحلول عام 
مصر  ممثلوأشار . في إطار االتفاق اإلقليمي بين المدن والدول 3027سيتم البدء بها في عام  ،المغربي العربي

عدد من تطبيق بأهمية التركيز على  التير، منوهاً  يةى اتفاقمع اتحاد النقل البري لالنضمام إل بلده تعاونإلى 
 إدراجأكد على أهمية و. اتفاقات ةخمستتعدى ال ي الدولية ذات الصلة بأولويات المنطقة العربية، وهاالتفاقات 
عداد على المستوى التشريعي قبل تسوتحّدث ممثل السودان عن أهمية اإل .االتفاقات في الخطط الوطنية مضمون

 .نسحبالتي تالدول  علىعقوبات  عن فرضهذه االتفاقات، واستفسر إلى االنضمام 

اجراءاته غير أن وأوضح ممثل االتحاد أن اتفاق التير ال يتعارض مع التشريعات الداخلية للدول، و -22
إليه وهو اتفاق اختياري يمكن للدولة تعليق العمل  مامأشهر من االنض 1ز التنفيذ بعد واالتفاق يدخل حيّ . معقدة

 .تريد عندمابه أو االنسحاب منه 

 3020النقل ضمن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام   -جيم
 (عمالمن جدول األ 1البند )

إدراج ، تخلّلتهما حلقة نقاش حول األمانة التنفيذية قدمتهما وثيقتيننظرت اللجنة في هذا البند استناداً إلى  -22
 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part I))) الوثيقة األولى وتناولت. النقل في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة

نتائج المؤتمر  (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part II))النقل وأهداف التنمية المستدامة، والوثيقة الثانية 
 .العالمي بشأن النقل المستدام

 النقل وأهداف التنمية المستدامة -2
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العالقة المباشرة بين تطوير قطاع النقل والتنمية  في إطار هذا البند الفرعي ضت األمانة التنفيذيةعر -21
وسلطت الضوء على ما يتصل بقطاع النقل من مؤشرات التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية . المستدامة

أهداف التنمية وأوضح ممثل األمانة التنفيذية أن  .، والهدف من وضع هذه المؤشرات3020المستدامة لعام 
بالنقل واللوجستيات، غير أنه يتم التطرق لعدد من المؤشرات المتعلقة  اً خاص اً صريح اً هدفال تتضّمن المستدامة 

لما له قل نالوهذا ال يقلل من أهمية قطاع  (.أهداف 2في ) أو غير مباشر (أهداف 2في ) بالنقل، بشكل مباشر
ظم لفهم التأثيرات ج الن  ومن هنا أهمية اعتماد نه .من تأثير على القطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى

استخراج مؤشرات النقل المناسبة التي تخدم و، المتبادلة بين نشاطات النقل ومختلف جوانب التنمية المستدامة
العرض بدعوة المسؤولين عن قطاع النقل في  التنفيذية وختم ممثل األمانة .تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 معوالمحلية، والتنسيق إبراز دور النقل في خطط التنمية المستدامة على المستويات الوطنية إلى  العربيةبلدان ال
وأّكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لتذليل الصعوبات والتحديات التي  .اإلسكوا معبالتعاون  بعضهم

هذه  ومن .مة بشكل خاصتواجه خطة التنمية المستدامة بشكل عام، ومساهمة قطاع النقل في التنمية المستدا
وتحديات التشبيك والتحليل  ،التمويل وتأمينوجهوزية األنظمة اإلحصائية،  ،ر البياناتما يتعلق بتوفّ  التحديات

 القطاعي -عبر
 .متعدد المعاييرال

 (حلقة نقاش) إدراج النقل في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة -3

حول الخطط الوطنية للتنمية المستدامة حلقة نقاش ، الفرعي طار هذا البندإفي  ،عقدت األمانة التنفيذية -27
اإلرباك  في هذا اإلطار إلىمصر  ممثل وتطّرق .فيهافي الدول العربية وإمكانية إدراج خطط تنمية قطاع النقل 

مؤشر عدد  على غرارمن حيث مدلولها،  وال سيما ،بعض المؤشرات المقترحة في مجال النقل الناتج من
 .في الوقت ذاته اً سلبيو اً يكون إيجابي ذي يمكن أنالالعاملين 

 نتائج المؤتمر العالمي بشأن النقل المستدام -2

األمانة التنفيذية في إطار هذا البند الفرعي واستناداً للوثيقة  ةممثل تعرض -28
(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part II))  النقل مالحظات األمانة التنفيذية على وثيقة المؤتمر العالمي بشأن

كما التزمت بتحديث المعلومات  .3021نوفمبر /تشرين الثاني 37و 31قد في عشق آباد، يومي المستدام الذي ع  
الواردة في الوثيقة الخاصة بالمؤتمر فور ورود الصيغة النهائية المحررة من قبل إدارة األمم المتحدة للشؤون 

والهدف هو تسليط الضوء على القضايا التي ناقشها  .االقتصادية واالجتماعية وإرسالها إلى الدول األعضاء
 .المؤتمر والتوصيات التي صدرت عنه

 ،ونوه األعضاء المشاركون بجهود األمانة التنفيذية في متابعة المؤتمرات والقرارات الدولية حول النقل -21
ودعوها  ،ةاألعضاء في توحيد المواقف من المخرجات والتوصيات الصادر الدولوبدورها التنسيقي بين 

ودار نقاش قصير حول كيفية مشاركة الدول األعضاء في هذه المؤتمرات . لالستمرار في تقديم المشورة الفنية
 .سكوا في هذا المجالوالمحافل الدولية والتنسيق مع األمانة التنفيذية لإل

 اإلطار االستراتيجي واألنشطة المقترحة في مجال النقل   -دال
 3022-3022واللوجستيات لفترة السنتين 

 (عمالمن جدول األ 7البند )
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 األمانة التنفيذية في مجال النقل واللوجستيات في إطار هااألنشطة التي تقترحاستعرضت اللجنة  -10
، 3021-3028 المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين 2البرنامج الفرعي 

كانون  22-22الدوحة، )اعتمدته الدول األعضاء خالل الدورة التاسعة والعشرين للجنة اإلسكوا الوزارية الذي 
ألنشطة فعرض ممثل األمانة اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز، باإلضافة إلى ا (.3021ديسمبر /األول

، واجتماع خبراء (3028)تيات في المنطقة العربية تقرير حول اداء اللوجس، ومنها 3021-3028المقترحة لعامي 
، وتقرير حول تقييم مستوى تنفيذ اتفاقات النقل التي (3028)حول تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة في الدول العربية 

 .(3028)تشارك فيها الدول العربية 

العربية، وأكد على واقترح ممثل تونس وضع خارطة مستقبلية لشبكات النقل واللوجستيات في المنطقة  -12
 واآلليات التحتيةنى الب   حسينوتن جهة، م المناسبة التشريعات سنطويره من خالل تأهمية تمويل قطاع النقل و

 .من جهة أخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات  -هاء

 شرة للجنة النقل واللوجستيات في اقترح ممثل األمانة التنفيذية لإلسكوا عقد الدورة الثامنة ع -13
 .في بيروت، ولم يعترض أحد على االقتراح 3027ديسمبر /األولكانون 

 ما يستجد من أعمال  -واو
 (من جدول األعمال 1البند )

 .ع تحت هذا البندوموضأي طرح يلم  -12

 اعتماد توصيات لجنة النقل واللوجستيات في دورتها السابعة عشرة  -ثالثاا 
 (من جدول األعمال 20البند )

 3027يناير /كانون الثاني 32في جلستها الختامية المنعقدة في  لجنة النقل واللوجستياتاعتمدت  -12
 .التعديالت المقترحة عليهاإدخال توصيات بعد ال

 تنظيم الدورة  -رابعاا 

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

مقر الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل عشرة في  سابعةدورتها ال لجنة النقل واللوجستياتعقدت  -12
كانون  32و 32ومي لوزارة النقل المصرية في مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ي ةالبري التابع

 .جلسات أربعالدورة على  وتوّزعت أعمال . 3027 يناير/الثاني
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 حاالفتتا  -باء

سن، مدير شعبة التكامل والتنمية االقتصادية، فرحب السيد محمد مختار الحكلمة اإلسكوا ألقى  -11
وتوجه بالشكر إلى في أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات بمسماها الجديد،  بالمشاركين

وأعاد التأكيد على دور اإلسكوا في تعزيز التعاون في مجال  ،أعمال الدورة الرعايتهمصر  فيالنقل  وزارة
الحسن أهم بنود  السيدوعرض  .النقل المتكامل نظامبعة تنفيذ مكونات قة العربية، من خالل متاالنقل في المنط

كانون  33التي عقدتها اإلسكوا في القاهرة بتاريخ تدريبية العمل الورشة وتطرق إلى جدول األعمال، 
دعا الدول و. ونظام المعلومات الجغرافيةكترونية اإلل المنصة حولللمنسقين الوطنيين  3027يناير /الثاني

وختم  .االنضمام إلى اتفاقات األمم المتحدة الدولية المتعلقة بالنقلإلى األعضاء المنضمة مؤخراً إلى اإلسكوا 
قطاع النقل بكافة  فيالتزاماتها الدائم لدعم الدول األعضاء في  اإلسكواالسيد الحسن كلمته بالتأكيد على استعداد 

وأّكد على أهمية أخذ . خطط والتوصيات وااللتزامات اإلقليمية والدوليةالوفق  ،وخدماته اللوجستيةأنماطه 
العتبار في خطط أهداف التنمية المستدامة وخاصة األهداف المتعلقة بالنقل المستدام والسالمة المرورية با

 .التنمية الوطنية

وزارة النقل والطرق والجسور في جمهورية في الدولة  وزيرالمهندس حامد محمود وكيل اعتبر و -17
لتالقي المعنيين بقطاع النقل " فرصة ذهبية"اإلسكوا هو في أن اجتماع لجنة النقل واللوجستيات السودان 

وتشعباته االقتصادية، وأّكد على أهمية دراسة اقتصادات النقل التي ترمي إلى تخفيض كلفته وبالتالي تخفيض 
شار إلى الدور الرئيسي لقطاع النقل في تحقيق النمو واالزدهار االقتصادي وتخفيض أو. كلفة المنتج النهائي

في ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك، وتوسيع مساحات  همتهاسالبطالة وتعزيز التكامل الثقافي، لم
ن في العرض األراضي المستغلة زراعياً، وتوسيع استغالل الثروات الطبيعية وخاصة المعادن، وتحقيق التواز

وّنوه أيضاً بتأثير هذا القطاع في تحقيق التكامل االقتصادي بين البلدان وتعزيز االندماج . والطلب على السلع
 .االجتماعي والثقافي

، رئيس الدورة السادسة عشرة جالل محمد سعيدالسيد  جمهورية مصر العربيةوزير النقل في ألقى و -18
على حرص مصر على التواصل مع الدول ، وأّكد بالحاضرينها فيرحب ة كلم اإلسكوا، فيللجنة النقل 

غرب ل كافة دول المم، ومنها توسيع عضوية اإلسكوا لتشاإلسكوا ااألعضاء في األمور الحيوية التي تعمل عليه
 فيقطاع النقل على أهمية  وشدد. عزز العمل العربي المشتركتألي مبادرة ألمانة التنفيذية اعلى دعم و ،العربي

. تأصيل مفهوم اللوجستيات كمفهموم مرتبط بالنقل ارتباطاً وثيقاً  ، وعلى ضرورةلتجارة اإلقليمية والدوليةا
اريع من مشوعرض في هذا اإلطار التطورات التي تقوم بها مصر ومنها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، و

كم  3,200ات المسلحة ويطمح لتطوير المشروع القومي للطرق، وهو جهد مشترك مع الهيئة العامة للقو: أهمها
مناطق لوجستية ، وآخر إلنشاء لتحديث شبكة السكك الحديدية؛ ومشروع 3028من الطرق الحديثة بحلول سنة 

 .ومنها النقل البحريشبكات النقل  جميعكبيرة وربطها ب

باالتفاقات التي  وعلى التزام بلده، دعم االقتصاد المصريجستيات في ووأكد على أهمية قطاع النقل والل -11
 من خالل خدمات النقل تنظيمترّكز جهودها، إلى جانب موضوع محاربة الفقر، على إعادة  فمصر .وقعها

وأعلن .  بهذا الشأنواستحداث قوانين جديدة  يئات لتنظيم نقل األشخاص والبضائع على الطرق الدوليةإنشاء ه
، وذلك لتعزيز دور مصر إلى الموانئ القديمة ان باإلضافةالسودو مصر ميناء بري جديد بينعن إنشاء 
 .منصة تخدم حركة التجارة شرقاً وغرباً كالتاريخي 
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 الحضور  -جيم

والجمهورية مارات العربية المتحدة، اإل هي، في اإلسكوا عضو ةدول 22الدورة ممثلون عن  شارك في -70
 دولة قطر،و فلسطين، دولةو مان،طنة ع  سلو جمهورية السودان،و، الجمهورية التونسيةواإلسالمية الموريتانية، 

وحضر الدورة، بصفة . السعوديةوالمملكة العربية  ،المملكة المغربيةوالعربية،  جمهورية مصرو، ليبياو
عدد ن عن ممثلي إلىباإلضافة  ،مجلس التعاون لدول الخليج العربيةو ،مراقب، ممثلون عن جامعة الدول العربية

 .االتحاد الدولي للنقل الطرقيعن و ،الناشطة في مجال النقل العربيةمن االتحادات 

 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

تتولى ": من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي 28تنص المادة  -72
 الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في 

 بعةسارئاسة الدورة الالمملكة العربية السعودية وعمالً بالتقليد المتبع في هذا الشأن، تولت . "األمم المتحدة
 عشرة من  سادسةرئاسة الدورة ال مصر العربية جمهوريةبعد أن تولت  لجنة النقل واللوجستياتعشرة ل

. 3027يناير /كانون الثاني 32عشرة في  سابعةوحتى تاريخ انعقاد الدورة ال 3022نوفمبر /تشرين الثاني 32
 .أعضائها نائبين للرئيس ومقرراً  وتنتخب اللجنة من بين

السيد منذر ، تولى كل من تياتلجنة النقل واللوجسوعمالً باإلجراء الذي اتبع في الدورات السابقة ل -73
العربية، والسيد شيخنا  الراشد، ممثل المملكة العربية السعودية، والسيد عادل الترك، ممثل جمهورية مصر

السيد تولى و.  مثل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية مناصب الرئيس ونائبي الرئيس على التواليمأحمد بنان، 
 .منصب المقررمارات العربية المتحدة، دولة اإل، ممثل عبد هللا الكثيري

 ،دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممثل عبد هللا الكثيريوتم تشكيل لجنة الصياغة برئاسة المقرر السيد  -72
 .مانسلطنة ع  دولة فلسطين والتنفيذية لإلسكوا وممثلي كل من  األمانةعضوية بو

 جدول األعمال   -هاء

عشرة بالصيغة الواردة  سابعةفي الجلسة األولى جدول أعمال دورتها ال لجنة النقل واللوجستياتأقرت  -72
 .E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.1في الوثيقة 

 .افتتاح أعمال الدورة -2

 .انتخاب أعضاء المكتب -3

 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -2

 .المحرز في مجال النقل منذ الدورة السادسة عشرة للجنة النقل التقدم -2

 نفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السادسة عشرة؛ت (أ)
 تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا؛ (ب)
 .متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربية (ج)
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 :النقل واللوجستيات في المنطقة العربية -2

 ة العالمية؛دور النقل في االتصال بسالسل القيم (أ)
 المنصة اإللكترونية لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربية؛  (ب)
 النقل البحري في المنطقة العربية؛ (ج)
 دور النقل البري ضمن سالسل اللوجستيات المتعددة األنماط؛ (د)
 .فوائد االنضمام: اتفاقات النقل الدولية (ه)

 :3020النقل ضمن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  -1

 التنمية المستدامة؛ النقل وأهداف (أ)
 إدراج النقل في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؛ (ب)
 .نتائج المؤتمر العالمي بشأن النقل المستدام (ج)

 .3021-3028اإلطار االستراتيجي واألنشطة المقترحة في مجال النقل واللوجستيات لفترة السنتين  -7

 .موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات -8

 .ما يستجد من أعمال -1

 .عشرة دورتها السابعة وصيات لجنة النقل واللوجستيات فيتاعتماد  -20

 الوثائق  -واو

في دورتها  لجنة النقل واللوجستياترضت على فق الثاني لهذا التقرير قائمة الوثائق التي ع  ترد في المر -72
 .عشرة سابعةال
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 األول لمرفقا

 المشاركين قائمة

 البلدان األعضاء في اإلسكوا  -لفأ

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 عبدهللا سالم الكثيري السيد
 مدير عام الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيد عبد القادر الكمالي 

 مدير الدراسات واالستشراف 
 وزارة النقل

 
 السودانجمهورية 

 
 المستشار حامد محمود وكيل السيدمعالي 

 وزير الدولة
 وزارة النقل والطرق والجسور

 
 السيد حمد محمد الشريف

 مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات والبحوث
 وزارة النقل والطرق والجسور

 
 نجوى حاج علي أحمد السيدة

 ظم المعلوماتمدير اإلدارة العامة لن  
 الموانىء البحريةهيئة 

 
 السيدة نجالء محمود محمد

 قسم العالقات الخارجية
  وزارة النقل والطرق والجسور

 
 أسماء عجبنا عز العرب السيدة

 مستشار
 السفارة السودانية لدى جمهورية مصر العربية

 
 السيد موسى محمود عبد الرحمن داؤد

 مدير التخطيط والبحث والدراسات
 وحدة النقل البري

 النقل والطرق والجسور وزارة
 

مان  سلطنة ع 
 

 سالم بن سعيد العامري السيد
 المساعد للصيانة والنقل البريالمدير العام 

 تصاالتالوزارة النقل وا
 

 سطينفل دولة
 

 السيد عمار نايف ياسين
  وكيل الوزارة

 وزارة النقل والمواصالت 
 

 دولة قطر
 

 السيد حمد علي المري
 واالتصاالتوزارة المواصالت 

 
 السيد حسن علي العبيدلي

 وزارة المواصالت واالتصاالت
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد عادل ترك
 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكباري 

 والنقل البري 
 وزارة النقل

 
 السيدة منى حسن قطب محمد

 مدير عام المكتب الفني
 وزارة النقل

 
 مصطفىالسيدة ابتسام عبد الفتاح 

 مدير إدارة العالقات الدولية
 وزارة النقل

 
 السيد أمجد عبد العليم محمد

 عام التمويل والتكاليفمدير 
 هيئة تخطيط مشروعات النقل

 وزارة النقل
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 (تابع) جمهورية مصر العربية
 

 عبد المتعال عماد الدين محمود محمد السيد
 رئيس اإلدارة المركزية للنقل البري

 وزارة النقل
 

 السيد محمد متولي السيد
 الرئيس التنفيذي

 جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
 

 السيد عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد الخميس
 مدير عام النقل البري

 وزارة النقل
 

 السيدة عزة أحمد غانم
 هيئة تخطيط مشروعات النقل 

 وزارة النقل
 

 السيدة حنان عبد الواحد عبد الفتاح
 مدير عام

 جهاز تنظيم خدمات النقل
 وزارة النقل

 
 المملكة المغربية

 
 السيد مومني هشام عبد العزيز

 مدير مساعد
 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 

 المملكة العربية السعودية
 

 الراشد  ناصر منذر السيد
 قطاع النقل البري المشرف على
 وزارة النقل

 
 طاشكندي  بن عبد العزيز سهيل سيدال

 السالمة البحرية مدير
 قطاع النقل البحري على المشرف

 هيئة النقل العام
 وزارة النقل 

 
 عبد الجواد فايز غسان السيد

 التعاون الدوليمدير عام 
 وزارة النقل

 
 أحمد عثمان العتيبي السيد

 مدير التخطيط
 وزارة النقل

 
 السيدة مها ناصر أبوحميد

 سكرتير ثالث
 وزارة الخارجية

 
 اإلسالمية الموريتانيةالجمهورية 

 
 شيخنا أحمد بنانالسيد 

 المدير العام للنقل البري
 والنقلوزارة التجهيز 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المنظمات اإلقليمية  -باء

 جامعة الدول العربية
 

 الظاهرحسين دينا  السيدة
 مدير إدارة النقل والسياحة

 
 عبد العزي صالح الدين بسيوني السيد

 إدارة النقل والسياحة
 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 السيد خليفة سعيد العبري
 األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية

 األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
 

 االقتصادية العربيةمجلس الوحدة 
 

 سعادة السفير محمد محمد الربيع
 األمين العام

 
 السيد عبد الفتاح محمد السيد

 مدير المكتب الفني لألمين العام
 

 السيدة داليا حامدلي
 باحث اقتصادي
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 العربية اتحاد الموانىء البحرية
 

 اللواء بحري عصام الدين بدويالسيد 
 األمين العام 

 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية 
 

 بدر عبد المنعم لواء بحري يوسفالسيد 
 أخصائي

 
 (IRU) الطرقيللنقل  الدولياالتحاد 

 
 السيد راني فايز وهبة

 مستشار أول للشرق األوسط وشمال افريقيا
 

 السيد عمر عبد الصبور قابيل
 رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو

 مستشار الجمعية العامة للنقل
 

 االتحاد العربي للنقل البري
 

 العبدالالت حمد محمود السيد
 عام المين األ
 

 السيد مالك حداد
 المدير العام

 
 والنقل البحري األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

 
 رشيد عبد القادر مصطفى السيد

 مساعد رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
 

 السيد اسالم النقيب
 عميد معهد النقل الوسيط

 
 اتحاد غرف التجارة المصرية

 
 السيد محمد صالح نواره

 مدير مكتب رئيس اتحاد الغرف التجارية

 (سكوااإل)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -جيم

 السيد مختار محمد الحسن
 مدير ادارة التكامل والتنمية االقتصادية

 
 السيد محمد الشمنقي

 رئيس قسم التكامل االقليمي
 

 عادل الغابري السيد
 مسؤول شؤون اقتصادية
 قسم التكامل االقليمي 

 

 السيدة منى فتاح
 منسقة البرامج الوطنية

 دارة التكامل والتنمية االقتصاديةإ
 

 السيد يعرب بدر
 للنقل واللوجستياتاإلسكوا مستشار 

 قسم التكامل اإلقليمي 
 

 السيد كريم خليل
 أمين سر اللجنة

 
 السيدة رشا سلمان

مكتب األمين التنفيذي
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 المرفق الثاني

 الوثائق قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/INF.1  مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.1 2 المؤقت والشروحجدول األعمال 

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.2 2 تنظيم األعمال

التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة السادسة عشرة 
 للجنة النقل

2 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة  
 في دورتها السادسة عشرة

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part I) (أ) 2

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل  
 اإلسكوا

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part II) (ب) 2

 متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل  
 بين الدول العربية

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part III) (ج) 2

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4 2 المنطقة العربيةالنقل واللوجستيات في 

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part I) (أ) 2 دور النقل في االتصال بسالسل القيمة العالمية 

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part II) (ج) 2 النقل البحري في المنطقة العربية 

دور النقل البري ضمن سالسل اللوجستيات المتعددة  
 األنماط

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part III) (د) 2

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part IV) (ه) 2 فوائد االنضمام: اتفاقات النقل الدولية 

النقل ضمن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 
3020 
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 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part I) (أ) 1 النقل وأهداف التنمية المستدامة 

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part II) (ج) 1 نتائج المؤتمر العالمي بشأن النقل المستدام 

اإلطار االستراتيجي واألنشطة المقترحة في مجال النقل 
 3021-3028واللوجستيات لفترة السنتين 
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