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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 النقل واللوجستياتلجنة 

 الثامنة عشرةالدورة 
 2017كانون األول/ديسمبر  21-20بيروت، 

 
 من جدول األعمال المؤقت 5 البند

 
 
 

 في المنطقة العربية األنماطنظام نقل متعدد  لتطوير اإلسكوارؤية 

 موجـز
 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياهذه الوثيقة مشروعًا من ثالث سنوات تقترحه اللجنة تستعرض  
 في المنطقة العربية. األنماط، من أجل وضع رؤية استراتيجية لنظام نقل متعدد )اإلسكوا(

 
لحركة النقل الحالية بين البلدان العربية، وبين المنطقة وسائر أنحاء  يستند المشروع إلى تحليٍلسو 

على أساس االتجاهات العالمية م صمَّتلسيناريوهات مختلفة  العالم، وإلى تقديرات الحركة المستقبلية وفقًا
يقدم توصيات حول التحسينات الالزمة في البنية األساسية سالكبرى وآثارها المحتملة على المنطقة العربية. و

 للنقل والسياسات العامة لتلبية الطلب في المستقبل بكفاءة وعلى نحو مستدام.
 

وإصالح سياسات  األنماطاستراتيجية لتطوير ممرات النقل المتعدد رؤية صياغة  المشروع يتضمنسو 
النقل، يتم االتفاق عليها بالتشاور مع الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية، والقطاع الخاص، والمجتمع 

القادمة ر أداة لتقييم جدوى مشاريع البنى األساسية المدني، والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية. وستطوَّ
ة وفي مرحل وإصالح سياسات النقل، تراعي اآلثار األوسع للنقل على التنمية االقتصادية واالجتماعية.

لجعل الرؤية واقعًا، بما فيها تقاسم التمويل بين الحكومات للتنمية يقدم المشروع أدوات ابتكارية  الحقة،
 تمة.الدولية المهاإلنمائية والقطاع الخاص والمؤسسات والوكاالت 

 وممثلو/ممثالت الدول األعضاء مدعوون إلى االطالع على المشروع إلبداء الرأي وتقديم  
 المقترحات بشأنه.
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 مقدمة

النقل أساسي لجميع األنشطة االجتماعية واالقتصادية: فالمواد الخام تنقل إلى المصانع، والسلع المصنعة  -1
وأماكن العمل. وعلى تنقل من المصانع إلى األسواق أو المستهلكين، واألفراد ينتقلون من ديارهم إلى المدارس 

مر التاريخ، ساعد تطوير النقل في الربط بين المناطق والبلدان، فسّهل تبادل السلع والخدمات واألفكار، ودعم 
 التكامل والتعاون بين المجتمعات والثقافات.

في  األنماطهذا التقرير مشروعًا تقترحه اإلسكوا إلعداد رؤية استراتيجية بشأن نظام نقل متعدد  ويستعرض -2
الستثمارات المطلوبة وإصالح سياسات النقل واآلثار بعيد المدى لالالمردود الشامل والمنطقة العربية وأدوات لتقدير 

 على البيئة في مختلف أنحاء المنطقة.

 أساسية معلومات  -أواًل

 النقل واالقتصاد والمجتمع  -ألف

في المائة  10ظم النقل على االقتصادات. ومن المتفق عليه عمومًا أن النقل يمثل ُن آثارال يمكن التقليل من  -3
من الكلفة اإلجمالية للمنتجات المتبادلة في األسواق في جميع أنحاء العالم. ودوره في تعزيز التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية، عن طريق سالسل القيمة العالمية مثاًل، بالغ األهمية.

في المائة من الناتج  9.6المتحدة األمريكية، شكل مجموع الطلب النهائي المتعلق بالنقل  في الواليات -4
، وفقًا لمكتب إحصاءات النقل في مديرية النقل األمريكية. وحسب مديرية العمل 2014المحلي اإلجمالي في عام 

مليار دوالر  53,495الذي بلغ  ةاالستهالك المعيشيوحدات في المائة من إجمالي إنفاق  17األمريكية، شكل النقل 
مليون شخص تقريبًا يعملون في  20، كان 2002في تلك السنة، ليحل في المرتبة الثانية بعد السكن. وفي عام 

في المائة من مجموع األعمال المهنية  16 ر النقلـّوبالتالي وفوظائف مرتبطة بالنقل، داخل قطاع النقل وخارجه، 
 في الواليات المتحدة.

ين شخص ويشّكل يمال 10يشّغل مباشرة نحو  لى أن قطاع النقلإتشير التقديرات  ،االتحاد األوروبي فيو -5
في المائة من ميزانيتها  13.2في المتوسط المعيشية في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وتنفق األسر  5نحو 

 .(1)نقلال على سلع وخدمات

تخفيض الوقت الذي إلى أن المملكة المتحدة عن النقل في  (2)دراسة إدينغتونصت ، خُل2006وفي عام  -6
 مليار جنيه 2.5يمكن أن يوفر نحو في المائة  5بنسبة ألسباب متعلقة بالعمل طرق العلى التنقل ُيستهلك في 

متنوعة  ًاأّن للنقل آثارإلى في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وتشير الدراسة نفسها  0.2، أي ما يعادل استرليني
 :ما يلي على االقتصاد من خالل

                                                           

(1) -topic/transport-https://ec.europa.eu/jrc/en/researchAvailable from European Commission. EU Science Hub. 

                                                                                        .                                                                                      analysis-economic-sector 

(2) Eddington R. (2006). The Eddington Transport Study: The Case for action. Sir Rod Eddington’s advice to 

Government. Crown, HM Treasury.                                                                                                                                                                                       

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-sector-economic-analysis
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-sector-economic-analysis
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االعتماد على النظام بالنسبة إمكانية زيادة كفاءة األعمال التجارية من خالل توفير الوقت، وتحسين  )أ( 
 إلى المسافرين للعمل وعمليات الشحن واإلجراءات اللوجستية؛

 وفورات الحجم أو طرق العمل الجديدة؛زيادة االستثمار في األعمال التجارية واالبتكار من خالل دعم  )ب( 

 دعم مجموعات من األنشطة االقتصادية؛ )ج( 

 تحسين كفاءة أسواق العمل ومرونتها وإمكانية الحصول على فرص العمل؛ )د( 

 زيادة المنافسة من خالل فتح أسواق جديدة؛ (ه) 

 زيادة التجارة المحلية والدولية عن طريق الحد من التكاليف؛ )و( 

 تهيئة بيئة مؤاتية لألعمال التجارية وتحسين نوعية الحياة. )ز( 

 هج الُنظم في مجال النقلَن  -باء

التأثير المتبادل يراعي  يظمعتماد نهج ُنايستلزم التخطيط للنقل وإدارته، نظرًا إلى ما يتسم به من تعقيد،  -7
إلى حد كبير في المنطقة  ًاغائب ال يزالفي معظم أنحاء العالم،  هج المتبعا الَنالعوامل الداخلية والخارجية. وهذ بين

 (، دراسة لبيئة النظام، والنظام نفسه، وأدائه، أو نواتجه.1العربية. وينبغي أن يشمل تحليل نظام النقل )الشكل 

 مفاهيمي لنظام النقلالطار اإل  -1الشكل 

 

 .,FLes Transports: Servitude ou Liberté (Paris: PU S., Reichman(1983 ,: المصدر

 

 البيئة

 االجتماعي االقتصاد القوانين والمؤسسات  السياق السياسي التكنولوجيا الجغرافيا الطبيعية

 النظام

 المستخدمون
 الخدماتمقدمو  سلطات الرقابة

 النواتج

 إمكانية الوصول

 ربط األماكن

 اإلنتاج الفني

 طن/كلم

 راكب/كلم

 اإلنتاج االقتصادي

 داخل قطاع النقل
 في القطاعات األخرى

 اآلثار السلبية
الحوادث، التلوث، 
 الضوضاء، التشويه
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االقتصادي، والمسائل القانونية، واإلطار  والسياق السياسي واالجتماعي ،تشمل بيئة النظام الجغرافيا -8
المؤسسي، والتكنولوجيا. ويشير "النظام" إلى مستخدميه )السكان والسلع(، ومقدمي خدمات النقل، والسلطات 

. ويمكن البحث في أربع فئات من النواتج/األداء كما ينبغيالرقابية والتنظيمية، التي ال يمكن بدونها أن يعمل النظام 
؛ واألداء الفني المحسوب بالطن/الكيلومتر والراكب/الكيلومتر؛ واإلنتاج وإمكانية الوصول الجغرافيالربط هي: 

صدامات االقتصادي من حيث القيمة المضافة في نظام النقل وفي قطاعات أخرى؛ واآلثار السلبية للنقل، مثل 
 الطرق، والتلوث، والضوضاء، وتشويه المناظر الطبيعية.

محركات التغيير  لتحديد 1ظم الفرعية( المبينة في الشكل التفاعل بين العناصر )الُنجه أو فهموال بد من  -9
رات في البيئة رى إال على المدى الطويل، في حين أّن التغيُّظم النقل. فأثر األداء على النظام والبيئة قد ال ُيفي ُن

 تهبنيوّيا عميقًا في طبيعأن تسبب تحواًل عادة ما تكون آثارها على النظام مفاجئة ومباشرة وقوية، ومن المرجح 
 وأدائه.

وقد أدت التطورات التكنولوجية، مثل اختراع المحرك البخاري، والحقًا محرك االحتراق، وانتشار  -10
أعمق  ونجم ، غيرت أساليب حياة وعمل البشر.التشغيل اآللي في صنع المركبات، إلى ثورات في مجال النقل

كان للعوامل  وعلى مر الزمنبالحاويات. والطائرات بالشحن ي القرن العشرين عن رات في مجال النقل فّيالتغ
االقتصادية والبيئية والسياسية أيضًا أثر عميق على النقل، وال سيما على اختيار الطرق والممرات، القديمة 

ير العوامل الخارجية تأثعلى  معاصر مثٌل 2011والجديدة. وفي النزاعات التي هزت بعض البلدان العربية منذ عام 
 وما نجم عن ذلك من تحّول في أنماط اإلنتاج والتجارة.تعطيل طرق النقل التقليدية، مثل 

نظم النقل في جميع أنحاء المنطقة  مختلف مكوناتظم عن تفاوتات كبيرة في ويكشف استخدام نهج الُن -11
، يكون األنماطحجم التحديات التي تواجهها أية خطط إلقامة نظام متجانس للنقل المتعدد ذلك العربية، ويؤكد 

بين بعض البلدان العربية أوجه تكامل،  تجمع ،ومن جهة أخرىأساسًا للتنمية اإلقليمية المتوازنة والشاملة للجميع. 
بشكل أكثر وضوحًا بين البلدان  حيث تظهر التبادالتاإلقليمي،  دونالفوارق أقل وضوحًا على الصعيد تصبح و

 المتجاورة في العديد من الحاالت.

 نى األساسية للنقلالتخطيط للُب  -جيم

 التخطيط على المدى الطويل.  وينبغي أال يقتصر ًااستراتيجي ًاتخطيط طبيعة البنية األساسية للنقل تستدعي -12
كيف يمكن لالستثمارات الحكيمة أن تخلق فرصًا أن يتناول يجب الفوائد، بل و على التحليل التقليدي للتكاليف

نى األساسية للنقل على االستثمارات التي تفيد للتطوير في المستقبل. ويمكن أن تركز االستراتيجية الوطنية للُب
وتهيئ فرًصا للمزيد من  ،نى األساسيةوتكّمل االستثمارات األخرى في الُب ،اإلنتاج الموجه إلى التجارة الدولية

. وينبغي أن يراعي التخطيط، بطريقة منسقة، االحتياجات على الصعيد مضافة قيمة تشكلاالستثمارات التي 
 .الوطنيو مناطقيوال المحلي )المناطق الحضرية(

ل لدعم د النتائج النهائية، بيُتستخدم نماذج التنبؤ ال لتحد بحيث، تشغيليًاوعادة ما يكون التخطيط الحديث  -13
. ويستفيد التخطيط للنقل على وعامة الشعبالقرار والمخططين واالختصاصيين  متخذيمن الحوارات بين مسار 

واالحتياجات نطاق المنطقة من إنشاء منصة إلتاحة مثل هذه الحوارات والمقارنة بين التخطيط الوطني للنقل 
 األوسع للمنطقة ككل.
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 عربيةالنقل اإلقليمي بين البلدان ال  -دال

تجمع المراقبات على ضعف التجارة بين البلدان العربية من إجمالي تجارتها الخارجية، حيث تعتبر  -14
في  5.2المنطقة العربية من أقل مناطق العالم تكاماًل من الناحية التجارية. فنسبة الصادرات البينية لم تتجاوز 

إذا في المائة  18ترتفع إلى  نسبة هذه الصادرات ورغم أن. 2010من مجموع صادرات المنطقة في عام المائة 
بين دول االتحاد األوروبي، في المائة  65جدًا إذا ما قورنت بنسبة متدنية تبقى  فهيما استثني النفط ومشتقاته، 

، منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، أو حتى بالمقارنة مع مناطق نامية أخرىبلدان  يففي المائة  49أو بنسبة 
وأفريقيا التي وصلت في المائة،  24.8مثل تجمع دول جنوب شرق آسيا الذي وصلت نسبة التجارة بين دوله إلى 

 في المائة. 12.4نسبة التجارة بين دولها إلى 

نى األساسية، الذي ال يمكن للمنطقة من ظم النقل والُبالرئيسية االفتقار إلى التكامل في ُن ئقومن العوا -15
سل قيمة إقليمية وتشارك في النظام العالمي لإلنتاج والتوزيع، وبالتالي أن تحقق المزيد من دونه أن تنشئ سال

على النحو وجه التكامل والمزايا النسبية للبلدان العربية أولن يكون باإلمكان استثمار االزدهار والنمو المستدام. 
 ابط بين المجتمعات واالقتصادات العربية.التي تعزز التر األنماطظم النقل المتعدد من دون تحسين ُناألمثل 

المنطقة هي التي شّيدت في زمن اإلمبراطورية في ذات البعد اإلقليمي السكك الحديدية الوحيدة  ةفشبك -16
لم تبذل البلدان العربية  ،(. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية2العثمانية في العقود األخيرة من وجودها )الشكل 

بل رّكزت على تطوير أجزاء من السكك الحديدية  ،لترابط بين شبكات السكك الحديديةجهدًا يذكر لتحسين ا
 لمصلحة وطنية، تربط العواصم الرئيسية بالمراكز االقتصادية والغنية بالموارد، وبالموانئ البحرية الرئيسية.

هذه البلدان ليس لديه  بعض أن حتىضعف كثافة السكك الحديدية،  البلدان العربية باإلجمال من تعانيو -17
 100,000لكل  اتكيلومتر 7في المنطقة العربية السكك الحديدية  طول متوسط بلغوي. اإلطالقسكك حديدية على 

ويبلغ المتوسط  ،في االتحاد األوروبي ًاكيلومتر 42في الواليات المتحدة، و ًاكيلومتر 71 بلغيحين  فيمن السكان، 
 .السكان من100,000لكل  ًاكيلومتر 15 العالمي

طرق سريعة عالية الجودة تربط بين المدن الكبرى والمراكز االقتصادية في بعض البلدان  شّقورغم  -18
 إلى تقييم أجري مؤخرًا ويشيرحسب المعايير العالمية.  أيضًا العربية، ال تزال كثافة الطرق في المنطقة ضعيفة 

في  ،من السكان 100,000لكل  ًاكيلومتر 220قتصر على يفي المنطقة العربية الطرق العامة  طولتوسط م أّن
ويبلغ المتوسط  ،في الواليات المتحدة ًاكيلومتر 2,049في االتحاد األوروبي، و ًاكيلومتر 2,076إلى  صليحين 

 .من السكان 100,000ًا لكل كيلومتر 875العالمي 

 المراقبات تفيد العربية، البلدان بين البضائع لتبادل الطرقية بالشاحنات النقل نمط على االعتماد حالة وفي -19
 التوقف بسبب يضيع العربية البلدان بين الشاحنات رحالت الوقت الذي تستغرقه من في المائة 57 حوالي أن

 غير إضافية نفقات من يرافقها وما والفحوصات المراقبات أنواع مختلف إلجراء الحدودية المعابر على المتكرر
 الرحالت. لهذه اإلجمالية الكلفة من في المائة 38 تقارب منظورة

، 2014ومنذ عام  .تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي 1999وقد دعمت اإلسكوا منذ عام  -20
توقيع اتفاقات وقد تضّمن ذلك الدول العربية.  ليشملمع ازدياد عدد أعضائها نظام النقل المتكامل  اإلسكوا وسعت
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الطرق والسكك الحديدية الدولية، ووضع خطة عمل من أجل تطويرها في ضوء معايير مشتركة  بشأنإقليمية 
 وبمراعاة الظروف الخاصة لكل بلد.

، في المائة 60 بلغت فقطاتفاق الطرق تنفيذ نسبة ، وجدت فيه أن 2013وأجرت اإلسكوا تقييمًا في عام  -21
في المائة. وأبرزت تقارير متكررة صعوبة التقييم الدقيق لمعدل  100 ه بنسبةالدول األعضاء عن تنفيذ تبينما أبلغ

في المائة من الشبكة في عام  59.5أن الوصالت الناقصة، التي شكلت بّينت ، وفي مجال السكك الحديدية التنفيذ
 ، ال تزال قائمة، على األقل في المشرق العربي.2003

واالتفاقات الدولية، وإن كانت مفيدة في رسم خرائط الطرق وشبكات السكك الحديدية الدولية في المنطقة  -22
هذه الوصالت. فهي مشكلة والوصالت الناقصة الالزمة من أجل اإلدماج، ال تزال ضعيفة من حيث االلتزام بمعالجة 

 بشأنال تتضمن أحكامًا  كماظروف الخاصة بكل بلد. نى األساسية وترتبط بالال توفر أدوات واضحة لتمويل تشييد الُب
ما بين البلدين  ال تتوافق بالضرورةقد  عبر الحدودالطرق أجزاء فإن  وبالتالي، المطلوبة مستويات الخدمة أو السالمة

 الواقعين على جانبي المعبر الحدودي.

 1914مبراطورية العثمانية، إلشبكة السكك الحديدية في ا  -2الشكل 

 

Political and Economic Background (Beirut: -East 1856-Khairallah, Sh. Railways of the Middle ,1948 :المصدر

Librairie du Liban, 1991).                                                                                                                                                                           

 األمم المتحدة تعترف بها أو تقبلها رسميًا.الحدود واألسماء المبينة في هذه الخريطة، والتسميات المستعملة فيها، ال تعني أن : مالحظة

 28و 27قدت في الرباط في وفي الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل واللوجستيات في اإلسكوا، التي ُع -23
، طلب المشاركون وضع نظام إلكتروني لتحديث المعلومات المتعلقة بنظام النقل المتكامل 2015كانون الثاني/يناير 
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وطلبت جامعة الدول العربية أيضًا الدعم من اإلسكوا لتوسيع شبكة السكك الحديدية والطرق بين الدول العربية. 
مشروع ورقة مفاهيمية لل ت اإلسكوافي نظام النقل المتكامل في جميع البلدان العربية. واستجابة لهذا الطلب، قّدم

. وتعمل 2016تشرين الثاني/نوفمبر  24و 23قدت في القاهرة في اللجنة في دورتها السادسة عشرة، التي ُع اأقرته
نظام  تطوير( على وضع نموذج تجريبي لمشروع لاليونيفياإلسكوا مع قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )

 (.3المعلومات الجغرافية لنظام النقل المتكامل بين الدول العربية )الشكل 

 الجغرافية لنظام النقل المتكامل بين الدول العربيةمشروع نظام المعلومات  -3الشكل 
 )نافذة جزئية(

 

 .2017 واليونيفيل، اإلسكوا: المصدر

 .رسميًا تقبلها أو بها تعترف المتحدة األمم أن تعني ال فيها، المستعملة والتسميات الخريطة، هذه في المبينة واألسماء الحدود: مالحظة

رؤية استراتيجية  صياغةإلى من هذه الخلفية، يتم اقتراح المشروع الحالي بهدف التوصل  وانطالقًا -24
وبين المنطقة العربية  العربية، لبلدانبين امشتركة لتنفيذ مكونات نظام نقل متعدد األنماط يحقق الوصل األمثل 

بها اإلسكوا في هذا المجال، من  ككل وبقية مناطق العالم. وينطلق هذا المشروع من الخطوات السابقة التي قامت
 تحفيز في الكامنة وآثارها األنماط متعددالخالل تعميق المعرفة بالجدوى االقتصادية واالجتماعية لمشاريع النقل 

 .واالزدهار الرفاه وتحقيق النمو زيادة في تساهم العربية، البلدان بين والتوزيع لإلنتاج مبتكرة مشاريع

 ومراحلهالمتعدد األنماط اإلقليمي نظام النقل مشروع   -ثانيًا

 ( وهو يهدف إلى:4يتكّون المشروع من خمس مراحل )الشكل  -25

ودوره في التنمية االقتصادية  لتقييم مستقبل النقلظم وتطبيقه لنهج الُنمفاهيمي ال تعزيز اإلطار )أ( 
 في المنطقة العربية؛ واالجتماعية

 نى األساسية للنقل لُباتخطيط حتمل أن تؤثر على التي ُيللنقل العالمي دراسة االتجاهات الكبرى  )ب( 
 في المنطقة؛
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غطي شبكات يبحيث إعداد نظام المعلومات الجغرافية لنظام النقل المتكامل بين الدول العربية  )ج( 
 البنك اإلسالمي للتنمية وقوة األمم المتحدة المؤقتة ، بالشراكة مع عليها وحركة المرورالنقل القائمة ومرافق 
 في لبنان؛

في المنطقة العربية لتقييم أداء شبكات ومرافق  األنماطمتعدد ال لنقلتخطيط ال ةشاملدراسة إجراء  )د( 
المحتملة، ودراسة السيناريوهات في ضوء االحتياجات المستقبلية والتطورات  نقاط االختناقالنقل، وتحديد 

 ؛المحتملة العالمية

نى األساسية اإلقليمية وضع أداة لتقييم األثر على التنمية والعائد على رأس المال المستثمر في الُب (ه) 
 وضع رؤية شاملة؛ من أجلالسياسات العامة، المطلوبة في صالحات اإلللنقل في المستقبل، و

شمل الحكومات العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهي تحوار بين الجهات المعنّية التيسير  )و( 
هدف وضع رؤية مشتركة ومتفق عليها للنقل بوجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية، 

 في المنطقة؛ األنماطالمتعدد 

 نى األساسية ُتقدم إلى الجهات المانحة المهتمة.ت لبرامج إصالح مشاريع الُبدعم وضع مقترحا )ز( 

 األنماطالمتعدد اإلقليمي النقل نظام مراحل مشروع   -4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد أدوات إنمائية مبتكرة لتنفيذ مشاريع 
 البنى األساسية العابرة للحدود

الدراسات التحضيرية واستكمال بناء نظام 
 المعلومات الجغرافية 

لتخطيط النقل اإلقليمي المتعدد دراسة شاملة 
 األنماط في المنطقة العربية

تصميم أداة لتقييم أثر تطوير النقل اإلقليمي 
المتعدد األنماط في تحقيق التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية المستدامة 
 

الصياغة المشتركة لرؤية استراتيجية لتطوير 
 النقل اإلقليمي المتعدد األنماط 

 المرحلة
 الخامسة

 المرحلة
 األولى

 المرحلة
 الثانية

 

 المرحلة
 الثالثة

 

 المرحلة
 الرابعة
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 (أشهر 6) الجغرافية المعلومات نظام بناء واستكمال التحضيرية الدراساتاألولى:  المرحلة

 االقتصادية التنمية في النقل مساهمة حول والمفاهيمية النظرية الدراساتهذه المرحلة  في ُتستكمل -26
 التكامل لتحقيق سعيًا الوطنية النقل شبكات بين اإلقليمي الربط تعزيز من المتوخاة والفوائد واالجتماعية،

ية ضمن فضاء عربي مشترك لإلنتاج على االستفادة من المزايا النسبية التي تملكها البلدان العرب يالمبن االقتصادي
 للمشروع والمفاهيمية النظرية األرضية مجتمعة تشكل مجاالت، ثالثة في التحضيرية الدراسات ُتجرىوالتبادل. و

  .المقترح

 اإلطار المفاهيمي تعزيز -1

 بيئتها المتغّيرةوتعقيداتها وتشابكاتها  بكافةظم النقل والعالقات السببية بين ُن التفاعلفهم تهدف الدراسة إلى  -27
 الذي النقل لنظام التخطيطي التمثيل من انطالقًا األساسية المفاهيم تثبيت يتمس . واالقتصاد والمجتمع افي الجغرافي

 المتبادلة الدينامية التأثيرات عمق تبرز التي الالحقة والمساهمات العشرين القرن ثمانينات في )3(رايشمان اقترحه
من ناحية أخرى.  هالمحيطة ب والبيئةمن ناحية، وبين نتائج عمل النظام  هب المحيطة البيئةوالنظام  مكونات بين

 المزايا وكشف النقل، نظم في الكبرى التحوالت إحداث في الفاعلة التغيير محركات بكشف الدراسة هذه تسمحو
وتراكيبها، واالستعماالت األمثل لهذه األنماط،  ،ةوالجوي ةالمائيو ةالسككيو ةالطرقي المختلفة، النقل ألنماط المقارنة

 .لنقلها المطلوبة والخصائص والشروط ومسافاتها المنقولة المواد أنواع حسب

 واالجتماعية االقتصادية التنمية في النقل دور فهم تعميق -2

النقل المختلفة في تحقيق  نظم دورالمعرفة حول  لتعميقمن تعزيز اإلطار المفاهيمي  تنطلق هذه الدراسة -28
 إيجاد علىتوسيع الفضاء االقتصادي لإلنتاج والتبادل  دراسة تأثيرالتنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل 

 على المكاني الربط لتحسين التقليدية وغير المباشرة غير النتائج بكشف الدراسة هذه وتسمح. جديدة استثمارات
 بعين تأخذ والتنمية، النقل نظم تطوير بين العالقة لتحليل جديدة مقاربة بتكوين تسمح كما. والمجتمع االقتصاد
 تأثير يكون حيث) والمكتملة الناضجة النقل شبكات ذات والبلدان المناطق بين المجال هذا في الفروقات االعتبار

في  إلى الكثافة المطلوبةوالبلدان التي ال تزال تفتقر  والمناطق ،(القائم للوضع بالنسبة هامشيًا جديدة وصالت مد
 االقتصادية التنمية تفعيل على كبير بشكل ينعكس أن جديدة وصالت تطوير في لالستثمار يمكن حيث) النقل شبكات

، ال سيما عندما تحقق هذه الوصالت الربط اإلقليمي الذي يعزز االستفادة (العيش مستوى وتحسين واالجتماعية
  .المزايا النسبية لألقاليم الجغرافية، والتي ال تتحقق على المستوى اإلفرادي للبلدان غير المتصلة جغرافيًامن 

 ساتها على المنطقة العربيةانعكاللنقل العالمي و دراسة االتجاهات الكبرى -3

يمكن أن تأتي تبحث الدراسة في محركات التغيير في قطاع النقل واالتجاهات الكبرى في العالم التي س -29
تتناول اآلثار المحتملة سالمحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و 2030بحلول عام البنيوية بمزيد من التحوالت 

في صناعات إعادة تموضع الالتغيير: لهذه االتجاهات على النقل في المنطقة العربية. ومن األمثلة على محركات 
زيادة استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر واالقتصادات الناشئة؛ تزايد عدد وأمريكا الشمالية وأوروبا؛ 

 كيلومتر في الساعة 1200القطار األنبوبي بسرعة االبتكارات التكنولوجية مثل والطاقة المتجددة والنظيفة؛ 
                                                           

(3) Reichman, S., Les Transports: Servitude ou Liberté (Paris: PUR, 1983). 



E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/4 

 
-11- 

 

 

شياء، التي والسيارات بدون سائق؛ والتطورات المرتقبة في مجال التكنولوجيا الرقمية وإنترنت األ (الهايبرلوب)
الكبرى ؛ والمشاريع العالمية وتخلق تواصاًل مباشراً بين مقدمي خدمات النقل وزبائنهم تسهم في تطّور النقل الذكي

؛ وتأثير النزاعات اسيا، و"مبادرة الحزام والطريق" في الصينرك الحديدية العالية السرعة في أوكمشروع السك
 .التقليديةواألزمات الناشئة في تحويل ممرات النقل 

 نظام المعلومات الجغرافية لنظام النقل المتكامل بين الدول العربيةاستكمال  -4

في المعلومات الجغرافية لنظام النقل المتكامل بين الدول العربية على شبكة اإلنترنت نظام  توفيرساعد ي -30
رسم صورة كاملة في السكك الحديدية والطرق في المنطقة العربية، و بشأنمتابعة تنفيذ االتفاقات الدولية  تيسير

المستوى الفعلي  بعرض وتسمح هذه األداةعن أداء المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والخدمات اللوجستية. 
كل هذه  اعدوتسنى األساسية للنقل ومرافقه، وتتيح تتبع حركة السلع بين بلدان المنطقة. للخدمات وسالمة الُب

على النقل والخدمات اللوجستية بين البلدان  يالتخطيط االستراتيجي واستباق الطلب المستقبل علىالمعلومات 
المعلومات تطوير هذا النظام من خالل توسيع نظام العربية. وتناقش اإلسكوا مع البنك اإلسالمي للتنمية إمكانية 

 بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. المروروحركة غطي شبكات النقل ذي يال ،الجغرافية للبنك

  األنماط متعددالاإلقليمي  النقل لتخطيط ةشامل دراسةالمرحلة الثانية: 
 (ًاشهر 12) العربية المنطقة في

 ،العربية المنطقة في األنماط متعددالدراسة شاملة لتخطيط النقل اإلقليمي  إعداد المرحلةهذه خالل  يتم -31
 المكونات التالية: تشملفي تخطيط النقل، والتي المعتمدة وفق المنهجية الكالسيكية  ذلكو

 مرجعية سنة اعتمادب ،النقل المتبادل بين البلدان العربية، وبين البلدان العربية والعالم امحجأل مسح )أ( 
 للبضائع، الرئيسية األنواع حسب المتبادلة البضائع وحجم الركاب لعددمصب -مصفوفات منبع وإعداد موحدة،

ومستويات  ،النقل وأزمنة فيلاكتو والشبكات، األنماط بين النقل ماحجأأنماط النقل المستخدمة، وتوزع  تركيبةو
 ؛الخدمة والسالمة

وخطط العمل لتطوير قطاع النقل في البلدان العربية وعلى  االستراتيجياتو للسياسات مسح )ب( 
ومع مكونات  ،الكبرىالوطنية مخرجات هذه الخطط مع المشاريع التنموية  توافقمدى وتحليل  ،اإلقليمي مستوىال

 ؛2030؛ لعامخطة التنمية المستدامة 

 األربع الخطوات ذاتالكالسيكية باتباع النمذجة  ،2030لعام  المتوقع النقل لحجم تنبؤية دراسة )ج( 
وذلك بناءً على المتغيرات  ،(الشبكات خطوط على التوزيع النقل، أنماط حصص التنقالت، توزع التنقالت،)نشوء 

 وفقانطالقًا من نتائج الدراسات التحضيرية للمرحلة األولى، و تحديدها سيتم االقتصادية واالجتماعية التي
العالم على مستوى النقل في السيناريوهات المنبثقة عن كشف محركات التغيير والتحوالت الكبرى المرتقبة 

 على المتوقعة والسالمة الخدمة مستويات كشف الدراسة عن وينتج. العربية المنطقة في النقل علىها وانعكاسات
وأماكنها لمختلف أنماط النقل، وبرامج  حتملةوتحديد االختناقات الم المنطقة، في القائمة النقل ومرافق شبكات

 .االختناقات هذه لتفادي الالزمة التطوير
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 حيث من ،2030لعام  المنطقة في األنماط متعددالإطار عاّم لتوقع وضع النقل  عنالدراسة  وستسفر هذه -32
للبرامج الوطنية  تحلياًل . كما ستقدممرافق القائمةاللشبكات ولإلى الطاقات التصميمية  تهونسبالمتوقع  النقل حجم

السياسات لتحسين االستفادة من الطاقات التصميمية وإزالة  وإصالح لنقلل األساسية البنى لتطويرواإلقليمية 
 العوائق التنظيمية أمام انسيابية تيارات نقل الركاب والبضائع.

  تحقيق في األنماط متعددالاإلقليمي  النقل تطوير ثرأ لتقييم أداة تصميمالمرحلة الثالثة: 
 (أشهر 6) المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية

سياسات  وإصالح األساسية البنى تطويرنتائج  بتحليل تسمححاسوبية  أداةخالل هذه المرحلة إعداد  يتم -33
 المفاهيم يتجاوز بما العربية، البلدان في واالجتماعية االقتصادية والتنمية النمو على النقل على المستوى اإلقليمي

 غيرالكامنة واآلثار اآلثار  يشملل المباشرة والعوائد فيلاكتمن ال انطالقًا االقتصادية الجدوى لحسابات التقليدية
تحفيز مشاريع إنتاجية مبتكرة تمتد خارج حدود األسواق الوطنية وتجد جدواها ضمن فضاء اإلنتاج مثل المباشرة 

 .الدولي واالقتصادي الجغرافي والجواروالتوزيع على مستوى المنطقة 

تمهيدًا الستخدامها في المرحلة الرابعة  الوطنيين، الشركاء مع بالتشاورالتقييمية األداة  هذهمراجعة  وتتم -34
 .العربية المنطقة في األنماط متعددالالنقل  لتطويرالمشروع لصياغة الرؤية االستراتيجية المشتركة  من

 اإلقليمي رؤية استراتيجية لتطوير النقل المشتركة ل صياغةالالمرحلة الرابعة: 
 (ًاشهر 12) األنماط متعددال

بين الجهات المعنية من مختلف أنحاء المرتقب حوار المن  الناتجةتستند الرؤية اإلقليمية الشاملة للنقل س -35
 من المشروع. وهي تهدف إلى تحديد: المراحل الثالث األولىالمنطقة إلى الدراسات التي ستعّد في 

 ؛للنقل أوجه التكامل والتناقض بين أدوات التخطيط الوطنية )أ( 
 ؛2030التوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  )ب( 
 نى األساسية للنقل والخدمات اللوجستية؛متطلبات تلبية الطلب المستقبلي على الُب )ج( 
 تحقيق النمو والرخاء.ضمان المشاركة في عناصر ترسيخ التكامل اإلقليمي التي لها الدور األكبر في  )د( 

 التالية: وتتناول الرؤية أيضًا العناصر -36

 شخاص والسلع والخدمات داخل المنطقة ومع سائر ممرات النقل اإلقليمية والدولية لحركة األ )أ( 
 مناطق العالم؛

، 2050و 2030تنفذ بحلول عامي ينبغي أن لي للمشاريع الكبرى ذات األولوية التي ّوأ تحديد )ب( 
 ؛عنهاوالفرص الناجمة  المتوقعة لتعزيز التنمية المستدامةباالستناد إلى معايير شاملة بشأن اآلثار المباشرة 

 سياسات النقل الالزمة؛ )ج( 

 سمحيسوف للمشاريع الكبرى على كل بلد، وعلى المنطقة والعالم. و ةالمحتمل ةتقييم اآلثار التحويلي )د( 
 أثره على مستوى المنطقة. لنوعي لكل مشروع وتحلي هٍجَن بوضعنظام المعلومات الجغرافية لنظام النقل المتكامل 
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بلور الرؤية على نحو شفاف وتدريجي ومنسق، نتيجة مشاورات شاملة مع الجهات المعنية الرئيسية تتسو -37
العمل مع ممثلي  اتسلسلة من ورشفي المشاورات  جرىُتس. واألنماطالمشاركة في النظام اإلقليمي للنقل المتعدد 

مفاوضات  تليهاي والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية، على أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدن
 حكومية دولية.

 للحدود  العابرة األساسيةأدوات إنمائية مبتكرة لتنفيذ مشاريع البنى  إعدادالمرحلة الخامسة: 
 (للمشروع األولى األربع المراحل تقدم ضوء في الحق، وقت في التفاصيل دتحدَّ)

مجموعة من األدوات لتنفيذ المشاريع ذات األولوية بالتنسيق مع وكاالت التمويل  سيوفر المشروع -38
هذه المشاريع على البلدان والمنطقة: من  آثاراإلقليمية والدولية، مع مراعاة إمكانية استرداد التكاليف الناشئة عن 

شرة والناتجة من الربط الشبكي ، واآلثار المباشرة وغير المبابشكل مباشر أو غير مباشرأرباح مرتبطة بالنقل 
 .على فرادى البلدان اإلقليمي

مختلفة لتمويل المشاريع، بما  ٍجُهُناعتماد  بحيث تتيح الالزمة مرونةالوينبغي أن تتسم األدوات اإلنمائية ب -39
في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المشاريع العابرة للحدود من الجهات المانحة الدولية 

 والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والبلدان المعنية نفسها.

 الخالصة  -ثالثًا

يتسم باالستدامة والكفاءة  األنماططالق رؤية استراتيجية متفق عليها لنظام نقل متعدد إلهذا المشروع  يمّهد -40
 هٍجتستند الرؤية إلى َنسفي المنطقة العربية، فيعزز التكامل اإلقليمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة. و

مؤسسات والوكاالت اللقطاع الخاص واهيئات حكومات المنطقة و تشارك فيهاقائم على األدلة ومشاورات شفافة 
 اإلقليمية والدولية المهتمة.اإلنمائية 

العامة في  شغالألوا النقل وزرات في الوطنية االتصال عناصر مع بالتعاون المشروع هذا تنفيذ سيتم -41
 وزراء لمجلس الفنية األمانةوالبلدان العربية، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ممثلة بإدارة النقل والسياحة، 

 النقل وزراء لمجلس الثالثينتمت اإلشارة إلى المشروع في كلمة اإلسكوا في اجتماع الدورة  وقد .العرب النقل
 .2017 أكتوبر/األول تشرين 22 في مصر، ،اإلسكندرية في المنعقد العرب

  للحصول السعي ويتم. سنوات 3 لمدة دوالر يينمال 3 بحوالي المشروع لتنفيذ اإلجمالية الكلفة تقّدرو -42
 اإلسالمي البنك أعرب وقد الدولي، البنك ومجموعة للتنمية اإلسالمي البنك بين بالتشارك المشروع تمويل على

 فيالمتعدد األنماط  النقل لنظام الجغرافية المعلومات نظام ببناء المتعّلق المكّون بتمويل اهتمامه عن للتنمية
 .العربية المنطقة

----- 
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