
16-00341  

E األمم المتحدة  
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/6 
23 December 2016 
ORIGINAL: ARABIC 

  
  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

  
  واللوجستیات نقللجنة ال
  عشرة السابعةالدورة 

  2017ینایر /كانون الثاني 24-23القاھرة، 
  

  من جدول األعمال المؤقت 7البند 
  
  
  
  
  
  

  واألنشطة المقترحة في مجال النقل واللوجستیاتاإلطار االستراتیجي 
  2019-2018 لفترة السنتین

  
  زـموج

  
، في دورتھا التاسعة والعشرین التي االجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)اللجنة االقتصادیة و اعتمدت  

لفترة السنتین ، اإلطار االستراتیجي لعملھا 2016كانون األول/دیسمبر  15إلى  13عقدت في الدوحة من 
  .، الذي یشمل استراتیجیة برامجھا الفرعیة السبعة2018-2019

  
المعني بالتنمیة والتكامل االقتصادي، من  3ھذه الوثیقة الجزء المتعلق بالبرنامج الفرعي وتتضمن  

ومؤشرات  ،واإلنجازات المتوقعة ،.  وتعرض الھدف2019-2018اإلطار االستراتیجي لإلسكوا لفترة السنتین 
الذي یشمل أنشطة اإلسكوا في مجاالت  3واالستراتیجیة للبرنامج الفرعي  ،والعوامل الخارجیة ،اإلنجاز

 والتكامل شعبة التنمیة 3تتولى تنفیذ البرنامج الفرعي التحلیل االقتصادي وتمویل التنمیة والتجارة والنقل.  و
 .2019-2018النقل واللوجستیات للسنتین  وتعرض الوثیقة أیضاً األنشطة المقترحة في مجال  االقتصادي.
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 التنمیة والتكامل االقتصادي  -3البرنامج الفرعي 
 

  اإلطار المنطقي  -ألف
  

: تحقیق المستوى المعیشي األساسي للجمیع في الدول األعضاء، من خالل تنمیة اقتصادیة الھدف 
  مستدامة وشاملة في إطار من التكامل اإلقلیمي

  
  مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة

ر عن للحد من الفقالدول األعضاء تستجیب بفعالیة أكبر   (أ)
  طریق اعتماد وتنفیذ نھج الفقر المتعدد األبعاد

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي توافق على خطة   )1(  (أ)
  عمل إقلیمیة لمعالجة الفقر المتعدد األبعاد

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد سیاسات   )2(  
تھدف إلى إرساء أسالیب جدیدة لرصد مؤشرات 

  الفقر المتعدد األبعاد والالمساواة

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد وتنفذ   )3(     
خططاً وسیاسات إدماجیة لمعالجة الفقر المتعدد 

  األبعاد والالمساواة

 فعالیة أكبر في سد الفجوة التمویلیةالدول األعضاء تحقق   (ب)
وجمع األموال من المصادر التقلیدیة والمبتكرة لتنفیذ 

  األھداف الواردة في الخطط اإلنمائیة الدولیة

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تنفذ التدابیر   )1(  (ب)
الرامیة إلى تعبئة الموارد المالیة ألغراض 

ادرة عن التنمیة وفق خطة عمل أدیس أبابا الص
  المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد إصالحات   )2(  
  وتشریعات تنظیمیة لتحسین بیئة األعمال

تعزیز بیئة سیاسات االقتصاد الكلي المؤاتیة للتكامل   (ج)
  اإلقلیمي من خالل أدوات تقییم السیاسات

التي تصمم أدوات ازدیاد عدد المؤسسات   )1(  (ج)
اقتصادیة واستراتیجیات قائمة على المعرفة بدعم 

  من اإلسكوا

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تضع وتنفذ   )2(     
سیاسات باستخدام أدوات التوقع التي تتیحھا 

  اإلسكوا
االقتصادیة الجیدة من أجل  تعزیز تطبیق مبادئ الحوكمة  (د)

تسھیل التحول االقتصادي الشامل للجمیع والتكامل 
  اإلقلیمي

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تستخدم   )1(  (د)
مؤشرات الحوكمة االقتصادیة لالسترشاد بھا في 

  وضع السیاسات في القطاعین العام والخاص
ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد سیاسات   )2(      

التحول االقتصادي وتحسین الحوكمة االقتصادیة 
من أجل تیسیر تطویر سالسل القیمة اإلقلیمیة 

  المجدیة والصلة بسالسل القیمة العالمیة

تعلق ی تحسین التنسیق اإلقلیمي بین الدول األعضاء في ما  (ھ)
بالبنى األساسیة العابرة للحدود، وال سیما في مجال النقل 

  وتسھیل التجارة

ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد وتنفذ   )1(  (ھ)
اتفاقات إقلیمیة أو ثنائیة للتجارة عبر الحدود 
وتیسیر التجارة، مثل االتحاد الجمركي العربي، 

  من أجل تعزیز التجارة البینیة واألقالیمیة
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  مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة
ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد وتنفذ   )2(     

توصیات اإلسكوا من أجل تعزیز تنسیق سیاسات 
االقتصاد الكلي والسیاسات القطاعیة من أجل 

  النھوض بالتجارة
ازدیاد عدد الدول األعضاء التي تعتمد االتفاقات   )3(     

المعقودة في إطار نظام النقل المتكامل بین الدول 
العربیة وتشكل لجاناً وطنیة للنقل وتسھیل 

  التجارة
  

  العوامل الخارجیة  -باء
  

ھدفھ واإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالیة: (أ) التزام الدول  3یُنتظر أن یحقق البرنامج الفرعي 
ي عجز كبیر ف األعضاء بزیادة التعاون والتكامل على الصعیدین دون اإلقلیمي واإلقلیمي؛ (ب) عدم حصول

ر في الدول األعضاء والمنطقة بما یسمح بتنفیذ  تمویل المیزانیة؛ (ج) توفّر االستقرار السیاسي واألمني المیسِّ
خطة العمل؛ (د) إتاحة اإلحصاءات المحدثة والموثوق بھا؛ (ھ) حیازة الحكومات على ما یكفي من االستقرار 

  إلیالء االھتمام الواجب لھذه المسائل.
  

  االستراتیجیة  -جیم
  

 2019-2018شعبة التنمیة والتكامل االقتصادي.  خالل فترة السنتین  3تتولّى تنفیذ البرنامج الفرعي  19-28
ستعمل اإلسكوا مع الدول األعضاء على تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة وتعزیز العدالة االجتماعیة.  وتشكل 

.  وباستخدام 2017-2016استمراریة لتلك المعتمدة للفترة  2019-2018استراتیجیة البرنامج الفرعي للفترة 
لرصد الفقر والالمساواة وفعالیة السیاسات المالیة،  2017-2016األدوات التي صممتھا اإلسكوا في فترة السنتین 

زة على كستحسن مؤازرتھا ودعمھا للدول األعضاء.  وستعد المزید من التقاریر التحلیلیة والدراسات الفنیة المرت
األدلة لتحدید الفجوات في تلك المجاالت وإیجاد الحلول بھدف تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، مع مراعاة 

  األولویات الوطنیة واإلقلیمیة.  وفي ھذا السیاق، ستعمل اإلسكوا عن كثب مع جامعة الدول العربیة. 
  

ل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي وستقدم اإلسكوا الدعم للدول األعضاء في تنفیذ خطة عم 19-29
الثالث لتمویل التنمیة.  وبالتالي ستركز على تعبئة الموارد المالیة واعتماد السیاسات المالیة المالئمة لسد الثغرات 

  في مسار تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة.
  

یق العدالة االجتماعیة في المنطقة عائداً إلى عدم المشاركة في حوار سیاسي، وال یزال التعثر في تحق 19-30
وال سیما بشأن المیزانیة الحكومیة والسیاسات المالیة.  وال بد من إجراء تقییم للسیاسات مرتكز على األدلة تمھیداً 

ع ة بصنع السیاسات في وضإلجراء حوار بنّاء بشأن تلك المسائل.  وستدعم اإلسكوا المؤسسات والجھات المعنی
أدوات لتقییم السیاسات استناداً إلى نماذج اقتصادیة، لتھیئة بیئة سیاسات االقتصاد الكلي الكفیلة بتحقیق التكامل 

 .  2030اإلقلیمي وتنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 
  

وستضطلع اإلسكوا بأنشطة مختلفة تھدف إلى تشجیع إحداث التحول االقتصادي وبناء قدرات الدول  19-31
األعضاء في ھذا االتجاه.  وستعمل على تحسین كفاءة البنى األساسیة واعتماد السیاسات المالیة الفاعلة 
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نافسة وإنتاج السلع لتوسیع نطاق الصادرات.  وھذا ما سیتیح للقطاع الخاص مجال تحسین قدرتھ على الم
والخدمات ذات القیمة العالیة وإقامة سالسل القیمة على المستوى اإلقلیمي وتحسین صلة السالسل اإلقلیمیة 
بسالسل القیمة العالمیة في المجاالت التي تتسم فیھا المنطقة بمیزات نسبیة، باالستفادة من مواردھا الطبیعیة 

ستقدم اإلسكوا الدعم للدول األعضاء في سعیھا إلى تحقیق درجات أعلى والمالیة والبشریة.  وفي ھذا السیاق، 
  من التكامل في ما بینھا عن طریق تسھیل تبادل عوامل اإلنتاج وتنسیق السیاسات االقتصادیة.

  
وبغیة تقدیم األدلة الداعمة لتشجیع التكامل االقتصادي اإلقلیمي وتحدید مجاالت التركیز للمنطقة العربیة،  19-32

ستجري اإلسكوا تحلیالت كمیة دقیقة للترتیبات القانونیة والمؤسسیة الالزمة لخلق البیئة المالئمة للتكامل 
االقتصادي اإلقلیمي وتحقیق األھداف اإلنمائیة للمنطقة، بما فیھا معدالت مرتفعة لنمو اقتصادي قائم على كثافة 

  الید العاملة.
  

  2019-2018األنشطة المقترحة في مجال النقل واللوجستیات للسنتین   -دال
 

 .)2018(دورتھا الثامنة عشرة تقریر لجنة النقل واللوجستیات عن  -1

 .)2018( للجنة النقل واللوجستیات التاسعة عشرة الجتماعات الدورةتقدیم الخدمات  -2

 .)2019(تقریر لجنة النقل واللوجستیات عن دورتھا التاسعة عشرة  -3

 .)2019(لجنة النقل واللوجستیات لالعشرین ات الدورة تقدیم الخدمات الجتماع -4

 .)2018(تقریر حول تقییم مستوى تنفیذ اتفاقات النقل الدولیة التي تشارك فیھا الدول العربیة  -5

 .)2018(تقریر حول حالة مفاوضات اتفاقات النقل الجدیدة التي تشمل الدول العربیة  -6

 .)2018(ستیات في المنطقة العربیة اللوجداء أتقریر حول  -7

 .)2019(تقریر حول تقییم مستوى تنفیذ اتفاقات النقل الدولیة التي تشارك فیھا الدول العربیة  -8

 .)2019(الدول العربیة  شملتقریر حول حالة مفاوضات اتفاقات النقل الجدیدة التي ت -9

 .)2019(العربیة التجارة في الدول تقریر حول مستوى تنفیذ اتفاقیة تسھیل  -10

 .)2019(ستیات في المنطقة العربیة داء اللوجأتقریر حول  -11

 .)2018(اجتماع خبراء حول تنفیذ اتفاقیة تسھیل التجارة في الدول العربیة  -12

عداد تقریر حول تسھیل التجارة في إمن خالل  2018المشاركة في المؤتمر العالمي لتسھیل التجارة  -13
 .المنطقة العربیة

التقریر السنوي لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي عن تقدیم المعونة في مجال  المساھمة في -14
 .)2019-2018( التجارة

 .)2019-2018(واللوجستیات النقل ورش عمل تدریبیة حول قضایا  -15

  .)2019-2018(مشروع إطالق االتحاد الجمركي العربي  -16
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  المرفق
  

  الوالیات التشریعیة
  

  التنمیة والتكامل االقتصادي  -3البرنامج الفرعي 
  

  قرارات الجمعیة العامة
 

  التجارة الدولیة والتنمیة  68/199
 

  التدابیر االقتصادیة االنفرادیة بوصفھا وسیلة للقسر السیاسي واالقتصادي ضد البلدان النامیة  68/200
 

  النظام المالي الدولي والتنمیة  68/201
 

  تحمل الدین الخارجي والتنمیةالقدرة على   68/202
 

  نتائج المؤتمر الدولي لتمویل التنمیةوتنفیذ متابعة   68/204
 

  التعاون اإلنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل  68/222
 

  تحسین السالمة على الطرق في العالم  68/269
 

  طرائق عقد المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة  68/279
 

  ة والتنمیةالتجارة الدولی  69/205
  

  القدرة على تحمل الدین الخارجي والتنمیة  69/207
  

  متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمویل التنمیة  69/208
 

  دور النقل وممرات النقل العابر في ضمان التعاون الدولي من أجل التنمیة المستدامة  69/213
 

  نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جدید  69/227
 

  میدان التنمیة الصناعیةالتعاون في   69/235
 

  خطة عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة (خطة عمل أدیس أبابا)  69/313
 

  قرارا المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

ة وفرص لالتشجیع على تمكین الناس في سیاق القضاء على الفقر وكفالة اإلدماج االجتماعي وتوفیر العمالة الكام  2014/5
  العمل الالئق للجمیع

 
  متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمویل التنمیة  2014/11
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  قرارات اإلسكوا
 

  تعزیز مؤسسات القطاع العام وموارده لتحقیق األھداف اإلنمائیة الوطنیة  )26-(د 296
  

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

  تعزیز سیاسات االقتصاد الكلي في البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  )27-(د 303
 

  تواتر دورات اللجنة الفنیة المعنیة بتحریر التجارة الخارجیة والعولمة االقتصادیة وتمویل التنمیة في بلدان   )27-(د 313
  منطقة اإلسكوا

-----  


