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المحتويات

مقدمة•

كوا التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلس•

في مجال النقل واللوجستيات2019-2018لفترة السنتين 

التعاون الفنيأنشطة •

دورتها تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات في•

الثامنة عشرة 
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(كوااإلس)آسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةعملبرنامج▪

2019-2018السنتينلفترة

واللوجستياتبالنقلالمتعلقةاألنشطة▪

بهاقامتالتيالتجارةوتسهيلواللوجستياتالنقلألنشطةعرض▪

نوفمبر/نيالثاتشرينالىيناير/الثانيكانونمنالفترةخاللاالسكوا

2018

مقدمة 
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ات محاور عمل االسكوا في مجال النقل واللوجستي

بناء التوافق 

العمل المعياري
الخدمات 
االستشارية

:ينقسم عمل االسكوا إلى المحاور األساسية التالية
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انشطة االسكوا في مجال النقل واللوجستيات 

:أنواع4تنقسم أنشطة االسكوا إلى 

التعاون 
الفني 

تقارير 
المتابعة

المواد 
الفنية

التعاون 
مع 

المنظمات 
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رجة في التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المد: أوالا 

-2018لفترة السنتين برنامج عمل اإلسكوا

في مجال النقل واللوجستيات2019
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واالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسك: أوال

في مجال النقل واللوجستيات2019-2018لفترة السنتين 

رقالمشفيالمتكاملالنقلنظاممكوناتتنفيذمتابعة-ألف•

"إتساس"العربي
ضاءاألعالدولتقومبأنعشرةالثامنةدورتهاخاللالنقللجنةبتوصيةعمال

فيها،قلالنمجالفيالحاصلةالتطوراتعنبتقاريرالتنفيذيةاألمانةبموافاة

بشأناألعضاءالدولكلإلىتذكيرخطاب2018مايو/أيارفياإلسكواأرسلت

وتلقت.ةهاتفيواتصاالتإلكترونيةبرسائلالخطابوأتبعتالمذكورالموضوع

بعدمتقاريرالوأفادت.فقطدولخمسمنمحّدثةوبياناتتقاريرالتنفيذيةاألمانة

"اسإتس"المتكاملالنقلنظاممكوناتبتنفيذيتعلقمافيتطورأيحدوث
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التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل : أوال

في مجال النقل واللوجستيات2019-2018اإلسكوا لفترة السنتين 

:الفنيةالمواد-باء•

oالعربيةالمنطقةفيوالنقلالتجارةتكاليف

oالقطاعتحريرقضايا:البحريالنقل

oالعربيةالمنطقةفياللوجستياتأداء

oلعربيةاالمنطقةعلىوتأثيرهاالنقلقطاعيشهدهاالتيالكبرىاالتجاهات
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ا  أنشطة التعاون الفني: ثانيا
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العراقفيالواحدةالنافذةحولالتدريبيةالعملورشة1.

لشراكةاحوللبنانفيالمتحدةلألممدوليمركزإنشاءلمشروعالفنيالدعم2.

البحريةالمرافئمجالفيوالخاصالعامالقطاعينبين

نقلالمجالفيالدوليةاالتفاقياتإلىاالنضمامأولوياتحولعملورشة3.

عمانسلطنةفي

حوضدولفيالسككيالنقلحولإقليميةعملورشةفيالمشاركة4.

المتوسط

للنقلتنميةحسابمشروعوثيقةصياغة5.

العربيةالمنطقةفيالحيويالربطمحاورحولالتشاورياالجتماع6.

ا  أنشطة التعاون الفني: ثانيا



Page 11

(تابع)أنشطة التعاون الفني : ثانيا

البلدانفيالمروريةالسالمةبياناتحولاإلقليميةالعملورشة.7

األورومتوسطية

ريةالمروللسالمةاالئتمانيالمتحدةاألممصندوقتأسيسفيالمشاركة.8

النقلمشاريعلاألوليّةللوثيقةالداخليةالمراجعةفيالدوليالبنكمعالتعاون.9

لبنانلشمالواللوجستيات

شأنببيروتفييوسفالقديسجامعةمعللتعاونتفاهممذكرةتوقيع.10

المروريةالسالمةإدارةفيستيرجالمابرنامج

الرابعالواحدةالنافذةمؤتمرفيالمشاركة.11

الطرقيللنقلالدوليلالتحادالعالميالمؤتمرفيالمشاركة.12

المروريةالسالمةحولاليسوعيةالجامعةمؤتمرفيالمشاركة.13
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ا  النقل تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة: ثالثا

واللوجستيات في دورتها الثامنة عشرة



Page 13

ا  يات تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجست-ثالثا

في دورتها الثامنة عشرة

التنفيذيةلألمانةالموجهةالتوصيات(أ)
:النقلقطاعفيوالتكنولوجيةاالستراتيجيةالمستجداتمتابعةفياالستمرار•

oألعضاءاالدولمعوتشارَكهاالنقلقطاعفيالمختلفةالمستجداتمتابعةاإلسكواتواصل

والمنطقةعموماالنقلقطاععلىوأثرهاالمستجداتأهمحولالتقاريرمنمجموعةعبر

ا العربية .خصوصا

للدولةوالمشورالدعموتقديمالدولبعضتنظمهاالتياإلقليميةالفعالياتفيالمشاركة•

:اإلطارهذافياألعضاء

oمنالفترةخاللالتنفيذيةاألمانةفيهاشاركتالتيالفعالياتمنعددإلىالتقريرهذايشير

.2018نوفمبر/الثانيتشرينإلىيناير/الثانيكانون

قدراتهاتعزيزلاألعضاءالدولفيوالتجارةالنقلبتسهيلالمعنيةوالفنيةالوطنيةاللجاندعم•

:عملهاوآليات

oالعراقلجمهوريةالواحدةالنافذةنظامحولتدريبيةعملورشةبتنظيماإلسكواقامت،

لجنةفيأعضاءبينهممنوالخاص،العامالقطاعجهاتمختلفمنخبراءفيهاشارك

فعيلوتوإنشاءالتجارةتسهيلجوانبمنعدداا الورشةوتناولت.والتجارةالنقلتسهيل

.الواحدةالنافذةنظام
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التنفيذيةلألمانةالموجهةالتوصيات(أ)
:وتقييمهاالتجارةوتسهيلبالنقلالمتعلقةالدوليةاالتفاقاتفهمتيسير•

oالنقلللجنةعشرةالثامنةالدورةمنذالفنيةللمساعدةجديدةطلباتأياالسكواتتلقلم

واللوجستيات

صانعيدىلالمعرفةوتوسيعالعربيةالدولبينالنقلمجالفياإلقليميالتكاملجهوددعم•

:لذلكالمتاحةوالفرصالتكاملبأهميةالقرار

oفييةالعربالمنطقةفيالحيويالربطمحاورحولإقليميتشاورياجتماعاإلسكوانظمت

فعاليةاألكثرالسبلفيالبحثإلىاالجتماعهذاوهدف.2018أبريل/نيسان23فيبيروت

والخدماتقلالنمجاالتفيلذلكالمتاحةوالفرصالعربيةالبلدانبيناإلقليميالترابطلتعزيز

تبارهاباعالشبكاتهذهتكاملضرورةفيبحثكماالمتجددة،والطاقاتوالكهرباءاللوجستية

.الشاملةللتنميةمحسنةممرات

:العربيةالدولعلىوتداعياتهاالنقلحولالدوليةوالقراراتالمؤتمراتمتابعة•

oبلدانالعلىالمتوقعةآثارهاودراسةالدوليةوالقراراتالمؤتمراتمتابعةاالسكواتواصل

ينبمافيتجاههاموحدةمواقفإلىللتوصلالوطنيةالجهودتنسيقعلىوالعملالعربية

.العربيةالدول

ا  جستيات تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللو-ثالثا

(تابع)في دورتها الثامنة عشرة 
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ا  جستيات تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللو-ثالثا

(تابع)في دورتها الثامنة عشرة 

التنفيذيةلألمانةالموجهةالتوصيات(أ)
وتقديمالعالميةالقيمةوسالسلالنقلمجالفيوالعالميةاإلقليميةالتطوراتأحدثمتابعة•

:الشأنهذافياألعضاءللدولعمليةمقترحات

oكبرأبتعمقلدراستهمشروعإعدادإلىوتسعىالموضوع،لهذاخاصةأهميةاالسكواتولي

.القادمةاألعوامفي

لدىوالسعيالعربيةالمنطقةفياألنماطمتعددنقلنظامإعدادمشروعتنفيذفيالبدء•

:لذلكالالزمةالمواردلتعبئةوالدوليةاإلقليميةالتمويلمؤسسات

oتمويلبتقديمتعهداوقدالدولي،والبنكللتنميةاإلسالميالبنكعلىالموضوععرضتم

.أخرىجهاتمنتمويلعلىللحصولالسعياالسكواوتواصلللمشروعجزئي

:الفنيالدعمتقديمفيفلسطينلدولةخاصاهتمامإيالء•

oالنقلشروعومالطرقيللنقلالدولياالتحادمثللإلسكوا،الدوليينالشركاءمعالتنسيقيتم

لمتعلقةاالتدريبيةالعملورشاتجميعإلىفلسطيندولةدعوةمنللتأكدالمتوسطي،األوروبي

.لةالصذاتالنقلاتفاقياتلجميعفلسطيندولةانضمامطلباتوتدعم.النقلباتفاقيات
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ا  تيات في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجس-ثالثا

(تابع)دورتها الثامنة عشرة 

:التنفيذيةلألمانةالموجهةالتوصيات(أ)

:العربيةالدولفيالمروريةللسالمةمخصصةإقليميةعملورشةتنظيم•

oطرقالعلىبالسالمةالمعنيالعاملألمينالخاصالمبعوثمعبالشراكةالورشةهذهتنظم

.عشرةالتاسعةدورتهافيواللوجستياتالنقللجنةفعالياتخالل

لالنقمجالفيالعاملةواإلقليميةالدوليةالمنظماتمعالشراكاتبناءفياالستمرار•

للدوللمثلىااالستفادةلتحقيقالتكامليللعملتعزيزا  الشراكاتهذهوتوسيعواللوجستيات،

:األعضاء

oالقديسجامعةمعتفاهممذكرةتوقيعطريقعنمنهاجديدة،شراكاتاإلسكواأبرمت

ذلككاإلسكواوتواصل.المروريةالسالمةإدارةتعزيزمجالفيللتعاونبيروتفييوسف

روبياألوالنقلومشروعالطرقي،للنقلالدولياالتحادمعبالفعلالقائمةالشراكاتتفعيل

.رىأخومنظماتاألكاديمية،واألوساطالدولي،والبنكللتنمية،اإلسالميوالبنكالمتوسطي،
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ا  جستيات تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللو-ثالثا

(تابع)في دورتها الثامنة عشرة 

األعضاءالدولإلىالموجهةالتوصيات(ب)

تأثيرحولتوصياتمناإلسكواتقدمهممااالستفادةعلىاألعضاءالدولحث•

بمايدوربشكلالتطوراتهذهمتابعةعلىوالعملالنقلقطاعفيالكبرىالتطورات

أيالتنفيذيةاألمانةتتلقّ لم:التنميةفيواللوجستياتالنقلقطاعأداءتطويرمنيمكنها

النقلللجنةعشرةالثامنةالدورةمنذاألعضاءالدولمنالفنيةللمساعدةطلب

.واللوجستيات

المستوىلىعواللوجستياتبالنقلالصلةذاتالمستدامةالتنميةأهدافتنفيذمتابعة•

تقديماءأثنالمجالهذافيالمحَرزالتقدمإلىالتطرقاألعضاءالدولمنمطلوب:الوطني

مداخالتها

النقلمجالفيالمنعقدةالدوليةوالمحافلالمؤتمراتفيالفعالةالمشاركة•

الدولمنمطلوب:المجالهذافيلإلسكواالتنفيذيةاألمانةمعوالتنسيقواللوجستيات،

مداخالتهاتقديمأثناءلذلكالتطرقاألعضاء
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ا  جستيات تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللو-ثالثا

(تابع)في دورتها الثامنة عشرة 

األعضاءالدولإلىالموجهةالتوصيات(ب)

فيدولةلكفيالنقلمجالفيالحاصلةالتطوراتعنبتقريرالتنفيذيةاألمانةموافاة•

أقصاهموعدفي،2018يونيو/حزيران15إلى2016يناير/الثانيكانون1منالفترة

ةوالمملكفلسطينودولةوعمانوالعراقالسودانمنكلتكرم:2018يونيو/حزيران30

قطاعفياصلةالحالتطوراتعنبتقاريرالتنفيذيةاألمانةبموافاةواليمنالسعوديةالعربية

النقل

ستياتاللوجلكفاءةالدوليةالمؤشراتإعدادعنالمسؤولةالجهاتمعاإليجابيالتعاطي•

فيستمراراالوالتجارة،تسهيلتدابيرتنفيذعلىوالعملالدولية،المؤسساتعنالصادرة

خططبينلالتكامتحقيقعلىوالعملالدولية،النقلاتفاقياتإلىاالنضمامإمكانيةدراسة

مؤسساتالفيالمتوفرةالفرصمنواالستفادةالنقل،أنظمةتنميةوخططالتجارةتنمية

التطرقاءاألعضالدولمنمطلوب:العربيةالمنطقةفيالموجودةالنقلقطاعفيالتعليمية

مداخالتهاتقديمأثناءالمواضيعلهذه




