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 تقريـر

 لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها التاسعة عشرة
 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28-26بيروت، 

 موجـز

قدت لجنة النقل واللوجستيات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها   ع 
، وبحثت في 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28حتى  26من عشرة في بيت األمم المتحدة في بيروت،  التاسعة
التقدم زت المناقشات على مجموعة من المواضيع، أبرزها:                          على جدول أعمالها. وقد رك  المدرجةالبنود 

لجنة في دورتها ن الالمحرز في تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتعاون الفني والتوصيات الصادرة ع
 ؛نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع؛ الثامنة عشرة

وأداء اللوجستيات في  ؛وتقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية
والثورة التكنولوجية وآثارها  ؛عربية: قضايا تحرير القطاعوالنقل البحري في المنطقة ال ؛المنطقة العربية

 على مستقبل قطاع النقل في المنطقة العربية.

التطورات الحاصلة في قطاع النقل منذ الدورة المستوى حول  ةهذه الدورة حلقة نقاش رفيع خالل       وع قدت 
كما تضمنت ، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع النقل واللوجستيات في المنطقة. الثامنة عشرة للجنة

                                ع قدت بالتعاون مع المبعوث الخاص الدورة ورشة عمل إقليمية حول إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية، 
 رات الداخلية.ن عن وزاوممثل لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون السالمة المرورية وشارك فيها

بعض اآلخر إلى ال                                                                          واتخذت اللجنة عددا  من التوصيات، بعضها موج ه إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا و
 الدول األعضاء.

ص إليها المجتمعون وللنقاشات التي دارت                                                  ويتضمن هذا التقرير عرضا  موجزا  للتوصيات التي خل 
 حول كل بند من بنود جدول أعمال الدورة.
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 مقدمـة

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

 (21-)د 229                        ؛ وتنفيذا  لقرار اإلسكوا 1997تموز/يوليو  18 المؤرخ 1997/11قراره ي االقتصادي واالجتماعي ف
 بشأن تواتر دورات لجنة النقل. 2001أيار/مايو  11المؤرخ 

وألبرز النقاط التي ليها اللجنة في ختام دورتها، إ                                             ويتضمن هذا التقرير عرضا  للتوصيات التي خل صت  -2
 .المناقشاتثيرت في   أ 

 التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات -    أوال 
 عشرة التاسعةفي دورتها 

بالنقل أعمالها المتعلقة دعم الدول األعضاء في جهود األمانة التنفيذية في النقل واللوجستيات نت لجنة    ثم  -3
الربط بين األنشطة المعيارية وأنشطة الخدمات االستشارية وبناء مجال في جهودها ال سيما و ،واللوجستيات

لتطوير نظام النقل المتكامل في الدول العربية المستمرة مساعيها التوافق والتكامل بين الدول األعضاء، وكذلك 
بالتقدم اللجنة وتحقيق التكامل اإلقليمي. وأشادت  دعم وتسهيل النقل والتجارة بين بلدان المنطقةمن أجل "إتساس" 

 الثامنة عشرة.تها المحرز في تنفيذ التوصيات التي تم اعتمادها في دور

 هة إلى الدول األعضاء               التوصيات الموج  -ألف

 :دول األعضاءال هت لجنة النقل واللوجستيات التوصيات التالية إلى   وج  -4

بأنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها األمانة التنفيذية في قطاع النقل واللوجستيات، أخذ العلم  )أ(
اآلليات عبر  النقل واللوجستيات وفي السالمة المرورية، وتقديم الطلباتلألنشطة المتعلقة بلتخطيط اوخاصة في 

 للحصول على هذا الدعم؛ الرسمية

واقتراح مشاريع على  ،صندوق األمم المتحدة االئتماني للسالمة المروريةإنشاء ب أخذ العلم )ب(
 ؛الصندوق لالستفادة من خدماته في تحسين السالمة المرورية وإدارتها في المنطقة العربية

أهميتها           نظرا  إلى للوجستيات في الدول العربية، تحسين قطاع النقل والمواصلة الجهود المبذولة  )ج(
مشاريع دورها في االرتباط بسالسل القيمة العالمية، مع إيالء األهمية إليجاد التوازن المناسب بين متين في ت

من  ول دون بلوغ هذه األهداف،        التي تح  الحواجزذليل وتحديث وتطوير سياسات النقل وت ساسيةنى األ    الب تعزيز 
 في هذه الجهود، من جهة ثانية؛القطاع الخاص ر دووجهة، 

عن طريق تبسيط اإلجراءات بحسب اإلمكانات المتوفرة وباستخدام  ،العمل على تيسير التجارة )د(
 الالزمة اإلجراءات من و. التقنيات الحديثة، وذلك لتخفيض تكاليف التجارة بما يسهم في تعزيز التنافسية

 :لتحقيق ذلك

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/213_xix_0.pdf
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-11.htm
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/229_xxi_0.pdf
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 تعزيز ل   ب          بحث في س وال ،الحدودية المنافذالمتعلقة بسياسات تطوير العمل على ال (1)
الدورات التركيز على ، وعلى الحدود كفاءة اإلجراءات الحدودية وتسهيل عمليات التفتيش

 المستندية؛

ستثمار ، لترشيد اال              استغالال  وافيا  استغالل المناطق اللوجستية المحاذية للحدود البرية (2)
 التكامل في الجهود؛وضمان 

 ذا الفحصه              نظرا  إلى أن   ،متطلبات الفحص المادي للبضائعالتخفيف من النظر في جدوى  (3)
 استخدام نظام زيادة و ؛التخليص                  إطالة مد ة عمليات                        أكثر العوامل تسببا  في هو 

 ؛تحليل المخاطر

 إلى تعزيز إذ من شأن ذلك أن يؤدي  ،إيالء أهمية أكبر للنقل البحري واللوجستيات (ه)
 نحو التخصص في الموانئ       توج ه في إمكانية البحث وال ؛العالميقدرة الدول على االندماج في االقتصاد 

 الناجمة عن لمزايا النسبية في ضوء از تنافسية المنطقة العربية                                على المستوى اإلقليمي، ما قد يعز 
 ؛موقعها االستراتيجي

تمويل مشاريع في ات العامة ينازياالعتماد على الممن تخفيف لت التمويل االبتكاري لتشجيع مبادرا )و(
 ؛النقل واللوجستيات

 االستمرار في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالنقل واللوجستيات على  )ز(
 ؛المستوى الوطني

 ؛المعلومات الجغرافية في البلدان العربيةمشروع نظام المعنية بة ق الوطنيينستالجهات تسمية  )ح(
تحديد لالمشروع هذا                          والتعاون مع القي مين على  ؛اتصالهانقاط وتحديد مسارات شبكات الطرق والسكك الحديدية و

وتقديم المعلومات  ؛أن يشملها النظامالدول في رغب تمواقع المحطات اللوجستية البرية والمعابر الحدودية التي 
     قد م وذلك وفق جدول السمات الموحد الذي سية، الوطنيجهات التنسيق ل هذه المحطات والمعابر عبر والبيانات حو

 في وقت الحق؛ تعبئتهحول تدريب 

سيما الهيئات القيادية الوطنية وآليات  م الوطنية إلدارة السالمة المرورية، ال  ظ                      االستمرار في بناء الن  )ط(
المتعلقة ستراتيجيات وخطط العمل االسياسات والز كفاءة تنفيذ يعزت من شأنهاألمر الذي التنسيق المرتبطة بها، 

 بالسالمة المرورية؛

ت ث في الدول العربية في مجاالواالستفادة من الفرص التعليمية المتاحة من مؤسسات التعليم والبح )ي(
 ؛األمانة التنفيذية خاللمن ذه الفرص ه ، وتعميم المعلومات عنيةسالمة المرورالالنقل واللوجستيات و

التي لنقل واللوجستيات واألنشطة المتعلقة باالفعاليات شتى في وخبراء  اختصاصيينك اشرإ )ك(
 لتعظيم االستفادة منها.وذلك اإلسكوا، ها بتضطلع 
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 التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية -باء

 أوصت اللجنة األمانة التنفيذية بما يلي: -5

بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال النقل واللوجستيات االستمرار في  )أ(
 ؛الستفادة المثلى للدول األعضاء من اإلمكانيات المتوفرة       وخيا  لتو                                           في المنطقة العربية، تعزيزا  للعمل التكاملي 

          بناء  على راتها في إطار تسهيل التجارة، االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتعزيز قد )ب(
 ؛اإلمكانيات المتاحةفي حدود و هاطلب

في دورتها الثامنة معالمها                                                                  االستمرار في بلورة رؤية اإلسكوا، التي حد دت لجنة النقل واللوجستيات  )ج(
أهمها ت تمويلية بدعم من مؤسساوذلك تطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية، والمتعلقة بعشرة، 

     ب عد الرؤية، مثل هذه أبعاد للبحث في من خالل عقد اجتماعات خبراء ووالبنك اإلسالمي للتنمية،  البنك الدولي
 ؛المشهد السياسي والنزاعات، وتأثيرها على قطاع النقل     ب عد ترابط الجغرافيا والطاقة والبيئة و

وإحاطة  ،                                      قطاع النقل وتأ ثيرها على الدول العربيةاالستمرار في متابعة المستجدات التكنولوجية في  )د(
 ؛                                   التجارب الناجحة عالميا  وفي المنطقةوالدول األعضاء بها، وعقد اجتماع خاص لتبادل الخبرات 

استكمال إعداد الدراسة بشأن تكاليف التجارة في المنطقة العربية ومساهمة النقل في هذه التكاليف،  )ه(
 ؛ها المقبلةوعرضها على اللجنة في دورت

دورها                 نظرا  إلى تنامي العمل على تحليل األبعاد المختلفة للتجارة في خدمات النقل واللوجستيات،  )و(
األمثل خدام ل االست  ب                                                       في تحسين القدرة التنافسية للدول؛ وتقديم مقترحات حول س ال سيما في االقتصاد العالمي، و

 ؛في إطار دعم جهود التكامل العربيوذلك  ،ومناطق لوجستيةاألساسية اللوجستية من مطارات وموانئ ى ن    للب 

متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية "إتساس"، وتقديم  )ز(
الفني وتقديم الدعم يه إلى القيام بذلك،                                    التقدم، ودعوة الدول غير المنضم ة إلهذا تقرير للجنة في دورتها المقبلة عن 

 المتاحة؛ للدول حسب الحاجة واإلمكانيات

 ،مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربيةإطار العمل في مواصلة  )ح(
التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية مواصلة لتسهيل تحديث البيانات المتعلقة بنظام النقل المتكامل "إتساس"، و

 ؛للمشروع وتقديم البيانات المطلوبةة الوطنيجهات التنسيق تحديد واصلة وكذلك م المشروع،هذا لتنفيذ 

بناء من أجل لمشروع نظام المعلومات الجغرافية ة الوطنيجهات التنسيق عقد دورة تدريبية ل )ط(
 ؛القدرات الالزمة الستخدام النظام واالستفادة من مزاياه

رصد إقليمي للسالمة المرورية للبلدان العربية، لتحسين مإنشاء تنفيذ مشروع عمل على متابعة ال )ي(
، لما لهذا المشروع من أهمية في زيادة وتحقيق التجانس في هذه البيانات جمع البيانات عن السالمة المرورية

 ؛تحسين السالمة المرورية في البلدان العربيةالرامية إلى لية السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل افع

م وطنية متكاملة إلدارة   ظ                                                                   يم الدعم الفني للدول األعضاء، بناء  على طلبها، في إنشاء أو تفعيل ن تقد )ك(
 االستفادة من الدليل اإلرشادي لإلسكوا في هذا المجال.في و ،السالمة المرورية
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 مواضيع البحث والمناقشة -      ثانيا 

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

 تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل واللوجستيات في إطار برنامج عمل اإلسكوا 

التقدم المحرز في مجال النقل واللوجستيات منذ الدورة                                   األمانة التنفيذية عرضا  مرئيا  حول          قد م ممثل  -6
في هذا ا األمانة التنفيذية التي اضطلعت بهنشطة األالعرض ناول ت. وللجنة النقل واللوجستيات الثامنة عشرة

مكونات نظام النقل المتكامل في متابعة تنفيذ عمل على الها أهم ومنعمل اإلسكوا،  في إطار برنامجالمجال 
، أفادت                                     تقارير وبيانات محد ثة من خمس دول فقط      تلق ت األمانة التنفيذية     أن  ولفت إلى . المشرق العربي "إتساس"

 .نظامال هذا مكوناتتنفيذ بعدم حدوث أي تطور في 

وذلك  ،في المنطقة العربية النقل البحريوتكاليف التجارة والنقل منها كذلك قضايا فنية، العرض ناول وت -7
التي اضطلعت وأنشطة التعاون الفني ة؛ اء اللوجستيات في المنطقة العربيأدو؛ تحرير القطاع مناقشةفي سياق 

في        أنشطة تنفيذ المؤتمرات وعقد المذكرات وإعداد الدعم الفني وتقديم ورش العمل وتنظيم ومنها بها اإلسكوا، 
 التقدم. وتناول العرض كذلك ل واللوجستيات والسالمة المروريةدعم وتطوير قطاع النقمن أجل لتعاون إطار ا

ورشة اإلسكوا بتنظيم  يامقبما في ذلك  ،ثامنة عشرةفي دورتها الفي تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المحرز 
اجتماع تشاوري إقليمي حول محاور الربط الحيوي في  تنظيمو؛ حول نظام النافذة الواحدة عمل تدريبية للعراق

متابعة المؤتمرات اإلسكوا في إطار  التي تبذلها إلى الجهود                                 أشار ممثل األمانة التنفيذية أيضا  و .المنطقة العربية
تنفيذ مشروع إعداد نظام نقل متعدد البدء بفي و ،البلدان العربية والقرارات الدولية ودراسة آثارها المتوقعة على

تعهدا بتقديم  اللذينعرض الموضوع على البنك اإلسالمي للتنمية والبنك الدولي و األنماط في المنطقة العربية
 .تمويل جزئي للمشروع

يضطلع بها بلده التي البرامج التعليمية إلى عدد من مصر  مندوبالتي تلت العرض، أشار المناقشة في و -8
ماجستير برنامج  هاومناالستفادة منها، للبلدان العربية األخرى التي يمكن ، ودعم قطاع النقلفي إطار مساعيه ل
ع باالشتراك مكلية الهندسة في جامعة القاهرة                                        . وهذا البرنامج هو برنامج مشترك تقد مهالنقل" "هندسة األمان في

المساهمة في القطاعات جميع قطاع النقل يخدم         على أن مصر كذلك  مندوبد     وشد  .إيطاليافي جامعة ميالنو 
                          ومعربا  عن رغبته في إدراج  ،القطاعينهذين بين  تعزيز الترابط أهمية          الفتا  إلى  ،التجارة قطاع ال سيما، التنمية

 .المقبلةوالمؤتمرات االجتماعات على جداول أعمال  بين الدول العربيةتبادل وال حركة التجارة

                                   اإلجراءات الم تخ ذة في الدول األعضاء 

 ،في بلدانهم آخر التطورات في قطاع النقل واللوجستياتلمحة عن ي الدول األعضاء مندوبم عدد من    قد  -9
على المستوى في دورتها الثامنة عشرة النقل واللوجستيات من التوصيات الصادرة عن لجنة فيها         ما ن فذ عن و

ل كل دولة نسخة إلكترونية عن العرض الذي قدمته إلى األمانة التنفيذية،    رس          على أن ت  االتفاقجرى . والوطني
 الخاص بلجنة النقل واللوجستيات. على الموقع اإللكترونيصار إلى نشره    لي 

  اإلسكوا دعم فني منالحصول على إلى            وهو يتطل ع، ستعيد عافيتهلده بدأ ين بأليبيا  مندوب      وأك د  -10
                                       مؤخرا  حول تخطيط قطاع النقل في ليبيا،  تعد  أ مراجعة الدراسة التي  : )أ(هي أساسية ثالثة مجاالتفي 
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وضع  )ج( ؛تسهيل التجارة والنقل       ت عنى بتشكيل لجنة وطنية  )ب(؛ مراجعةالتحديث والبحاجة إلى ال تزال  وهي
على على                       المسج لة فيها هي من األ                                 ، نظرا  إلى أن  عدد حوادث المرور منظومة لتنظيم السالمة المرورية في ليبيا

 .مستوى العالم

ومنها التمويل والوضع السياسي  ،في قطاع النقلإلى بعض القضايا والتحديات األردن مندوب ق      وتطر  -11
تسهيل حركة لتسعى جاهدة . وأشار إلى أن وزارة النقل ؤسسية والنمو السكاني واالقتصاديالموالهيكلة واإلقليمي 

دراسة                              ضاف أن  األردن يعمل على إعداد وأ .على الطرق والمحافظة على البيئةالنقل وتحسين مستوى السالمة 
الدول  بين يالسكك ربطال موضوعمعاودة تناول ضرورة األردن على مندوب      شد د و .قطاع النقلهيكلة عن 

                         ال تلقى اهتماما  مستمرا .وهو أحد المواضيع التي  ،العربية

إعداد قانون  ومنهافي مجال النقل واللوجستيات، ده لبتي يتخذها اإلجراءات ال عن العراقندوب موتحدث  -12
                             شار إلى الجهود التي ت بذل في وأ .انضمام العراق إلى االتحاد الدولي للنقل الطرقيفي سبيل والعمل للنقل؛  جديد

إلنشاء متعددة شاريع تنفيذ مو ،وإنشاء سكك حديدية حديثة ،الجسورو ،في العراق صيانة الطرقالوقت الراهن ل
صيانة حول جريها بلده                      إلى المفاوضات التي ي شار أو وحفر الممرات البحرية. رصفةبناء األمدينة صناعية و

 .الطريق السريع

                ال سي ما وأن يوم  ،مع الشعب الفلسطيني التضامن بشكر اإلسكوا علىفلسطين كلمته دولة ندوب ماستهل و -13
تواصل دائم مع العالم على فلسطين إلى أن تكون حاجة العلى        مشددا   التضامن الدولي تزامن مع انعقاد اللجنة،

                                  تعمل حاليا  على تحسين النقل العامدولة فلسطين     أن إلى  وأشار .العربية في المنطقة      فعاال            ؤدي دورا العربي وأن ت
مساع  في ضوء، موضوع السكك الحديديةعن كثب تتابع  د التنفيذ، وهيوأخرى قي                   من خالل أنشطة ن فذت 

 .والخليج والعراق من حيفا إلى األردن يةحديدسكة  لبناءإسرائيلية 

                                                 أن وزارة النقل تبذل جهودا  لتثبيت األمن واالستدامة  إلى ةسوريالجمهورية العربية المندوبة وأشارت  -14
تحسين ظروف السالمة ل تسعى جاهدةالوزارة ومن الحرب،                      أكثر القطاعات تضررا  الذي هو من في قطاع النقل،

 أعادت المندوبة التأكيد على ما ورد ضمن توصيات الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا،و . أنماط النقل المختلفةفي 
قيق أهداف التنمية المستدامة تح لذلك من أثر علىلما ، البلدالمفروضة على رفع اإلجراءات القسرية األحادية  بشأن

 .2030خطة التنمية المستدامة لعام و

              مشيرا  إلى أن  ،في تونس إشكالياتهوعن أهم مؤشرات قطاع النقل واللوجستيات  تونسحدث مندوب وت -15
ذات  البلدانفي في المائة  15من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل في المائة  20إلى تصل  اتاللوجستي كلفة

منها مواصلة أشغال مشروع الشبكة ، 2018في عام تونس  سجلتهاعدة إنجازات أشار إلى و .االقتصادات الشبيهة
 .والنقل الحديدي بين المدن عبر الطرقالنقل في مشاريع المن عدد كبير وتنفيذ  ؛الحديدية السريعة

 ،اإلنجازات التي حققها بلده في هذا المجالو ،الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقلان السود مندوبناول وت -16
طة المستقبلية الخ وأشار إلى .وتأهيل الخطوط والوحدات المتحركة وتحديثها ،خدمات نقل الركاب تنشيطومنها 

 مع المشتركة تفعيل النقل النهري السياحي وفتح المنافذ النهرية الرامية إلى وعلى تنفيذها، بلده عمل التي سي
 دول الجوار.

النقل في وزارة ن أ، وقطاع النقل هو من أهم القطاعات غير النفطية في بلده إلى أن قطر مندوبأشار و -17
نظام نقل  وتوفير ؛السالمة المروريةب يالوعرفع مستوى و ؛تعمل على تطوير الخطة الشاملة للشحن البريبلده 
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قطاع النقل والمواصالت ل تنظيميةالتشريعية والقوانين من ال مجموعة إعداد قد استكملت الوزارةو .شامل ومتوازن
 .والخدمات اللوجستية

      شيرا  م ،وتحسين مستوى سالمة الطيرانعن حركة السفن والحركة المالحية  موريتانيا وتحدث مندوب -18
     جم ة  في ظل مشاكل اقتصادية وأمنية ، وذلكالبريصعيد النقل حل مشكلة األسعار على إلى الجهود المبذولة ل

 .المختلفة مرافق النقلفي إعادة تأهيل بلده ل ةساعدقديم المعلى اإلسكوا تموريتانيا  مندوبوتمنى ها بلده. يعاني من

 ؛قطار كهربائيبناء البدء بتنفيذ مشروع  ومنها ،بلده اهعن اإلجراءات التي اتخذ مصر حدث مندوبتو -19
 خدمات.ة للرصفأوإنشاء  ؛وتطوير الموانئساسية؛ نى األ           وتطوير الب 

حاطة من هذا البند هو اإلالهدف إلى أن مثل األمانة التنفيذية م أشار، المندوبين مداخالتعلى         تعقيبا و -20
التنفيذية األمانة اة وافم مندوبي الدول وطلب مناألعضاء.  الدولمجال النقل واللوجستيات في آخر التطورات في ب

، أو الوفود على بهدف عرضها                    المت بعة في بلدانهمباالستراتيجيات وكذلك  ،في قطاع النقلآخر التطورات ب       دوريا  
في معرض و .النقل واللوجستيات لكتروني للجنةعلى الموقع اإلنشرها أو  اإلضاءة عليها في منشورات اإلسكوا

 يقتصر الهذا التعاون  أنإلى أشار ممثل األمانة التنفيذية بين اإلسكوا والدول األعضاء،  التعاون الفني مناقشة
           ي قد م إلى    ا  مباشر   ا دعميشمل بل  ،هاتشاركها معتالمعرفة التي و                                            الدراسات التي تعد ها األمانة التنفيذية للدول على

 احتياجاتها.وحسب  هاطلبعلى             الدول بناء 

 مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية 

لكترونية لنظام النقل المتكامل في                                 مرئيا  عن مستجدات بناء المنصة اإل                            قدمت األمانة التنفيذية عرضا   -21
 28و 27رباط يومي ال                                     في دورتها الخامسة عشرة التي ع قدت في  ،لجنة النقلأشارت إلى أن فالبلدان العربية، 

وأوصى . ربيموضوع متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق الع تناولت ،2015كانون الثاني/يناير 
ة هذه النقل تحديث معلومات االستبيان الخاص بمتابع في اتفاقات بالطلب إلى الدول األطراف المجتمعون

من تحديث وطنية ن نقاط االتصال ال             لكترونية تمك إمنصة تطوير األمانة التنفيذية  تتولى ، على أناالتفاقات
 .لمستقبفي ال       دوريا  المعلومات

 الجغرافية المعلومات نظام إنشاء من أجل للتعاون التنسيقي جتماعال      ع قد ا 2018 في نيسان/أبريل        ومؤخرا  -22
 لغربي النقل دراسات ومركز وروباأل المتحدة ماألم ولجنة للتنمية ميالاإلس والبنك سكواإلل التنفيذية مانةألا بين

 ومرافق لشبكات الجغرافية المعلومات نظم إنشاء في التجارب مختلف ستعراضاوكان الهدف منه  .المتوسط
 نظام بين للربط اإلسكوا تقترحه الذي المشروع أهمية على خالله التوافق متقد و ،النقل في مختلف المناطق

 ميسالاإل البنك بين بالتعاون        المنف ذ والمشروع وروبيةألا المنطقة في ومرافقها النقل لشبكات الجغرافية المعلومات
 التعاون منظمة بلدان في للنقل الجغرافية المعلومات نظام لبناء وروباأل قتصاديةاال ةالمتحد مماأل ولجنة للتنمية

 .المتوسط غربي لمنطقة الجغرافية المعلومات ونظام تصادياالق

 المعلومات نظام نشاءإل سكواإلا مشروع بتمويل اهتمامه على التأكيد للتنمية مياإلسال البنك وأعاد -23
 البرية اللوجستية للمناطق جديدتين طبقتين إضافة مع العربية، المنطقة في النقل ومرافق لشبكات الجغرافية
 الجداول يدمج الجغرافية المعلومات لنظام الوصفية للسمات حد   مو  جدول إلى صل     التو  شرط الحدودية، والمعابر

 التعاون منظمة بلدان وفي المتوسط غربي وفي العربية المنطقة في القائمة الثالث التجارب في المستخدمة
 .قتصادياال
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تمويل المشروع، كما تضمن طلب من البنك اإلسالمي للتنمية له ل      التوج موضوع لطرق العرض كذلك تو -24
 من الدول األعضاء.المطلوب تنفيذها اإلجراءات 

 ،فوائده                                        مصر عن أهمية نظام المعلومات، مشددا  على تحدث مندوبالتي تلت العرض،  المناقشة وفي -25
التعاون ومشروع الوأوصى المشاركون بمواصلة  مراكز الخدمات على الطرق.ليشمل  هتوسيعوعلى ضرورة 

وتعيين جهات تنسيق للمشروع على مستوى البلدان، ؛ وتقديم البيانات المطلوبة همع البنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ
 .بناء القدرات الالزمة الستخدام النظام واالستفادة من مزاياهل للمشاركة في ورشة تدريبية           تدعى الحقا  

 للنمو والتنمية                                                         تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك  -باء
 من جدول األعمال( 5)البند 

                          التجارة في الخدمات كمحرك  العربي:                                  عرضا  مرئيا  حول التكامل االقتصادي األمانة التنفيذية  قدم ممثل -26
في التفاوض بشأن اتفاقات والتحديات الماثلة أمامها أولويات الدول العربية إلى  العرض وتطرق. للنمو والتنمية

الخدمات في المنطقة العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة  تجارة حريرت آثار إلىكما تطرق . التجارة في الخدمات
في  على أهمية قطاع الخدمات ودوره وركز. على أهداف التنمية المستدامة يربية واالتحاد األوروببين الدول الع

تعزيز المساواة بين  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما في االقتصاد العالمي الحديث، لما له من مساهمة
من  مستفيدة تحقيق مكاسب إنمائية قدرتها علىتعزيز تنافسية الدول وبناء ، وفي الجنسين وتمكين المرأة والتنمية

 .الفرص التي تتيحها التجارة في العالم

 ، شأنهإلى أن النقل البحري شبه معدوم بين الدول العربيةلبري ااألمين العام لالتحاد العربي للنقل  وأشار -27
 .النقل السككيشأن 

العقبات التي من التركيز على لتجارة، قبل مناقشة إمكانية تحرير ا ،            لى أنه ال بد عتونس  مندوب      وشد د  -28
 .هابينفي ما والعربية داخل البلدان  تطوير الخدمات اللوجستيةحول دون ت

 أداء اللوجستيات في المنطقة العربية -جيم
 من جدول األعمال( 6)البند 

المؤشرات الدولية لى           استنادا  إ ،األمانة التنفيذية لمحة عن أداء اللوجستيات في المنطقة العربية      قد مت  -29
، حددت مكامن القوة والضعف في األداءو ،وتناولت أهم التطورات في هذا المجالدة على نطاق واسع.    تم ع    الم 

وأشار ممثل األمانة التنفيذية  لتسليط الضوء على ما يمكن القيام به لتعزيز كفاءة اللوجستيات في المنطقة. وذلك
موضوع               ، متوقفا  عند منظمة التجارة العالميةول العربية التي انضمت إلى الدواجهها الصعبة التي تتحديات إلى ال

 معظم أداء المنطقة العربية ال يزال أفضل من أداء     أن               ، ومشددا  على اللوجستيات ببخسارة التنافسية بس
 مناطق العالم.

؛ أكبر   ا إيالء موضوع اللوجستيات اهتمامضرورة  يأبرز نقاطه ه ،حول هذا الموضوع           ودار نقاش  -30
بحث وال ؛ن الجمارك    مكو وال سيما  ،سالسل القيمة العالميةدول العربية بي تعزيز ارتباط الف هاوالتركيز على دور

وتعزيز االرتباط  ؛والعمل على تعزيز االرتباط الثنائي بين البلدان العربية ؛في إمكانية تطبيق تدابير تسهيل التجارة
                                باعتباره أكثر العوامل تسببا  في  ،للبضائع خفيض متطلبات الفحص الماديوالنظر في جدوى ت ؛البحري اإلقليمي
 واستخدام نظام تحليل المخاطر بدرجة أكبر. ؛تأخير التخليص
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 النقل البحري في المنطقة العربية: قضايا تحرير القطاع -دال
 من جدول األعمال( 7)البند 

 ،للتجارة الدوليةبالنسبة عتبر أهم أنواع النقل   ي الذي  استعرضت األمانة التنفيذية أهمية النقل البحري -31
أهمية خاصة كتسي النقل البحري يواالندماج في االقتصاد العالمي. على في تعزيز قدرة الدول    ا أساسي   ا وعنصر
لمستجدات المختلفة على الصعيد العالمي في ضوء ابحكم موقعها االستراتيجي و ، وذلكللدول العربيةبالنسبة 
يات مستو        تحليال  لاألمانة التنفيذية العرض الذي قدمته  ضمنوت لها آثار كبيرة على المنطقة والعالم. كونتالتي س

كذلك عرض ناول الوت المؤشرات المتوفرة.             استنادا  إلى  التجارة في هذا القطاع في المنطقة العربيةتنظيم وتحرير 
 .ال خدمات النقل البحرياالتفاقيات الدولية واإلقليمية المتاحة للدول العربية في مج

في                   يؤدي دورا  كبيرا  القطاع العام         إلى أن  السودان  مندوبأشار  وفي النقاشات التي تلت العرض، -32
 .في هذا المجال إشراك القطاع الخاصباإلمكان  كان إذا           تساءل عم ا و ،نى التحتية              استثمارات الب 

     أن ه على        مشددا   إلشراك القطاع الخاص في ذلك، سهلسبيل ه ما من ممثل األمانة التنفيذية إلى أنذكر  -33
 من خالل وضع السياسات المناسبة.         مهم جدا   دورأداء الحكومة على 

 حلقة نقاش: الثورة التكنولوجية وآثارها على مستقبل قطاع النقل في المنطقة العربية -هاء
 من جدول األعمال( 8)البند 

رة التكنولوجية المعاصرة والتحوالت البنيوية الناجمة عنها استعرضت األمانة التنفيذية أهم مالمح الثو -34
استبدال الوقود مثل مستقبل قطاع النقل، شتى لاحتماالت عن الثورة التكنولوجية فقد أسفرت في قطاع النقل. 

 السككي؛فائقة السرعة للنقل               واستحداث نظم ؛ ةدة مباشرة من الطاقة الشمسي                                 األحفوري بالطاقة الكهربائية المول 
وتضافر تكنولوجيات االتصال المتقدمة مع الحوسبة الفائقة السرعة واإلنترنت  ؛الذاتية القيادة اتوإنتاج المركب

ل التواصل المباشر بين طالبي خدمات                 لتقديم حلول تسه  ، وكل ذلكم تحديد المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية  ظ    ون 
 النقل ومقدميها.

همية بمكان من األو ،الثورة التكنولوجيةإن المنطقة العربية ليست بعيدة عن البنك الدولي  مندوب ورأى -35
البلدان العربية رغم أن ، اآلن، لغاية بعدتحقق في مجال النقل لم ت         المرجو ة الثورة     أن ضاف أ. وهذا التطور ةواكبم

خالل الحقبة             تحسن كثيرا  قطاع النقل لم يأن . ولفت إلى مختلف القطاعاتعلى تحقيق اإلنجازات في أظهرت قدرة 
تحصل في           ي توقع أن يجب مواكبة التطورات التي أنه ، واألخرى القطاعاتمقارنة ب   ا متأخرال يزال  بل ،الماضية

 أن تستفيد منها.عليها رات و                  في صميم هذه التغي تقع المنطقة العربية إلى أن         ، نظرا المقبلةالسنوات العشرين 

فالتعامل في  .البيئة العربيةناجمة من عوائق وجود إلى  TMS consultوأشار المدير التنفيذي لشركة  -36
الكبرى التي تواجهها الدول والمشكلة . حوكمةندرج ضمن نظام لضوابط وال يل غير خاضعال يزال مجال النقل 

 التكنولوجيات الحاليةالستقبال  الجهوزية عدم اكتمالهي           المتوق عة التكنولوجية الثورة العربية في االستفادة من 
 والستخدامها بالفعالية المطلوبة.

عالجة مو ،إلى أنه ال بد من البحث في نتائج الثورة الرقمية األمين العام لالتحاد العربي للنقل البريوأشار  -37
بين ساسية نى األ    الب وشدد على أهمية التفكير في توحيد  منها احتمال ارتفاع مستويات البطالة. واحي،بعض الن

وأشار إلى أن . الستيفاء معايير الكفاءة للخوض في هذا الموضوعوعلى أهمية األتمتة، وذلك  الدول العربية
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عليها أن تمنى و ،المهنية العالية والدقةتتسم ب في بحث أثر الثورة التكنولوجية على قطاع النقل اإلسكوا مبادرة
في هذا الصدد، لكي يبدأ منذ اآلن التعاون جامعة الدول العربية و نقل العربمجلس وزراء الإلى  تنقل هذه الفكرة

 .في ذلك عن استعداد االتحاد للمساهمة   ا ربمع

، وفي هذا الصدد، األتمتةده لتحقيق بلمساعي الظروف السياسية تؤثر على لى أن إ فلسطين مندوبأشار و -38
ط غولضنتيجة لستقرار فلسطين تعاني من عدم اال وأنإلى الموارد الالزمة، قر تفالفلسطينية تالحكومة  لفت إلى أن

وشدد على ، لهذه المسألة حلولتقديم إنه ال بد من األردن  مندوبوقال  ،عليها اإلسرائيليالتي يمارسها الكيان 
 .خلق فراغ تشريعيلحؤول دون أهمية استباق التشريعات ل

بمالحظات    ا علمت خذأنها أإلى  ممثل األمانة التنفيذيةأشار وفي معرض التعقيب على المداخالت،  -39
ا ح هذ    وطر ؛ لتكنولوجياا اكتمال الجهوزية الستيعابي الدول األعضاء، ال سيما تلك المتعلقة بضرورة مندوب

؛ واالهتمام وتحديد األولويات في اإلنفاق العام ؛تشريعيالفراغ ال ب     وتجن ؛ الموضوع على وزراء النقل العرب
 تناولوالتركيز على الكوادر البشرية عند  ؛هج التشاركي للقطاع                                     قضية السلوكيات وعالقتها بالحوكمة والن ب

 وإدارة عملية اإلصالح في القطاع. ؛المستلزمات المطلوبة الستيعاب التكنولوجيا

 ورشة عمل إقليمية: إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية -واو
 من جدول األعمال( 9)البند 

 بحضور ومشاركةورشة العمل اإلقليمية حول إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية  نظمت اإلسكوا -40
                                                              سالمة المرورية، السي د جان تود، بالتعاون مع البنك الدولي ولجنة بالمبعوث األمين العام لألمم المتحدة الخاص 

 في بيروت.في بيت األمم المتحدة  2018تشرين الثاني/نوفمبر  28و 27األمم المتحدة ألوروبا، وذلك يومي 

المشاركين القادمين من هيئات ووكاالت لدى أهمية إدارة السالمة المرورية بوهدفت الورشة إلى التوعية  -41
السالمة  ة لتحسينشاملة وقائمة على األدل   ج   ه          العتماد ن ة الالزمة معرف                           مختص ة عديدة؛ وإلى تعزيز الحكومية 

تحديد و ؛بين المشاركين على مجموعة توصيات عمليةفي اآلراء ل إلى توافق تيسير التوصإلى و ؛مروريةال
 رئيسية لخطة عمل إقليمية تهدف إلى تحسين إدارة السالمة المرورية.العناصر ال

واالستراتيجيات  ؛م الوطنية إلدارة السالمة المرورية  ظ                                             وتناولت جلسات ورشة العمل مواضيع متعلقة بالن  -42
ودور معاهدات واتفاقيات  ؛                                      م المعلومات المتعل قة بالسالمة المرورية  ظ    ون ها؛ وشروط نجاحالالزمة وخطط العمل 

مجموعات بشأن اإلصالحات المؤسسية الالزمة لتحسين ضمن نقاشات                       خللت ورشة  العمل كذلك ت. واألمم المتحدة
مفتوح حول وضع االستراتيجيات الوطنية للسالمة المرورية          ، ونقاش إدارة السالمة المرورية في المنطقة العربية

 صت الورشة إلى مجموعة من       . وخل حلقة نقاش بشأن قضايا التمويلإضافة إلى                ل المضي قدما ،   ب    وس 
 توصيات.الستنتاجات واال

وزارة ل                               دولة من الدول األعضاء، األول مث مسؤوالن رفيعا المستوى من كل العمل وشارك في ورشة  -43
أشرف على تيسير الحوارات والنقاشات خالل الورشة خبراء دوليون رفيعو و وزارة الداخلية.     مث ل النقل والثاني 

مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، واإلسكوا، ومنظمة الصحة العالمية،   عدة،                  المستوى من مؤسسات 
ن المنظمات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية عون مندوب شارك ،واتحاد السيارات الدولي، والبنك الدولي. كذلك

في هذه الورشة، المعنية بالنقل والسالمة المرورية، مثل جامعة الدول العربية واالتحاد العربي للنقل البري، 
 ن منظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية.ين عمندوبإضافة إلى 
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 النقل واللوجستياتموعد ومكان انعقاد الدورة العشرين للجنة  -زاي
 من جدول األعمال( 10)البند 

اقترح ممثل األمانة التنفيذية لإلسكوا عقد الدورة العشرين للجنة النقل واللوجستيات في مقر اإلسكوا في  -44
 .ت الموافقة على هذا المقترحتمقد ، و2019أواخر عام  بيروت في

 ما يستجد من أعمال -حاء
 من جدول األعمال( 11)البند 

اإلسكوا  أن إلى، أشار األمانة التنفيذية بأي طلب في إطار هذا البند. وفي مداخلة لممثل ةتقدم أي دوللم ت -45
                                      يقع في قسمين: القسم األول ي عنى بتقدير  العربية البلدانفي  التجارة وتكاليف النقل حول تكاليف تقرير تقوم بإعداد

                                                                                                           تكاليف التجارة في البلدان العربية، والقسم الثاني ي ركز على تقدير نسبة تكاليف النقل من تكاليف التجارة، بهدف 
تقييم مدى مساهمة النقل في تكوين تكاليف التجارة، وإلى أي مدى تطرح هذه التكاليف مشكلة للدول أو تساهم في 

تكاليف التجارة أو في انخفاضها. وأشار إلى نقص البيانات الوافية والموثوقة عن تكاليف النقل، وإلى ارتفاع 
                                                                                                       إمكانية الحصول على بيانات مجزأة ومفصلة لنقل حاوية مثال  من ميناء في بلد معي ن إلى بلد آخر لتحقيق الغاية 

                                               ية بأي أرقام وبيانات تعطي صورة أكثر اكتماال  عن من التقييم. وتمنى على الدول األعضاء موافاة األمانة التنفيذ
 حول         ول مفصل         فقا  لجدومكن األمانة التنفيذية من تقديم المادة والمشورة الموثوقة لكل بلد، وذلك                  تكاليف النقل، وت 

 انةستقوم األمو .                                        ت حدد فيه بيانات التكاليف المطلوب حسابها                                      المكو نات وخانات إضافية خاصة بكل بلد، كافة 
 .األعضاء بالصيغة اإللكترونية إلى الدول التنفيذية بإرسال هذا الجدول

 اعتماد توصيات لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها التاسعة عشرة -اءط
 من جدول األعمال( 12)البند 

 2018 تشرين الثاني/نوفمبر 28اعتمدت لجنة النقل واللوجستيات في جلستها الختامية المنعقدة في  -46
 .المناقشات           ستخل صة من التوصيات المعروضة عليها والم

 تنظيم الدورة -      ثالثا 

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها -ألف

 في الفترة من عشرة في بيت األمم المتحدة في بيروت  التاسعةعقدت لجنة النقل واللوجستيات دورتها  -47
 جلسات. ستعلى . وقد توزعت أعمال الدورة 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28حتى  26

 االفتتاح -باء

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بصفتها رئيسة الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل مندوب  افتتح الدورة -48
وعلى أهمية دور  ،للتنمية                                        وأكد على أهمية النقل واللوجستيات كمحفز  ،كلمة رحب فيها بالحضور، بواللوجستيات

وأشار إلى أن  .اإلقليمي والعالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامةلتكامل اإلسكوا في تعزيز التجارة الدولية وا
عملت التنفيذية األمانة وأن  ،متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي "إتساس"      تول ت  اإلسكوا

وقضايا تحرير قطاع  ،وجستياتللاوأداء  ،يف التجارة والنقل في المنطقة العربيةتكالتناولت  على إعداد دراسات
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              الرئيس أيضا  تكلم . وواالتجاهات العامة التي يشهدها قطاع النقل في العالم وفي المنطقة العربية ،النقل البري
ما أجرته و ،           بنان وع ماناستشارات فنية للعراق ول                ، وما قد مته من اإلسكوا من أنشطة تدريبيةعما اضطلعت به 

أكد على و .من مشاورات حول مشاريع النقل ومحاور الربط الحيوي في المنطقة العربية والسالمة المرورية
 .التنفيذية لإلسكواواألمانة األعضاء الدول  والتعاون بين التواصلأهمية 

 الدائمالدول  تفاعلة وشدد على أهمي ،بالحضوركلمة رحب فيها  إلسكوال باإلنابة التنفيذي األمينوألقى  -49
 ، لتنمية المستدامةالهامة لمجاالت الأحد حيث أنه ، مجال النقل واللوجستياتإطار أعمالها في مع اإلسكوا في 

في التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي واالندماج في النظام العالمي وتحقيق أهداف التنمية  هدورإذ يتعاظم 
تؤدي إلى تغيير  وقد ،      حاليا  العالم يشهدها التي التطورات التكنولوجية واالقتصادية الجديدة لىوأشار إ .المستدامة
، في قطاع النقل الدوليؤديه المنطقة العربية والدور الهام الذي ت                   وتطر ق تحديدا  إلى النقل واللوجستيات.خارطة 

 وشدد على أهمية. وإشرافها على عدد من الممرات البحرية الهامة تها النفطيةرورافي وثبحكم موقعها الجغ وذلك
                                                              نها تقع في صميم المصالح االستراتيجية للمنطقة وتتضمن فرصا  مهمة إإذ  عن كثب،متابعة هذه التطورات 

 لمتابعة ما تحرزه بلدان المنطقة على مساروأشار إلى أن اإلسكوا تسعى جاهدة . قعة النشاط االقتصاديلتوسيع ر
 هو من أهم الركائز لمواجهة التحديات التكامل اإلقليمي بين دول المنطقةأن  وأضافتطوير هذا القطاع. 

 .واالستفادة من الفرص

 الحضور -جيم

 مندولة  ةعن خمس عشر مندوباتن وبوومندواللوجستيات شارك في الدورة التاسعة عشرة للجنة النقل  -50
هي المملكة األردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية ، وفي اإلسكواالدول األعضاء 

والجمهورية                                                                                    السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 
والجمهورية ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، دولة واللبنانية، 

 بصفة مراقب. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوشاركت  اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
ن. وترد قائمة المشاركين والمشاركات في وخبراء وطالب جامعيو ،المنظمات اإلقليميةعدد من فيها كما شارك 

 لهذا التقرير. المرفق األول

 المكتبانتخاب أعضاء  -دال

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة  -51
األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم المتحدة. 

                     ائبين للرئيس ومقررا  ر اللجنة غير ذلك". وانتخبت اللجنة نوتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقر
                                                                                              ي الدول. وعمال  بالتقليد المتبع في هذا الشأن، تولت الجمهورية اليمنية رئاسة الدورة التاسعة عشرة مندوبمن بين 

         في يوم ي  للجنة النقل واللوجستيات بعد أن تولت الجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئاسة الدورة الثامنة عشرة
تشرين  28إلى  26الفترة من وحتى تاريخ انعقاد الدورة التاسعة عشرة في  2017كانون األول/ديسمبر  21و 20

كل من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والمملكة األردنية الهاشمية منصب نائبي  ت. وتول2018الثاني/نوفمبر 
 .مهمة المقرررات العربية المتحدة تولت دولة اإلماوالرئيس، 
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 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -هاء

أقرت لجنة النقل واللوجستيات في جلستها األولى جدول األعمال بصيغته المعروضة عليها. ووافقت  -52
 ي جدول األعمال بصيغته المعتمدة:على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها. وفي ما يل

 افتتاح أعمال الدورة. 

 لمكتب.انتخاب أعضاء ا 

 ومسائل تنظيمية أخرى. عمالألإقرار جدول ا 

 :منذ الدورة الثامنة عشرة التقدم المحرز في مجال النقل واللوجستيات 

 ؛والتعاون الفني والتوصيات الصادرة عن اللجنة اإلسكوابرنامج عمل  أنشطةتنفيذ  )أ( 
 ؛اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء )مداخالت الدول( )ب( 
 مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية. )ج( 

 .تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية 

 .أداء اللوجستيات في المنطقة العربية 

 .النقل البحري في المنطقة العربية: قضايا تحرير القطاع 

 .وآثارها على مستقبل قطاع النقل في المنطقة العربية حلقة نقاش: الثورة التكنولوجية 

 ورشة عمل إقليمية: إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية. 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العشرين للجنة. 

 .ما يستجد من أعمال 

 .اعتماد توصيات لجنة النقل واللوجستيات في دورتها التاسعة عشرة 

 الوثائق -واو

                                                                                     فق الثاني لهذا التقرير قائمة الوثائق التي ع رضت على لجنة النقل واللوجستيات في دورتها ترد في المر -53
 عشرة. التاسعة
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 المرفق األول

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد أنمار فؤاد الخصاونة
 األمين عام 
 وزارة النقل

 
 الجمهورية التونسية

 
 وسام قعيدة محجوبالسيد 

 اللوجستية والنقل متعدد الوسائط مدير عام
 وزارة النقل

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 السيدة ميادة سكيكر

 وليمديرة التخطيط والتعاون الد
 وزارة النقل 

 
 بشارةجميل الالسيد جريس 

 مدير مكتب المتابعة
 وزارة النقل

 
 السيدة نبيلة نبعة

 مديرة التخطيط والتعاون الدولي
 وزارة النقل 

 
 جمهورية السودان

 
 السيد حمد محمد الشريف

 مدير عام
 والسياسات والبحوثاإلدارة العامة للتخطيط 

 وزارة النقل والتنمية العمرانية
 المنسق الوطني للمنصة اإللكترونية لنظام النقل المتكامل 

 في الدول العربية
 

 العراقجمهورية 
 

 السيد هالل القريشي
 األمين التنفيذي

 لنقل والتجارة االلجنة الوطنية العراقية لتسهيل 
 في منطقة اإلسكوا

 وزارة النقل

      ع مانسلطنة 
 

 السيد أحمد بن سليمان اليعربي
 البري مدير النقل

 وزارة النقل واالتصاالت

 
 فلسطيندولة 

 
 السيد عمار ياسين

 وكيل الوزارة
 وزارة النقل والمواصالت

 
 دولة قطر

 
 اهلل السيد حمد عيسى العبد

 مدير إدارة أصول الطرق
 قطاع النقل البري

 وزارة المواصالت واالتصاالت
 
 نايف بن عبد الرحمن آل ثانيلشيخ ا

 مدير إدارة تراخيص النقل البري باإلنابة
 إدارة تراخيص النقل البري

 وزارة المواصالت واالتصاالت
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيد علي المصري
 رئيس قسم شؤون التجارة البحرية

 دائرة النقل البري والوصاية بالتكليف
 وزارة األشغال العامة والنقل

 
 د خالد شميطالسي

 رئيس دائرة التنفيذ
 مديرية الطرق

 وزارة األشغال العامة والنقل
 

 دولة ليبيا
 

 السيد البشير ضو برقطة
 رئيس مصلحة النقل البري
 وزارة المواصالت والنقل
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 )تابع( دولة ليبيا
 

 السيد عبد الناصر الالفي
 اإلدارة العامة للمرور والترخيص

 وزارة الداخلية
 

 العربيةجمهورية مصر 
 

 محمد محمد متوليسيد السيد 
 والكباريمركزية لهيئة الطرق الدارة اإلرئيس 

 وزارة النقل
 

 المملكة المغربية
 

 السيدة دنيا حسيني صقلي
 رئيسة قسم الدراسات االستراتيجية

 
 المملكة العربية السعودية

 
 الجواد عبد السيد غسان فائز

 الدولي التعاونمدير عام 
 التخطيط االستراتيجيمدير عام 

 وزارة النقل
 

 السيد أحمد عثمان العتيبي
 الطرق مهندس تخطيط

 وزارة النقل
 

 السيد وليد مساعد الضرغام
 مدير عام المسح والتقييم

 قلوزارة الن
 

 السيد محمد بن مسفر آل عبود
 مدير عام اإلدارة العامة للسالمة

 قلوزارة الن

 اهلل المديهيم السيد إبراهيم عبد
 دارة العامة لنقل البضائعمدير عام اإل

 هيئة النقل العام
 

 طانيحالسيد فهد مبارك الق
 مهندس مدني

 هيئة النقل العام
 وزارة النقل

 
 محمد عبد اهلل السمانالسيد 

 مفتش بحري
 الشؤون البحرية
 هيئة النقل العام

 
 نحاسالالسيد ثامر شاكر علي 

 مدير النقل لمنطقة مكة المكرمة
 النقل العامهيئة 

 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 
 السيد لمهاب سيدي

 مدير النقل البري
 اإلدارة العامة للنقل

 وزارة التجهيز والنقل
 

 الجمهورية اليمنية
 

 الواليعبد اهلل أحمد  السيد صالح
 مستشار وزير النقل

 قائم بأعمال رئيس هيئة النقل البري
 وزارة النقل

 
 محمد غازي يوسف

 مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
 النقل البري

 
 الدول غير األعضاء في اإلسكوا  -باء

 
 جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

 
 السيد أحمد نايت الحسيني

 مدير المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق
 وزارة الداخلية
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 المنظمات اإلقليمية والدولية  -جيم
 

 البنك الدولي
 

 تالسيد زياد النك
 كبير خبراء المواصالت والنقل

 مجموعة البنك الدولي
 

 البنك اإلسالمي للتنمية
 

 السيد عمر مهيار
 مشاريعمدير 
 البنى التحتية االقتصادية واالجتماعيةإدارة 

 السعوديةالرياض، المملكة العربية 
 

 االتحاد العربي للناقلين البحريين
 

 السيد محمد مصطفى عيتاني
 األمين العام

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 السيد حسن محال
 مدير عام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري

 دمشق، الجمهورية العربية السورية
 

 اتحاد الغرف العربية
 

 هدى طاهر كشفاالسيدة 
 الغرف العربية والغرف المشتركةمديرة شؤون 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة مي دمشقية سرحال
 مديرة البحوث االقتصادية

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 السيدة آليا نوكاري
 باحثة اقتصادية

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

                                          االتحاد العربي لمرحل ي البضائع واللوجستيات
 

 المقدادالسيد ناصر 
 مساعد أمين عام

 دمشق، الجمهورية العربية السورية
 

 االتحاد العربي للنقل البري
 

 الالت السيد محمود حمد العبد
 األمين العام

                                عم ان، المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد مالك حداد
 رئيس االتحاد

 
 السيد كارلوس سليم الهاشم

 محكم دولي
 للنقل البريمجلس االتحاد العربي نائب رئيس 

 
 )IRU( االتحاد الدولي للنقل الطرقي

 
 السيد راني وهبه

 مستشار أول 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 جنيف، سويسرا
 
 
 

 المؤسسات الحكومية  -دال
 

 رئاسة مجلس الوزراء
 

 السيد رمزي سالمة
 للسالمة المروريةأمين سر المجلس الوطني 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 
 
 
 
 

 الخبراء  -هاء
 

 السيد رامي سمعان
  االستشارية TMS Consult شركةالتنفيذي لمدير ال
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 الثاني المرفق

 بالوثائق قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.5/2018/INF.1  مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/C.5/2018/L.1 3 األعمال المؤقت والشروحجدول 

 E/ESCWA/C.5/2018/L.2 3 تنظيم األعمال

التقدم المحرز في مجال النقل واللوجستيات منذ الدورة الثامنة 
 عشرة للجنة

4 E/ESCWA/C.5/2018/3 

أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتعاون الفني  تنفيذ
 والتوصيات الصادرة عن اللجنة

 E/ESCWA/C.5/2018/3(Part I) )أ( 4

مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان 
 العربية

 E/ESCWA/C.5/2018/3(Part II) )ج( 4

 E/ESCWA/C.5/2018/4 6 أداء اللوجستيات في المنطقة العربية 

 E/ESCWA/C.5/2018/5 7 النقل البحري في المنطقة العربية: قضايا تحرير القطاع

 الثورة التكنولوجية وآثارها على مستقبل قطاع النقل 
 في المنطقة العربية

8 E/ESCWA/C.5/2018/CRP.1 

 E/ESCWA/C.5/2018/CRP.2 9 ورشة عمل إقليمية: إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية

 E/ESCWA/C.5/2018/INF.2  الوثائقبقائمة 

 


