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  (اإلسكوا)اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  واللوجستیات لجنة النقل
  عشرةسابعة الدورة ال
   2017/ینایر الثانيكانون  24-23القاھرة، 

  (ب) من جدول األعمال المؤقت 4البند 

  عشرة للجنة النقلالسادسة التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة 

  المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكواتنفیذ األنشطة 

  موجـز

 عشرة للجنة السادسة نفذت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) منذ الدورة 
 المعني بالتنمیة والتكامل االقتصادي  3النقل مجموعة من األنشطة المقررة في إطار البرنامج الفرعي 

طة على تعزیز دور األنشھذه . وركزت 2017-2016من اإلطار االستراتیجي لعمل اإلسكوا لفترة السنتین 
عت  ،النقل في التنمیة والتكامل اإلقلیمي فیما بین الدول العربیة وأنشطة تعاون  ،بین خدمات استشاریةوتنوّ

  .ومطبوعات ،فني

تشرین  إلى 2015ول/دیسمبر كانون األمن امتدّت ألنشطة التي ھذه اوتتضمن ھذه الوثیقة عرضاً ل
ة إللجنة وال. 2016 الثاني/نوفمبر   . بشأنھا وتقدیم المقترحاتعلى ھذه الوثیقة االطّالع ى مدعوّ
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  مقدمـة

في  2017-2016تضمن برنامج عمل اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) لفترة السنتین  -1
 . (*))سسا(إت العربیةبین الدول مجال النقل مواضیع مكملة لجھود اإلسكوا الرامیة إلى تطویر نظام النقل المتكامل 

لیشمل كافة الدول العربیة بھدف دعم تسھیل النقل والتجارة بین بلدان  ھذا النظام توسیعوتعمل اإلسكوا على 
نظام ذا الھاألعضاء على متابعة تنفیذ مكونات  الدولوتعمل   المنطقة، تمھیداً لتحقیق التكامل اإلقلیمي فیما بینھا.

  .2006أیار/مایو  11) المؤرخ 24-(د 279عمالً بقرار اإلسكوا 

المعني بالتنمیة والتكامل االقتصادي من برنامج  3وتندرج األنشطة المتعلقة بالنقل ضمن البرنامج الفرعي  -2
ویھدف ھذا البرنامج بشكل عام إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة، والتعجیل  .2017-2016عمل اإلسكوا لفترة السنتین 

عن طریق وضع سیاسات مالئمة لالقتصاد الكلي، وتوفیر التمویل الكافي المستدامة التنمیة في تحقیق أھداف 
 وتندرج اإلنجازات المتوقعة في مجال النقل .النقلألغراض التنمیة، وتعزیز التكامل اإلقلیمي في مجاالت عدة منھا 

األعضاء على تنفیذ اتفاقات النقل الدولي المبرمة في  الدولفي إطار اإلنجاز المتوقع (ب) المتعلق بتعزیز قدرة 
بما في  ،لنظام النقل المتكاملإطار اإلسكوا، من أجل تحقیق التكامل اإلقلیمي، فضالً عن تنفیذ العناصر األخرى 

  ذلك األطر المؤسسیة، وتمویل مشاریع البنى التحتیة للنقل، وتسھیل النقل والتجارة وسالمة المرور على الطرق.

الل الفترة سكوا خنشطة المتعلقة بالنقل وتسھیل التجارة التي قامت بھا اإلألوتتضمن ھذه الوثیقة عرضاً ل -3
أي منذ اجتماع لجنة النقل في دورتھا  ،2016نوفمبر /تشرین الثاني لىإ 2015دیسمبر من كانون األول/الممتدة 

  .2015 تشرین الثاني/نوفمبر فيقاھرة عشرة التي انعقدت في السادسة ال

 التقدم المحرز في تنفیذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا
  في مجال النقل 2017-2016لفترة السنتین 

  بین الدول العربیةمتابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل   -ألف

انطالقاً  ،ةالعربیبین الدول حول مستوى تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل  متكامالً  اً سكوا تقریراإلتعد  -4
ویتضمّن  .2016بریل أنیسان/في رسالھ إعضاء على االستبیان الخاص بمتابعة التنفیذ الذي تم ردود الدول األ من

ى ضوء متطلبات عل ،مستوى التنفیذ في كل بلد إلظھارمن بعض الدول العربیة اإلسكوا التي تلقتھا ردود ال التقریر
  النقل.یذ ومقررات اجتماعات لجنة التنف

  التعاون الفني  -باء

 تسھیل النقل والتجارةاجتماع وورشة عمل حول  -1
ان،    )2016شباط/فبرایر  24-22(عمّ

 ، نظراً ألھمیتھامواضیع متعلقة بتسھیل النقل والتجارة 2017-2016سكوا للفترة یشمل برنامج عمل اإل -5
قلیمي اإل ه البلدانھذ اندماجمستویات تعزیز الي ، وبالتالعربیة في البلدانالتنافس القدرة على تعزیز الكفاءة و في

                                                        
  ة ـكلیزیباإلنھ ـر تسمیتـن مختصـرة "إتساس" نقالً عـة المختصـة التسمیـل بین الدول العربیـل المتكامـام النقـنظ ق علىـیطلَ   (*)

Integrated Transport System in the Arab States (ITSAS) وھذه ھي التسمیة الجدیدة لنظام النقل المتكامل في المشرق العربي الذي كان  .
لك بعد توسیعھ ، وذIntegrated Transport System in the Arab Mashreq (ITSAM)یشار إلیھ بـ "إتسام" نقالً عن مختصر تسمیتھ باإلنكلیزیة 

  لیشمل دول المغرب العربي التي انضمت مؤخراً إلى عضویة اإلسكوا، بناء على توصیة الدول األعضاء في لجنة النقل.
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 شباط/فبرایر 24إلى  22من عقد سالمي للتنمیة مع البنك اإل اً طار اجتماعفي ھذا اإلسكوا ونظمت اإل والعالمي. 
ص جزء صّ خُ  وقد .ورشة عمل فنیة حول مخرجات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمیةو ،2016

ق إلى مستوى دخول ،لمواضیع تسھیل التجارةمن الورشة  اتفاق منظمة التجارة العالمیة لتسھیل التجارة  تطرّ
ربیة لتدابیر تسھیل العالبلدان ومستوى تنفیذ  ،المصادقة على االتفاقفیما یخص وضع الدول العربیة و ،ز التنفیذحیّ 

  .2014في عام  بھالمسح الذي قامت ھذه البیانات من  . واستمدت اإلسكواالتجارة

  لكترونیة ورشة عمل تدریبیة حول مشروع المنصة اإل -2
  العربیة الدوللنظام النقل المتكامل بین 

  )2017ینایر /كانون الثاني(

ر  -6  2017في النصف الثاني من شھر كانون الثاني/ینایر األمانة التنفیذیة لإلسكوا لعقد ورشة تدریبیة تحضّ
لكترونیة البیانات المطلوبة لنظام المعلومات الجغرافیة المعتمد في المنصة اإللمنسقین الوطنیین على ملء تدریب ال

إلى وزراء النقل  2016آذار/مارس  22في قد أرسلت األمانة التنفیذیة لإلسكوا  وكانت لنظام النقل المتكامل. 
العربیة  اإلماراتوتمت تسمیة ممثلین من األردن،  ،التقریر ا. وحتى تاریخ ھذبلدانھم والمواصالت لتسمیة منسقي

 والمملكة العربیة السعودیة. ،ومصرلبنان، وقطر، والعراق، والسودان، وتونس، والمتحدة، 

  اجتماع خبراء حول دور النقل في االتصال بسالسل القیمة العالمیة -3
  )2016 تشرین الثاني/نوفمبر 51بیروت، (

دور حول خبراء اً للاجتماعمم المتحدة في بیت األ 2016تشرین الثاني/نوفمبر  15 في عقدت اإلسكوا -7
 ،ة العالمیة. تناول االجتماع مجموعة من القضایا المرتبطة بكفاءة خدمات النقلمیالنقل في االتصال بسالسل الق

 المنطقة تباطارفي تعزیز  ھذه البنیةمساھمة  ىومد ،للنقل في المنطقة العربیةالالزمة توفر البنیة التحتیة مدى و
 قدّمو  المنظمات الدولیة العاملة في ھذا المجال.عدد من وشارك في االجتماع خبراء من   .بسالسل القیمة العالمیة

  .یة في ھذا المجالالتجارب العالمأبرز حول  اً عروضومن األوراق الفنیة سكوا مجموعة خبراء اإل

  ھندسةشادي لتصمیم االجتماع المرحلي لمشروع إعداد دلیل إر -4
  في إطار تحسین السالمة في لبنان مشاھد الطرق

 )2016نیسان/أبریل  13(بیروت، 

مشروع إعداد في إطار للخبراء مرحلیاً اإلسكوا بالتعاون مع وزارة الزراعة في لبنان اجتماعاً نظّمت  -8
حدة في مم المتفي بیت األ. وقد عقد تحسین السالمة في لبنان بھدفدلیل إرشادي لتصمیم ھندسة مشاھد الطرق 

متابعة ما تم االتفاق علیھ خالل االجتماع على سبیل االجتماع وعقد  .2016نیسان/أبریل  13بیروت، في 
تشرین األول/أكتوبر  22الذي عقد في بیت األمم المتحدة في بیروت، في  ،التحضیري األول لمشروع إعداد الدلیل

 عم الفني المقدم من اإلسكوا بشأنلدللبنانیة قد طلبت عقد ھذا االجتماع في إطار اوكانت وزارة الزراعة ا .2015
ممثلون عن الجھات الوطنیة المعنیة بالمشروع وخبراء دولیین. وركزت  ھشارك فیقد تحسین السالمة المروریة. و

في ھ خیرة منلمرحلة األالمناقشات على النتائج المرحلیة للمشروع وتم االتفاق على الخطوات المقبلة إلتمام ا
  .2017منتصف عام 

   



E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part II) 
 

-5-  
  

  

  إعداد االستراتیجیة  لفني لصیاغة فصل النقل ضمن مشروعتقدیم الدعم ا -5
 الوطنیة للتنمیة المستدامة في لبنان

 )2016كانون الثاني/ینایر  12(بیروت، مقر رئاسة مجلس الوزراء، 

ومة رئاسة الحكنظمتھا ورشة العمل التي  في االقتصادي في اإلسكوا التنمیة والتكامل شعبةشاركت  -9
لمناقشة مسودة مشروع االستراتیجیة الوطنیة  2016ینایر كانون الثاني/ 12في بیروت بتاریخ  ھااللبنانیة في مقر

الق االنطوشددوا على أھمیة الرأي بمكونات خطة قطاع النقل، وأبدى المجتمعون للتنمیة المستدامة في لبنان. 
مشاریع الوصالت مراعاة  ، مع2004عام في من المخطط التوجیھي لترتیب استعماالت األراضي في لبنان المعد 

 باالنسجام مع اتفاقات اإلسكوا ذات الصلة. ،الدولیة للطرق والسكك الحدیدیة

 تقدیم مساعدة فنیة لفلسطین في مجال النقل -6

قل، الفنیة في عدد من مجاالت الن تھامساعدتلتمس فیھ طینیة وزارة النقل الفلس اً مناإلسكوا طلبتلقت  -10
وتم التوافق على تقدیم الدعم الفني  .2016مایو أیار/ 13في مع وفد الحكومة الفلسطینیة الذي زار اإلسكوا  ناقشتھو

إعداد السیاسات  حول كیفیةشكل دورة تدریبیة للكوادر العلیا في وزارة النقل الفلسطینیة بالمطلوب 
ع االتحاد بالتعاون م تعقدحلقة  الدورة التدریبیة تخللوسی .االستراتیجیات وخطط العمل لتطویر قطاع النقلو

ومزایا  ،قلیمیة في مجال النقلالدولي للنقل الطرقي، تخصص للتعرف على االتفاقات والمعاھدات الدولیة واإل
  التدریبیة. لورشةل التحضیرحالیاً على والعمل جارٍ انضمام فلسطین إلیھا. 

 تقدیم الدعم الفني للمملكة العربیة السعودیة لتفعیل عمل لجنة تسھیل النقل والتجارة -7

تلتمس فیھ من المملكة العربیة السعودیة  اً طلب 2016أغسطس آب/ 7في مانة التنفیذیة لإلسكوا األتلقت  -11
  ي المطلوب.على تقدیم الدعم الفن جار العملوالنقل والتجارة. یل أعمال اللجنة الوطنیة لتسھیل المساعدة الفنیة لتفع

  المواد الفنیة  -جیم

 ل القیمة العالمیةسدور النقل في االتصال بسالعن تقریر  -1
E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part I) 

ھمیة أعلى  . یركز التقریرحول دور النقل في تعزیز االتصال بسالسل القیمة العالمیة اً تقریرسكوا اإلتعد  -12
لنمط السائد الیوم اصبحت أالنقل في تمكین الدول من المشاركة في سالسل القیمة العالمیة التي  في قطاع كفاءةال

ا على قدرتھ في تمكین الدول من تعزیزساسي أدور اللوجستیة  والخدماتقطاع النقل ولالتجارة العالمیة.  في
 لبلدانل سالسل القیمة العالمیة التي توفر فرصاً من خالل  ،الي تعزیز مشاركتھا في التجارة الدولیةوبالت ،تنافسال

ھوم یتناول ھذا التقریر الجوانب المختلفة لمفوالنامیة للمشاركة في صناعات قد ال یمكنھا المنافسة فیھا منفردة. 
  سیما فيوال ھاویسلط الضوء على دور النقل فی ،ساسیة للمشاركة فیھاوالمتطلبات األ ،سالسل القیمة العالمیة

 نطقة العربیة.الم
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  النقل وأھداف التنمیة المستدامة عنتقریر  -2
(Part I)E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5 

لتنمیة بین أنشطة النقل وأھداف ا الترابطأعدت األمانة التنفیذیة لإلسكوا تقریراً فنیاً یسلط الضوء على  -13
 ،ا النقللتحلیل قضای شامالً  اً مفاھیمی اً إطار " باعتبارهمنھج النظم"یبدأ التقریر باستعراض  . 2030المستدامة لعام 

ویختتم   .اتھاوغایاألساسیة لنظم النقل وعالقاتھا المتبادلة مع بعض أھداف التنمیة المستدامة الخصائص یتناول ثم 
  تدامة عند التخطیط لقضایا النقل.أھداف التنمیة المسكن االسترشاد بھا لمراعاة یممبادئ عامة ب التقریر

  العربیةفي المنطقة البحري قل النعن تقریر  -3
)IE/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part I 

للربط البحري  لتحدید خطوط مالحیةلعرض المرئي الذي قدمتھ مانة التنفیذیة لإلسكوا ااأل لتاستكم -14
ھمیة النقل أیركز التقریر على   .البحري بین الدول العربیةالنقل فني حول  تقریرب والنھري بین الدول العربیة
بحریة الدولیة للتجارة ال يوأھمیة الموقع الجغرافي للبلدان العربیة على المحور الرئیس ،البحري في التجارة الدولیة

 زیادةلودور موانئ االرتكاز العربیة الرئیسیة والخطوط الردیفة علیھا. ویقدم توصیات  ،بین الشرق والغرب
لتحقیق أفضل فائدة ممكنة من  ،القطاعین العام والخاصالتكامل ما بین من خالل  االستفادة من الربط البحري

  النقل متعدد األنماط. 

  تمر العالمي بشأن النقل المستدامالمؤ نتائجعن تقریر  -4
)IIE/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part  

المؤتمر العالمي بشأن النقل المستدام الذي عقد في في  نوقشتیستعرض ھذا التقریر أھم القضایا التي  -15
لمؤتمر ورأي ل مسودة الوثیقة الختامیةیسلط الضوء على و .2016تشرین الثاني/نوفمبر  27و 26عشق آباد، في 

  .ومقترحاتھا بشأن كل فقرة من فقراتھا لتنفیذیةمانة ااأل

  مجال النقلالتعاون الفني مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة في   -دال

  االجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)مذكرة تفاھم بین اللجنة االقتصادیة و -1
  على الطرقواالتحاد الدولي للنقل 

  )2016حزیران/یونیو  28بیروت، (

عاون تلموضوعھا ا على الطرقاالتحاد الدولي للنقل  مع تفاھموقعت األمانة التنفیذیة لإلسكوا مذكرة  -16
لتكامل التنمیة االقتصادیة وا لمسار وتطویره، دعماً دعم الدول العربیة في تسھیل النقل البري  من أجلتنسیق الو

 فیینحوحشد كبیر من الص ،وتمت مراسم التوقیع في حفل رسمي حضره خبراء في النقل المنطقة.اإلقلیمي في 
مسیرة طویلة مذكرة التفاھم ل وتكلّ  .2016حزیران/یونیو  28في بیت األمم المتحدة، بیروت، في  یین،واإلعالم

نمیة لدعم الت ،تعزیز أنظمة النقل البري المتكامل في المنطقة العربیةعلى  2000من التعاون بین الطرفین منذ عام 
االقتصادیة من خالل تسھیل التجارة والنقل. وتتضمن المذكرة قائمة باألنشطة اإلقلیمیة المشتركة بین الطرفین 

 واللوجستیات الدورة الحالیة السابعة عشرة للجنة النقل خاللتعقد لھا جلسة مشتركة أو ،2017و 2016لعامي 
 والفوائد االقتصادیة واالجتماعیة المتوقعة واألھدافحول اتفاقات النقل الدولیة المبرمة تحت مظلة األمم المتحدة؛ 
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ل بتناقش قضایا النقل البري وسُ ستعمل المنظمتان على إعداد أبحاث ودراسات مشتركة وللدول المنضمة إلیھا. 
  كفاءتھ وتحسین سالمتھ.زیادة دعم الدول العربیة في 

 المتوسطیة في بروكسل المشاركة في اجتماعات النقل األوروبیة -2
  )2016شباط/فبرایر  18-17(بروكسل، 

طار ي إالتي نُظّمت فشاركت اإلسكوا في اجتماعات المنسقین الوطنیین وفریق النقل البري والشبكات  -17
واطلع  ،2016شباط/فبرایر  18و 17 فيفي بروكسل  . عقدت االجتماعاتبرنامج التعاون األوروبي المتوسطي

قین بیة بالتعاون مع المنسوالمفوضیة األور التي أعدتھاعلى مسودة شبكات محاور الربط المتوسطیة  المشاركون
االجتماعات حول مشروع نظام المعلومات الجغرافیة لنظام النقل  خالل اً مرئی اً اإلسكوا عرضوقدمت الوطنیین. 
 .یةالمتوسط اعتماده في مد محاور الربط بین شبكات النقل األوروبیةالمنوي  ،الدول العربیة بینالمتكامل 

  االقتصاديفي المیدان التعاون والتنمیة التعاون مع منظمة  -3

ھیل التجارة تسل في البلدان العربیة قل واللوجستیاتة النءتطویر أدوات تقییم كفاإلى تسعى اإلسكوا  -18
تعده بالتعاون مع منظمة التنمیة مشروع بحثي  وتعمل في ھذا اإلطار على استكمال  .األسواق العالمیة ھاودخول

الدول العربیة في قاعدة البیانات العالمیة الخاصة بالتجارة في القیمة  إلدماجوالتعاون في المیدان االقتصادي 
ع التنمیة الخدمات في دفكفاءة لدراسة التي تعتبر من أھم قواعد البیانات الحدیثة ، التي أنشأتھا المنظمة مضافةال

  .قاعدة البیاناتقد انضمتا إلى ونس والمملكة العربیة السعودیة تشارة إلى أن وتجدر اإلوالتحول الھیكلي. 

  المشاركة في ندوة مركز التجارة العالمي  -4
  )2016بریل أنیسان/ 4(تونس، 

سیة جنیف مع رئاسة الحكومة التونفي سكوا في الندوة الفنیة التي عقدھا مركز التجارة العالمي شاركت اإل -19
بین  اتفاقات الشراكة إطارفي وذلك لوضع خطة عمل لتقییم سیاسات تحریر تجارة الخدمات، ومن بینھا النقل، 

 ،2016أبریل نیسان/ 4تونس في ت الندوة في عقدوالمتوسطیة. االتحاد األوروبي والعدید من الدول العربیة 
حول برنامج العمل الخاص بمتابعة مفاوضات تحریر التجارة والمنھجیة التي  سكوا عرضاً اإللھا خالوقدمت 

طویر تودفع دور قطاع النقل والمال في  ،سیتم اعتمادھا في دفع سیاسات ھیكلة الخدمات المرتبطة بالتجارة
  التنافسیة للدول.القدرات 

  اجتماع خبراء حول السیاسات الحمائیة في قطاع الخدمات -5
  )2016حزیران/یونیو  3-2(تونس، 

حول السیاسات الحمائیة في  2016 یونیوحزیران/ 3و 2 سكوا اجتماع خبراء في تونس فياإلنظمت  -20
دفع لتھا ءقدراتھا التنافسیة وكفاوآلیات تطویر  ،خاصبشكل وقطاعي النقل والضمان  ،عامبشكل قطاع الخدمات 

یة اللجنة االقتصادوالمركز الدولي للتجارة، ومن الخبراء من البنك الدولي، عدد شارك في االجتماع والتنمیة. 
. افلورنسي فالجامعة األوروبیة وحكومة دبي  يیكبیر اقتصادوالمركز الدولي للدراسات االستشرافیة، وفریقیا، أل

دفع الصادرات  ساعدة الدول العربیة في تحسین مساھمة قطاعات النقل والضمان فياالجتماع م وكان ھدف
  والنمو االقتصادي.
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  المؤتمر العالمي بشأن النقل المستدام -6
 )2016نوفمبر /تشرین الثاني 27-26(عشق آباد، 

  المؤتمر العالمي بشأن النقل المستدام الذي عقد في مدینة عشق آباد في عمال أشاركت اإلسكوا في  -21
ر المناخ وتناول المؤتمر التحدیات التي تواجھ قطاع النقل في ظل تغیّ  . 2016تشرین الثاني/نوفمبر  27و 26

مواضیع ى إلتطرق و . 2030 خطة التنمیة المستدامة لعامتنفیذ ال سیما لجھة و ،ومتطلبات التنمیة المستدامة
مم وتنفیذ خطة عمل عقد األ ،تحسین السالمة المروریةإلى بل تفعیل الجھود الرامیة وسُ  ،السالمة على الطرق

دول للونظمت اإلسكوا على ھامش المؤتمر اجتماعاً  . 2020-2011المتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق 
مسودة ، وواللوجستیات السابعة عشرة للجنة النقلمناقشة التحضیرات للدورة خاللھ العربیة المشاركة تمت 

مخرجات المؤتمر، والمشروع المقترح لصندوق األمم المتحدة من أجل السالمة على الطرق، والتعاون الفني في 
مجال النقل. كذلك شاركت اإلسكوا في اجتماع آخر على ھامش المؤتمر ھو اجتماع اللجان اإلقلیمیة في األمم 

بحضور مبعوث األمین العام لألمم المتحدة حول السالمة المروریة. وناقش  ،الصحة العالمیةومنظمة  ةالمتحد
تمویل السالمة على الطرق بموجب قرار الجمعیة العامة لھذا االجتماع مسودة المشروع المقترح لتأسیس صندوق 

  .2016نیسان/أبریل  15بشأن تحسین السالمة على الطرق في العالم المؤرخ  260/70لألمم المتحدة 

----- 


