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 للجنة النقل ةعشرالثامنة الدورة منذ  ،آسيا )اإلسكوا(ذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي نف  
المعني بالتنمية والتكامل  3مجموعة من األنشطة المقررة في إطار البرنامج الفرعي  ،واللوجستيات

أوصت بها بعض األنشطة التي وكذلك  ،2019-2018اإلسكوا لفترة السنتين برنامج عمل االقتصادي من 
 التنميةتحقيق في واللوجستيات تعزيز دور النقل األنشطة على  هذهوركزت . ختام تلك الدورةاللجنة في 

تنفيذ وستشارية االخدمات تقديم الفنية والمواد إعداد البين  وتنوعت ،الدول العربية التكامل اإلقليمي بينو
 في مجال النقل واللوجستيات. فنيالتعاون الأنشطة 

خالل  واللوجستيات اإلسكوا في مجال النقلضطلعت بها اتتضمن هذه الوثيقة عرضاً لألنشطة التي و
لالطالع عليها  والدول األعضاء مدعوة .2018تشرين الثاني/نوفمبر  يناير حتىكانون الثاني/الفترة من 
 .المقترحاتوتقديم  إلبداء الرأي
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 ةـمقدم

في  2019-2018لفترة السنتين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( برنامج عمل  نتضم   -1
إلى تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق  راميةلجهود اإلسكوا ال لةمكم    مواضيع واللوجستياتمجال النقل 

"إتساس". وكان هذا النظام معروفاً في السابق باسم "اتسام"، قبل أن يتبد ل اسمه بعد توسيعه ليشمل كافة العربي 
ما بينها.  تسهيل النقل والتجارة بين بلدان المنطقة، تمهيداً لتحقيق التكامل اإلقليمي في هدف دعمبالدول العربية 

بشأن متابعة  (24-)د 279قرار اإلسكوا ب عمالً " سمتابعة تنفيذ مكونات نظام "إتساعلى األعضاء  دوللاعمل وت
 العربي.تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق 

المعني بالتنمية والتكامل  3ضمن البرنامج الفرعي  واللوجستيات بالنقلتندرج األنشطة المتعلقة و -2
تحقيق إلى . ويهدف هذا البرنامج بشكل عام 2019-2018إلسكوا لفترة السنتين ا عمل برنامجاالقتصادي من 

اقتصادية مستدامة وشاملة في إطار من التكامل مستوى معيشي الئق للجميع في الدول األعضاء، من خالل تنمية 
الفرعي  للبرنامج (ه)في إطار اإلنجاز المتوقع  واللوجستيات وتندرج اإلنجازات المتوقعة في مجال النقل .مياإلقلي

تحسين التنسيق اإلقليمي بين الدول األعضاء بالمتعلق و 2019-2018من برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  3
 .وتسهيل التجارةواللوجستيات  علق بالبنى األساسية العابرة للحدود، وال سيما في مجال النقلفي ما يت

ً و -3 سكوا بها اإلاضطلعت وتسهيل التجارة التي واللوجستيات  نشطة النقلألتتضمن هذه الوثيقة عرضا
الثامنة منذ اجتماع لجنة النقل في دورتها  أي ،2018نوفمبر لى تشرين الثاني/إكانون الثاني/يناير خالل الفترة من 

ً كما تتضمن عرض .2017 ديسمبر/ولكانون األ 21و 20يوَمي قدت في بيروت التي ع   عشرة اتُّخذ ا لم اً موجز ا
 .الثامنة عشرةالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها ب عمالً من تدابير 

 اإلسكوا عمل برنامج في المدرجة األنشطة تنفيذ في المحرز التقدم -أوالا 

 واللوجستيات النقل مجال في 2019-2018 السنتين لفترة

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

األمانة التنفيذية  افاةموب األعضاء الدول تقوم بأن ةبتوصية لجنة النقل خالل دورتها الثامنة عشر عمالً  -4
 كل إلى تذكير خطاب 2018 مايو/أيار في سكوااإل أرسلت فيها،التطورات الحاصلة في مجال النقل  عن بتقارير
 األمانة وتلقت. هاتفية واتصاالت إلكترونية برسائل الخطاب وأتبعتالمذكور  الموضوع بشأن األعضاء الدول

 تنفيذبيتعلق  ما في تطورات أي  حدوث  بعدمالتقارير  فادتأ. وفقط دول خمس من ثةمحد   وبيانات تقارير التنفيذية
 ."تساس"إ لمالمتكا النقل نظام مكونات

 الفنيةالمواد  -باء

  العربية المنطقة في والنقل التجارة تكاليف حول دراسة 
 (التحضير قيد)

في هذه  النقل مساهمةحول و العربية المنطقة في التجارة تكاليف حول دراسة بإعداد األمانة التنفيذية تقوم -5
 منطقةالمترتبة على ال والنقل التجارة لتكاليف ، هو األول من نوعه،تقدير تقديم لىإ الدراسةهذه  وتهدف. التكاليف

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/279xxiv_0.pdf
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 أثر تقييم في لمساهمةا ذلكالهدف من و. التكاليف لهذه المختلفة المكونات تحديدإلى و ،المنتجات مستوى على
 التطورات الدراسةهذه  تتناولكما . واإلقليمية الخارجيةتها تجارللمنطقة وعلى  لتنافسيةالقدرة ا علىذه التكاليف ه

 2019 عام مطلع فينَجز هذه الدراسة أن ت   المتوقع منو .بالنقل المرتبطة المستدامة التنمية أهدافتحقيق ب المتعلقة
 .العشرين دورتها فيواللوجستيات  النقل لجنة على عرضت  أن و

 العربية المنطقة في اللوجستيات أداء عن وثيقة 
)4E/ESCWA/C.5/2018/( 

  حدثأ لىستندةً إم ،العربية المنطقة في اللوجستيات أداء لتقييم ثيقةو األمانة التنفيذية تعد  أ -6
  الدولها في وأداء للوجستيات المختلفة المكونات بالتفصيل الورقة وتتناول. ذات الصلة الدولية المؤشرات

 التي االختالالت معالجة في والمساهمةفي هذا المجال  الضعف مكامن على الضوء تسليطوترمي إلى  ،العربية
  تحفيزثيقة الومن هذه  هدفوال. المنطقة في تهاتنافسيإلى تدن ي  وبالتالي اللوجستيات أداء يد  رتسفر عن ت

ركائز  همإحدى أ باعتبارها المنطقة في اللوجستيات كفاءة تعزيزتخاذ خطوات عملية لا على األعضاء الدول
 .العالمية التنافسية

 القطاع تحرير قضايا: البحري النقل عن وثيقة 
(E/ESCWA/C.5/2018/5) 

 والمؤشرات تنظيمه مالمح أهم وتستعرض التنظيمية، الناحية من البحري النقل قطاع الوثيقة هذه تتناول -7
 العربية الدول تطبيق ومدى البحري للنقل الشاملة التجارة تحرير اتفاقيات أهمإلى  وتشير بشأنه، المتوفرة الدولية

 وزيادة المنطقة في البحري النقل قطاع كفاءة تعزيز. ويندرج إعداد هذه الوثيقة ضمن الجهود الرامية إلى لها
 النظر إعادة على العربية الدول تحفيز إلى الوثيقة وترمي. اإلقليمي التكامل تحقيق في بدوره والنهوض تنافسيته

 النقل يواجهها التي المعوقات وتقييم لتحديد التنفيذية األمانة مع التفاعلتعزيز  وإلى البحري، قلالن سياسات في
 .المنطقة في البحري

 العربية المنطقة على وتأثيرها النقل قطاع يشهدها التي الكبرى تجاهاتاال عن وثيقة 
(E/ESCWA/30/4) 

 استراتيجيةصياغة رؤية ب لمتعلقا اإلسكوا لمشروع التحضيرية الدراساتضمن إطار الوثيقة هذه  تندرج -8
. هافيوالمستدامة  املةة الشيالتنم عزيزوالرامي إلى تفي المنطقة العربية  األنماطمتعدد المشتركة لتطوير النقل 

 واجتماعية واقتصادية جغرافي ة عوامل تأثيرتحت يشهدها قطاع النقل  التيالتغيير  اتجاهاتثيقة أهم الو وتستعرض
في  النقل مشهدما سيكون عليه  رسم في ةً،متداخل هذه العوامل،ستسهم شت ى. و وسياسي ة وتكنولوجي ة وتنظيمية
 رتغي  آثار و؛ الصيني ة والطريق الحزام مبادرةتتضمن هي و .2050و 2030عاَمي  بين الممتدة الفترةفي العالم 
د الشمالي المحيط عبر جديدة مالحية خطوط تحف ضرورةوما تمليه من  المناخ ومشروع القطار بسرعة  ؛المتجم 

 النفط عنالنظيفة والطاقة الشمسي ة كبديل  ةالطاقأنواع واستخدام  ؛ساعةفائقة تتجاوز األلف كيلومتر في ال
المواضيع  من ذلك وغير ؛ذاتي ة القيادةالوالمركبات  ؛والثورة الرقمي ة وما تقد مه من حلول تنظيمية للنقل ؛األحفوري

في هذا القطاع  مألوفة وغير جديدة تحدياتعلى احتماالت نشوء و المستقبلفي  تطور قطاع النقلرة على المؤث
 .ةالعربي المنطقة في

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800206.pdf
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ا ثاني  أنشطة التعاون الفني -ا

 العراق في الواحدة النافذة حول التدريبية العمل ورشة 

 نظام حول تدريبية عمل ورشة 2018 يناير/الثاني كانون 17و 16يوَمي  األمانة التنفيذية لإلسكوا نظمت -9
 طلب على بناءً  ،العراق في الخاص القطاعممثلين عن و الحكومية الجهات مختلف من لمسؤولين الواحدة النافذة
وتخل لها  ،الواحدة النافذة نظام وتشغيل إلنشاء ةالمختلف الجوانب الورشة تناولت وقد. العراقية النقل وزارة من

ً  عليها المتفق الممارسات همأو وخارجها العربية المنطقةفي  الناجحة التجارب بعض استعراض  هذا لتفعيل دوليا
 .الدولي المستوى على المتوفرة القانونية األدوات ذلك في بما ،النظام

  الشراكة حول لبنان في المتحدة لألمم دولي مركز إنشاء لمشروع الفني الدعم 
 البحرية المرافئ مجال في والخاص العام القطاعين بين

 كانون 19 في لبنان في للخصخصة األعلى المجلس تلقته من لطلب لإلسكوا التنفيذية األمانة استجابت -10
 بين الشراكةي عنى ب لبنان في المتحدة لألمم دولي مركز إنشاء لمشروع الفني الدعم لتقديم 2018 يناير/الثاني

 عدد إعداد طريق نع المجال هذا في خبرتها التنفيذية األمانةقد مت و. المرافئ مجال في والخاص العام القطاعين
ً  لتعاونا يزال الو. التنسيقية االجتماعات في مناقشتها تمت التي الوثائق من  .المشروع هذا إطار في قائما

  الدولية االتفاقيات إلى االنضمام أولويات حول عمل ورشة 
 مانع   في النقل مجال في

 للنقل الدولي واالتحاد ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنةإلى جانب  ،لإلسكوا التنفيذية األمانة شاركت -11
 للوجستيات مانع   مركز مقر في يةمانع  ال حكومةلل التابعة القابضة أسياد شركة نظمتها عمل ورشة في ،الطرقي

 واالقتصاد النقل وزارات فيرفيعو المستوى  نومسؤول الورشة وحضر. 2018 مايو/أيار 1 في ،مسقط في
 واللوجستيات النقل تمجاال في الدولية االتفاقيات أهم الورشةالمشاركون في  واستعرض .سلطنةال في والمالية
 .إليها مانع   انضمام ومزايا ،المرور وسالمة

 المتوسط حوض دول في السككي النقل حول إقليمية عمل ورشة في المشاركة 

 ليوبليانا في األوروبي االتحاد مهانظ   السككي النقل حول عمل ورشة في لإلسكوا التنفيذية األمانة شاركت -12
 بلدانعدد من  في السككي النقل بتطوير تعل قت مواضيعالورشة  هذه تناولتو .2018 أبريل/نيسان في )سلوفينيا(

والسب ل  الحديدية السكك تطوير مشاريع تمويلمن هذه المواضيع و. عربيةبلدان  نهامن بي ،المتوسط حوض
 تعلقوي األوروبي االستثمار بنك يفرضه ماهذه المعايير  ومن .تمويلال على الحصول ومعايير، لذلك المتاحة
 في لإلسكوا التنفيذية األمانة وقدمت. القطاع هذا فيغير مألوف  مرأوهو  ،الحديدية السكك مشاريعفي  بالربحية
 المنطقة فيمن نظام النقل  السككي النقل ومكونَ  ،المنطقة في الحديدية السكك قطاعَ تناولت فيها  مداخلةً  الورشة
 مواضيع أخرى.و ،العربية
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 للنقل مشروع وثيقة صياغة 

 ألمريكا االقتصادية واللجنة ألوروبا االقتصادية اللجنة، إلى جانب األمانة التنفيذية لإلسكوا شاركت -13
 تقديم لىإ يهدفو تنميةلل المتحدة األممحساب  من لممو   مشروع وثيقة صياغة في ،الكاريبيالبحر و الالتينية
 نقللل سياسات وتنفيذ وضع على قدراتها تعزيزمن أجل  ،الثالثهذه اللجان  مناطق في الدول من لعدد المساعدة

 ؛الدراسات إجراءمنها  ،األنشطة من اً عدد المشروعضمن ويت. المستدامة التنمية أهداف تحقيق في تساهم مستدامال
 اجتماعات وتنظيم؛ النقلب المتعلقة الوطنيةبيانات لا تحليلو ؛المستهدفة البلدان في للمسؤولين عمل اتورش وتنظيم

ت و ،المشروع على الموافقة وتمت. أنشطة أخرىو ؛دوليين وخبراء النقل بسياسات المعنيين بين تحاورية أ ق ر 
 كرابط الهام الجغرافي لموقعه ظراً ن عالمشرو من لالستفادة األردنالتنفيذية األمانة اختارت و ،تمويلهمصادر 

 .2019 عامفي  المشروع تنفيذ يبدأ أن المتوقع منو. العربية البلدان من عدد بين

 العربية المنطقة في الحيوي الربط محاور حول التشاوري االجتماع 

ً اجتماع التنفيذية لإلسكوااألمانة  نظ مت معه، وبالتنسيق للتنمية اإلسالمي البنك من بدعم -14 ً تشاوري ا ً إقليمي ا  ا
 بمشاركة االجتماع قدع   وقد. العربية المنطقة في الحيوي طالرب محاورحول  2018 أبريل/نيسان 23 في بيروت في

 المتحدة األمم ولجنة ،العربي المغرب واتحاد ،الخليجي التعاون ومجلس ،العربية الدول جامعة من خبراء
 الدولي واالتحاد البري، للنقل العربي واالتحاد ،ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم ولجنة ،ألوروبا االقتصادية

 الدولية الجهات ممثلي من آخر وعدد ،البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية واألكاديمية الطرقي، للنقل
بشأن  للحوار فرصة االجتماع وشك ل. عربية حكومية جهاتعن  نيوممثل ،نيسابق ووزراء ،المعنية واإلقليمية
 القضايا منو. واألمنية واالقتصادية السياسية التحديات من الرغم على اإلقليمي طبالر لتعزيز فعالية األكثر الطرق

 إضافة المتجددة، والطاقات والكهرباء اللوجستية والخدمات النقل مجاالت في الربط فرصالتي تناولها االجتماع 
 .الشاملة لتنميةا تحقيقل محسنة ممرات باعتبارها الشبكات هذه تكامل إلى

 متوسطية-األورو البلدان في المرورية السالمة بيانات حول اإلقليمية العمل ورشة 

ت في إطار مظ  ن  حول بيانات الس المة المروري ة  إقليمية عمل ورشة في لإلسكوا التنفيذية األمانة شاركت -15
. وجرى في ورشة 2018 مايو/ارأي 10و 8 في الفترة بين ،أثينا في المشروع األورومتوس طي لدعم قطاع الن قل

 المستوى على المرورية لسالمةالمتعلقة با موثوقةال بياناتال وتنسيق مواءمة فيك التجارب شار  تالعمل هذه 
 البحر حوض بلدانفي مجموعة من  والصحة والداخلية النقل وزارات نع نوممثل الورشة في وشارك. اإلقليمي
نت المتوسط األبيض  التنفيذية ألمانةاقدمت و. والمغرب مصرو فلسطين ودولة الجزائرو تونسو األردن تضم 
ً عن  لإلسكوا  عربي مرصد إنشاء أهميةأشارت إلى و ،العربية المنطقة في المرورية والسالمة النقلعرضا
 لرسم إليها واالستناد هاوتحليل هاوعرض لمرورحوادث اب المتعلقة البيانات جمع طرق لتنسيق المرورية للسالمة
 .ومتابعتها العمل وخطط االستراتيجيات وصياغة العربية البلدان في المرور سالمة تحسين سياسات

 المرورية للسالمة االئتماني المتحدة األمم صندوق تأسيس في المشاركة 

 المرورية للسالمة االئتماني المتحدة األمم صندوق تأسيسة نشطأ في إلسكوالاألمانة التنفيذية  شاركت -16
ً افت تح  الذي  بلدان لتمثيل لبنان اختيار تم وقد. 2018 أبريل/نيسان 12 في نيويورك في المتحدة األمم مقر في رسميا

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 . 2018 أغسطس/آب 9 في جنيف في هل اجتماعأول  عقد الذيو ،للصندوق االستشاري المجلس في منطقةال
 اإلسكوا تخبنت  ا ،2018 أغسطس/آب 10 في جنيف في المنعقد ،للصندوق القيادية للجنة األول االجتماع وفي

ع .سنتين لمدة التوجيهية اللجنة لرئاسة  مشاريع اقتراح في هامع تعاونال على األعضاء دولَ الالتنفيذية  األمانة وتشج 
 .لصندوقل الالزم تمويلال تقديم خالل من ،وإدارتها المرورية السالمة لتحسين

  األولي ة للوثيقة الداخلية المراجعة في الدولي البنك مع التعاون 
 لبنان شمال في واللوجستيات النقل مشاريع حول

بشأن  الدولي البنك أعدها التي األولية للوثيقة الداخلية المراجعة فيإلسكوا لاألمانة التنفيذية  ساهمت -17
 . لبنان في التحتية للبنى االستثماري الوطني البرنامج إطار ضمن لبنان، شمال في النقل ممرات تطوير
 شمال منطقة في التنمية تحفيز في النقل مشاريع دورالضوء على األمانة التنفيذية سل طت  ،المراجعة هذهوفي 
 المتكامل والتأهيل السككي الربطن طريق ع ،المجاورة البلدان مع اإلقليمي التكامل تحسين خالل من سيما ال ،لبنان
ز أن. ومن شأن ذلك اعمله ظروف وتحسين الحدودية للمنافذ  المواد لتجميع متمي ز إقليمي كمركز لبنان دور يعز 
 ،اللوجستي ة والعمليات التصنيعفي  المضافة قيمتها وزيادة ،المجاورة البلدان من ةالزراعي والحاصالت األولي ة
 .تسويقية ومهارات مالي ة خبرات من لبنان يملكه مما باالستفادة تصديرها إعادة ثم ومن

  بيروت في يوسف القديس جامعة مع للتعاون تفاهم مذكرة توقيع 
 المرورية السالمة إدارة في ريستجماال برنامج بشأن

. 2012 عام بيروت في يوسف القديس جامعة في المرورية السالمة إدارةفي  ريستجماالبرنامج  است حدث -18
 في  تم العربية، البلدان في المرورية السالمة إدارة في متخصصين إعداد في برنامجال هذا أهميةإلى  ونظراً 

 الوعيمستوى  فعلتعاون من أجل رل يوسف القديس وجامعة اإلسكوا بين تفاهم مذكرة توقيع 2018 أغسطس/آب 6
 .العربية المنطقة فيورصدها  المرورية لسالمةمجالَي تحقيق ا في الوطنية القدرات وبناء المرورية السالمة بقضايا

ا   تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات  -ثالثا
 في دورتها الثامنة عشرة

 بعضها ،التوصيات من مجموعة عشرة الثامنة تهادور عمالأ ختام في واللوجستيات النقل لجنة أصدرت -19
ً  القسم هذا تضمنيو. األعضاء للدول موجه خراآل والبعض سكوامانة التنفيذية لإللأل هموج   موجزاً  عرضا
 .التوصيات تلك نأبش تنفيذه تم لما

 الموجهة لألمانة التنفيذيةالتوصيات  -ألف

 التوصية

االستمرار في متابعة المستجدات االستراتيجية والتكنولوجية في قطاع النقل، مثل مبادرة الحزام 
االستفادة منها والتكيُّف والطريق، ودراسة آثارها على الدول العربية وتقديم التوصيات لهذه الدول حول كيفية 

 .معها لتعزيز دور النقل في التنمية للمنطقة العربية
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 التنفيذ

األعضاء  الدولتشارَكها مع المستجدات المختلفة في قطاع النقل و سكوا متابعةَ األمانة التنفيذية لإلتواصل 
المستجدات وأثرها أهم حول من التقارير  مجموعةً األمانة التنفيذية  أعدت ،لشأنوفي هذا ا. وسائل مختلفة عبر

 ً ً  على قطاع النقل عموما  اللجنةأعمال خالل ذه التقارير ه بعضستعرض سوف ي  و. والمنطقة العربية خصوصا
 .في دورتها التاسعة عشرة

 التوصية

بط المشاركة في الفعاليات اإلقليمية التي تنظمها بعض الدول، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا التي ترت
 .ببرنامج عملها، وتقديم الدعم والمشورة للدول األعضاء في هذا اإلطار

 التنفيذ

 وتشارك في الفعاليات اإلقليمية عند تلقيها دعوة للمشاركة ،المستجدات بشكل مستمراألمانة التنفيذية تتابع 
خالل األمانة التنفيذية عدد من الفعاليات التي شاركت فيها  ىلإتقرير لهذا ا شيروي .وبحسب اإلمكانات المتاحة فيها

 .2018نوفمبر تشرين الثاني/لى إيناير كانون الثاني/الفترة من 

 التوصية

 .دعم اللجان الوطنية والفنية المعنية بتسهيل النقل والتجارة في الدول األعضاء لتعزيز قدراتها وآليات عملها

 التنفيذ

 ،ما يتعلق باللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة األعضاء فيللدول م الدعم يتقد ةاألمانة التنفيذيتواصل 
بتنظيم ورشة عمل تدريبية حول نظام النافذة الواحدة اإلسكوا قامت  ،وفي هذا اإلطار .ورود طلبات لذلكلدى 

لجنة تسهيل في هم أعضاء من بين ،من مختلف جهات القطاع العام والخاصخبراء شارك فيها  ،لجمهورية العراق
 وتفعيل نظام النافذة الواحدة.وإنشاء تسهيل التجارة  موضوع جوانبعدداً من تناولت الورشة والنقل والتجارة. 

 التوصية

تيسير فهم االتفاقات الدولية المتعلقة بالنقل وتسهيل التجارة وتقييمها، إلبراز الفوائد المتوخاة منها ومساعدة 
إليها إذا ما رغبت في ذلك؛ وتكثيف أنشطة التعاون الفني للدول األعضاء لتعزيز قدراتها  الدول في االنضمام

 .على تنفيذ متطلبات تسهيل التجارة وتعزيز دور النقل في التنمية بحسب اإلمكانيات المتاحة

 التنفيذ

الشأن في في هذا  بتلبية طلبات المساعدة الفنية التي وردتها من الدول األعضاءاألمانة التنفيذية قامت 
 .منذ الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستياتأي طلبات جديدة للمساعدة الفنية  ولم تتلق   ،السنوات السابقة
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 التوصية

القرار بأهمية  صانعيدعم جهود التكامل اإلقليمي في مجال النقل بين الدول العربية وتوسيع المعرفة بين 
 .كالتكامل والفرص المتاحة لذل

 التنفيذ

تعزيز التكامل اإلقليمي بين  لمساهمة فيدخر جهداً لتال هذا الجانب أهمية كبيرة واألمانة التنفيذية تولي 
ً اجتماعاإلسكوا نظمت الصدد، صياغة رؤى جديدة للتكامل اإلقليمي. وفي هذا والعربية  البلدان ً تشاوري ا ً إقليمي ا  ا
. وهدف هذا االجتماع إلى 2018نيسان/أبريل  23في بيروت في  ط الحيوي في المنطقة العربيةمحاور الربحول 

في مجاالت المتاحة لذلك فرص الالعربية و البلدانبط اإلقليمي بين ارتاألكثر فعالية لتعزيز الس بل الفي بحث لا
ل هذه الشبكات باعتبارها تكام  ة ضروركما بحث في النقل والخدمات اللوجستية والكهرباء والطاقات المتجددة، 

 .ممرات محسنة للتنمية الشاملة

 التوصية

والتنسيق مع هذه الدول متابعة المؤتمرات والقرارات الدولية حول النقل وتداعياتها على الدول العربية، 
المشورة الستمرار في تقديم واتوحيد المواقف من المخرجات والتوصيات الصادرة عن مثل هذه المؤتمرات، بشأن 

 .الفنية بشأن البيانات وااللتزامات التي تصدر عن هذه المؤتمرات

 التنفيذ

العربية  البلدانالمتوقعة على ثارها آمتابعة المؤتمرات والقرارات الدولية ودراسة األمانة التنفيذية تواصل 
 العربية. بين الدولفي ما مواقف موحدة تجاهها إلى وصل توالعمل على تنسيق الجهود الوطنية لل

 التوصية

االستمرار في متابعة أحدث التطورات اإلقليمية والعالمية في مجال النقل وسالسل القيمة العالمية وتقديم 
مقترحات عملية للدول األعضاء في هذا الشأن، من خالل العمل على إعداد دليل سياسات عملي يساعد الدول 

 .ستفادة منها، عبر اللوجستيات الالزمة لذلكعلى االندماج بسالسل القيمة العالمية وتعظيم اال

 التنفيذ

في أكبر  قعم  تلدراسته بمشروع إعداد لى إوتسعى  ،لهذا الموضوع أهمية خاصةتولي األمانة التنفيذية 
 األعوام القادمة.

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 التوصية

نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية والسعي لدى مؤسسات التمويل  إعداد البدء في تنفيذ مشروع
 .لذلكاإلقليمية والدولية لتعبئة الموارد الالزمة 

 التنفيذ

 للمشروع.تمويل جزئي تعه دا بتقديم  ، وقدتم عرض الموضوع على البنك اإلسالمي للتنمية والبنك الدولي
 ل على تمويل من جهات أخرى.السعي للحصووتواصل األمانة التنفيذية 

 التوصية

إيالء اهتمام خاص لدولة فلسطين بما لها من وضعية خاصة باعتبارها دولة تحت االحتالل، في تقديم 
الدعم الفني وإعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء المناطق اللوجستية، وفي عملية االنضمام إلى المنظمات الدولية 

الواقع الفلسطيني، وعقد حلقات تدريبية حول تيسير التجارة بين الجهات ذات  واتفاقات النقل التي تتناسب مع
 .العالقة لتوحيد وتبسيط اإلجراءات

 التنفيذ

النقل األوروبي  مشروعويتم التنسيق مع الشركاء الدوليين لإلسكوا، مثل االتحاد الدولي للنقل الطرقي 
دعم ت  اتفاقيات النقل. والمتعلقة بات العمل التدريبية فلسطين إلى جميع ورش دولة للتأكد من دعوة ،يالمتوسط

 فلسطين لجميع اتفاقيات النقل ذات الصلة.دولة طلبات انضمام 

 التوصية

تنظيم ورشة عمل إقليمية مخصصة للسالمة المرورية في الدول العربية للبحث على نحو معمق في واقع 
مم المتحدة للسالمة المرورية، وأهداف التنمية المستدامة السالمة المرورية، وتحديات تحقيق أهداف عقد عمل األ

ومقاصدها المتعلقة بالسالمة المرورية، ال سيما بشأن البيانات وسلوك المستعملين ومواصفات السالمة في مركبات 
 .االنقل وتجهيزاته

 التنفيذ

فعاليات خالل لى الطرق المبعوث الخاص لألمين العام المعني بالسالمة عنظم هذه الورشة بالشراكة مع ت  
 .عشرة تاسعةفي دورتها ال واللوجستيات النقل لجنة

 ةالتوصي

االستمرار في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال النقل واللوجستيات، 
 .وتوسيع هذه الشراكات تعزيزاً للعمل التكاملي لتحقيق االستفادة المثلى للدول األعضاء



E/ESCWA/C.5/2018/3(Part I) 

 
-11- 
 

 

 التنفيذ

ق يحقلتجهداً ال تألو و ،في مجال النقل واللوجستياتلجهودها تقدير الدول األعضاء األمانة التنفيذية ن تثم  
تعزيز الشراكات الفنية مع المنظمات والهيئات إطار عملها المتواصل على في و. في هذا الصدد تطلعات المنطقة
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة القديس يوسف عن طريق منها  ،سكوا شراكات جديدةاإل، أبرمت الدولية واإلقليمية

القائمة تفعيل الشراكات اإلسكوا كذلك تواصل و. إدارة السالمة المروريةللتعاون في مجال تعزيز في بيروت 
والبنك  ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وروبي المتوسطيومشروع النقل األ ،االتحاد الدولي للنقل الطرقيمع بالفعل 

 .منظمات أخرىو ،كاديميةوساط األواأل ،دوليال

 األعضاء إلى الدولالتوصيات الموجهة  -باء

 التوصية

حث الدول األعضاء على االستفادة مما تقدمه اإلسكوا من توصيات حول تأثير التطورات الكبرى في 
اع النقل واللوجستيات قطأداء قطاع النقل والعمل على متابعة هذه التطورات بشكل دوري بما يمكنها من تطوير 

 في التنمية.

 التنفيذ

 منذ الدورة الثامنة عشرة للجنة ة من الدول األعضاء أي طلب للمساعدة الفنياألمانة التنفيذية لم تتلق 
 النقل واللوجستيات.

 التوصية

متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل واللوجستيات على المستوى الوطني وطلب 
 .في هذا المجال بحسب الحاجةاألمانة التنفيذية لإلسكوا المساعدة من 

 التنفيذ

 .اثناء تقديم مداخالتهأفي هذا المجال المحَرز لى التقدم إمطلوب من الدول األعضاء التطرق 

 التوصية

المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية المنعقدة في مجال النقل واللوجستيات، والتنسيق مع 
 .األمانة التنفيذية لإلسكوا في هذا المجال
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 التنفيذ

 .مداخالتهاتقديم أثناء ذلك مطلوب من الدول األعضاء التطرق ل

 التوصية

كانون  1لحاصلة في مجال النقل في كل دولة في الفترة من بتقرير عن التطورات ااألمانة التنفيذية موافاة 
، لتتمكن من إعداد 2018حزيران/يونيو  30، في موعد أقصاه 2018حزيران/يونيو  15إلى  2016الثاني/يناير 

 .تقريرها الشامل وعرضه على الموقع اإللكتروني للجنة بهدف تسهيل اطالع الدول األعضاء عليه

 التنفيذ

األمانة اليمن بموافاة و والمملكة العربية السعودية مان ودولة فلسطينع  والعراق وسودان المن ل ك تكرم
ً تقارير عن التطورات الحاصلة في قطاع النقل عمومبالتنفيذية   .ا

 التوصيات

التعاطي اإليجابي مع الجهات المسؤولة عن إعداد المؤشرات الدولية لكفاءة اللوجستيات الصادرة عن 
ما يتعلق برصد التطورات الحاصلة  خصوصاً في ،الدولية، بهدف التأكد من أن ما ينشر مطابق للواقعالمؤسسات 

 .وعكسها في المؤشر، وكذلك أن المنهجيات المستخدمة تعكس واقع الدول العربية

سية لما لذلك من آثار كبيرة متوخاة على تكاليف التجارة والتناف ،العمل على تنفيذ تدابير تسهيل التجارة
 ً  .والتنمية عموما

أن ذلك يصب في ذا ما رأت الدولة إاالستمرار في دراسة إمكانية االنضمام إلى اتفاقيات النقل الدولية، 
 .وطنيةمصلحتها ال

لعمل على تحقيق التكامل بين خطط تنمية التجارة وخطط تنمية أنظمة النقل، لالرتباط الوثيق بين ا
 .لوطنية في هذا اإلطارالقطاعين، وتفعيل آليات التنسيق ا

 .المؤسسات التعليمية في قطاع النقل الموجودة في المنطقة العربية المتوفرة فياالستفادة من الفرص 

 التنفيذ

تقديم مداخالتها خالل أثناء في ذلك رغبت إذا ما مطلوب من الدول األعضاء التطرق لهذه المواضيع 
 .النقل واللوجستيات في دورتها التاسعة عشرة لجنةأعمال 

----- 
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