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 زـموج

دورتها للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  لجنة النقل واللوجستيات التابعةعقدت  
وبحثت في ، 2017كانون األول/ديسمبر  21و 20بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي  الثامنة عشرة في

: أنشطة المناقشات على مجموعة من المواضيع، أبرزهاوقد ركزت البنود المدرجة على جدول أعمالها. 
لتطوير رؤية اإلسكوا و اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات في إطار برنامج عملها وأنشطة التعاون الفني؛

 ومدى نطقة العربية؛ ودور النقل في تعزيز االتصال بسالسل القيمة العالميةنظام نقل متعدد األنماط في الم
 فّعال بشكل والمشاركة التجارة لتسهيل الالزمة واللوجستيات التحتية البنية لمتطلبات العربية المنطقة استيفاء

ء اللوجستي في األداومؤشر ؛ العربية المنطقة في التجارة تسهيل تدابير تنفيذو؛ العالمية القيمة سالسل في
وتحديات تنفيذ عقد العمل من أجل السالمة على الطرق  ةوسالمة المرور في الدول العربي ؛المنطقة العربية

2011-2020  . 

هذه الدورة حلقة نقاش رفيع المستوى حول محركات التغيير الكبرى في قطاع النقل  ُعقدت فيو 
نخبة من الخبراء في قطاع النقل واللوجستيات  ةشاركالعربية، وذلك بمالمنطقة على ها واللوجستيات وتأثيرات

بعضها موّجه إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا وبعضها اآلخر  واتخذت اللجنة عدداً من التوصيات، في المنطقة.
 .موّجه إلى الدول األعضاء

للنقاشات التي دارت وللتوصيات التي خلص إليها المجتمعون موجزاً  ويتضمن هذا التقرير عرضاً  
حول كل بند من بنود جدول أعمال الدورة. وقد اعتمدت اللجنة هذا التقرير في جلستها الختامية التي ُعقدت 

 .2017كانون األول/ديسمبر  21في 
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 ةـمقدم

 ( المؤرخ 19-)د 213عقدت لجنة النقل واللوجستيات دورتها الثامنة عشرة عمالً بقرار اإلسكوا  -1
، بشأن إنشاء لجنة للنقل في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والذي أقره المجلس 1997أيار/مايو  7

( 21-)د 229تنفيذاً لقرار اإلسكوا ؛ و1997تموز/يوليو  18المؤرخ  1997/11االقتصادي واالجتماعي في قراره 
 بشأن تواتر دورات لجنة النقل. 2001أيار/مايو  11المؤرخ 

لجنة في ختام دورتها، بعضها متصل مباشرة الللتوصيات التي خلُصت اليها  اً عرضيتضمن هذا التقرير و -2
المناقشات التي دارت حول لى إبالمواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وبعضها له طابع عام. ثم ينتقل التقرير 

بتنظيم الدورة المتعلقة  كل بند من بنود جدول األعمال، والكلمات التي ألقيت في جلسة االفتتاح والتفاصيل
 والمشاركين فيها.

 لجنة النقل واللوجستياتالتوصيات الصادرة عن   -أوالا 
 في دورتها الثامنة عشرة

 20 واللوجستيات التي ُعقدت بمقر اإلسكوا في بيروت يوميللجنة النقل الثامنة عشرة في ختام الدورة  -3
إلى األمانة التنفيذية أصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات بعضها موّجه  ،2017كانون األول/ديسمبر  21و

 .األعضاءالدول إلى لإلسكوا والبعض اآلخر موّجه 

 ألمانة التنفيذيةإلى االتوصيات الموجهة   -ألف

األمانة التنفيذية في مجال الدراسات واألبحاث المتعلقة بالنقل ودوره في تعزيز ثمنت اللجنة جهود  -4
في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل  التنفيذية بالتقدم الذي أحرزته األمانةاالتصال بسالسل القيمة العالمية. ورحبت 

ية( وأنشطة الخدمات االستشارية واللوجستيات، وفي الربط ما بين األنشطة المعيارية )الدراسات واألوراق البحث
بالمشروع الخاص بتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة وبناء التوافق بين الدول األعضاء. كما أشادت 

العربية، باعتباره يعبِّر عن رؤية متكاملة للتعامل مع قطاع النقل كقطاع تنموي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. 
 نة التنفيذية بما يلي:وأوصت اللجنة األما

مثل مبادرة الحزام  ،في قطاع النقل االستمرار في متابعة المستجدات االستراتيجية والتكنولوجية )أ(
ف حول كيفية االستفادة منها والتكي  لهذه الدول ودراسة آثارها على الدول العربية وتقديم التوصيات  ،والطريق

 للمنطقة العربية؛معها لتعزيز دور النقل في التنمية 

ما يتعلق بالقضايا التي  مشاركة في الفعاليات اإلقليمية التي تنظمها بعض الدول، خصوصاً فيال )ب(
 ترتبط ببرنامج عملها، وتقديم الدعم والمشورة للدول األعضاء في هذا اإلطار؛ 

لتعزيز قدراتها ضاء في الدول األعتسهيل النقل والتجارة المعنية ب والفنية دعم اللجان الوطنية )ج(
 وآليات عملها؛ 
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إلبراز الفوائد المتوخاة منها  ،وتقييمهافهم االتفاقات الدولية المتعلقة بالنقل وتسهيل التجارة تيسير  )د(
تكثيف أنشطة التعاون الفني للدول األعضاء لتعزيز وليها إذا ما رغبت في ذلك؛ إومساعدة الدول في االنضمام 

 طلبات تسهيل التجارة وتعزيز دور النقل في التنمية بحسب اإلمكانيات المتاحة؛قدراتها على تنفيذ مت

القرار  عينادعم جهود التكامل اإلقليمي في مجال النقل بين الدول العربية وتوسيع المعرفة بين ص (ه)
 بأهمية التكامل والفرص المتاحة لذلك؛ 

مع هذه متابعة المؤتمرات والقرارات الدولية حول النقل وتداعياتها على الدول العربية، والتنسيق  )و(
الستمرار في تقديم اتوحيد المواقف من المخرجات والتوصيات الصادرة عن مثل هذه المؤتمرات، والدول بشأن 

 المشورة الفنية بشأن البيانات وااللتزامات التي تصدر عن هذه المؤتمرات؛

النقل وسالسل القيمة العالمية الستمرار في متابعة أحدث التطورات اإلقليمية والعالمية في مجال ا )ز(
العمل على إعداد دليل سياسات عملي يساعد ، من خالل وتقديم مقترحات عملية للدول األعضاء في هذا الشأن

 عبر اللوجستيات الالزمة لذلك؛ الدول على االندماج بسالسل القيمة العالمية وتعظيم االستفادة منها،

نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية والسعي لدى مؤسسات إعداد البدء في تنفيذ مشروع  )ح(
 ؛لذلكالتمويل اإلقليمية والدولية لتعبئة الموارد الالزمة 

، في تاللتحت االحإيالء اهتمام خاص لدولة فلسطين بما لها من وضعية خاصة باعتبارها دولة  )ط(
لمنظمات الدولية إلى اتقديم الدعم الفني وإعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء المناطق اللوجستية، وفي عملية االنضمام 

تدريبية حول تيسير التجارة بين الجهات ذات حلقات واتفاقات النقل التي تتناسب مع الواقع الفلسطيني، وعقد 
 ؛العالقة لتوحيد وتبسيط اإلجراءات

معمق على نحو العربية للبحث الدول لسالمة المرورية في لنظيم ورشة عمل إقليمية مخصصة ت )ي(
وأهداف التنمية  ،وتحديات تحقيق أهداف عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية ،واقع السالمة المروريةفي 

المستعملين ومواصفات السالمة  البيانات وسلوكبشأن المتعلقة بالسالمة المرورية، ال سيما  مقاصدهاالمستدامة و
 ؛في مركبات النقل وتجهيزاتها

االستمرار في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال النقل واللوجستيات،  )ك(
  .وتوسيع هذه الشراكات تعزيزاً للعمل التكاملي لتحقيق االستفادة المثلى للدول األعضاء

 األعضاء إلى الدولجهة التوصيات المو  -باء

 وجهت لجنة النقل واللوجستيات التوصيات التالية إلى الدول األعضاء: -5

حث الدول األعضاء على االستفادة مما تقدمه اإلسكوا من توصيات حول تأثير التطورات الكبرى  )أ(
ء قطاع النقل داأنها من تطوير ـِّ في قطاع النقل والعمل على متابعة هذه التطورات بشكل دوري بما يمك

 واللوجستيات في التنمية؛

متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل واللوجستيات على المستوى الوطني وطلب  )ب(
 إلسكوا في هذا المجال بحسب الحاجة؛األمانة التنفيذية لالمساعدة من 
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في مجال النقل واللوجستيات، والتنسيق المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية المنعقدة  )ج(
 مع األمانة التنفيذية في هذا المجال؛

بتقرير عن التطورات الحاصلة في مجال النقل في كل دولة في الفترة من األمانة التنفيذية موافاة  )د(
لتتمكن من ، 2018حزيران/يونيو  30، في موعد أقصاه 2018حزيران/يونيو  15إلى  2016كانون الثاني/يناير  1

 إعداد تقريرها الشامل وعرضه على الموقع اإللكتروني للجنة بهدف تسهيل اطالع الدول األعضاء عليه؛

المؤشرات الدولية لكفاءة اللوجستيات الصادرة  الجهات المسؤولة عن إعداد مع التعاطي اإليجابي (ه)
ما يتعلق برصد التطورات  صوصاً فيخ ،عن المؤسسات الدولية، بهدف التأكد من أن ما ينشر مطابق للواقع

 الحاصلة وعكسها في المؤشر، وكذلك أن المنهجيات المستخدمة تعكس واقع الدول العربية؛

لما لذلك من آثار كبيرة متوخاة على تكاليف التجارة  ،العمل على تنفيذ تدابير تسهيل التجارة )و(
 والتنافسية والتنمية عموماً؛

أن ذلك يصب ذا ما رأت الدولة إكانية االنضمام إلى اتفاقات النقل الدولية، االستمرار في دراسة إم )ز(
 وطنية؛ال تهامصلحفي 

العمل على تحقيق التكامل بين خطط تنمية التجارة وخطط تنمية أنظمة النقل، لالرتباط الوثيق بين  )ح(
 ؛القطاعين، وتفعيل آليات التنسيق الوطنية في هذا اإلطار

المؤسسات التعليمية في قطاع النقل الموجودة في المنطقة  المتوفرة فياالستفادة من الفرص  )ط(
 .العربية

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياا 

 النقل واللوجستيات التقدم المحرز في مجال  -ألف
 من جدول األعمال( 4)البند 

 ل اإلسكوابالنقل واللوجستيات في إطار برنامج عم المتعلقةتنفيذ األنشطة  -1

المتعلقة بالنقل واللوجستيات األنشطة  مناإلسكوا ما اضطلعت به األمانة التنفيذية  ممثل استعرض -6
اد المو في مجال. ف(E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/3)الوثيقة  2017-2016لفترة السنتين  هاالمدرجة في برنامج عمل

الورقية في المنطقة العربية، كما الالفنية، أجرت مسحاً إقليمياً حول مستوى تنفيذ تدابير تسهيل التجارة والتجارة 
ما يتعلق بتدابير تسهيل التجارة وورقة فنية حول  أعدت تقريراً حول مستوى تنفيذ هذه الدول اللتزاماتها في

المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي لتقييم أداء اللوجستيات، إضافة إلى مسح لتدابير النقل البحري في المنطقة. 
قدمت اإلسكوا الدعم إلى المملكة العربية السعودية لتفعيل لجنة تسهيل النقل والتجارة،  ،الفني في إطار التعاونو

اتحاد غرف المالحة واالتحاد الدولي للسيارات كل من مع في مجال السالمة المرورية ونفذت أنشطة تعاون 
عمل فنية حول التخطيط  شاركت في ورشة عمل حول النافذة الواحدة، ونظمت ورشة ذلكك البحرية العربية.

ودورة تدريبية حول إعداد مشاريع تحسين السالمة المرورية. هذا إلى  ،االستراتيجي للنقل المستدام في فلسطين
في فعاليات  ةمشاركالتعاون الفني مع المنظمات اإلقليمية والدولية في مجال النقل والذي تجلى من خالل الجانب 

 يسية للنقل.حول اتفاقات األمم المتحدة الرئ

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_lnsht_lmtlq_blnql_wllwjstyt_fy_tr_brnmj_ml_lskw_.pdf
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خطوات هامة في مجال النافذة  ىخط بلدهممثل المغرب أن  وضحالعرض، أوفي النقاشات التي تلت  -7
 2017ألول/ديسمبر المؤتمر الثالث في كانون ا وطنياً حول الموضوع وقد ُعقدتنظم سنوياً مؤتمراً وهي الواحدة 

الى جانب خبراء دوليين ومنظمات داعمة  الميدانن عن مؤسسات الدولة والشركات العاملة في هذا حضره ممثلو
. دور وازن في هذا الخصوصوهي التي تقوم ب. وأبدى أسفه لعدم مشاركة اإلسكوا في المؤتمر الواحدة لنافذةل

الدعوات لكل الدول الممثلة إلرسال بلده حضور المؤتمر السنوي مؤكداً استعداد إلى اإلسكوا والدول العربية  ودعا
 ،، وتقديم الدعم الالزم في تنظيم الدورات التدريبيةالواحدةفي إنشاء النافذة  َمن يرغب منهاوالتعاون مع  ،في اللجنة
المغرب أنشأ أن من جهة أخرى، أوضح العربية.  الدولطار نقل التجارب واالستفادة من الخبرات بين وذلك في إ

لى تحسين إسعى مع الجهات الفاعلة يرة الخارجية وعنى بشؤون الموانئ والتجاتُ  (Port Net)شركة تابعة للدولة 
 االستيراد والتصدير الرسمية.إجراءات ورقة في  صفرعمل الموانئ وتحقيق هدف 

مؤكداً  ،لتسهيل النقل والتجارةالدعم الفني للجان الوطنية  مواصلة توفيرلى اإلسكوا إطلب ممثل األردن  -8
  .بالغ األهميةتفعيل دور هذه اللجان اإلسكوا في دور أن 

على صعيد  ظهر مدى التقدم المحرزرقام تُ باأل توفير معلوماتاألمانة التنفيذية على تمنى ممثل السودان  -9
حراز كي تتمكن هذه الدول من معرفة ما يتوجب عليها القيام به من خطوات إل ،تسهيل التجارة في الدول العربية

 .المطلوبلتقدم ا

دعوة  أن اإلسكوا لم تتلقَ إلى األمانة التنفيذية  ممثل رشامداخالت، أ الرد على ما تقدم منإطار وفي  -10
لكنها شاركت في المؤتمر العالمي الخامس  ،حدة في المغربالنافذة الوا حول للمشاركة في المؤتمر السنوي الثالث

في مثل هذه اإلسكوا  مشاركة هن من دواعي سرورأقد في مراكش منذ سنتين. كما أكد حدة الذي عُ اللنافذة الو
األمانة التنفيذية أن  حدة. وأضافامع الدول األعضاء حول النافذة الو الذي تقوم بهالعمل تثري المؤتمرات كونها 

حاجة وطنية حدة ألهمية هذا الموضوع الذي أصبح ااألعضاء حول تأسيس النافذة الوللدول تنظم دورات تدريبية 
األعضاء لتقديم طلبات المساعدة لتعزيز الدول أكد أن الباب مفتوح أمام و لدولية.على صعيد التجارة ا مطلباً دولياً و

خالل أعمال هذه ستقدم  األمانة التنفيذية وأشار إلى أنقدرات وإمكانات اللجان المعنية بتسهيل النقل والتجارة. 
حول التقدم المحرز ا أجرتهمسوح باألرقام من نتائج و مفصلة تتضمن معلوماتمتخصصة  الدورة تقارير فنية

بطلب  اً علم تأخذ انهلى أإأشار ممثل األمانة التنفيذية  كما العربية على صعيد تسهيل التجارة الدولية.الدول في 
 العربية في ظل تكثيف أنشطة التعاون بين الدولنشطة التدريبية المزمع تنفيذها ألالمتعلق بالمساهمة في االمغرب 
  على طلبها ووفق احتياجات كل منها. األعضاء بناءً للدول  الدعم الفني االستمرار في تقديممؤكداً 

 في الدول األعضاء ذةتخَ المُ اإلجراءات  -2

النقل تعزيز ذة في بلدانهم على صعيد تخَ الدول األعضاء لمحة عن اإلجراءات المُ  يممثلعدد من  قدم -11
كل  ترسلالمجاالت. وتم االتفاق على أن ض بعفي  تقديم المساعدةاألمانة التنفيذية  وطلبوا منواللوجستيات. 

مدولة نسخة إلكترونية عن العرض الذي قدمته إلى األمانة التنفيذية،  نشر على الموقع األعضاء ويُ الدول على  لُيعمَّ
 . لجميع المعنيين الطالع عليهإلتاحة ا ،بلجنة النقل واللوجستيات صاإللكتروني الخا

 منهامن أجل تطوير السكك الحديدية، وبلده تها وزارة النقل في ذاتخاإلجراءات التي عرض ممثل مصر  -12
مركبة لنقل الركاب، ورفع  1300وشراء كلم من مسار السكك الحديدية،  1200ظم اإلشارات، وتجديد تطوير نُ 
وصوالً إلى وضع خطة إلنشاء شبكة سكك  ،محطة للسكك الحديدية، والعمل على زيادة شحن البضائع 150كفاءة 

إلى مشاريع قيد الدراسة وأهمها مشروع القطار الفائق السرعة أشار ديدية خاصة بالمناطق الصناعية. كما ح
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خطة لتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية تشتمل على تطوير  وتحدث عنمناطق الصناعية. لالذي يربط ما بين ا
خمة وبناء محطات متعددة األغراض في محطات الركاب في الموانئ وتنفيذ بعض المشاريع االقتصادية الض

عدد من الموانئ. وأضاف أن الوزارة المعنية قد أنشأت جهازاً لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع، كما تم 
وهو يعمل حالياً على موضوع النافذة الواحدة. وطلب  تشكيل مجلس لتسهيل التجارة بهدف زيادة التدفقات التجارية

سكوا حول إلاجرتها أالدراسة التي بممثل مصر ونّوه . ساعدة الفنية لمصر في هذا المجالإلى اإلسكوا تقديم الم
مصر أوضح أن ووضح أن المجلس في طور دراستها. ة النقل والتجارة وأزالة المعوقات التي تعترض حركإ

للطرق هي في طور تنفيذ أكبر مشروع قومي ف ،على الطرقاتاألمان تعمل بشكل دائم على تحسين مستوى 
تعزيز السالمة المرورية مثل إدخال لجراءات واتخذت إ ،يقضي بتحسين الطرقات القائمة واستحداث أخرى

نشاء مراكز لفحص السيارات والتدريب على القيادة، المرور من أجل تشديد العقوبات وإ تعديالت على قانون
 حققت نتائج جيدة جداً. التي السالمة المرورية، توعية المواطنين بأهمية االلتزام بقوانين لبدأ بنفسك" اومبادرة "

في وجه قرار الرئيس بلدها كلمتها بشكر لبنان وكافة الدول العربية التي ساندت استهلت ممثلة فلسطين  -13
مانة أللى اإ تطلبوكانت وستظل فلسطينية. مؤكدة أن القدس كي األخير بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل، ياألمر

على إنشاء معابر  ةمزمعفلسطين سيما وأن  ال ،طين على سلم أولوياتها من حيث الدعم الفنيالتنفيذية وضع فلس
سرائيلي بكل ما يدخل إلى أراضيها وما يخرج إلم االحتالل انظراً لما تعانيه من أضرار جراء تحك   اخاصة به

خفضت بشكل ملحوظ في ن حوادث المرور قد انعن السالمة المرورية فقالت إممثلة فلسطين وتحدثت منها. 
 الفترة األخيرة بفضل الزيادة في عدد دوريات السالمة على الطرقات وأنشطة التوعية المستمرة. 

. على صعيد النقل واللوجستياتجداً حالياً بظروف صعبة  بلده الذي يمراحتياجات  أشار إلىممثل اليمن  -14
للنقل، وبناء قدرات وزارة النقل لتمكينها  وطنية متكاملةمساهمة اإلسكوا في إعداد استراتيجية ة إلى حاجال كدفأ

سياسة لتنظيم وتطوير الموانئ البرية صياغة ظم الالزمة في هذا المجال، فضالً عن من وضع السياسات والنُ 
 نظراً ألهميتها في تعزيز التجارة مع الدول المجاورة.

نفذها في مجال النقل يسية في األنشطة التي لى ثالثة محاور رئيإستند بلده يممثل األردن أشار إلى أن  -15
والتفاعل والتشارك مع جميع الجهات  ،نى التحتية، وتطوير المشاريع ذات الصلةوهي: االستمرار في تطوير البُ 

الكلفة المترتبة عليها ومدة التنفيذ والعمليات اللوجستية. وأعطى لمحة عن المشاريع المزمع تنفيذها  الفاعلة في
في مجال النقل مثل تخفيض وقت مكوث الحاويات في ميناء  األردننجازات حققها أمثلة عن إوقدم . المتوقعة

أيام، واالنطالقة المقررة لنظام النافذة الوطنية الواحدة في بداية العام القادم وتحسن  7لى إيوماً  12العقبة من 
بعد أن كان في  67موقع األردن في تقرير البنك الدولي الخاص بمؤشر األداء اللوجستي إذ أصبح في المرتبة 

 .102المرتبة 

طبيق مجموعة من االتفاقات في مجال النقل البحري مثل تالحكومة بعض ما نفذته  عرضممثل لبنان  -16
تعميق وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء منطقة اقتصادية فيه، وإنشاء ميناء ولى الموانئ اللبنانية، إعلى السفن الوافدة 

لدى لبنان خطة منجزة بالتعاون مع  أن النافذة الواحدة أوضح بشأنجديد في صيدا بالقرب من الميناء القديم. و
ما يتعلق بالنقل البري إلى أن  فيأشار تطبيق. والالمجال وهي تنتظر المباشرة في  االتحاد األوروبي في هذا

تطوير هذا القطاع واالستعداد لالنضمام إلى اتفاقات االتحاد الخاصة لعقد مع االتحاد األوروبي اجتماعات دائمة تُ 
ري وهي موصولة بالمركز عنى بناقالت الشحن البمراكز مخصصة للمراقبة والربط تُ  وأُنشئت ،بالنقل البري

 الرئيسي في بيروت. 
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 رؤية اإلسكوا لتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية  -باء
 من جدول األعمال( 5)البند 

  األمانة التنفيذية رؤية اإلسكوا لتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربيةعرض ممثل  -17
، والشركاء األساسيين فيه والجهات الممولة المشروع أهدافأوضح ف، (E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/4)الوثيقة 

 ،في المنطقة نى التحتية وخدمات النقلر هذه الرؤية ومن بينها ضعف البُ األسباب التي دفعت إلى تطوي ، وكذلكله
 الجغرافية منها والبيئية، والسكانية واالجتماعية، واالقتصادية والسياسيةالمطروحة، والتحديات الدولية واإلقليمية 

لها في مجال النقل مثل . وأضاف أن اإلسكوا استندت في تطوير هذه الرؤية إلى االتفاقات السابقة والتكنولوجية
الدولية بين الدول العربية ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية الطرق  ياتفاق

 وقدم لمحة عن. فاديهالعمل على تلبين الدول العربية، مع االستفادة من مزايا هذه االتفاقات والتنبه إلى نواقصها 
، باإلضافة إلى داريةإترتيبات  ما ستقتضيه منستتضمنه من أنشطة وإجراءات، و مراحل المشروع الخمس وما

كما سلط الضوء على الشراكات المطلوبة  .ل جهات خارجية مستقلةبَ آليات المتابعة والتقييم داخل اإلسكوا ومن ق  
 المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية. ومع العربية الدول لتنفيذ المشروع مع وزارات النقل واألشغال العامة في 

النقل نظام  لدعم الدراسة حول تطويربلده ممثل المغرب استعداد  أكد العرض، تي تلتال اتلنقاشوفي ا -18
لتطوير النقل البري والبحري كافة االستراتيجيات  أعدالمغرب لى أن إشار ية. وأالعربالمنطقة في المتعدد األنماط 

واقعية أكثر استكمال لرؤية المغرب كي تكون بمثابة بالتالي ستكون الدراسة المذكورة و، 2040-2030للسنوات 
القيام الشخص المناسب ليكون صلة وصل مع اإلسكوا في هذه الدراسة ون عيِّ يس قال إن المغربفي المستقبل. و

في المغرب،  2035في عام  وسائل النقل التي سُتستخدمحول يعّدها المغرب دراسة  وتحدث عنالالزم.  بالتعاون
 تعزيز التفاعل بين أنماط النقل كافة.لوي، والسكك الحديدية، النقل الج بما فيها

بها على المنطقة  دعن تأييده القوي لهذا المشروع نظراً ألهميته وللفائدة التي سيعوأعرب ممثل مصر  -19
  ككل فتصبح كياناً اقتصادياً متيناً له كلمته في التجارة العالمية.

ممثل األردن تمنى أن تأخذ منهجية البحث العلمي التي سُتتبع في إطار هذا المشروع بعين االعتبار أن  -20
 .لوزارات النقل في الدول األعضاء شركاء محليين من القطاعين العام والخاص

يست بسيئة نى التحتية للطرق للى أن البُ إأشار ف لنقل البري العربيألمين العام التحاد اا شارك في النقاشو -21
لى إلكن الضعف األساسي يكمن في الربط بين الدول والتخطيط للشبكات، ما يؤدي  ،في معظم دول المنطقة

وفترات انتظار طويلة عند الحدود بين الدول. وتابع أن معظم األنشطة التجارية البينية في المنطقة كثيرة جراءات إ
تبلغ حيث  ،سعر النهائي الذي يدفعه المستهلك مقابل سلعة مالى ارتفاع الإتتم باستخدام النقل البري، ما يؤدي 

. كما أوضح أن التجارة البينية في المنطقة ال تزال متواضعة سعر السلعة المائة منفي  80تكلفة النقل والتخزين 
 ألن المسؤولين يقاربون موضوع التجارة من دون أخذ قطاع النقل ،جداً مقارنة مع المجموعات الدولية األخرى

 . بعين االعتبار

معلومات تنظيم دورات تدريبية إضافية حول كيفية استخدام نظام العلى ضرورة الحضور وأجمع  -22
 الجغرافية.

ش في خالصة النقا وأوجز ها المشاركونبالمالحظات التي قدمأنها ستأخذ أكد األمانة التنفيذية ممثل  -23
ر عن هي: اإلشادة بمشروع اإلسكوا لتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية باعتباره يعبِّ نقاط ثالث 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/rwy_lskw_lttwyr_nzm_nql_mtdd_lnmt_fy_lmntq_lrby_1.pdf
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لى األمانة التنفيذية البدء بتنفيذ هذا المشروع ورصد التمويل إرؤية متكاملة للتعامل مع قطاع النقل؛ والطلب 
 ريبية حول استخدام نظام المعلومات الجغرافية.والنظر في إمكانية تنظيم دورات تد ؛الالزم له

 دور النقل في تعزيز االتصال بسالسل القيمة العالمية  -جيم
 من جدول األعمال( 6)البند 

سالسل القيمة التي هي مجموع العمليات المرتبطة بتصميم شرح فيه األمانة التنفيذية عرضاً  ممثل قدم -24
 إلى التجميع والتوزيع والتسويق وخدمات  بدءاً من البحث والتطوير وصوالً  ،المنتج النهائي وإنتاجه وتوزيعه

 .(E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/5 )الوثيقة مختلفةالموزعين في دول ومن المنتجين  د، وذلك من خالل عدما بعد البيع
مع انخفاض الرسوم التعريفية على المستوى العالمي  يزداد اعتمادهاالتأثير االقتصادي لسالسل القيمة التي  وتناول

اتصال  دور النقل في تحسين وأوضحبشكل كبير نتيجة لتحرير التجارة وانخفاض تكاليف النقل واالتصاالت. 
تقييماً لقدرة الخدمات  وقدم، باالستناد إلى المؤشرات الدولية المتاحة،بسالسل القيمة العالمية المنطقة العربية 

نى التحتية للنقل على تحقيق التحول االقتصادي في المنطقة ومدى مالءمتها لتيسير االتصال بسالسل القيمة والبُ 
من زيز أداء قطاعات النقل والتجارة في الدول العربية تع التي خلص إليها العرضمن التوصيات والعالمية. 

في سالسل القيمة العالمية؛  ةمشاركالصادرات والزيادة  تمكن منتلتحسين الخدمات والهياكل األساسية  خالل
النظر في استراتيجيات النقل وقواعده التنظيمية من أجل جذب االستثمارات في قطاع النقل واللوجستيات  إعادةو

 من القطاعات االقتصادية. وغيره 

خفاض مستوى التزامات الدول العربية على انإلى ن والمشاركأشار العرض،  تي تلتال اتوفي النقاش -25
كما . اً اتفاق 56التي تصل إلى  في مجال النقل االتفاقات الدوليةإلى منضم  هامن قليالً عدداً إذ إن  ،الصعيد العالمي

إغفال الجانب المرتبط بالخصوصيات الجغرافية على صعيد سالسل القيمة العالمية وضرورة توفر  الحظوا
أن  وأكدواخطوط مالحة جوية وبحرية ووسطاء شحن قادرين على تلبية هذه الخدمة بكفاءة وفعالية عاليتين. 

ولكنها سالسل القيمة العالمية،  المنطقة العربية تتسم بمزايا جغرافية يمكن االستفادة منها لزيادة مشاركتها في
تنظيم حملة إعالمية من أجل إلى اإلسكوا  ادعووخفض تكاليف اإلنتاج ومواكبة التطور التكنولوجي.  بحاجة إلى

النقص في لفت إليها المشاركون، في التبادالت التجارية. ومن العوائق التي  اأهميتهو ةالعربيالمنطقة موقع إبراز 
لتشجيع الدول العربية على بل سُ ضرورة إيجاد  فأكدوا، على مستوى صانعي القرار ةالمتاح الوعي بالفرص

 .في ما بينهااالستثمار 

نى التحتية المناسبة من المهم توفير البُ إلى أن  األمانة التنفيذيةوفي معرض الرد على ما تقدم، أشار ممثل  -26
 جيدة فرصةسالسل القيمة تشكل  وأضاف أن . عربيةالمالئمة في الدول ال البيئة التشريعيةر يتوفولكن من األهم 

نى البُ  أوضح ممثل األمانة التنفيذية أنوالتي يتمتع بها كل بلد. إلى المنطقة بحسب الميزات  لجذب االستثمارات
جيدة الطرق  اتشبك بينما الموانئ، على صعيد ال ترتقي إلى المستوى المطلوب في كل الدول، ال سيما التحتية

تولي اهتماماً كبيراً إلظهار أهمية المنطقة العربية في المحافل الدولية وهي اإلسكوا أن  وأكدفي معظم هذه الدول. 
 . العربيةالمنطقة في التكامل اإلقليمي وجدوى تحقيق تعزيز الوعي بضرورة في هذا السياق تسعى إلى 

 منهجية إعداده ومستوياتهمؤشر األداء اللوجستي في المنطقة العربية: مكوناته و  -دال
 من جدول األعمال( 7)البند 

كالنقل والتخزين  ،بماهية اللوجستيات وهي سلسلة من الخدمات واألنشطة اً تعريفاألمانة التنفيذية  ممثل قدم -27
والسمسرة، الالزمة لتحريك السلع وإنشاء سالسل إمداد عبر الحدود وداخلها من أجل ضمان نقل المنتجات من 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dwr_lnql_fy_tzyz_ltsl_bslsl_lqym_llmy_3.pdf
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وشرح . (E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/6)الوثيقة  إلى المستهلكين بالسرعة المطلوبة وفي أفضل الظروفالمنتجين 
اللوجستية.  واطن الضعف في السالسللتحديد مَ  س مرجعيةقيا عتبر وسيلةالذي يُ منهجية مؤشر األداء اللوجستي 

 في المنطقة ككل لم يسجل تحسناً ملحوظاً في العقد الماضي. ولمواجهة ذلك اللوجستيداء األمؤشر ولفت إلى أن 
ت والنظر في التعريفا، ال بد من تحسين كفاءة اللوجستيات ولتعزيز دور التجارة في التنمية االقتصادية في المنطقة

الدقة  يفتقر إلىأن المؤشر إلى األمانة التنفيذية  ممثل نبهارتفاع تكاليف التجارة. والجمركية التي ُتعتبر سبباً في 
 المعنية. الدول أدلة عن الوضع الفعلي للوجستيات في كل من  لعدم شموله

استعرض ممثل المغرب أبرز ما أنجزه بلده على صعيد مؤشر األداء  ات التي تلت العرض،النقاش فيو -28
 اللوجستي مثل إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية اللوجستية والمرصد الوطني للتنافسية اللوجستية. 

، على أن يتسم بالشفافية الالزمة ويأخذ الذي تجريه البلدان ذاتيالتقييم أهمية الاألمانة التنفيذية  ممثل وأكد -29
إلى االستفادة من مؤشر  الدول انات التي يتم اختيارها. ودععين االعتبار التحديد المعتمد في البنك الدولي للعيِّ ب

 سيتيح عاجالً أم آجالً تنفيذ الكثير من اإلصالحات. ألنه األداء اللوجستي 

 تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في المنطقة العربية  -هاء
 من جدول األعمال( 8)البند 

حالة تنفيذ التدابير المتعلقة بتيسير التجارة في المنطقة العربية،  عناألمانة التنفيذية عرضاً  ممثل قدم -30
 تمهيداً لقياس التقدم الذي سيحرز خالل السنوات المقبلة في تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة

مبدأ تيسير التجارة بشقيه الواسع والضيق وما ينطوي عليه شرح  بعد. و(E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/7)الوثيقة 
في تنفيذ التدابير العربية  الدولوالتقدم الذي أحرزته التجارة اتفاق تيسير  عنلمحة  ىأعط ،من منافع وتكاليف

أشار إلى منظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد  دولالتي قدمتها ال اإلخطاراتالمرتبطة به، وذلك استناداً إلى 
التزام  ال تعطي فكرة واضحة ودقيقة عن حالة التنفيذ الفعلية ويغيب عن معظمها مدى اإلخطاراتأن هذه  إلى
الدول األعضاء إلى تحديث هذا التقييم كل سنتين لالستمرار في رصد التقدم  ودعابتدابير النافذة الواحدة،  ةالدول

 المحرز في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة وطلب المساعدة عند الحاجة. 

صراع عليها التداخل في الصالحيات وال إلى أن فلسطينممثلة  أشارتالعرض، وفي النقاشات التي تلت  -31
ضرورة تنظيم ورشة  . من هنا،تيسير التجارة التي تعترض عملية المشاكلمن أبرز أطراف التجارة  مختلف بين

درس اتفاقات وتابعت أن فلسطين منكبة حالياً على توحيد المعايير.  يةطراف للنظر في إمكاناأل هذه عمل تضم
االتفاقات التي توعية الدول العربية ب متسائلة عن السبب وراء عدم، إمكانية االنضمام إليهاالدولية للنظر في  النقل

 يجب التوقيع عليها. 

أي  منذ وقت طويل، عملت األمانة األمانة التنفيذية أنممثل ي الدول، أوضح لورداً على مالحظات ممث -32
جارة تضم كافة الجهات التالنقل و على تشكيل لجان لتيسير ،في المشرق العربي اتفاق النقل المتكاملاعتماد منذ 

وتابع أنه كما هو  المعنية بالتجارة بهدف منع التضارب بين القضايا التي تخص مختلف هذه الجهات. الوطنية 
الحال في كل إصالح، تبرز جهات رابحة وأخرى متضررة غالباً ما تحاول تعطيل هذا اإلصالح. ويأتي هنا دور 

ال ستظل تدور في حلقة مفرغة. وختاماً أشار إلى استعداد اإلسكوا الدولة التي يتوجب عليها لجم المعطلين وإ
على توجيه كل محفل  في دأبتاإلسكوا  أن توقيع االتفاقات وأوضح بشأنالدائم لمساعدة الدول الراغبة بذلك. 

هذه  المنظمات المسؤولة عن أنها طلبت إلىكما ، للنظر في ما تقدمه هذه االتفاقات األعضاء الدولإلى  دعوةال
 عليها. العربية في أسباب عدم توقيع الدول  النظر االتفاقات

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mwshr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_tdbyr_tshyl_ltjr_fy_lmntq_lrby_2.pdf
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 سالمة المرور في الدول العربية وتحديات تنفيذ عقد العمل   -واو
  2020-2011من أجل السالمة على الطرق 

 من جدول األعمال( 9)البند 

المبعوث الخاص لألمين العام ة بالفيديو من السيد جان تود، رسلَ المداخلة المُ  عرضت األمانة التنفيذية -33
أهمية مشكلة  المبعوث األمميأكد . لألمم المتحدة لشؤون سالمة المرور، والموّجهة إلى المشاركين في االجتماع

وفاة لكل  21 بـالسالمة المرورية في المنطقة العربية، حيث يقّدر معدل الوفيات الناجمة عن صدامات المرور 
وفيات  5نسمة، ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف هذا المعدل في بلدان االتحاد األوروبي، حيث يبلغ  100000

المبعوث الخاص  نّوهنسمة. و 100000وفاة لكل  17نسمة، ويزيد عن المعدل العالمي الذي يقارب  100000لكل 
من منظور اإلدارة الشاملة أهمية دور اإلسكوا في تنسيق جهود تحسين السالمة المرورية في المنطقة ضب

 األمم المتحدة. تعتمدهوالمتكاملة للسالمة المرورية الذي 

 في تحسين السالمة المرورية عمل األمم المتحدة ركائز األمانة التنفيذية  ممثل استعرضبعد ذلك،  -34
  2010وأهم األنشطة التي قامت بها اإلسكوا في هذا المجال منذ عام  2011منذ عام في العالم 

. فقد أعدت اإلسكوا تقييماً حول تطور وضع السالمة المرورية في الدول (E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/8)الوثيقة 
ظم وطنية إلدارة السالمة المرورية. وتفعيل نُ واقترحت هيكلية تنظيمية إلنشاء  2013و 2010األعضاء بين عامي 

وتوقف عند النتائج الجزئية للمسح الذي أجرته اإلسكوا لتحري أوضاع السالمة المرورية وإدارتها في الدول 
أعداد صدامات المرور وما ينجم عنها من وفيات خالل الفترة من خالل تتبع تطور  2017األعضاء في عام 
لسالمة المرورية في المنطقة لأهمية عقد ورشة عمل مخصصة  بتأكيد. وختم 2015و 2011الممتدة بين عامي 

الستعراض المشاكل التي تواجهها على هذا الصعيد، ومن أهمها دقة البيانات وتجانسها، ومواءمة العربية 
بل رق وسُ مواصفات المركبات وتجهيزات السالمة المرورية، والقضايا المتعلقة بسلوك السائقين ومستخدمي الط

 تحسينها. 

لعام بلده حول إدارة السالمة المرورية في  قدم ممثل لبنان عرضاً  ،لنقاشاتل خالل الوقت المخصصو -35
خصوصاً الصالحيات  في عنى بالسالمة المروية في لبنان، ما يؤدي إلى تضاربهيئة حكومية تُ  17فقال إن  ،2017

االستراتيجية المعنية بالسالمة المرورية وعدم وجود مرصد إلى غياب الخطط وأشار في غياب التنسيق. 
إليجاد وظم المعلومات الخاصة بالسالمة المرورية، ناهيك عن تطبيق قانون السير بشكل موسمي. متخصص لنُ 

المجلس الوطني للسالمة المرورية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزير العدل، ووزير  أنشئحل لهذا الواقع، 
بلورة السياسات   هومن صالحيات ،ووزير األشغال العامة والنقل ،البلديات، ووزير التربية والتعليم العاليالداخلية و

اللجنة الوطنية للسالمة المرورية، وهي لجنة  وُشكلت ؛العامة واألطر التنظيمية والتشريعية واإلشراف عليها
أمانة  ؛ وأنشئتوآخرين من المجتمع المدني استشارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات وتضم أعضاء رسميين

عنى بمتابعة وتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية سر المجلس الوطني للسالمة المرورية وهي هيئة فنية تُ 
من اإلنجازات و. ، وتعتبر بمثابة الهيئة القيادية الحكومية إلدارة السالمة المرورية في لبنانللسالمة المرورية

تطبيق قانون السير وعقد اجتماعات  تحديد مسؤوليات مختلف اإلدارات الحكومية في ، ذكر ممثل لبنانيةالتنظيم
، على وضع استراتيجية وطنية للسالمة المروريةجاٍر دورية مع معظم هذه اإلدارات. وختم باإلشارة إلى أن العمل 

 دياد.عدد الوفيات الناجمة عن صدامات المرور آخذ في االزوأن ال سيما 

رفع أي بيانات إلى اإلسكوا حول السالمة المرورية خالل السنوات الثالث يلم بلده ممثل اليمن أوضح أن  -36
على التجربة اللبنانية في وأثنى عانيه من تفكك على صعيد المؤسسات، يفيه وما األخيرة بسبب األوضاع السائدة 

 . اليمنبالمؤسسات في  االستفادة منها في مرحلة إعادة النهوض آمالً هذا المجال 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1700783.pdf
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هيئات عم في االستبيان على السؤال المتعلق بوجود نَ استغرابه من عدد الدول المجيبة بأبدى ممثل تونس  -37
 هحكومية تشرف على السالمة المرورية، ألنه، وبحسب معلوماته، ما من دولة سوى لبنان قد أنشأت مثل هذ

راً بأنها تعاني من تشتت كبير على صعيد ق  تونس، مُ وضع السالمة المرورية في عن لمحة  وقدم. هيئةال
الجهود التي تبذلها ثمَّن جهات المعنية بالسالمة المرورية. واليؤدي إلى تضارب في المهام بين  ، ماالمسؤوليات

العربية على بذل المزيد من الجهود في الدول على هذا الصعيد، منوهاً بالمسح الذي أجرته ومشجعاً  اإلسكوا
 السالمة المرورية. مجال 

 حركات التغيير الكبرى في قطاع النقل واللوجستيات م  -زاي
 )وتأثيراتها في المنطقة العربية )حلقة نقاش

 من جدول األعمال( 10)البند 

عقدت األمانة التنفيذية حلقة نقاش رفيع المستوى شارك فيها نخبة من صانعي القرار والخبراء في قطاع  -38
على النقل واللوجستيات مناقشة التحوالت الكبرى المحتملة في قطاع لواللوجستيات في المنطقة العربية النقل 

المستوى العالمي وتأثيراتها الممكنة على مستقبل أنماط النقل في المنطقة، والخيارات والفرص التي يجدر النظر 
 فيها لمواكبة هذه التحوالت. 

التكامل االقتصادي في التنمية و شعبةقليمي للنقل واللوجستيات في قدم المستشار اإل ،النقاشبدء  قبل -39
 2030حول مالمح التحوالت الرئيسية المحتملة في مجال النقل في العالم حتى عام عرضاً مرئياً  اإلسكوا

 والتأثيرات المتوقعة لهذه التحوالت على قطاع النقل في المنطقة العربية. 

التي تتألف من الوسط الجغرافي،  المحيطة بهالبيئة عناصر نظام النقل و ينبأوضح أن التأثيرات متبادلة و -40
والتوجهات  ،والهيكل المؤسساتي، والمستوى التكنولوجي ،االقتصادي، والبيئة التشريعية والوسط االجتماعي

تتوزع بين الجغرافيا والبيئة، والسكان والمجتمع، واالقتصاد والتمويل، الكبرى فالتغيير محركات أما . اسيةالسي
ة، سلط الضوء ئما يتعلق بالجغرافيا والبي فيوالتكنولوجيا واالبتكار.  ،والتنظيم والحوكمة، والسياسة والنزاعات

ع أن يكتسب على مبادرة الحزام والطريق التي تعمل الصين على تطويرها، إلى جانب خط الشمال الذي ُيتوق
إذ إنه سيقلص المطرد، جراء ارتفاع الحرارة  يأهمية متزايدة في حال استمر ذوبان الثلوج في القطب الشمال

تزايد لعوامل الديمغرافية، تناول با وفي ما يتعلق ؛كلم 12000إلى  21000المسافة بين الصين وغرب أوروبا من 
ارتفاع حصة  أشار إلىوبخصوص االقتصاد والتمويل،  ؛السكانيبفعل النمو الطلب على النقل في البلدان النامية 

التحديات المرتبطة  إلى، و2013المائة عام في  50إذ وصلت إلى الناتج المحلي اإلجمالي من االقتصادات الناشئة 
ن التنظيم والحوكمة، أوضح أن بعض البلدا وعن ؛تي تجريها الشركاتتموضع الالإعادة بتمويل التنمية وعمليات 

التشاركية التي ووالقيود الفنية، المفروضة سواق العالمية بسبب المواصفات ألالدخول إلى ا فيواجه عراقيل ي
رو ؛أتاحها التقدم التكنولوجي في تقييم المنتجات خطوط النقل لطالما كانت موضع أن ب عن السياسة والنزاعات ذكَّ
 عنو ؛نزاعاتالإلى نشوب  ةهاجس أمن الطاق غالباً ما يؤديواليوم ، نزاعات عبر التاريخ بهدف السيطرة عليها

استخدام القطار العالي عّم عن مصير بعض القطاعات مثل النقل الجوي في حال  تساءل ،التطور التكنولوجي
ليه دور السائق إما سيؤول أو بعض المهن في ظل الثورة الرقمية، مصير ، أو هاالسرعة عبر البلدان وداخل

المتجددة أوضح أن الطاقة وكية الشخصية للسيارات في حال انتشر استخدام المركبات الذاتية القيادة. المل ومفهوم
النفط من كبيرة  اً أرباحمن قبل الجهات التي تحقق التي ُيتوقع أن تسود في المستقبل، تواجه حالياً ممانعة شرسة 

 المشتقات النفطية.و
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جدية في  تتلخصالدراسة وبعرض استنتاجات وجستيات اإلقليمي للنقل واللاإلسكوا وختم مستشار  -41
ل التحديات إلى الحاجة إلى دراسة معمقة تفصيلية لتحوي ، وبالتاليالتحديات التي تواجه النقل في المنطقة العربية

أهمية و ،صير بعيداً عن العواطف والشعاراتأهمية التعاون المبني على المصالح المتبادلة ووحدة المفرص؛ و
 . هامشروع فياإلسكوا  وهذا ما تسعى إليه ،ة ومتكاملة للتعامل مع المستقبلرؤية موحدتحديد 

أهمية  أكد فيها ،لدكتور ناصر أحمد الشريف، نائب وزير النقل في اليمنل ةحلقة النقاش بمداخل ثم بدأت -42
ور والتقدم على لمواكبة التط ةالعربي في المنطقةجديد ونوعي اعتماد نهج عمل ضرورة والموضوع المطروح، 

االستفادة من موقع المنطقة ضرورة  أكدكما  الصعيد العالمي وللتعويض عن التأخير الحاصل بسبب النزاعات. 
األعضاء في اللحاق بركب الدول سكوا تقديم المساعدة والمشورة لمساعدة إلمن اوطلب العربية وإمكاناتها، 

 التجارة العالمية.  محركاتالذي ُيعتبر من أهم مجال النقل التطور في 

أن الرؤية أكد فيها مداخلة ألمين العام لالتحاد الدولي للنقل الطرقي، مبرتو دي بريتو، األسيد ا وقدم -43
أعطى والمستقبلية يجب أن تستند إلى مفهوم النقل كمحفز للتغيير والتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة. 
 استكمالمثال الشاحنة التي تنتقل بين بلدان عدة في المنطقة وتنتظر أليام أو حتى أسابيع على حدود كل بلد 

تداعيات سلبية على التجارة والتنمية بشكل عام؛ فما جدوى  وهذا ما يسببجراءات اإلدارية المعقدة، إللتدابير واا
وتحدث عن ؟ بالكامل هاالعراقيل على الحدود تنسفبينما  ،لجديدةنى التحتية االطرقات الجميلة والبُ في االستثمار 

أن المستقبل في قطاع النقل هو للثورة الرقمية بامتياز، داعياً  أكدسالسل القيمة العالمية. و أهمية دور النقل في
 العالمي.لى الخروج من عوائق الماضي واالستثمار في التكنولوجيا من أجل اللحاق بالركب إالمنطقة العربية 

وسيلة  ليس هدفاً بحد ذاته، بلمداخلة شدد فيها على أن النقل ممثل البنك الدولي، ، نكتزياد السيد  وقدم -44
أشار ووالمعلومات في أسرع وقت، وألبعد المسافات وبأقل كلفة ممكنة. نقل البضائع والبشر لتسهيل الترابط و

في تقصير المسافات وجعل الكون قرية واحدة. وأوضح أن تنجح لوال النقل الذي ساهم ل إلى أن العولمة ما كانت
ظم لم تشهد نمواً لتطور التكنولوجي إذ إن هذه النُ على مواكبة اقدرة الالنقل هو ُنظم التحدي األساسي الذي يواجه 

بية الطلب ؛ وتلاالستثمار في التكنولوجيا ، مقترحاً ما يلي:هاتطويرل بل، وبالتالي ينبغي إيجاد السُ بالوتيرة نفسها
مباشر بين الكلفة الربط الو ؛الالزم مع إمكانية مساهمة القطاع الخاص التمويل؛ وتوفير النقل المتزايد على

ر بشكل كبير على التجارة تؤثفي المنطقة حروب السياسية وال االضطرابات أن . وختم باإلشارة إلىاالستهالكو
 االستقرار لتحقيق التكامل االقتصادي بين الدول وبالتالي إرساء نقل القطاع االستفادة من إلى ودعا والنقل 

 المنطقة. في

 اتقطاع أكد فيها أن، مداخلة د عبد الالت، األمين العام لالتحاد العربي للنقل البريوالدكتور محم وقدم -45
ة قطاع النقل، غياب . ومن العقبات التي حالت حتى اآلن دون تنميبحاجة ماسة إلى التغيير في الدول العربيةالنقل 
 والنطاق الضيق لصالحيات ؛عن القطاعات األخرى نفصلنظر إلى هذا القطاع على أنه مالو ،سياسيةالرادة اإل

 ؛زيد سعر المنتج النهائي، ما يالشاحنات عند الحدودلتخليص  واإلجراءات الطويلة والمعقدة ؛وزارات النقل
رأى أن امتناع الدول العربية عن و النقل، ما يؤثر سلباً على االقتصاد.وسائط معظم ملكية  واستحواذ األفراد على

االنضمام إلى االتفاقات الدولية المتعلقة بالسالمة المرورية هو، إلى جانب سلوكيات السائقين أنفسهم، من األسباب 
والصديق قل المستدام الن أكد الحاجة إلى أخذو. العالم فيمن األسوأ  منطقةالسالمة المرورية في ال التي جعلت

في االعتبار ضمن نظام النقل المتعدد األنماط الذي ستعمل اإلسكوا على تطويره وتحقيق النافذة الواحدة للبيئة 
. واقترح 2030على الحدود ووضع تصور شامل وخطة طويلة األمد لما يجب أن يكون عليه قطاع النقل لعام 

على اإلسكوا تغيير تسمية رؤية اإلسكوا  وتمنى . لعربية كافةالدول ا منسائق  10000تدريب ما ال يقل عن 
 .بكافة أنماطه"النقل الشامل " إلىفي المنطقة العربية األنماط لتطوير نظام نقل متعدد 
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تناول فيها أربعة مداخلة  ،كاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحريألا من ،يقطدكتور خالد السلا وقدم -46
النقل مشتق من الطلب الطلب على  مؤثرة في مجال النقل وهي: العامل الجغرافي، بحيث أوضح أن راتمتغيّ 

عتبار على صعيد االي أول ما يجب أخذه في رات الطلب على التجارة هدراسة تغي  على التجارة، بالتالي فإن 
التكامل بين وسائط النقل و زهامن ركائالنقل التي ُيعتبر  سالسل القيمة؛ والتنافس وعامل المعيار الجغرافي؛

ي من وسائط النقل، يجب معرفة ما سيعود به ذلك من وختم باإلشارة إلى أنه قبل البدء بتطوير أ وأنماط النقل. 
 فائدة على عمالء النشاط التجاري. 

موضوع التنمية البشرية والمنظومة ممثل األردن أهمية أخذ  أكدالمداخالت،  في النقاشات التي تلتو -47
وجود مجتمع متقبل لألفكار الجديدة من ال بد إذ  ،ار لدى تطوير الرؤية الخاصة بقطاع النقلباالعت فيلثقافية ا

 والتطور المطروح. 

ات الدولية في مجال النقل للدول العربية، قافضرورة توضيح محتوى االت لفتت إلىممثلة فلسطين  -48
جراءات إلتح الحدود بين البلدان العربية وتخفيف اوضرورة توفر اإلرادة السياسية لتطوير قطاع النقل وف

 المفروضة. 

شكر و، نقاشالمستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات النقاط التي أثيرت خالل حلقة ال في الختام أوجزو -49
  ا إلى مواصلة التعاون بين الجهات كافة لبلوغ الهدف المنشود. عمة ودالجميع على مداخالتهم القيّ 

 الدورة التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجستياتموعد ومكان انعقاد   -حاء
 من جدول األعمال( 11)البند 

في بيت األمم المتحدة في لجنة النقل واللوجستيات ل التاسعة عشرة دورةالاتفق المجتمعون على عقد  -50
على في استضافة تلك الدورة،  من الدول األعضاء رغبتها أي   بد  ما لم تُ  ،2018 كانون األول/ديسمبر بيروت، في

 أن تحدد األمانة التنفيذية التاريخ بالتشاور مع رئاسة اللجنة. 

 ما يستجد من أعمال  -طاء
 من جدول األعمال( 12)البند 

لمؤسسات التربوية التي تقدم برامج تعليمية ل، ضمن إطار هذا البند، اتفق المشاركون على إعطاء المجال -51
البروفيسور وسيم رافاييل، مدير ماستر  فقدم. لتقديم عروض موجزة عن عملهاخاصة بالنقل والسالمة المرورية 

حول هذا الماستر الذي تقدمه الجامعة عرضاً السالمة المرورية في جامعة القديس يوسف في بيروت، إدارة 
والذي يتم في إطاره تنفيذ عدد كبير من األنشطة التدريبية والندوات بالتعاون مع مؤسسة رينو الفرنسية 

مداخلة حول أبرز  ،كاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحريألامن  ،يقطالسم الدكتور خالد دوالمؤتمرات. وق
 .ياتواللوجستما توفره األكاديمية من دروس وأنشطة في مجال النقل 

 لجنة النقل واللوجستيات في دورتها الثامنة عشرةاعتماد توصيات  -ياء
 من جدول األعمال( 13)البند 

 2017كانون األول/ديسمبر  21اعتمدت لجنة النقل واللوجستيات في جلستها الختامية المنعقدة في  -52
 صة من النقاشات بعد إدخال كافة التعديالت المقترحة عليها. ستخلَ التوصيات المعروضة عليها والمُ 
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 دورةلتنظيم ا  -ثالثاا 

 اوتاريخ انعقاده مكان الدورة  -ألف

 21و 20يومي  ت لجنة النقل واللوجستيات دورتها الثامنة عشرة في بيت األمم المتحدة في بيروتعقد -53
 ربع جلسات.توزعت أعمال الدورة على أقد و. 2017كانون األول/ديسمبر 

 االفتتاح  -باء

رحب للجنة النقل واللوجستيات، كلمة  ةعشر نيابة عن مكتب الدورة السابعة، السيد هشام المومني ألقى -54
مة التي تبذلها األمانة التنفيذية لإلسكوا في تنظيم اجتماعات اللجنة سنوياً بالجهود القيّ  أشادبالحضور و فيها

لمكتب الدورة السابقة على الجهود الذي  الشكرتوجه ب في الدول األعضاء. كماومتابعتها الحثيثة لقضايا النقل 
بما أنجزته السيد هشام المومني  نوهمتابعة العمل مع اإلسكوا مؤكداً دعمه الكامل للرئاسة المقبلة. ومن ثم بذلها ل

الجوانب المختلفة ات حول دراسالتقارير وال إصدار مثلن الدورة السابقة توصيات الصادرة علل اً اإلسكوا تنفيذ
مسح حول اللوجستيات وعالقتها بالتجارة. وأكد أن عداد إمة المرورية في العالم العربي والساللُنظم النقل ومنها 

قليمي إلقليمياً هاماً لدعم التكامل اإالتي تشكل محفالً النقل واللوجستيات على لجنة  كثيراً ل العربية تعوِّ  دولال
المنطقة، مؤكداً على دور قطاع النقل في تحريك عجلة تشهدها كبيرة التي ظل التحديات ال سيما في ال ،العربي

 النمو االقتصادي.

كلمة رحب وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، الدكتور محمد علي الحكيم، ألقى و -55
، لما النقل واللوجستيات مجالمع عمل اإلسكوا في  مإليهم بالتقدير والشكر لتفاعلهم الدائوتوجه  بالمشاركينفيها 

 وال يزال تطورات كبيرة يجب مواكبتهاقطاع قد شهد هذا الأن  وأشار إلىلتنمية المستدامة. في اله من أهمية بالغة 
نها ألفي عصرنا الحالي يزيد أهمية للوجستيات ا ورأى أن دورالمنطقة.  دولعلى المصالح االقتصادية ل للحفاظ

تجزئة اإلنتاج  د أنتختصر الوقت الالزم لوصول المنتجات إلى مستخدميها، وتحد من الكلفة وتضمن الجودة. وأك
يزيد الطلب على خدمات النقل وهذا في ظل تحرير التجارة في معظم أنحاء العالم،  أصبحت ضرورة ملّحة

وتعزيز القدرات التنافسية، واتخاذ  ،فيةلشفااوالخدمات اللوجستية. وشدد الدكتور محمد علي الحكيم على أهمية 
وتيسير إجراءات اإلفراج عن اإلجراءات الالزمة لمواكبة التطورات الجوهرية في مجال النقل واللوجستيات، 

 رأىو. ، وكلها من سمات العولمةلتسهيل حركة الصادرات والوارداتوتوفير المرونة  ،البضائع من الجمارك
يستلزم مصادر غير  ألنهنى التحتية يشكل تحدياً كبيراً لمعظم الدول العربية طوير البُ أن تأمين التمويل الالزم لت

حكومية كالشراكة مع القطاع الخاص واالستثمار األجنبي. وعلى هذا الصعيد، أكد أن اإلسكوا تولي اهتماماً كبيراً 
على  ة الدولاية برامج داعمة لمساعدلهذه الغ تعد  ، وهي ول العربية وبناء قدراتها في قطاع النقلللعمل مع الد

الوصول إلى و والدوليةاالرتباط بسالسل القيمة اإلقليمية وقدراتها اللوجستية وتنفيذ تدابير تسهيل التجارة زيادة 
 في الختام، تمنى النجاح ألعمال الدورة، آمالً أن تحقق النتائج المرجوة منها.واألسواق العالمية. 

 الحضور  -جيم

عن الدول األعضاء في  وممثالت ممثلون الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستياتشارك في  -56
عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول وممثالت وحضر الدورة، بصفة مراقب، ممثلون اإلسكوا. 

ل الطرقي. وترد قائمة عدد من االتحادات العربية الناشطة في مجال النقل، واالتحاد الدولي للنقوالخليج العربية، 
 في المرفق األول لهذا التقرير.والمشاركات المشاركين 
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 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة  -57
باللغة العربية المعمول به في األمم المتحدة. األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي 

وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك". وعمالً بالتقليد المتبع في هذا الشأن، 
 ملكة العربيةمالجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئاسة الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات خلفاً لل تولىت

وحتى  2017كانون الثاني/يناير  23السعودية التي تولت رئاسة الدورة السابعة عشرة منذ تاريخ انعقادها في 
  .2017كانون األول/ديسمبر  20تاريخ انعقاد الدورة الثامنة عشرة في 

الجمهورية ، وممثل المملكة المغربية وعمالً باإلجراء الذي اتبع في الدورات السابقة للجنة، تولى ممثل -58
شكيل لجنة الصياغة برئاسة وتم تمنصب المقرر.  الهاشمية اليمنية منصبي نائب الرئيس، وممثل المملكة األردنية

 مشاركة.الدول بعض ال وعضوية األمانة التنفيذية لإلسكوا وممثلين عن المقرر

 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -هاء

 تها األولى جدول األعمال بصيغته المعروضة عليها في الوثيقةفي جلس لجنة النقل واللوجستياتأقرت  -59
E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/L.1.  ووافقت على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقة
E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/L.2 .ما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة:  وفي 

 افتتاح أعمال الدورة. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 رى.عمال ومسائل تنظيمية أخألإقرار جدول ا -3 

 التقدم المحرز في مجال النقل واللوجستيات: -4 

 تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل واللوجستيات في إطار برنامج عمل اإلسكوا؛ )أ(  
 لممثلي/ممثالت الدول(. التاإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء )مداخ )ب(  

 العربية.في المنطقة األنماط رؤية اإلسكوا لتطوير نظام نقل متعدد  -5 

 دور النقل في تعزيز االتصال بسالسل القيمة العالمية. -6 

 مؤشر األداء اللوجستي في المنطقة العربية: مكوناته ومنهجية إعداده ومستوياته. -7 

 تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في المنطقة العربية. -8 

 جل السالمة على الطرقسالمة المرور في الدول العربية وتحديات تنفيذ عقد العمل من أ -9 
2011-2020. 

 .محركات التغيير الكبرى في قطاع النقل واللوجستيات وتأثيراتها في المنطقة العربية )حلقة نقاش( -10 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnzym_lml_13.pdf
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 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات. -11 

 ما يستجد من أعمال. -12 

 ستيات في دورتها الثامنة عشرة.اعتماد توصيات لجنة النقل واللوج -13 

 الوثائق  -واو

ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة الوثائق التي ُعرضت على لجنة النقل واللوجستيات في دورتها  -60
 الثامنة عشرة.
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 المرفق األول
 

 قائمة المشاركين
 

 سكوالبلدان األعضاء في اإلا  -ألف
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيد هيثم طبش 
 باحث اقتصادي

 سفارة االمارات العربية المتحدة في بيروت 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد فارس أبو دية 
 مدير وحدة اإلدارة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة 

 وزارة النقل
 

 الجمهورية التونسية
 

 عبد القادر كماليالسيد 
 شراف اإلومدير الدراسات 

 وزارة النقل
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 السيدة ميادة سكيكر
 التعاون الدوليمديرة التخطيط و

 وزارة النقل 
 

 السيد جريس بشارة
 مدير المتابعة في وزارة النقل

 وزارة النقل
 

 جمهورية السودان
 

 حمد محمد الشريفالسيد 
 الوطنيالمنسق 

 مشروع المنصة اإللكترونية لنظام النقل المتكامل 
 في الدول العربية

 وزارة النقل والطرق والجسور
 

 سلطنة ُعمان
 

 العامري سعيد بن سالم السيد
 البري والنقل للصيانة المساعد العام المدير

 

 فلسطين
 

 السيدة غادة عثمان
 مدير عام التخطيط والدراسات

 والمواصالتوزارة النقل 
 

 دولة قطر
 

 علي بن هزاع العذبة السيد
 قنصل في سفارة دولة قطر بيروت 

 
 ناديا محتار السيدة 

 مكتب المعلومات في سفارة قطر 
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة الهام الخباز
 رئيس مصلحة النقل البحري 
 وزارة األشغال العامة والنقل 

 
 السيد علي المصري

 رئيس قسم شؤون التجارة البحرية 
 

 السيد رمزي سالمة
 لبنان ، المجلس الوطني للسالمة المرورية أمين سر

 السالمة المرورية، رئاسة مجلس الوزراء
 

 السيد حسن شعبان 
 خبير نقل 

 وزارة األشغال والنقل 
 

 المملكة المغربية
 

 السيد هشام عبد العزيز مومني
  والبرامج والتنسيقمساعد مدير االستراتيجية 

 بين أنواع النقل
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 جمهورية مصر العربية
 

 السيد المرسي الحلو
 مدير تنفيذي

 وزارة النقل للنقل البري ومتابعة المشروعات
 

 السيدة ابتسام عبد الفتاح مصطفى شاهين
 مدير إدارة

 وحدة التعاون الدولي
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد لمهاب سيدي
 النقل البري مدير

 وزارة التجهيز والنقل
 

 المملكة العربية السعودية
 

 عبد المحسن الحنيني السيد 
  ةالشؤون االقتصادي

 سكرتير ثاني 
 سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت 

 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد ناصر أحمد عباد شريف
 نائب وزير النقل

 
 السيد عامر سعيد الزعوري

 مساعد وزارة النقلوكيل 
 

 السيد عبد الباري الحربي
 وزارة النقل

 
 السيد عبد الرحمن األشول
 نائب المستشار اإلعالمي
 سفارة اليمن في بيروت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -باء

 
 البنك الدولي

 
 تالسيد زياد نك

 
 الهيئات التابعة لهاو اإلقليميةو الدوليةالحكومية  المنظمات  -جيم

 
 

 االتحاد العربي للناقلين البحريين
 

 يالسيد محمد مصطفى عيتان
 األمين العام

 
 اتحاد الغرف العربية

 
 السيد شاهين علي شاهين

 األمين العام المساعد
 

 السيدة جورجيت سعيد
 اقتصاديةباحثة 

 
 

 االتحاد العربي للنقل الجوي
 

 السيدة منال فارس
 مدير

 دائرة شؤون الصناعة
 

  اتحاد الموانئ البحرية العربية
 

 السيد أحمد تامر
 مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

 يةطرابلس، الجمهورية اللبنان
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 االتحاد العربي للنقل البري
 

 السيد محمود العبد الالت
 األمين العام

 
  السيد مالك حداد

 مدير عام شركة النقليات السياحية األردنية
 

 السيد كارلوس سليم الهاشم
 محكم دولي

 نائب رئيس مجلس االتحاد العربي للنقل البري 
 
 كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريألا

 
 السيد خالد السقطي

 عميد كلية النقل الدولي
 العربيةالقاهرة، جمهورية مصر 

 على الطرقاالتحاد الدولي للنقل 
 

 أمبرتو دي برتوالسيد 
 األمين العام

 
 السيد راني وهبه

 مستشار أول 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المؤسسات التعليمية  -دال

 
 السيدة زاهرة أبو نواس 

 دكتوارهطالبة 
 جامعة القديس يوسف 

 
 

 وسيم روفايل  السيد
 عميد ماستر

 إدارة السالمة المرورية
 جامعة القديس يوسف

 الخبراء  -هاء
 السيد رامي سمعان

  TMS consult لشركةالتنفيذي المدير 
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 المرفق الثاني
 

 قائمة الوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/INF.1  توضيحية مذكرة

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/L.2 3 تنظيم األعمال

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل واللوجستيات في إطار برنامج 
 عمل اإلسكوا

4 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/3 

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/4 5 لتطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربيةرؤية اإلسكوا 

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/5 6 دور النقل في تعزيز االتصال بسالسل القيمة العالمية

مؤشر األداء اللوجستي في المنطقة العربية: مكوناته ومنهجية 
 إعداده ومستوياته

7 
E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/6 

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/7 8 تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في المنطقة العربية

سالمة المرور في الدول العربية وتحديات تنفيذ عقد العمل من 
 2020-2011أجل السالمة على الطرق 

9 
E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/8 

 


