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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 واللوجستيات لجنة النقل
 التاسعة عشرة الدورة

 2018 نوفمبر/الثاني تشرين 28-26 بيروت،

 من جدول األعمال المؤقت )ج( 4البند 

 التقدم المحرز في مجال النقل واللوجستيات منذ الدورة الثامنة عشرة للجنة

 العربية البلدان بين النقل لشبكات رافيةغالج المعلومات نظام مشروع

 موجـز

يناير /الثانيكانون  28و 27 يومي الرباط في قدتع   التي ،عشرة الخامسةدورتها  فيالنقل  لجنة تناولت
 بالطلب المجتمعون أوصىو، العربيالنقل المتكامل في المشرق  نظام مكوناتتنفيذ  متابعة موضوع ،2015
 في مجال النقل  (اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) اتفاقاتاألطراف في  الدولإلى 

بتطوير  اإلسكوا، على أن تقوم به اإلسكواوموافاة  بمتابعتها،تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص 
 بصورة  مستقبالً،من تحديث المعلومات من جانبها  الدولمنصة إلكترونية تمّكن نقاط االتصال المعنية في 

 .ةوحصرية دوري

 ً مشروع إنشاء المنصة اإللكترونية  لتقدم المحرز فيللمستجدات وا وتتضمن هذه الوثيقة عرضا
االطالع على مقترح  إلىمدعّوون  الدول األعضاء وممثلو .المذكورةالمنصوص عليها في التوصية 

 المشروع وإبداء مالحظاتهم.
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 ةـمقدم

  2015-2014لفترة السنتين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( برنامج عمل  نتضمّ  -1
إلى تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي )إتسام(  راميةمكملة لجهود اإلسكوا ال مواضيعفي مجال النقل 
 .النقل والتجارة بين بلدان المنطقة تيسيرالذي يهدف إلى 

2-  ً أوصت لجنة النقل في دورتها  والتجارة،في تسهيل النقل  اإلسكوا بهللدور اإلقليمي الذي تضطلع  ودعما
األطراف في  الدولإلى  بالطلب ،2015يناير /الثاني كانون 28و 27 يوميالرباط  في قدتع   التيالخامسة عشرة 

، به اإلسكواوموافاة  بمتابعتها،تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص  (1)بالنقل المتعلقة اإلسكوا اتفاقات
من تحديث المعلومات من  الدولبتطوير منصة إلكترونية تمّكن نقاط االتصال في هذه  اإلسكواعلى أن تقوم 

 .ةوحصرية بصورة دوري مستقبالً،جانبها 

 جغرافية، معلومات نظام بمثابة تكون ،إلكترونية منصةتقدمت األمانة التنفيذية بمشروع  ذلك، على وبناءً  -3
 النقل للجنة عشرة السادسة الدورة في هتعرضو ،العربي المشرق في المتكامل النقل نظام مكونات لمتابعة تنفيذ

 واوطلب المشروع بتنفيذ جتمعونالم وأوصى .(2)2015 نوفمبر/الثاني تشرين 24و 23القاهرة يومي  في قدتالتي ع  
 .(3)في التنفيذمع األمانة التنفيذية  تعاوني وطني منسق تسمية األعضاء الدول إلى

 النسخة التجريبية من المشروع بالتعاون  -أوالا 
 قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنانمع 

 ةمن مشروع نظام المعلومات الجغرافي تجريبيةً  نسخةً  2017 عام في لإلسكوا التنفيذية األمانة وضعت -4
نسخة نظام المعلومات  من بذلك استفادتو. (الشكل) (اليونيفيل)لبنان وة األمم المتحدة المؤقتة في قبالتعاون مع 

. اإلنترنتالنظام عبر  مع التواصلبلعدد من المستخدمين  تسمح التي اليونيفيل، مخّدم على المتاحة يةالجغراف
طبقة ، وطبقة الطرق، والمعلومات العامة على مستوى البلد ككلطبقة  هي طبقات خمس التجريبية النسخة شملوت

 .طبقة الموانئ البحرية، وطبقة المطاراتو ،السكك الحديدية

الطرق  اتفاق االتي يتضمنهالمشروع التجريبي تقديم الخرائط لشبكات الطرق والسكك الحديدية  وشمل -5
مواقع المطارات والموانئ  وتنزيل العربي، المشرق في ةالدولي الحديدية السكك واتفاقالمشرق العربي  فية الدولي

ً األعضاء. وتضّمن المشروع  البلدانالبحرية في   ةالفني الهندسية الخصائصة لكل بالسمات الوصفي جدوالً  أيضا
نحو يتيح  على ،السمات هذهلوتعاريف  البحرية والموانئ وللمطارات الشبكات ألقسام التشغيلية والمواصفات

 .المتوفرة البيانات إدخالالوطنيين للمشروع  للمنسقين

                                                

ومذكرة التفاهم بشأن  ،ةالعربي الدول بين الدولية الحديدية السكك اتفاق ة،العربي الدول بين ةالدولي الطرق اتفاق: تاالتفاقا تشمل (1)

 ة.البحري بين الدول العربيل النقل التعاون في مجا

(2) E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part III). 

(3) E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/6/Report. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/e-platform_for_itsam_item_4c_-_arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/com_on_transport_16th_session.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/com_on_transport_16th_session.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/com_on_transport_16th_session.pdf
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 ةالعربي البلدانومرافق النقل في  لشبكاتنظام المعلومات الجغرافية لالنسخة التجريبية 

 
 .2017في عام  واليونيفيل سكوااإل إعداد من: المصدر

ً  تقبلها أو بها تعترف المتحدة األمم أنوالتسميات المستعملة فيها ال تعني  الخريطة هذه في الواردة: الحدود واألسماء مالحظة  .رسميا

ا   للمنسقين الوطنيين تدريبيةورشة عمل  -ثانيا

 يتسمية منسق وطن 2016نيسان/أبريل  13 فيالدول األعضاء  إلىاألمانة التنفيذية لإلسكوا  طلبت -6
، قطرو، مانع  ووالعراق،  ،والسودان، وتونس ،اإلمارات العربية المتحدةو، األردنمن  اً تلقت ردودو ،للمشروع

 المملكة العربية السعودية.و مصر،و ،لبنانو

ورشة عمل تدريبية للمنسقين الوطنيين في مقر الهيئة  ،، بالتعاون مع اليونيفيلألمانة التنفيذيةا ونظمت -7
 العمل ورشة أهداف وتضمنت. 2017كانون الثاني/يناير  22 فيالعامة للطرق والكباري والنقل البري في القاهرة 

توزيع مسودة و ،السمات الوصفية إدخالالتدريب العملي على و ،البيانات إدخالالنظام وطبقاته وكيفية بتعريف ال
توزيع أسماء و ،الالزمة لذلك والسماحياتالفعلي للبيانات  اإلدخالمناقشة آلية و ،اجدول السمات ومناقشته

 .اإلدخال الفعلي للبيانات المستخدمين وكلمات السر على المنسقين الوطنيين لبدء

مدت رضت واعت  التي ع   تإلى مجموعة من الخالصات والتوصيا ورشة العملوتوّصل المشاركون في  -8
. فأعادوا (4)2017كانون الثاني/يناير  24و 23الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات في القاهرة يومي  في

 الجغرافية كمنصة لمتابعة مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربيةأهمية نظام المعلومات  التأكيد على
ومساعدة الدول األعضاء وأمانة جامعة الدول العربية في إجراء التحليالت واالستقصاءات الالزمة  ،وتطويرها

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

                                                

(4) E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/7/Report. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lnql_wllwjstyt_ldwr_17_lqhr_.pdf


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

 
-5- 

 

 

األعضاء للمنسقين الوطنيين  الدولرورة استكمال تسميات ض علىالمشاركون في توصياتهم  كما أكد -9
. نقاط االتصال جميعلالتدريب المطلوب  تأمينمن  التنفيذيةاألمانة  بأسرع وقت ممكن لتمكين بهاوموافاة اإلسكوا 

لتمكينهم من جمع البيانات الالزمة لتشغيل طبقات  المنسقين الوطنيين الدول األعضاء دعم عملوطلبوا إلى 
بيانات  ،، بيانات الطرق، بيانات السكك الحديدية، بيانات المطاراتبلدانالالمنصة )إحصاءات عامة على مستوى 

المعابر إضافة طبقتين جديدتين للمحطات اللوجستية البرية وواتفق المشاركون كذلك على  .الموانئ البحرية(
 .لكترونيةاإلالحدودية، ودمجهما ضمن نظام المعلومات الجغرافية للمنصة 

 والسماحيات،من حيث السعة  ،اليونيفيل مخّدمالتجريبية على  النسخة في ةمحدودي من تبيّن لما ونظراً  -10
 الطبقتين إضافةما بعد سي ال العربية، البلدان لجميعفي اإليفاء بمتطلبات إنشاء وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية 

بيئة  في ةالجغرافي المعلومات نظام تطوير لتمويللدى البنك اإلسالمي للتنمية  التنفيذية األمانة سعت الجديدتين،
استعداده  عناإلسالمي للتنمية  البنك أعرب، 2017كانون األول/ديسمبر  10 وفيكامل المشروع.  تنفيذ تتيح
 نظام نشاءإلوطلب عقد اجتماع فنّي مشترك لدراسة مشروع اإلسكوا  المشروع،ة تمويل إمكاني في للنظر

 .اإلقليمية النقل شبكات بين الربط لدراسة مرصد بناء مشروع من جزءاً  يكونلشبكات النقل  ةالجغرافي لمعلوماتل

  21و 20 يومي بيروت فيقدت ع   التي واللوجستيات النقل للجنة عشرة الثامنة الدورة وفي -11
األنماط في المنطقة  متعددالمشروع اإلسكوا لتطوير نظام النقل  ناقش المجتمعون ،2017 ديسمبر/لاألو كانون
 .(5)ةالجغرافي المعلومات نظام استخدام ةكيفية حول تنظيم دورات تدريبية إضافي ضرورةعلى  واأجمعوة، العربي

ا   2018 عام فيالمستجدات  -ثالثا

ة المعلومات الجغرافي نظام إنشاءالتنسيقي المنشود للتعاون في  االجتماع قدع  ، 2018نيسان/أبريل  24 في -12
 لغربيدراسات النقل  مركزو ألوروباة المي للتنمية ولجنة األمم المتحداإلس البنكو إلسكوال التنفيذية األمانةبين 

 ومرافق لشبكات الجغرافية المعلومات ظمن   إنشاءمختلف التجارب القائمة في  الستعراض ،(CETMO) المتوسط
 الذي تقترحهالتوافق على أهمية المشروع  تمّ ة. ووالمنطقة العربي ،المتوسط يغربو ،وآسيا أوروبا، في النقل

ة والمشروع قل ومرافقها في المنطقة األوروبيالن لشبكات القائمة ربط بين نظام المعلومات الجغرافياإلسكوا لل
 معلوماتالة ألوروبا لبناء نظام االقتصادي ولجنة األمم المتحدة يةبالتعاون بين البنك اإلسالمي للتنم نفّذي  الذي 

 .ونظام المعلومات الجغرافية لمنطقة غربي المتوسط االقتصادي التعاون منظمة بلدان في للنقل ةجغرافيال

 المعلومات نظام إلنشاءاهتمامه بتمويل مشروع اإلسكوا  التأكيد على البنك اإلسالمي للتنمية وأعاد -13
 البرية اللوجستية للمناطق جديدتين طبقتين إضافة مع ة،العربي المنطقة في النقل ومرافق لشبكات الجغرافية
 يدمج  ةالجغرافي المعلومات لنظام ةالوصفي للسمات موّحد جدول إلى التوّصل شرط الحدودية، والمعابر

  منظمةوفي غربي المتوسط وفي بلدان  ةفي المنطقة العربي الجداول المستخدمة في التجارب الثالث القائمة
 .االقتصادي التعاون

                                                

(5) E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/9/Report ،22 الفقرة. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lnql_18.pdf
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 أيار/مايو 21 في الثالثة األطرافإلى  هاترسلأو الثالثةمقارنة بين الجداول  دراسةالتنفيذية  األمانة أعّدتو -14
للسمات الوصفية لنظام  اً موّحد جدوالً  وضعت ،األطرافواالقتراحات من  المالحظاتب األخذ. وبعد 2018

 .2018آب/أغسطس  3 في إلى األطراف تهأرسلوالمعلومات الجغرافية للنقل 

خرائط شبكات ومرافق  بتحويلاألمانة التنفيذية قامت  ،التجريبي المشروع من اليونيفيل انسحاب بعدو -15
 عدد من المستخدمين بينميزة التواصل  يقّدم ،(Q GIS) مفتوحة مصادرذي  جغرافية معلوماتالنقل إلى نظام 

  تفاقاتاال فيالمشمولة  ةالدولية للسكك الحديدية والطرق الرئيسي الشبكاتواحتفظ النظام ب .نترنتاإلعبر 
 ة إضافة من إمكاني التحقققد تّم و ومطارات، موانئ من األساسية النقل مرافقأضاف و اإلسكوا،ترعاها  التي
 .تينالجديد تينالطبق

 جديدةة عمل فني ورشةالبنك اإلسالمي للتنمية على مبدأ تمويل  وافق التنسيقية،االجتماعات  من عدد وبعد -16
 إجراءو، إلسكوالالتنفيذية  األمانة الذي اقترحتهعلى جدول السمات الموّحد  نهائي توافقعقد من أجل التوصل إلى ت  

 حولالوطنيين  المنسقين مالحظات أخذو، المعلومات والبيانات لتعبئة الوطنيين لمنسقينلة دورة تدريبية عملي
  وأوروبا آسياة في الجغرافيواصل بين نظم المعلومات في المستقبل الت نيؤمّ  الذي الموحد السمات جدول

 .ةالعربي والمنطقة

تعاون بين البنك اإلسالمي للتنمية واإلسكوا ولجنة األمم للة إيجاد صيغة رسمي علىالتوافق  تمّ  بعد أنو -17
 في مطلع  رجة ضمنهاالمد ةالتدريبي والدورة ةالفني العمل ورشةموعد  سيحّددة ألوروبا، قتصادياالالمتحدة 

 .2019عام 

ا   خالصة -رابعا

ة المعلومات الجغرافي نظام نشاءإلاإلسكوا  مشروععن اهتمامه بتمويل البنك اإلسالمي للتنمية  أعرب -18
ربط  محطة(، بحيث يشّكل النظام عند استكماله إتساس) ةيالعرب الدوللشبكات ومرافق نظام النقل المتكامل في 

ة والمشروع الذي يتم تنفيذه قل ومرافقها في المنطقة األوروبية القائم لشبكات النبين نظام المعلومات الجغرافي
ة افيجغرالمعلومات الة ألوروبا لبناء نظام ة ولجنة األمم المتحدة االقتصاديبالتعاون بين البنك اإلسالمي للتنمي

 .ونظام المعلومات الجغرافية لمنطقة غربي المتوسط االقتصاديوالتنمية في الميدان للنقل في بلدان منظمة التعاون 

ه من هذا التوج دعم األعضاءقدماً في هذا المشروع، تطلب األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى الدول  وللمضي -19
 دعوت. كما ةومات الجغرافية في البلدان العربيع نظام المعلن لمشروأو إعادة تسمية المنسقين الوطنييخالل تثبيت 

الطرق  شبكات مسارات ديوتحدإلى االنضمام  ،الصلة ذات النقلة التي لم تنضم بعد إلى اتفاقات العربي الدول
 على مينالقيّ  مع لتعاونعلى اة الدول العربياألمانة التنفيذية  تحثّ و .بينها االتصال وأماكنوالسكك الحديدية 

 ،في أن يشملها النظاموالمعابر الحدودية التي ترغب  البرية المشروع في تحديد مواقع المحطات اللوجستية
 الموحد السمات جدول وفق والمعابر المحطات هذه حول والبيانات المعلومات تقديمعلى  نيالوطني نيالمنسقو

 .هم على تعبئتهتدريب سيتم الذي

----- 
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