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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقرير

 والعشرين  الثانية  لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها
 2021  ديسمبر/لواأل  كانون  7-6  ،القاهرة

 موجز

َعقدت لجنة النقل واللوجستيات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها  
في عدة قضايا، مثل   اللجنةوبحثت    .2021كانون األول/ديسمبر    7و 6  يومي  القاهرةفي  العشرين  و الثانية

عرض فيها مشروع  است    ، كماومشروع النقل المستدام  على مبادرة الحزام والطريق،  19-تأثير جائحة كوفيد
التطورات في مجال  حلقة نقاش حول إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية. وعقدت اللجنة  

حول تحديات  تضمنت  و،  19-يدالنقل واللوجستيات في المنطقة العربية في ظل جائحة كوف ورشة عمل 
قات النقل البري  تفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاالتحول إلى النسخة اإللكترونية لال

 .الدولي في الدول العربية

التوصيات، بعضها موج  قدّمت في ختام دورتها،  و لإلسكوا  ه إلى األمانة التنفيذية  اللجنة عدداً من 
األعضاء. الدول  التقرير    والبعض اآلخر إلى  هذا  اويتضمن   للنقاشات    اً موجز  اً وعرضلتوصيات  هذه 

 التي دارت حول كل بند من بنود جدول أعمال الدورة.
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 مقدمة 

واللوجستيات د -1 لجنة النقل  بقرار اإلسكوا   العشرين و  الثانيةورتها  َعقدت   المؤرخ   (19-د)  213عمالً 
سيا، والذي أقره المجلس  بشأن إنشاء لجنة للنقل في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ 1997أيار/مايو    7

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

للتوصيات التي خل صت إليها اللجنة في ختام دورتها، وألبرز النقاط التي   -2 ويتضمن هذا التقرير عرضاً 
 أ ثيرت في المناقشات.

 الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات  التوصيات -أوالا 
 العشرينو  الثانية  في دورتها

ت لجنة النقل واللوجستيات بالتقدم الذي أحرزته األمانة التنفيذية  ن، رحبالعشريو  الثانيةفي ختام دورتها   -3
لإلسكوا في تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني والتوصيات  

دورتها   اللجنة في  التوصيات، بععشرين الالحادية  الصادرة عن  مو . واعتمدت اللجنة مجموعة من   ّجه  ضها 
 إلى الدول األعضاء في اإلسكوا والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 اإلسكوا في  األعضاء  الدول إلى هة الموج    التوصيات -ألف

 هت لجنة النقل واللوجستيات التوصيات التالية إلى الدول األعضاء في اإلسكوا:وج   -4

يذ أنشطة برنامج عملها في مجال  ة لإلسكوا في تنفاألمانة التنفيذيالترحيب بالتقدم الذي أحرزته   )أ(
النقل واللوجستيات، وأنشطة التعاون الفني، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الحادية والعشرين، وكذلك  

يستطيع   بالتوجه نحو تحويل المعارف التي تنتجها في مجال النقل واللوجستيات إلى منصات وأدوات إلكترونية،
 ستفادة من تطبيقاتها المختلفة؛انعات القرار االصانعو وص

،  19- االستفادة مما توفره فرصة إعادة تصميم سالسل اإلمداد العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد )ب(
تحديد   اإلسكوا في  والطويلة، واالستعانة بخبرات  للسالسل الممتدة  البدائل  محاولة توفير  خالل   وذلك من 

 ة حسب الحاجة؛ص لكل بلد على حدهذه الفر

رات االقتصادية والتكنولوجية على قطاع النقل واالقتصاد الوطني،  دراسة اآلثار المتوقعة للتغيُّ )ج(
 ووضع االستراتيجيات الالزمة للتعامل معها واالستفادة منها؛

ة في مجال النقل  االستمرار في تطوير سياسات النقل بجميع أنماطه، مع مراعاة معايير االستدام )د(
 ؛2022المنصة التي أنشأتها اإلسكوا وشركاؤها لهذا الغرض والمزمع إطالقها في أوائل عام البري، واستخدام  

واللوجستيات على المستوى   (ه) الصلة بالنقل  التنمية المستدامة ذات  مقاصد  تنفيذ  مواصلة متابعة 
 الحاجة؛  الوطني، واالستعانة بخبرات اإلسكوا في هذا المجال بحسب

مشاريع البنية التحتية للنقل وتحديث وتطوير السياسات  عي إالس )و( لى إيجاد التوازن المناسب بين 
 المتصلة به، إليجاد التكامل المطلوب بين المجالين؛

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/213_xix_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/229_xxi_0.pdf
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المعلومات الجغرافيّة لشبكات ومرافق   )ز( موافاة اإلسكوا بأسماء المنسقين الوطنيين لمشروع نظام 
المنصّة  كي ي   بعد، ذلك  يجر   لم، إن  البلدان العربيةالنقل في  صار إلى متابعة الدورات التدريبية وملء بيانات 

 ؛ 2022عامل

التير،    –العمل على االنتقال الجماعي إلى تطبيق النسخة اإللكترونية من اتفاقيّة النقل البري الدولي   )ح(
كة  واعتماد خارطة طريق مشتر لة للنقل البري العابر،  ال سيما في حالة الدول التي تقع على ممرات بريّة متص

 لتحقيق هذا الهدف؛

االستمرار في بذل الجهود لتحسين السالمة المرورية مع األخذ في االعتبار قرار الجمعية العاّمة   )ط(
 ؛ى الطرق في العالم"بشأن "تحسين السالمة عل  2020آب/أغسطس    31المؤرخ    299/74لألمم المتحدة  

إلى مشروع المرصد العربي   )ي( جدت، في االنضمام  و  الدول، إن  برغبة  إشعار اإلسكوا رسمياً 
بعد، والترحيب بالعرض    ذلك يجر  إن لم  المتكامل للسالمة المرورية، وتسمية المنسقين الوطنيين لهذا المشروع  

ق  للمعاييالمقدم من  المغرب الستضافة المرصد وفقاً  التبل  اإلسكوا ول ير   م المتبعة  ظ  إلجراءات والن  وضعتها 
 .في األمم المتحدة

 لإلسكوا  هة إلى األمانة التنفيذية الموج    التوصيات -باء

 وج هت لجنة النقل واللوجستيات التوصيات التالية إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا: -5

ودراسة آثارها  قطاع النقل واللوجستيات    االستمرار في متابعة المستجدات العالمية التي تؤثر على )أ(
 وتبعاتها على الدول العربية، وخاصة مبادرة الحزام والطريق والتطورات التكنولوجية والرقمية؛

إحاطة الدول األعضاء بشكل دوري بأنشطة وفعاليات اإلسكوا حول التطورات في قطاع النقل   )ب(
التواصل االفتراضي  ة النقل واللوجستيات في الفترة ما بين انعقاد دورات لجن  واللوجستيات، مع االستفادة من 

 في هذا اإلطار؛

العمل على تعزيز قدرات الدول العربية على متابعة ورصد التقدم في تنفيذ مقاصد التنمية المستدامة   )ج(
على طلبها؛  المرتبطة بالنقل واللوجستيات، وتقديم الدعم الالزم لها بناءً 

يق معايير استدامة النقل البري المتصل/الداخلي التي وضعتها اإلسكوا  مجال تطببناء القدرات في   )د(
الستخدام "المنصة اإللكترونية لمؤشرات استدامة النقل"    وشركاؤها في إطار مشروع النقل المستدام، تمهيداً 

 عالجتها؛ألداء لموتحديد الفجوات في ا  ،تطويرها لتقييم استدامة النقل البري في البلدان العربية  يجري التي  

الوطنيين  (ه) للمنسقين  تدريبية  دورات  لعقد  اإلسالمي للتنمية  البنك  مع  والتنسيق  التعاون  متابعة 
لمشروع "نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في البلدان العربية"، ودعم استكمال ملء البيانات  

 المطلوبة لتغذية منصة النظام؛

لمتحدة االقتصادية ألوروبا واالتحاد الدولي للنقل الطرقي واالتّحاد العربي  األمم ا  التنسيق مع لجنة )و(
للنقل البّري واألكاديمية العربيّة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العالمية للجمارك لتنظيم ورشات  

ة الجمركية بشأن النقل الدولي  لالتفاقيعمل إقليمية لرفع الوعي بضرورة التحّول الجماعي إلى النموذج اإللكتروني  
التير(، وتقديم الدعم للدول الراغبة    –للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي )اتفاقية النقل البّري الدولي  

 في تنفيذ خارطة الطريق لتطبيق النموذج اإللكتروني لالتفاقيّة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
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للسالمة المرورية بشأن "تعزيز   المتحدة متابعة تنفيذ المشروع الرائد الممول من صندوق األمم )ز(
التدخالت القائمة على األدلة لتحسين السالمة المرورية في المنطقة العربية من خالل زيادة فعالية وموثوقية جمع  

 البيانات ومعالجتها وتحليلها"؛

لمقدمة  استكمال مراحل إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية، وفق خارطة الطريق ا )ح(
 ؛E/ESCWA/C.5/2021/7ي الوثيقة  ف

االستمرار في بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال النقل واللوجستيات   )ط(
 في إعداد السياسات وتنفيذها.العربية  بهدف إعداد خطط لدعم قدرات الدول  

 مواضيع البحث والمناقشة -ثانياا 

 المتابعة  قضايا -ألف

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني  
 والعشرين   يةحادالوالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها  

 من جدول األعمال( 4  )البند

صادرة    ما تم تنفيذه من توصيات  E/ESCWA/C.5/2021/3  لى الوثيقةإ  ، باالستنادالتنفيذيةانة  األمت  عرض -6
في إطار  اللوجستيات  بها األمانة التنفيذية في مجال النقل و  اضطلعتواألنشطة التي    للجنة،  الدورة السابقةعن  

على طلب  لى أنشطة التعاون الفني التي نفذتها  إإضافة ،  2021برنامج عملها لعام     وأفاد.  ءاألعضا  الدولبناءً 
  وأوراق   ،ةيّمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العرب  شملتهذه األنشطة   بأن   التنفيذية  األمانة  ممثل
إطار    فيعلى المنطقة العربية    19-جائحة كوفيد  وتداعيات  ،تقرير الربط الوطني في األردن منها:    ودراسات  عمل

عن   تقريراً و  ،تحديات استهالك الطاقة في قطاع النقل في المنطقة العربيةو  ،لصينيطريق اام والمشروع الحز
مذكرة مفاهيمية حول المرصد العربي  و  العربية، البلدان  في البري  النقلالتكنولوجيا واالبتكار من أجل تطوير 

ام المعلومات  اإللكترونية لنظ   المشمولة بالمنصةمذكرة فنيّة حول مجاالت العمل  و  ، المتكامل للسالمة المرورية
  إلعادةعمل    اتورشمن األوراق. كما شملت   ذلك  وغير  ،الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في البلدان العربيّة

انفجار عام   بعد  الخطة الرئيسية لمرفأ بيروت  في     المستدام  والنقل المرورية السالمة  بشأن و ،2020النظر 
 .نشطةألا من   ذلك  وغير  ،والبحرين   األردن   في

معرباً عن شكره على الدراسة  بمجال النقل في بلده،    اإلسكوا  وفي معرض النقاش، نوه ممثل لبنان باهتمام -7
بتعزيز ول التي أجرتها اإلسكوا ح اإلسكوا ومرفأ بيروت، وعن تمنيه  ، ال سيما وأن  البنك الدوليالتنسيق بين 
ً   ليكون مرفأً يره توجيهي لمرفأ بيروت وتطوات متطورة حول المخطط الدراسإجراء البنك الدولي مهتم ب . ذكيا

ال سيما في ظل إجراء دراسات مستقبلية حول التكامل بين المرافئ في الدول األعضاء في اإلسكوا  كما أمل في  
  ات موجز   الحصول علىبسبب بلدان غير عربية. وطلب ممثل العراق  التحديات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط  

المناخ،  مصر على تغيُّركزت ممثلة  و، ومواعيد ورشات العمل المستقبلية.  هاية وتوصياتالورشات الفنعن   ر 
، مشيرة  النقلضوع، وإجراء دراسة أعمق آلثاره على  ه من الضروري بناء مواقف متسقة بشأن هذا الموفرأت أن

، وطلبت إجراء  ر المناخإلدارات المختصة بتغيُّل  مؤسسيةهياكل  أيضاً إلى حاجة وزارات النقل في المنطقة إلى  
 .ورشة عمل إقليمية حول هذا الموضوع

مشيراً إلى  العام الماضي،    في  جريتبعرض موجز لورشات العمل التي أ  التنفيذية ورد ممثل األمانة   -8
عقد على مستوى دون إقليمي أو وطني قد ال تتاح فيها الدعوة  مشاركة العراق فيها ومبيناً بأن بعض الورشات ت  

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100864_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100714.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-2020
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اإلسكوا أعدت دراسة حول المخطط التوجيهي   ورداً علىللجميع.  أفاد بأن  لمرفأ بيروت  مداخلة ممثل لبنان، 
استدراج العروض العالمي الذي أعده البنك  لقدرة االستيعابيةتوخت فيها أسس التنافسية وزيادة ا ، مضيفاً بأن 

ن اإلسكوا على تنسيق مستمر مع البنك  أوالشروط المرجعية التي أعدتها اإلسكوا في الدراسة،   الدولي استند إلى
المرتبطة    البنك الدوليعلى أنشطة  النقل اللبنانية فريقاً ليشرف  األشغال العامة وتشكل وزارة  الدولي، واقترح بأن  

استعداد اإلسكوا لدعم هذا الجهد.  ير مرفأ بيروتوبتط  اإلسكوا فيها قسم آخر معني بتغيُّ، مبدياً  ر كما أفاد بأن 
، وأن أنشطة اإلسكوا في المستقبل  دمجت فيها قضايا النقلأ    2019د عقد ورشة عمل في أواخر عام وق، المناخ

 ر المناخ والنقل.تغيُّأوجه التداخل بين   المزيد عن  ستتضمن 

 19-النقل واللوجستيات في ظل جائحة كوفيد -باء

 حلقة نقاش: التطورات في مجال النقل واللوجستيات في البلدان العربية -1
 19-ظل جائحة كوفيد  يف
 من جدول األعمال( 5)البند  

األمانة التنفيذية استهل -9 الدول  التنفيذية  حلقة النقاش باإلشارة إلى أن األمانة   ممثل  كانت قد طلبت من 
حول موضوع حلقة النقاش لتعميم  التنفيذية تود المشاركة بمداخالت في هذا البند أن تقدم تقريراً إلى األمانة   التي
ق  ي تنسبالمداخلة األولى، فأكد على الن دوالً عدة استجابت لهذا الطلب كتابياً. وتقدم ممثل قطر بأ مضيفاً ،  ةالفائد

اإلسكوا في التدريب وبناء القدرات، ومراجعة التقارير  طرية والمستمر بين وزارة المواصالت واالتصاالت القَ 
البنى التحتية  واستعرض جهود قطر في تطوير   تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.تفعيل سكوا والصادرة عن اإل

السالمة    ومن ثم تطوير  ،بدأت باستخدام الحافالت الكهربائية للحفاظ على البيئة  ، مفيداً بأنهاللنقل العام نظام 
تقليل عدد سجلت قطر  ص إلى أن  وخل  الطرق.   على من  على هذا الصعيد وتمكنت  مستويات متقدمة عالمياً 
م منصة لربط  لحد من االزدحام المروري عبر استخدال  خطط الوزارةوتناول .  نهاع   ةلناجموالوفيات ا  صداماتال

للحافالت والشاحنات  (  Euro 5)  5  ليوروستخدام الديزل المكافئ  ا، واألنظمة الذكية ومشاركة المعلومات الطرقية
قانون تنظيم  ، مثلالنقلفي مجال  التي أصدرتها الوزارة  القوانين  . وتطرق إلى عدد من  2030-2020ضمن رؤية  

السكك الحديدية  الشروط  لالتراخيص   وإلى إصدارالنقل البري وتنظيم  وإدارة األنشطة لكي تتوافق مع  تنظيم 
 عملية النقل.  لتحسين البرامج الرقمية الالزمة   ، وكذلك إلى تطويراالقليمية والدولية

إلى -10 أيضاً  قطر   جائحة    تداعياتللحد من   ها الوزارةالتي اتخذتاالحترازية اإلجراءات   وأشار ممثل 
األنظمة الصحية المعمول  مراعاة  جراءات الفتح التدريجي و، ولتيسير إعلى النقل البري والنقل العام  19-دكوفي

جراءات الالزمة لتفعيل  اإل(، واتخذت جميع  التير)قطر انضمت إلى اتفاقية النقل البري وأفاد بأن  بها في الدولة.  
شاحنة قادمة من دولة  ، وبأن أول طري يزيد التجارة البينية ويدعم االقتصاد القَ  بما االتفاقية  النقل البري بنظام

مشروع  في ذلك   يسهل طرق النقل الدولي بما  ، مامنفذ أبو سمرةقد دخلت إلى البلد عبر  اإلمارات العربية المتحدة  
 .ي تطوره الصين ذالوالطريق  الحزام  

فلسطين    وبدأ -11 دولة  اإلسكوا والمشاركة  ب  مداخلتهممثل  مع  التعاون  على  حرص دولته  على  التأكيد 
أشار   في ولكنه  عنها،  الصادرة  التوصيات  وتنفيذ  االحتالل االسرائيلي  التنفيذ    تحدياتإلى  أنشطتها  بسبب 

من الردود على مالحظات مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن والحواجز.   قانون  على   تتعديالال  وأفاد باالنتهاء 
لعفلسطيني، لالمرور ا قضائية  دوريات السالمة المرورية والتفتيش الميداني.  وبصدور ضابطة  وتطرق  مل 

وإلى سعي وزارة    في بلدية الخليل،  حيث جرت أول تجربة للمشروعللنقل الذكي    الوطنيمشروع الفريق  إلى
مد، وبدأ بمحافظتي  اعت   دوأضاف بأن مشروعاً للبلديات ق. كافة  البلديات  المواصالت إلى تعميم هذه التجربة في

  وعرضحديثة وكهربائية رغم االمكانيات المادية الضعيفة.  حافالت  استخدام  أن الهدف منه هو  ورام هللا والبيرة،  
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آمنة وتعمل بمواصفات حديثة، موضحاً أن المشروع عام ولكن  مجلس الوزراء بإنشاء شبكة نقل جماعي  ل  اً قرار
وزارة النقل، وتحقيقاً لهذا المشروع وغيره، في صدد وضع هيكلية إدارية  أن  . وأكد ببالشراكة مع القطاع الخاص

متطلبات النقل  جديدة تتناسب األثر البيئي   الذكي ومعايير السالمة المرورية المستجدة وبمامع  يأخذ باالعتبار 
عتماد أدوات  جاهزة الالوزارة  ، وأن  . وأشار إلى أن الخدمات في الوزارة حالياً إلكترونيةواالجتماعي للمشاريع

إتمام تنتظر  اإللكتروني ولكنها  الوزارة  .  المتكاملة  ةاإللكترونيالحكومية  المنصة    الدفع  تعاون  إلى  وتطرق 
والوفيات  صدامات  الاإلسكوا في مشروع مؤشرات الربط المستدام للنقل الداخلي. وختم باإلشارة إلى أن عدد  مع
 لتحقيق السالمة المرورية.راءاتها  كومة وإجيزال في تزايد رغم جهود الح ال

أزمة  النقل لوقف الضرر الناجم عن  و التجهيزالتدابير التي اتخذتها وزارة    موريتانياواستعرض ممثل  -12
الحضري، مشدداً على أن  مثل الحد من عدد الركاب للحفاظ على التباعد االجتماعي في النقل    ،19-كوفيد  جائحة

حواجز على  بشركات القطاعين العام والخاص العاملة في النقل، ووضعت    هذه اإلجراءات ألحقت ضرراً كبيراً 
ملت اإلغالق التام للمعابر  النقل بين المدن وصلت إلى التوقف التام في بداية األزمة. وأضاف بأن اإلجراءات ش

سبب بنكسة  ت  ، ماللتجول ليالً على مدى حوالي سنة كاملة ر تامحظ   بفرض. وأفاد أيضاً  الحدودية، ما فاقم الضرر
نقل البضائع    سالسةحرصت على دعم وعاد وأوضح بأن حكومة البلد لقطاع النقل بسبب تقليل ساعات العمل.  

إجراءات خاصة على سائقي ال والعاملين في اللوجستيات من أجل توفير متنفس لالقتصاد    شاحناتمع تطبيق 
  واستعرض لبنى التحتية لضمان استمراريتها.  الوطني، وبأن الحكومة أعطت تراخيص خاصة لتنقل العاملين في ا

مالي للنهوض   مبلغ  تشمل تخصيص  بأنها  األزمة، مفيداً  للخروج من  حكومة بلده  اإلجراءات التي اتخذتها 
دي يغطي البنى التحتية وتجديد أسطول سيارات النقل الحضري، وتقديم الدعم المادي المباشر لمؤسسات  االقتصا

وختم  ية، مشدداً على أن هذا الدعم حافظ على وظائف كافة العاملين في هذه الشركات.  النقل واللوجستيات الحكوم
الطرق ما أدى إلى الحد  صدامات  حد من جريت بشأن السالمة المرورية والحمالت التوعية التي أ   بالحديث عن 

 .في المائة  20بنسبة  صدامات المرور  من 

استعراضاً آلخر التطو -13 البحرين بدوره  ممثل  في  وقدم  النقل  واستهله بالتطرق رات في مجال  بلده، 
ية  ج يإطالق استراتتشمل ركائزها    مفيداً بأن ،  19-إطالق خطة البحرين للتعافي االقتصادي من جائحة كوفيد إلى

وجلب المزيد من االستثمارات  الجيد وزيادة التنافسية    وإيجاد فرص العملغطاء الخدمات بهدف تنمية االقتصاد  
للشحن  دولة عالمياً وزيادة الطاقة االستيعابية    20لتكون من أفضل    في قطاع النقل  لكة البحرين ورفع تصنيف مم
في المائة وذلك بحلول   10بنسبة    اإلجمالي   ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي  الجوي والموانئ

االستراتيجية تعمل  2030عام   التحتية،  على ستة محاور وهي مراجعة القواني. وشرح بأن  ن، وتطوير البنية 
الفرص االستثمارية. ز فالحواسات، واالجراءات، وتقديم  والسيا القطاع  للمستثمرين، وترويج  وأشار إلى أن 

اللوجستي يعتبر من أهم القطاعات ذات األولوية في البحرين حيث تعمل الجهات المعنية على أن تكون البحرين  
للخدمات اللوجستية م والمنافذ البرية، وجعل البحرين الخيار    الموانئن خالل زيادة الربط بين  مركزاً إقليمياً 

بأن شؤون الجمارك في البحرين تضطلع بدور كبير في تنفيذ مشروع نظام  لكترونية. وأفاد  المفضل للتجارة اإل
السعودية،  للمملكة العربية  إدارة الشاحنات الذي من شأنه تسهيل نقل الشاحنات من خالل منصة "فسح" التابعة 

 ً تدفق الشاحنات من البحرين   معربا إلى  عن تطلعه إلى ربط برنامج "أفق" في البحرين بمنصة "فسح" لتنظيم 
المملكة العربية السعودية. وختم بالتشديد على أهمية العمل الجماعي للوصول إلى تحقيق خطط التعافي والتنمية  

 ذا المجال.اإلسكوا في ه من دعم  في بلده، متمنياً مزيداً من ال

  مشاريعشهد في الفترة األخيرة تطورات كبيرة في    بلدهان عرضها باإلشارة إلى أممثلة مصر    واستهلت -14
على تنفيذ التزاماته  وشددت على حرص بلدها النقل خاصة في الطرق ووسائل النقل المستدامة واللوجستيات.  

تطوير عناصر منظومة النقل لمواءمة    رقت إلى جهود، وال سيما اتفاقية تسهيل التجارة. وتط الدولية في مجال النقل
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شحن الحاويات والنقل المتعدد االتطورات الدولية عمل على االصالحات الهيكلية  لوسائط، وإلى ال، وال سيما 
  .بقيادة أكاديمية النقل البحري   النقل الذكي ورفع كفاءات اليد العاملة في مجال اللوجستيات  نحووالتشريعية والتوجه  

جهود مصر لتعزيز هياكل النقل األساسية وربطها مع محيطها اإلقليمي من خالل الربط بالموانئ البحرية    اولتوتن
واألفريقية، مضيفة  وال العربية  بالدول  البري  من  بأن  ربط  خططها  في  تستفيد  النقل  مصر  موقع  وزارة 

على إنشاء محاور    ، يميزها على الصعيد اللوجستيالذي   الجغرافي دد  لوجستية لتطوير النقل المتعوهي تعمل 
اإلسكندرية الذي يربط    -القاهرة  -العلمين -العين السخنةالسككي السريع  وركزت على مشروع خط النقل  الوسائط.  

قيمة مضافة    ي ْحد ث   موضحة بأن الهدف اآلن هو تطوير الخط بماحركة التجارة العالمية بين شرق آسيا وأوروبا،  
والتي    مشروعاً فرعياً، ومقدمة لمحة عامة عن هذه المشاريع الفرعية 16ضمن  ، وبأن مشروع الخط يتلمصر

 .ة ومحطات لوجستيّةتشمل إنشاء موانئ جاف

واستعرضت ممثلة مصر كذلك مشاريع عديدة أخرى في مختلف أنحاء مصر ترمي إلى زيادة كفاءة   -15
تحقيق مبادرة الحزام والطريق التي    النقل وتحسين الربط البحري وتعزيز آليات العمل. وتناولت جهود مصر في

طريق    7,000قطاع الطرق والجسور، أفادت بإنشاء  أطلقتها الصين، وفي إعادة هيكلة سكك الحديد. وبالنسبة إلى  
جديد غيرت مالمح النقل في مصر، وباستخدام أسلوب النقل الذكي لتحسين السالمة المرورية، حيث انخفضت  

، وارتفع تصنيف مصر من حيث جودة الطرق. وأشارت إلى مشروع الربط  لمائةفي ا  44بنسبة  صدامات  الوفيات  
خالل ليبيا.  بالسكك الحديدية مع السود خط السكك، وإلى الربط بالتشاد من    وتناولتان، والذي يشمل تطوير 

وضع   ى، وبدخول مصر في اتفاقية التير، حيث تعمل علالتشريعات المتعلقة بدخول القطاع الخاص في قطاع النقل
 المشاريع.أخرت العديد من   19-كوفيدآليات لتنفيذ نظام هذه االتفاقية. وختمت إلى أن جائحة  

خط كيبتاون  -16 على المحيط    قعي  الصومالبورسعيد، مذكّراً بأن  -وسأل ممثل الصومال عن  استراتيجياً 
حور كيبتاون ليس قراراً  الهندي، ومستفسراً عن سبب استثناء الصومال من هذا الخط. وأجابت ممثلة مصر بأن م

أن   ون والقاهرة عبر وسط أفريقيا. وشددت علىمن مصر بل من أفريقيا بأكملها، وبأن الهدف هو الربط بين كيبتا
ال إلى كيبتاون  الطريق  المحور، ولكن  اتفاقية  من  أنجزت القسم الخاص بها  إنما  فجوات،   مصر  فيه  تزال 

 .تداركها  الجهات الداعمة في أفريقيا تسعى إلى وبأن 

الجمهورية العربية السورية تطرق   -17 حققه بلدهممثل  النقل في ظ   إلى ما  الحرب طوال  على صعيد  ل 
تعرض  ، وبسيما في قطاع النقل  السنوات الماضية. وأفاد بأنه قد ترتب عن الحرب غياب للمبادرات الدولية ال

وأكد بأن الجمهورية العربية السورية  .  مليارات الدوالراتتقدر بقطاع النقل بمختلف أوجهه إلى أضرار كبيرة  
عانة بالخبرات الوطنية لتأمين ما يتطلبه قطاع النقل من بيئة استمرت بالعمل ضمن االمكانيات المحدودة وباالست

النقل   لجنة  ضمن  فاعل  كعضو  دورها  على  الحفاظ  بغية  التطورات والتغييرات  ومواكبة  سليمة  تشريعية 
  وإلىأتمتة قطاع النقل    وتناول المساعي إلىلمنظمات الدولية.  ها من اللجان وافي اإلسكوا وغيرواللوجستيات  
ومنع    الجمهورية العربية السوريةكاديمية للنقل البحري على الرغم من الحصار الذي تعرضت له استحداث أ

 وا.سكإلاالدعم المادي والمعرفي من  أمله بالحصول على   وأعرب عن الموظفين من االستفادة من التعليم.  

بية السورية أن بلده  ممثل الجمهورية العر، بيّن  19-لتصدي إلى جائحة كوفيدوأما في ما يتعلق بتدابير ا -18
تأهيل  في  بلده  رغبة، مشيراً إلى  بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية  جائحةالاتخذ إجراءات مناسبة للحد من تفشي  

التي    حواجزال  دون و  ياتية المتعلقة بقطاع النقل واللوجستفي المشاركة بكافة النشاطات الدولو  الكوادر المحلية
، وتشمل تدريب المنسقين  واللوجستيات  المقترحات التي تهم بلده في إطار لجنة النقلوقدم بعض  .  صاريفرصها الح

ي سياق  النقل فوقيود  كافة البيانات المتعلقة بإجراءات  وإتاحة  ؛  المكانية الجغرافية  الوطنيين لملء فجوات البيانات
ن االعالن الجديد لصندوق األمم  االستفادة موقطاع النقل؛ ب  المعنيين وجعلها في متناول كافة  19-جائحة كوفيد
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المنخفضة  و  المتوسطةلتعزيز السالمة المرورية في البلدان    ومشاريع  المتحدة للسالمة المرورية لتقديم مقترحات
واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا في اإلدارة    ،بالتنسيق مع اإلسكوا  2022-2020الدخل في الفترة  

للسالمة    االنضمام إلى مشروع المرصد العربي المتكاملالمستدامة للسالمة المرورية. وأعرب عن رغبة بلده في  
 .في المرصدالجمهورية العربية السورية  المرورية، مبيناً بأن الحكومة قد سّمت الممثلين عن 

إلسكوا أيضاً في بناء قدرات  الفني بين بلده واالتعاون    إلى  مهورية العربية السورية أيضاً جلوأشار ممثل ا -19
التشريعات الخاصة بالسالمة المرورية هذه  الوزارة في تطوير  التعاون  أنشطة  على ضرورة تنفيذ  ، مؤكداً 

السالمة المرورية رغم   ميأقرب فرصة. وقال إن بلده لم يتمكن من التسجيل في ورشة العمل حول بيانات تقي في
اهتمامه بالمشاركة، مشدداً على ضرورة تفادي المشاكل الفنية التي تحول دون المشاركة. وأفاد بعقد حلقة نقاش  

. وشدد على أن الحصار العالمي على بلده أضر بالتجارة  19-كوفيد  حول التطورات في مجال النقل في ظل جائحة
جر  الخارج مع من  تفاقم  قد  ذلك  لتحقيق    ءاوأن  بلده  اتخذها  اإلجراءات التي   الجائحة. واستعرض بعض 

تفشي   الحماية من  والتجارة. وأشار  و  19-جائحة كوفيدالتوازن بين  حركة النقل  إلى مشاركة  الحفاظ على 
  ةجائح الالتعافي من . وختم بالتنويه بأن ين جقد في بيفي مؤتمر النقل المستدام الذي ع   الجمهورية العربية السورية

من شأنه أن يسمح للجميع بإعادة التفكير في عمليات نقل الركاب والبضائع وبالتالي تعزيز تحقيق خطة التنمية  
 المستدامة.

  خالل السنوات الماضية.في لبنان من نكسات  قطاع النقل واللوجستيات  به  أصيب    عمانان  بوتحدّث ممثل ل -20
أن ،  2020آب/أغسطس   4جار على األضرار التي لحقت بمرفأ بيروت نتيجة النف وركّز أفدح األضرار    مبيناً 
لم يصب بخسائر    ، ولكن رصيف الحاويات المتطور للغايةاألرصفة والمناطق الخلفية المرتبطة بالبضائعبلحقت  

وى، وتديرها في الوقت  صبطاقة قالمعدات الموجودة في مرفأ بيروت تعمل اليوم بشكل سليم وتذكر. وأفاد بأن  
قد  ية. والحالي شركة عالم مناقصة كانت  بأوضح بأن  حوالي شهر ومن المتوقع البدء  قد جديد  عطرحت من 

لديه  و  اً ترم 16عقد الشركة الحالية. وأضاف أن عمق مرفأ بيروت يصل إلى   انتهاء أمدشركة جديدة، بعد   مع
ولفت  لعالمي.  ي واقليمالسنة وهو قادر على خدمة النقل المحلي واإلالقدرة على استيعاب مليون ونصف حاوية في  

بحيث وصل عمقه  تطويره بشكل كبير   الذي جرى  كمرفأ طرابلس في شمال لبنان في لبنان،  خرى  األمرافئ  ال  إلى
على قرض  حصل مؤخراً  لبنان  على أن  ، مؤكداً جميع الخدماتتمكنه من تقديم  ولديه أرصفة    تراً م  15.5 إلى
مبيناً بأن و،  طرابلس أمشروع توسيع وتطوير مرفأجل ن  م  مليون دوالر 86البنك االسالمي للتنمية بقيمة  من 

ستبدأ  مناقصة المشروع    المرفأ الثالث  أن   وأضاففي أول السنة القادمة.  عملها  رست على شركة مصرية 
هذه    بين  تكاملساعي القائمة لتحقيق ، مشيراً إلى المستخدم للخدمات المتخصصةي الذي هو مرفأ صيدا في البلد 

 خصيص كل مرفأ ألولوية معينة.ل تخال المرافئ من 

تعلق يشار ممثل لبنان إلى أن المديرية العامة للنقل خضعت لتدقيق طوعي فيما أعلى صعيد السالمة،   -21
رات القائمة والعمل على  كل الثغ  لسد  للسالمة البحرية  تعاون مع الوكالة األوروبية، وإلى  باإلدارة البحرية المثالية

إلى جانب   ،أن الظروف االقتصادية الحالية التي يمر بها لبنان   وشدد علىية الدولية.  االتفاقيات البحر تطبيق كل
سلباً على قطاع النقل  األزمة االقتصادية    حيث أثرت  ،على القدرات المحليةلها تداعيات جمة   19-جائحة كوفيد

القطاع تهدف إلى   هذا لدعم  خطةوضعت    وأفاد بأن الوزارةالسيما بعد ارتفاع سعر المازوت والبنزين.   البري 
الخطة  تقديم تسهيالت للركاب أضاف بأن الوزارة  تنتظر عقد جلسة مجلس الوزراء إلقرارها. و، وأوضح بأن 

 ق تنفيذها مع القطاع الخاص.نستوسوضعت خطة للنقل العام  

استعرض   -22 جهته  المغرب  ومن  العشرية    ةاالستراتيجيممثل  تغطي  التي  للسالمة الطرقية   الوطنية 
ئة  افي الم  50اتخاذ االجراءات الالزمة لتقليص عدد الوفيات بنسبة هو الهدف منها   ى أن أشار إل، ف2017-2026
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إعداد اال. و2026بحلول عام   ،  ك الدولي البنمن  خبراء  بالتنسيق الفني مع  كان  جديدة الستراتيجية  أوضح بأن 
ى التي تغطي الفترة  الخطة الخمسية األول  . وأفاد عن بدء تنفيذخمسية  خطط   ضمن   سيجري تنفيذ االستراتيجية   وأن 

:  وتشمل للسالمة المرورية    عديدة، حيث جرى تحديد بعض الركائزعمليات ومشاريع  على    ، وتشتمل2017-2021
أماناً  األكثر  والتكفل بضحايا  و،  الطرق  على  . المرور  صداماتالمركبات اآلمنة،  المؤسساتي  وأكد  التحول 

أوقعت شلالً    19-جائحة كوفيد ، ولكنه شدد على أن تداعياتالمرورية في المغرباالستراتيجي في مجال السالمة  
وطني للسالمة  وتطرق إلى المرصد الخاصة بعد االغالق الكامل الذي وصل إلى ثالثة أشهر.    ،قطاع النقل  في

حديد المشاكل  البيانات من أجل ت، مستعرضاً مهامه التي تشمل تحديث  2020  المرورية الذي أنشأه المغرب في عام
الستضافة المرصد العربي  أكّد استعداد المغرب  في الختام،  و  .مل الخطر واألولويات في مجال قطاع النقلوعوا

 الذي تسعى اإلسكوا إلنشائه.  المتكامل للسالمة المرورية

مرور وتحويل الطرق الفردية  اللطرق والجسور بتأهيل طرق  امديرية    باضطالععراق لممثل ا وأفاد -23
الجنوبية إلى طرق مزدوجةمنال في الجنوبية والشمالية ،اطق  جسور في المناطق  . وأكد  باإلضافة إلى تأهيل 
سعى لالستفادة من تجربة مصر  يالعراق  بيّن أن والجسور. وإلعادة تأهيل الطرق    اً مشروع  15العراق ينفذ  بأن 

ي بالعمل في نقل الحموالت  ري العراقسطول البحاأل  وأشار إلى استمرارفي مجال تطوير السكك والبنى التحتية.  
إلى تحديث سفن األسطول وشراء سفن   سعىي، موضحاً بأن العراق  من مناطق التصدير إلى الموانئ العراقية

االتفاقات الدولية المرتبطة بعمل الموانئ  بتطبيق  العراق  شدد على التزام  طوير البنى التحتية للموانئ. وجديدة، وت
من األمانة العامة لمجلس الوزراء  النقل  وزارة    وتطرق إلى طلبنئ.  ية ألمن السفن والموابتنفيذ المدونة الدولو

نة العليا للترانزيت على التعليمات والضوابط  اللج، حيث صادقت  تأسيس شركة إلعادة ربط المطارات العراقية
حَ و.  النهائية لهذه الضوابط   ةطور وضع الرؤيمفسراً بأن اللجنة في    ،الخاصة بالترانزيت قانون  إقرار   عن  صَر 

جهود  مصادقة السلطة التشريعية على االتفاقات الدولية المتعلقة بالموانئ.  يتضمن  العراق  وختم بالحديث عن 
اإل  تنفيذ في لغرامات المرورمشروع الدفع  السكك الحديدية  ، وعن  لكتروني بالنسبة  تخص  جديدة  مشاريع 

 .والخطوط والجسور ورادارات المراقبة

المعلوماتية لشبكات النقل في الدول العربية  إلى مشروعممثل األمانة التنفيذية   ق وتطر -24 استجابة   نظام 
  2019عام بدأ  المشروع  وأفاد بأن تدريب الممثلين الوطنيين.   بشأن الجمهورية العربية السورية   ممثل تعليق  على
ورشات   19-جائحة كوفيد  عد، لكن باالسالمي للتنمية كالبنمن  بدعم   تم تدريب ممثلين وطنيين  حيث بدأ تنفيذ 

ر حال دون حصول الجميع على التدريب،  اآلخبعض  الوتقاعد  ير بعض الممثلين  تغي وأضاف بأن . العمل عن بعد
على الدول  وأكد  دورة خاصة لألعضاء الجدد كي تتابع الدورات مع كامل الفريق.  ولذلك أفاد بأن اإلسكوا ستعقد  

بالتعاون   2022عام    خالللى ذلك لكي تستطيع اإلسكوا تنظيم عملها  يين أن تسارع إممثليها الوطن التي لم تسم  
 لتنمية.البنك االسالمي ل مع

كلم    20,000مطارات و 9موانئ تجارية و 7تونس في  أن  استهله ببيان  قدّم ممثل تونس عرضاً موجزاً  و -25
الطرقات المعبدة وحوالي  السكك الحديدية  2200من  من   في المائة  12-11يمثل  النقل  قطاع    ، وبأن كلم من 

الناتج    7االستثمارات العمومية ويساهم بحوالي  المائة من     19- لي. وبالنسبة لجائحة كوفيدالمحلي االجمافي 
وأوضح  .  2019انخفاضاً غير مسبوق مقارنة بعام   2020حيث سجلت سنة    ،أثرت على قطاع النقل على أنهاد  أكّ 
  إتمامالبري والجوي على نقل المواطنين بعد   النقل شركاتواقتصرت أعمال    اً تاماً توقفشهد  قطاع النقل  بأن 

أن الوزارة تعمل اليوم  استدرك ب. وغلقتأ  جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية    ، وأن جباري الحجر الصحي اإل
الخدمات اللوجستية،   الجائحة عبر تطوير  آثار  تحتية للنقل  استكمال إرساء بنية  وعلى التعافي التدريجي من 

واستخدام  تيات ذكواللوجس السكك الحديدية  عبر  النقل  الحالية، وتطوير  التحتية  البنى  ومستدامة، وتأهيل  ية 
مستقبلياً.   للطاقة  إلى  الهيدروجين كبديل  قرطاج وتطرق  تونس  وتوسيع مطار  جديد  عصري  ميناء  ،  إنشاء 
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وأنظمة    تطوير وإلى الوثائق،  تبادل  معلوماتية تسهل  من  منظومة  المسافرين وغيرها  الذكية.إعالم     األنظمة 
 مقترح المغرب باستضافة المرصد العربي للسالمة المرورية.أعرب عن دعمه ل  وفي الختام،

اعتمادها في قطاع    جرى عرض ممثل المملكة العربية السعودية نقاطاً موجزة حول االجراءات التي  و -26
ألف    75. وأفاد أن في المملكة شبكة طرق واسعة تبلغ أكثر من يةبصيغة إلكترون  دمت مفصلةً ، مفيداً بأنها ق  النقل

تم رصد    ،19-فيدجائحة كو  أخرى. وأشار إلى أنه، وفي سياق   آالف كلم  10كلم ويجري العمل على تنفيذ أكثر من 
السفر واتخاذ   قرار تعليق  البرية المؤدية إلى المملكة بعد  المناطق  ر  تدابي التفاوت في الحركة المرورية في 

 حترازية.اال

راً شامالً عن التطورات الحاصلة في قطاع  يقدم تقر  مداخلته باإلشارة إلى أن بلده  مان ممثل ع   واستهل -27
وأفاد باضطالع  أنه سيتطرق إلى التطورات التي طرأت مؤخراً.  مبيناً بو البحري أو الجوي،  أالنقل سواء البري  

شبكة ب  مان ع  توسيع  ، وبضرار التي تعرضت لها السلطنة مؤخراً األ  بعض  وإصالحكلم   600من    سفلتيةإتنفيذ 
مان ع شرح بأن . وبالنسبة للتشريعات،  الجاري تنفيذها  المشاريع اللوجستية  وتطرق إلىأرصفة بعض الموانئ.  

وأصدرت بعض التشريعات التي تتعلق   إلدارة مياه التوازن إلى اتفاقية العمل البحري واالتفاقية الدولية  انضمت  
وختم  باإلضافة إلى إصدار قانون الطرق وقانون النقل البحري.    ،النقل الستخدام التطبيقات الذكية  سائليه وبتوج

كافة   السلطنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في، حيث دعمت حكومة  19-فيدجائحة كوبالتطرق إلى التعافي من  
 في ذلك قطاع النقل. القطاعات االقتصادية بما

الصوما -28 ممثل  إلوتطرق  كوفيدى مسل  جائحة  لتداعيات  للتصدي  فأفاد    19-اعي بلده  وللتعافي منها، 
  أمله بتجهيز هيئة النقل وتعزيزها، معرباً عن   واضطلعاستراتيجية النقل وسالمة المرور    أصدرالصومال  بأن 

 أوسع في الدورات المقبلة.  تقارير بتقديم

مر بها يالتي الصراعات السياسية  الظروف واألزمات و  علىممثل اليمن   ركّزوفي معرض النقاش   -29
تداعيات  مضيفاً بأن  اليمن في اآلونة األخيرة والتي أثرت على قطاع النقل وغيرها من القطاعات االقتصادية،  

تضرر    وأفاد بأن قطاع النقلنساني.  ألقت بثقلها على اليمن في مختلف جوانب الحياة والنشاط اإل  19-جائحة كوفيد
في المائة، ويحتوي   90عتمد اليمن عليه بنسبة  يقطاع النقل البحري الذي  ، موضحاً بأن كبير بكافة جوانبه  بشكل
مكانات وبفضل الجهود تمكنت الموانئ  ميناء، طبق االجراءات االحترازية رغم محدودية اإل 20أكثر من   على

ً أ  حقق صّرح بأن الميناء  من استمرار عملها خالل فترة تفشي الجائحة. و ة في الواردات  يادة ملحوظ قياسية وز  رقاما
إلى الدعم    ويحتاجيبقى دون المستوى المطلوب  . ولكنه رأى أن هذا القطاع  في تلك الفترة مقارنة باألعوام السابقة

والتعاون ليتخلص من القيود التي يعاني منها مثل االرتفاع المستمر في رسوم الشحن البحري إلى المناطق اليمنية  
موانئ ، وةسعار السلع األساسيتؤدي إلى ارتفاع أ والتي كلفة إضافية    يرتبما  وسيطة  مرور الحاويات عبر 

عدن تفوق ما يعادل    وشرحوتأخيراً في استالم الشحنات.    كلفة النقل    مرة 16أّن كلفة النقل البحري إلى ميناء 
دوالر    500لي  إلى حوا  التأمين   كلفارتفاع  إلى الموانئ المجاورة في الدول العربيّة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى  

من حيث    اً األكثر تضرر  كان هذا القطاع    بأن   أكدفي بقية الموانئ. وبالنسبة للنقل الجوي،    دوالر  50للحاوية مقابل  
من النهوض والتعافي  تمكّن  هذا القطاع    وبيّن أن خسائر فادحة نتيجة لذلك.    د الشركاتتوقف الرحالت الجوية وتكب 

،  الصراع التركيز على البلدان التي تواجه مجتمعاتها    وختم مداخلته بطلب  تشغيل المطارات.  تدريجياً وإعادة
 اعدة هذه الدول للخروج من األزمة.سوحشد الجهود والتمويل والدعم لم
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 العربيةوضع المنطقة  :  على مبادرة الحزام والطريق   19-تأثير كوفيد -2
 من جدول األعمال( 6)البند  

ل ، عرضاً تناوE/ESCWA/C.5/2021/4الوثيقة    ، باالستناد إلىلى المشاركين إنفيذية األمانة الت قدم ممثل -30
الحلول  مستجدات الجائحة والتحديات التي تطرحها على قطاع النقل واللوجستيات في العالم، والمبادرات وفيه 

  19- كوفيدالمؤشرات الرقمية لتأثير جائحة   إلى بعض وتطرق .  لمواجهة تلك التحدياتالتي تتيحها األمم المتحدة  

، أفاد  لعالقات العربية الصينيةباستعراض موجز ل تقدمو  في البلدان العربية.على حركة النقل الجوي والبحري  
المملكة  بأن   موضحاً يرجع إلى ازدياد حاجة الصين إلى النفط،  الصينية من المنطقة العربية  دات  راوالنمو  بأن فيه  

أكبر موّرد للصين  استراتيجيةالعربية السعودية هي  وبأن  في المنطقة،    تجسد مصالحها وأولوياتهاالصين   ، 
قة  للصين في المنط  ، ومصّرحاً بأن النفط والغاز ومن ثم التجارة البينية وتليها البنية التحتيةعلى الترتيب:  وهي

المملكة العربية السعودية، تليها اإلمارات العربية المتحدة    سيما في ال،  مليار دوالر  94قارب بقيمة تاستثمارات  
 .األخرى   الدول العربيةومن بعدهما  

أدت إلى تراجع أعمال ومشاريع مبادرة الحزام   19-كوفيدعلى أن جائحة  التنفيذية نة ممثل األماوشدد  -31
وهي عبارة عن جزء من مبادرة الحزام والطريق    "،طريق الحرير الصحية"  ي:ما سم  تبيد أنها أظهروالطريق،  

تنقسم إلى قسمين:    19-كوفيدتستهدف القطاعات الصحية بشكل عام والتعاون فيما بينها. وأضاف أن آثار جائحة  
اآلثار   ل، ورأى بأن هذهوأن اآلثار القصيرة األمد شملت االرتفاع المفرط في سعر النق  ،طويلة األمد وقصيرة األمد

المهم اليوم . وياسات بعضها نجح وبعضها لم ينجح عولجت بس هو المحور الطويل األمد إلعادة  استدرك بأن 
على المستوى العالمي بالنسبة لسالسل اإلمداد الجائحة كشفت إفراط االعتماد  تموضع الصين  ، موضحاً بأن 

ل النقل  ب سالسل اإلمداد وس  يد من الدول إلى إعادة النظر في العالمي على الصين في مجال النقل، ما دفع العد
في سالسل    الصين   عن   الدول من   العديد  تحوللص إلى أن البلدان العربية عليها أن تنتبه  ، وخل  االعتمادلتخفيف هذا  

ذلك  إمدادها من  ولتستفيد  أن  .  على  لديهشدد  العربية  االستفادة    االمنطقة  من  يمكنها  استراتيجي  موقع 
 عن سالسل اإلمداد القادمة من الصين وتخفف من االعتماد عليها.الموضوع بحيث تقدم بدائل  هذا من 

 الدولي    لالتفاقية الجمركية بشأن النقللكترونية  حلقة نقاش: تحديات التحول إلى النسخة اإل -3
 دولي(للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي في الدول العربية )اتفاقية النقل البري ال

 من جدول األعمال( 7)البند  

ال -32 الوثيقة  عقدت  إلى  باالستناد  حول  E/ESCWA/C.5/2021/5لجنة،  عمل  التحول  ، ورشة  تحديات 
واستهلت مداوالت حلقة النقاش برسالة   .عالدولي للبضائ لنقلابشأن لالتفاقية الجمركية  لكترونية  النسخة اإل إلى

.  مع اإلسكوا   الفعال والطويل األجلبالتعاون  امسجلة من ممثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، أشاد فيه
 تفاقية  ، حيث انتهت األمانة العامة لال2021ولفت إلى انتهاء المرحلة الثالثة من مراجعة االتفاقية في أيار/مايو 

، مع جميع الوثائق المطلوبة، وبدأت عملية الربط بين أنظمة الجمارك  من االتفاقية  من إعداد النسخة اإللكترونية
ر الكبير الذي اضطلعت به األمانة التنفيذية لإلسكوا في دعم تنفيذ الوطنية والنظام الدولي لالتفاقية. ونوه بالدو

إلى أن تونس كانت أول دولة في المنطقة تربط نظامها الجمركي    ، مشيراً قةاالتفاقية بنسختها اإللكترونية في المنط 
ع في تحول العراق  معرباً عن أمله باإلسراوبالنظام اإللكتروني لالتفاقية، وإلى أن مصر أصبحت طرفاً متعاقداً،  

دى، في هذا  . وأبإلى طرف متعاقد، وبأن تشجع هذه الجهود بقية الدول األعضاء في اإلسكوا على االنضمام
دعم الدول األعضاء، بما في ذلك الدعم المالي. واستعرض بعض مزايا النسخة  لاستعداد المنظمات الدولية    الصدد،

ألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا مع اإلسكوا في أنشطة أخرى، مثل  ، قبل أن يتطرق إلى تعاون لجنة ااإللكترونية
 ، وغير ذلك من المشاريع.19-جائحة كوفيدتطوير مرصد حالة المعابر الحدودية في ظل 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100720.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100814_0.pdf
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بعرض استهله ببيان آلية عمل االتفاقية، وخلفية تحول العمل  ورشة العمل  التنفيذية  وافتتح ممثل األمانة    -33
وأفاد    لكتروني لتبادل البيانات بين الشاحنة والمعابر الحدودية المتتالية.إنظام الجمركي إلى  بها من دفتر البيان 

تتبع  عبرزيادة الموثوقية  ر، وتسريع عملية العبو، واألوراق  انتفاء الحاجة إلىجمة، مثل  حول مزايالهذا التبأن  
رابط بين جميع الجهات المعنية بالعبور  تحسين التواصل والتو  ،الشاحنة من صاحب الشاحنة أو الشركة الضامنة

ف مدة وكلفة النقل البري العابر للحدود  البري، بواسطة طريقة موحدة ومركزية لتبادل البيانات ستؤدي إلى تخفي
وبعد ذلك تناول التحديات في التحول اإللكتروني، فأوضح    قليمي والدولي.وزيادة حجم التجارة على المستويين اإل

تحول  بالتفاقية يستلزم أن تقوم كل الدول الواقعة على محور بري متصل اللكتروني لالتطبيق اإل أن أن أهمها هو  
وجود دولة أوإلى النسخة اإل إمكانية تطبيق حلقة واحدة تصر على استعمال الورق يعني   لكترونية ألن   عدم 
 .بمجملهلكتروني  النموذج اإل

  اتفاقيةلكتروني من  طريق للتحول الجماعي إلى النموذج اإلوضع خارطة    التنفيذية  مانةممثل األ  واقترح -34
أي تخطيط مواءمة وتوحيد األنظمة    ،الثانية: التخطيط و  ؛األولى: التحضير واالستعداد  تقضي بأربع مراحل:التير،  

النظام  و  عبر الربط بين األنظمة الجمركية  الثالثة: التنفيذو  ؛واالجراءات عبر المعابر الحدودية بين بعضها البعض
ن سير  حس الرابعة: التشغيل والمراقبة، لتحديد األخطاء والمشاكل والتحقق من ؛ ولكتروني لكل بلدالدولي للتير اإل

التي    ، لكن البلدان يةقاالنضمام إلى االتفاعلى  وأكد أنه ال شيء يجبر أي بلد   العمليات وحل المشاكل إن وجدت.
نظام   شار إلى أن االنضمام الكامل إلىأو .التي انضمت إليهاتلك ستمتنع عن االنضمام ستجد نفسها معزولة عن 

بين سلطات النقل  على الصعيد الوطني    اً ات، ويتطلب تعاونث سنوالسنة إلى ثبين   يستغرق قد لكتروني  التير اإل
على أهمية هذا  والجمارك،   إقليمياً، مشدداً  ممرات برية   للدول الواقعة علىالسيما  وفوائده،   التنسيق وتنسيقاً 

ة  . وأكد بأن لإلسكوا والمنظمات الدولية الشريك العربية المتحدة  باإلماراتمثل الممر الذي يصل لبنان  ،  متصلة
تزال متاحة   مكانات المادية البعض اإلوأفاد بأن في تقديم الدعم الفني للدول التي ترغب باالنضمام.  أساسي  دور  

اإلالللدول التي تطلب    االتفاقيةلكتروني الجمركي ونظام دعم في فحص نظامها الجمركي والربط بين نظامها 
قادمة فرصة لتقديم الدعم بحسب تسلسل الطلب لفحص  تة السالاألشهر  خالل  ، حيث ستقدم األمم المتحدة،  الدولي

 لكتروني للجمارك ونظام التير الدولي.اإلمكانية الربط بين النظام إلكتروني وضمان  النظام اإل

ي  حث المنظمات الطرقية إلى االنضمام إلى االتحاد الدولي للنقل البر بأهمية التنفيذية  ونوه ممثل األمانة   -35
  النسخة  إلى  للتحول  المؤيدة  الجهات  سيدعم  االنضمام  هذا  أن   على  مشدداً ،  للنقل البري   ربيبالتعاون مع االتحاد الع

  الجمركية،   السلطات  تكون   ما  عادة  التي  الممانعة  الجهات  مقابل  النقل،   ومؤسسات  وزارات  عادة  وهي  لكترونية،اإل
ا يعطيها موثوقية كبيرة تيسر  سيتطلب مصادقة االتحاد على الجهة المنضمة، م  االتحاد  إلى االنضمام أن   وعلى

 الهدر.إيقاف  بفضل  عملها وتزيد مردودها المالي بدرجة كبيرة 

  فلسطين   أراضي  أن  تذكربعيداً عن السياسة، يجب  والتنسيق الدولي    حيثمن  ه، ولسطين أنممثل فأكد  -36
بب ظروف االحتالل  تنفيذ بسعليها ال  يصعبولكن  ين وقعت على االتفاقية،  ط فلسدولة  بأن  . وأوضح  حتاللتحت اال

ظل  مم المتحدة في تسهيل تطبيق االتفاقية فيفي هذا السياق الدعم من البلدان العربية واأل  وطلببالحدود.    هتحكّمو
 .بالسكك الحديدية  البري   الربط  من   فلسطين الظروف القائمة والحرص على عدم استثناء دولة  

لكترونية يصب في مصلحة المستهلك  النسخة اإلاستخدام    أن ب  االتحاد العربي للنقل البري  ممثل  وصّرح -37
وتساءل عن عدم النهائي بحيث سيقل ثمن السلعة على هذا المستهلك كما أن تكلفة النقل ستكون أقل على الناقلين.  

ما يساعد   الميزات، ورأى أن  النسخة اإللكترونية في المنطقة العربية رغم كل هذه   على  اتساع نطاق تطبيق 
التطب   ، وتزويد السائقين الذين سيعبرون الحدودعملالمن خالل عقد ورشات  ة الوعي  يق هو زيادتوسيع نطاق 

المعرفة حول   وزارات  األتمتةببعض  مع  التعاون  بأن  وزارات المالية، ومضيفاً  مع  التعاون  بأهمية  ونوه   . 
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ر في الدول  ود والمعابن الكثير من الحدأجل ضمان الشق األمني من التنفيذ مهم أيضاً. وشدد على أ الداخلية من 
على  وبالتالي، فإن االعتماد الكلي    ،مناطق صحراوية بعيدة قد تنقطع فيها الكهرباء واالنترنت العربية تقع في

 . االتفاقية الناقل والمستهلك الضغط على الحكومات لالنضمام إلى    على  أن و ممكناً قد ال يكون    ةلكترونياإل  النسخة

االت -38 كانت  إن  لبنان  ممثل  التنفيذية    فاقية تطبق وسأل  األمانة  ممثل  فأجاب  العربية،  الدول  في  فعالً 
وتفقد    في هذه الحالة  ، ولكن يلغى دورهاللشاحنات إذا أرادت ذلك  أي دولة من إجراء التفتيشاالتفاقية ال تمنع  بأن 

ول التي تشعر أنها  للدواستدرك بأن لجنة االتفاقية في جنيف لديها منصة للمقاصة بين الدول حيث يمكن   .مفعولها
 يجاد الحلول الالزمة.إستهدف بشكل غير مبرر من دول أخرى برفع الصوت وت  

  دةمعتم شهادات  تقدماألكاديمية    بأن  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري   ممثل وأكد -39
االتحاد الدولي للنقل   االتفاقية، في  بأن   وأفاد  اإللكترونية،  االتفاقيةب  للتوعية  تدريبية  مادة  وضع الطرقيوبأن 

  واالتحاد  اإلسكوا  مع للتعاون   االستعداد  عن  وأفاد.  الشهادات  هذه  بتقديم  بدأت مصر  في  األكاديمية  المؤسسات
  لجنة من   طلب  تقديم  واقترح  االتفاقية،  من   اإللكترونية  بالنسخة  للتوعية  عمل  ورشات  تقديم  في  البري   للنقل  العربي
  تحقق   أن  يمكن   التي  اآلليات  عن   العراق   ممثل  واستفسر .  اإللكترونية  النسخة  بهذه  التوعية  وفيرلت  الجمركي  االتحاد
االتحاد العربي للنقل  ممثل    ابجوأ. كفاءة  من   ذلك يضيفه  لما  الحدودية المنافذ  عند  الشاحنات  بتحرك  اإلسراع
أن الشاحنة تنتظر في المعبر ليتم تجميع  أي    (convoy)  تبع اسلوب الترفيق في العديد من الدول العربية ي  أن بالبري  
  على  تساعد  اإللكترونية  االتفاقية بأن   وأكد  ،الشاحنات األخرى إلى أن يتم ترفيقها، وذلك ألسباب جمركية عدد من 
 .األسلوب  هذا تفادي 

أدى التفتيش في أحد البلدان إلى تلف  أسئلة عما إذا كانت هناك تأمينات وتعويضات في حال   ترحوط   -40
بيان  بمثابة، فالتير مجرد بطاقة االتفاقيةنطاق  ن ع حاالت تخرج  ال  . وأفاد ممثل األمانة التنفيذية بأن هذهئعالبضا

خسارة أو تلف للبضاعة يدخل في إطار عقد  أي  فقدان أو  ى أن عل  مشدداً   ،جمركي عند نقل البضائع في المعابر
وليس   التي    االتفاقية العربية للنقل المتعدد الوسائط إلى وتطرق، في هذا السياق،  . االتفاقيةالنقل في حد ذاته 
تفاقية نافذة بسبب انضمام  ، مؤكداً بأن االجامعة الدول العربيةانتقلت إلى    ، ثمفي اإلسكوا  هابدأ العمل على تحضير

 ً حاليا الدول  وتعمل  إليها،  الدول  من  الوافي  المحلية،    العدد  قوانينها  ضمن  االتفاقية  هذه  توطين   على 
لك  ، وبأن األردن أتم إعداد ذعداد قانون النقل المتعدد الوسائط في طور إالجمهورية العربية السورية    بأن مبيناً 

 .القانون 

 العربيةقناة السّويس وحادثة "إيفرجفن" وتأثيرها على النقل والتجارة في العالم والدول   -4
 من جدول األعمال( 8)البند  

، وأعرب  تبذله من جهود طين درع تقدير لإلسكوا تنويهاً بماالبند، قدم ممثل دولة فلس  اقبل إطالق هذ -41
عرضاً موجزاً حول حادثة جنوح  التنفيذية  هذه اللفتة. وقدّم ممثل األمانة  وامتنانه لعن شكره  التنفيذية  ممثل األمانة  

رار الوضع  قناة السويس لمدة ستة أيام، مشيراً إلى أن البعض توقع استم إغالق التي أدت إلى    "إيفرجفن"سفينة  
السلطات المصرية ستتمكن من توقعت ، مشدداً على أن تحاليل اإلسكوا  أشهراً عدة حل المشكلة قبل تلك    بأن 
األمانة   األخرى  التوقعات حدث فعالً. وأفاد بأن  وهو ما  بالتنفيذية  بكثير،  األكاديمية العربية للعلوم  ستستعين 

 ة.الستعراض هذه الحادث  والتكنولوجيا والنقل البحري 

بلمحة عن رؤية القيادة السياسية  ، مداخلته  رئيس األكاديمية، إسماعيل عبد الغفار إسماعيلالسيد    واستهل -42
مشروع ازدواج القناة وزيادة  أهمية  في مصر لقناة السويس، منوهاً بأهمية القناة للتجارة العالمية، وملمحاً إلى  
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 المالحة في االتجاهين    اكتمال مشروع  يث توقعحعرضها وعمقها في القطاع الجنوبي لدرء حوادث مماثلة،  
الذكاء االصطناعي    تكنولوجيا يتوافق مع النقل بما  حول منظورال تغييررة  ضرو. وشدد على  في غضون سنتين 

  م التعليم والتدريب في المنطقةظ  وعلى أهمية إعادة النظر في ن    ،الرابعة والخامسة   تين الصناعي  تين الثورمخرجات  و
صر والبلدان العربية  في االعتبار، مبيناً جهود األكاديمية في تدريب خبراء النقل البحري في م  ألخذ التطورات

األكاديمية.  األخرى  باستعراض تاريخ القناة، وما حققته من مكاسب،  بدأه  ،  تحليالً لوجستياً للحادثة وقدم ممثل 
القناة في  عليها  وخلفية التطويرات الجاري العمل  فيها،  الجنوح،  وآليات العمل  حادثة  إلى تفاصيل  وانتقل   .

بجهود الخبراء    ثة، والخيارات التي واجهها صانعو القرار في مصر، مشيداً والتحديات الصعبة التي أوجدتها الحاد
  .في تعويم السفينة بدون إلحاق ضرر بحمولتها وال بالمجرى المالحي دثة الجنوح واالمصريين في التغلب على ح

  مؤكداً على أن الحادثةصيل التداعيات التي تسببت بها الحادثة على حركة نقل البضائع، وختم بالتطرق إلى تفا
بينت أهمية القناة وتأثيرها على سالسل اإلمداد العالمية، خصوصاً في أوروبا حيث تضخمت أسعار بعض السلع  

 .والبضائع نتيجة لما حصل

األ -43 روس المستفادة من الحادثة فيما لو كانت  عن الدالتنفيذية  مانة وفي معرض النقاش، استفسر ممثل 
وتساءل   تالفي حوادث بيئية تكون أشد خطورة من سفينة محملة بالبضائع.وال سيما لالسفينة الجانحة سفينة نفط،  

ط  للمسارات ترتكز فق عما إذا كانت عملية المحاكاة العلمية   ممثل لبنان عن سبب الحادث. وسألت ممثلة مصر
العلى مقارنات سهولة ا .  المناخ   رتغيُّ  تعتبر  كانت وإذاقتصادية، االمقارنات  لعبور أم إذا كانت تستخدم أيضاً 

كانت سلطات قناة السويس قد تلقت    إذا  وما  الحادثة،  مالبسات عن   التفاصيل من   مزيداً   فلسطين   دولة  ممثل  وطلب
البحرين عما   األضرار. واستفهم ممثل  جديدة في ضوء  ءات  سالمة وإجرامعايير   تإذا وضعتعويضات عن 

وأشار ممثل قطر إلى التكنولوجيات المستخدمة في ألمانيا، متسائالً  الحادثة لدخول السفن القناة وإبحارها فيها.  
تكنولوجيات. واستفسر ممثل العراق عن التوجهات المستقبلية بعد الحادثة  هذه الكان من الممكن االستفادة من  إن 

 لي في قناة السويس.وعن تأثيره على ثقة المجتمع الدو

ث إجراءات  بأن هيئة قناة السويس فيها أقسام بحوث وتطوير تحدّ    ، أكد ممثل األكاديميةوفي معرض الرد -44
ن السلطات العليا في مصر مهتمة ومتابعة لهذه البحوث ونواتجها، مشيراً  السالمة والمعايير المهنية باستمرار، وبأ
السويس هم من خريجي األكاديمية. وبالنسبة إلى التعويضات، أفاد بأن باعتزاز إلى أن معظم العاملين في قناة  

ض المادي  التعويض األنسب ضمن الظروف المتاحة، مشدداً على أن الحصول على التعويهيئة قناة السويس نالت  
وقوع الحادث والتعامل مع تداعياتهخذ في الحسبان أ  ليس هو العامل الوحيد الذي   وتطرق إلى أسبابعند   .  

الحادث، مبيناً أن البت في تقرير التحقيق في الحادث يعود إلى هيئة قناة السويس، وأن العناوين العريضة ألسباب  
م تنقص في قناة السويس بعد الحادثة، بل تزايدت، ما يؤكد الثقة  مؤكداً بأن المالحة ل  معروفة  االحادثة وتداعياته

أخذت الحادثة بجدية، وتمكنت بكفاءاتها من إعادة الثقة بسرعة  المتزايدة في القناة وعملها. وشدد على أن مصر 
افة، مصرحاً  في سالسل اإلمداد والقيمة المض   19-التغيُّرات التي أحدثتها جائحة كوفيد في القناة. وسلط الضوء على

 بأن مواقع اإلنتاج يرجح أن تتغير وأن يكون ذلك في مصلحة قناة السويس.

األكاديمية    ووّجه  -45 األكاديمية   المقبلةالدورة    لعقد  دعوةالرئيس  مقر  واللوجستيات في  النقل   للجنة 
زيارة غرفة  وكذلك ل  لتأسيسها،  الذهبي وبيلالي  بمناسبة  األكاديمية ستنظّمها  دوليّةاحتفالية   ضمن   ،سكندريّةفي اإل

البحري   إدارة األزمات في النقل  االصطناعي  التدريب على  الذكاء   ى اإلمكانيات  واالطالع علوزيارة كلية 
 .فيهما  المتاحة
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 المستدامة   والتنمية   واللوجستيات  النقل -جيم 

 مشروع النقل المستدام -1
 من جدول األعمال( 9)البند  

عرضاً حول مشروع النقل  ،  E/ESCWA/C.5/2021/6، باالستناد إلى الوثيقة التنفيذية ممثل األمانةقد م  -46
اإلسكوا  تنفذه  المشروع الذي  خلفية إنشاء  اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة  المستدام، شارحاً  مع  بالتعاون 

األردن وباراغواي    :خمسة بلدان هي يغطيكان  بأنه   مبيناً االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و
، ويهدف إلى تطوير مجموعة من المؤشرات على استدامة النقل الداخلي البري،  ن يا وصربيا وكازاخستاوجورج

ولفت إلى أن المشروع يغطي ثالثة محاور هي النقل    وضع سياسة للنقل المستدام ترتكز على األدلة.  وصوالً إلى
لموقعه    نظراً األردّن  ختيار  تمّ ا  حيث.  ة داخليةمائيأقنية  إذا كان لبلد فيه    الطرقي والنقل السككي والمالحة الداخلية

عدة دول  البري   االستراتيجي وربطه تواءم بدرجة كبيرة مع المعايير التي  تاألردن معايير  ص إلى أن وخل  .  بين 
نتيجة  التمويل  وفر من    تحقيق أشار إلى  وإطار المشروع.   تم تطويرها، منوهاً بتعاون الجهات الرسمية المعنية في

باستخدام  واالستعاضة عن ذلك باالجتماعات االفتراضية، مّما سمح   حضوري   يذ بعض الورشات بشكلعدم تنف
 .فلسطين ولبنان دولة  وضم    ة اإلسكواقلتوسيع المشروع في منط التمويل الفائض  

لمشروع في دولة فلسطين بدوره عرضاً  متابعة االذي استعانت به األمانة التنفيذية ل  ستشاري اإلقدم  و -47
يجعل مهمة وضع   ورأى أن ذلك لربمافلسطين،  دولة  أن النقل البري هو الوحيد المتوفر في    لىع بالتشديد  استهله  

التفكير خارج اإلطار التقليدي عند تجميع بيانات النقل وتحليلها ووضعها في إطارها    التقارير أسهل، ولكنه يفرض
تقييم مدى في دولة فلسطين هو لمشروع  امن  هدف أفاد بأن الصية الوضع الفلسطيني. والصحيح نظراً لخصو

حيث األبعاد الثالثة  مطابقة ومواءمة الوضع الفلسطيني مع مؤشرات االستدامة  االقتصادية واالجتماعية  من 
من أجل وضع تقرير  قة،  العالالمقابالت واالجتماعات مع ذوي  . وتناول المنهجية، مبيناً بأنها ركزت على  والبيئية
دولة فلسطين مع األردن ومصر، ال المعابر  وتقديم التوصيا  نهائي التقييم غطى معبري  ت الالزمة. وأكد بأن 

مؤشراً فقط،    114فلسطين ضم دولة  ، بين أن تقرير  فلسطين   دولة  الداخلية. وبعد عرض سريع لوضع التنمية في
تفاوت    ة، مضيفاً في المائ 43البري لم تتجاوز  النقل  فلسطين في قطاع دولة أن نسبة اإلنجاز في  و  بأن هناك 

في حلول تكنولوجيا المعلومات،   اإلنجاز، حيث تدنت النسبة في المعابر البرية، وكاد اإلنجاز ينعدم  في مدى 
الخطرة،  نسب متدنية في الطاقة والبيئة، بينما سجلت البنية التحتية نسبة إنجاز متوسطة، وكذلك حال نقل المواد   مع

السياسات  ت  لعرض التقرير، تناولقد ورشة عمل  إلى ع   وأشار.  سالمة المروريةمع نتائج جيدة في مجال االلتزام بال
 .ستشاري كلمته باستعراض بعٍض منهاجت بعدد من التوصيات التي ختم اإلوخرالوطنية  

ستخدم كلها في جميع البلدان،  بالتأكيد على أن المؤشرات لم ت    على العرض التنفيذيةب ممثل األمانة  وعق   -48
تتاح بلغات عدة منها ى منصة إلكترونية  إلى أن العمل جاٍر عل  ردن، لصعوبة تحقيق ذلك. ولفتفي ذلك األ بما

خالل شهرين أو ثالثة أشهر،    ، وإلى أنها يتوقع أن تكون جاهزةاللغة العربية تضم جميع المؤشرات ذات الصلة
دد على أهمية مؤشرات استدامة  وشنقاط االتصال في كل دولة على استخدامها.    على جميع الدول وتدريب  ملتعم  

لتوصيات شملت تشكيل فريق وطني من مهامه إعداد التقارير في السنوات المقبلة وتوفير  أن اب ح أوضالنقل، و
 البيانات الالزمة وتفعيل المنصة اإللكترونية.

ات،  بمداخلة أفاد فيها بأن المساعي جارية، ضمن اإلمكانفلسطين دولة  تقدم ممثل وفي معرض النقاش،   -49
وسألت ممثلة   المشروع وجمع البيانات.  لإلشراف على تنفيذ  فريق وطني  إنشاء  التوصيات، مثل  على تنفيذ 

ست   ومعادالت، وإذا كانت هذه التعاريف  نشر في المنصة اإللكترونية  مصر إن كانت المؤشرات لها تعاريف 
للمؤشرات. وسأل ممثل العراق عن وقت    بيانات  من  عتجم   مامدى  ن  لوزارة في مصر في تبيُّحتى تستفيد منها ا

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100766.pdf
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استخدام  أحد المشاركين  تثبيت المؤشرات، وعن المعايير العالمية لتحديث قياس المؤشرات إن توفرت. واقترح  
المما من  من مؤشرات األداء، وأضاف بأن مؤشرات األداء تأتي  رسة، وسأل إن كان مؤشرات الكفاءة بدالً 

العر ممارسات خاصة بالمنطقة  بدالً  بية،  هناك  مرجعية للمنطقة العربية  وضع نقاط  باإلمكان  كان  من وإن 
 .االستعانة بالمؤشرات الدولية

لشرح طريقة عملها    إطالق المنصة بأن اجتماعاً سيعقد لدى التنفيذية  ممثل األمانة  وفي معرض الرد، أكد   -50
دليالً  ب العامل  وآلياتها، وبأن  سي در  المنصة، كما  بتثبيت ون عليها.  للمستخدمين سيصدر عن  يتعلق  فيما  أما 

بأنها يتوقع    مستدركاً ،  قياسها لكونها ال تزال جديدة  لتحديثالمؤشرات وإعادة قياسها، لفت إلى عدم وجود معيار 
خالل فترة عامين  تعلّم المزيد عنها من خالل التجربة  أن تشهد تحديثاً  أوضح أن المعايير التي جرت  و.  بعد 

ات هي التوفر والكفاءة، وأن تكييفها قد جرى فعالً بعد التشاور مع الدول األعضاء،  مراعاتها في وضع المؤشر
ستستمر  ن عملية تكييف المؤشرات  أ  وشدد علىمرجحة تختلف بحسب واقع كل بلد،    اً عطيت المؤشرات قيموقد أ  

و تقدمها على مر  واألطراف المعنية بهذه المؤشرات، وبأن المهم في المؤشرات هبالتشاور مع الدول األعضاء  
 الزمن وليس قيمتها الحالية.

 المستجدات في قضايا السالمة المرورية في البلدان العربية -2
 من جدول األعمال( 10)البند  

حول تحدّيات    الطرقيممثل االتحاد الدولي للنقل  للى رسالة قبل البدء في هذا البند، استمعت اللجنة إ -51
النظام حقق نجاحات باهرة في السنوات األخيرة  ، أكد فيها بأن قية الجمركيةالتحّول إلى النسخة اإللكترونية لالتفا

بتوفير الوقت على المعابر الحدودية بالنسبة إلى اإلجراءات الجمركية، وتوفير الكلف لشركات النقل، والحفاظ  
تسهيل  لاإللكترونية    ي التجارة الدولية. وشدد على أهمية االنتقال إلى المعامالتعلى مستويات عالية من األمان ف

الدول، كما طلب دعم المشروع اإللكتروني على صعيد المنطقة استعداد ،العمليات التجارية بين  االتحاد   مبدياً 
 ن.لتقديم المساعدة والدعم الالزمين على الصعيد التقني والقانوني والعملي في هذا الشأ

،  E/ESCWA/C.5/2021/7االستناد إلى الوثيقة  وفي إطار مجريات البند، تطرق ممثل األمانة التنفيذية، ب -52
اء المرصد العربي المتكامل للسالمة  مشروع إنشإلى المستجدات في قضايا السالمة المرورية في المنطقة العربية و

النسخة النهائية  ، والمشاريع الممولة من صندوق األمم المتحدة للسالمة المروريةصار  . واستعرض باختالمرورية
أجل السالمة المرورية   الثاني  لخطة العمل العالمية الخاصة بعَقد العمل تناول مشاركة    كما  ،2030-2021من 

سياسات  الإعداد من أجل   دولتسترشد بها اللتنفيذ عقد العمل، كوثيقة الخّطة العالمية  إعدادسكوا الفعالة في  اإل
من أن    إلىولفت   المرورية.لتحسين السالمة    خطط الوطنيةالوواالستراتيجيات   العمل   ضرورة  الخطة تنطلق 

يط العمراني، وتحسين  النقل المتعدد األنماط والتخط  هي مجاالت  خمسةلتحقيق نظام آمن لسالمة المرور في 
بات، وتحسين سالمة مستخدمي الطريق، وتحسين عمليات اإلنقاذ  البنية التحتية للطرق، وتحسين سالمة المرك

مع تناول    ، القدرات المحليةو  ،األطر القانونية  ويطور  ،التمويل  سيحقق كفاءة في  ، مشدداً على أن النظامسعافواإل
 واستخدام التكنولوجيا الحديثة.  ،المتعلقة بالنوع االجتماعي  الجوانب

األمانة    وبعدئذٍ  -53 للسالمة  تفاصيل  تنفيذية  الاستعرض ممثل  المتكامل  المرصد العربي  مشروع إنشاء 
تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات وخطط عمل   في عملية الدول العربية دعمهو   ههدففبيّن أن    المرورية،

الثغرات على هذا الصعيد في البلدان ذات الدخل   ، وسدتحسين السالمة المروريةمن أجل  قائمة على األدلة 
المحدثة والموثوقة والمتكاملة، لعدم اعتماد    المنخفض، خصوصاً في آلية تسجيل وجمع وتحليل البياناتط والمتوس

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100864_0.pdf
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م اإللكترونية إلعداد تقارير الحوادث المرورية. ولفت في هذا الشأن إلى دور المراصد  ظ  ن  تلك الدول على ال
 لبيانات بين البلدان ذات الطبيعة المتجانسة.وفي مواءمة جمع ا  الفجوةهذه   سداإلقليمية للسالمة المرورية في  

بمساعدتها    وشدد -54 االتساق بينها  على أن المرصد العربي ال يحل محل المراصد الوطنية وإنما يدعم 
اعتماد معايير موحدة مستمدة من الدروس والتجارب المثلى، مضيفاً أنه يتعدى كونه مجرد قاعدة بيانات بل  على

سياسات السال طوات التي اتخذتها اإلسكوا  مة المرورية وتبادل الخبرات والمعرفة. وتناول الخسيدعم اتساق 
مية والحصول على التمويل من صندوق  يتحضير مسودة المذكرة المفاه  مثلتاريخه في إنشاء المرصد،   حتى
التي لم تبد  بعد   ، ودعا البلدان كنواة لتأسيس المرصد المتكامل  لتنفيذ مشروع رائد  المتحدة للسالمة المرورية  األمم
تطرق  وها باالنضمام إليه أو باستضافته أال تتأخر في ذلك وتسمية المنسقَين الوطنيين للسياسات والبيانات.  رغبت

ونفقات مقر المرصد، وتشغيل المنصة اإللكترونية    ن موظفيالإلى مستلزمات االستضافة التي تشمل تأمين رواتب  
 اني، ونفقات تشغيلية أخرى.ته ونظام األمان السيبرللمرصد التي تشمل تصميم الموقع وإدار

رصد حوادث الطرق وغياب  بالجهات المعنية مشكلة تعدد  ممثلة مصر وفي معرض النقاش، طرحت   -55
وتساءلت عما إذا كان من شأن ذلك أن يعوق وجود منسقَي السياسات والبيانات. وكان    ،التجانس في هذا الشأن 

في بلده.  مداخلة مماثلة لتعدد  يةالجمهورية العربية السورلممثل   العراق    الجهات المعنية أيضاً  وأعرب ممثل 
عدم استضافة المرصد   عن  رغبة بالده االنضمام إلى مشروع المرصد وأكد تسمية منسقين فعالً، معتذراً عن 

  كافةب  ةمرتبط   بياناتبسبب األوضاع الراهنة في بلده، وتساءل عما إذا كان المرصد يحتاج الى إنشاء قاعدة  
.  الوزارات   كافة  بين   كبير  تعاون   قيام ضرورة  يعني  ما  ودقيق، سريع  بشكل  البيانات  لتثبيت المعنية  الوزرات
  جاءت  بأنها  مفيداً   بلده، في المرورية  السالمة مجال  في  المستجدات  السعودية العربية المملكة  ممثل وعرض

تنفيذ  ،وريةالمرخمسة مشاريع رئيسية وفرعية لتعزيز السالمة    إطار في ى الطرق، وتحسين  السياج عل  منها 
وجدّد ممثّل    التقاطعات السطحية الخطرة، وتفعيل نظام المعلومات الجغرافية، والتحول الرقمي في نظام الحوادث. 

 استعداد بلده الستضافة المرصد.  المغرب  

الوفيات    حاالت  اعارتف  معالجةوقدم ممثل االتحاد العربي للنقل العربي مداخلة حول قصور إجراءات   -56
المرورية في الوطن العربي، مشيراً إلى عدم كفاية التدريب في المنطقة. والحظ أيضاً أن النقل العام موضوع  

تناوله بما ال الكفاية ولم يرقَ  يجري  الدخل    فيه  أن  أخرى، ارتأى  إلى المستويات المطلوبة. ومن ناحية  بعد 
شيراً إلى أن العديد من البلدان العربية ذات الدخل المرتفع  مرورية مليس المقياس األنسب لقياس السالمة ال ربما

ف أخيراً لعدم بذل الحكومات العربية ما يلزم لرفع مستوى  تسجل معدالت مرتفعة من الحوادث الطرقية. وتأسّ
 مر يحتاج إلى إرادة سياسية.السالمة المرورية معتبراً أن األ

جمع    كبيراً   جزءاً أن  بنفيذية  الت األمانة  ممثل، أقر الردوفي معرض  -57 من المشكلة يكمن في التبعثر بين 
البيانات والمسؤوليات، مشيراً إلى أن بلدان عدة حلت هذه المشكلة بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق السالمة المرورية.  

خطوة إضافية بتأسيس وكالة خاصة مستقلة للسالمة المرورية. وأشار   ىخط   الذي   بالمغربونوه خصوصاً 
أن منسقي السياسات والبيانات لن يحلوا محل الجهات العاملة بل سيكون لهم دور الوسيط والرابط بين  ىإل

إلى  ضرورة  على وشدد  المرصد والجهود المبذولة في البلد. في   ةالمذكور ةالمختص  الوزارةرجوع كل بلد 
العمل المشت الجهة ذات  هي  لتكون السير   قانون  شكل وكالة أو لجنة أو    فيرك المرجعية، مشيراً إلى أهمية 

المرصد   وأشار إلى أن هدف  عمل   هومجلس وطني للتنسيق.  سياسات ووضع استراتيجيات وخطط  رسم 
السالمة المرورية،   إلى جمع البياناتلتحسين  الإلى ابل    وال يرمي  بين  خالل  لمواءمة واالتساق  بلدان من 

عندم المرصد سيؤدي غايته  تتوافر المراكز الوطنية وتوجد منصة تجميع التجارب المختلفة. وأضاف أن  ا 
المراسالت، م   تبادل  بدون  الموضوع ليس بالسهل.ر  ق البيانات  اتفاقه بالكامل بشأن   اً بأن  مسألة    وأعرب عن 
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الصحة العالمية وضعت تصنيفاً واضحاً للبلدان  منظمةأن إلى  ، مضيفاً المقياس المتبع لقياس السالمة المرورية
الدخل   الدولي،  يعتمد  من   ن وبأحسب السلم المعدّ من البنك  دخلها، تعاني  البلدان، بغض النظر عن مستوى 
 .في بعض األحيان  ةمشاكل متشابه

 واللوجستياتعشرين للجنة النقل وال الثالثة ومكان انعقاد الدورة    موعد -دال
 من جدول األعمال( 11)البند  

اللجنة إلى عقد دورتها الثالثة    يا والنقل البحري في مصرألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجدعا ممثل ا -58
 .، ورحبت األمانة التنفيذية بالدعوة2022والعشرين في المقر الرئيسي لألكاديمية في عام 

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

 لم تتقدم أي دولة بأي طلب في إطار هذا البند. -59

 عشرينالو  ية ثانالدورتها  لنقل واللوجستيات عن  توصيات لجنة ا  اعتماد -واو
 من جدول األعمال( 13)البند  

صة من المناقشات على ممثلي وممثالت الدول األعضاء، ون وقشت واعت مدت  ستخلَ ع رضت التوصيات الم   -60
 دة.إجراء التعديالت الالزمة. ويورد هذا التقرير التوصيات بصيغتها النهائية المعتمَ بعد 

الدورةتنظ  -ثالثاا   يم 

 نعقاداالمكان وتاريخ  ال -ألف

كانون األول/ديسمبر   7و  6 يومي  القاهرةفي    عشرين الو  الثانيةقدت لجنة النقل واللوجستيات دورتها  َع  -61
2021. 

 االفتتاح -باء

ً العشرين  و  الثانيةحت لجنة النقل واللوجستيات دورتها  تَافتَ -62   ،2021كانون األول/ديسمبر    6في   ،حضوريا
  المشترك االقتصادي  االزدهار  مجموعةرئيس السيد محمد مختار الحسن،  وألقى  . العاشرة صباحاً في الساعة  

األمانة التنفيذيةاإلسكوا في ف، كلمة  فيها  ،  االجتماعالحضور على  شكر  أن    .مشاركتهم الشخصية في  وبعد 
على قطاع    19-جائحة كوفيد  خلفتها استعرض أهم ما ستتناوله اللجنة في جدول أعمالها، لفت إلى التداعيات التي

النقل عموماً، وارتفاع تكاليف تنقل األفراد والبضائع، وإلى إطالق عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية  
الذي يهدف إلى تخفيض عدد الوفيات وإصابات المرور الخطرة إلى النصف. وختم باإلعراب عن   2021-2030

 ن االزدهار للمنطقة العربية.تمنيه بعقد اجتماع مثمر يسهم في مزيد م
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 الحضور -جيم 

  واً عض دولة  16عن  وممثالت  مثلون  مللجنة النقل واللوجستيات   العشرين و  ثانيةالالدورة شارك في   -63
  كات في المرفق خبراء. وترد قائمة المشاركين والمشار  الو  من المنظمات اإلقليمية شارك فيها عددٌو  .اإلسكوا في

 لهذا التقرير.  األول

 انتخاب أعضاء المكتب -دال

الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: تتولى الدول   من النظام  18تنص المادة   -64
األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم المتحدة.  

ولى جمهورية  تترض أن كان من المفتف  ،ها ما لم تقرر اللجنة غير ذلكوتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتب
الصومال رئاسة الدورة الثانية والعشرين للجنة النقل واللوجستيات بعد أن تولت جمهورية السودان رئاسة الدورة  

أن   بمات. ولكن  الحادية والعشرين، المنعقدة حتى تاريخ افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة النقل واللوجستيا
  رئاستهالنقل بعد انضمامه إلى اإلسكوا العام الماضي. قرر الصومال إرجاء  نة  هذه أول مشاركة للصومال في لج

 إلى جمهورية العراق.  الرئاسةالمقبلة، وبالتالي، وباالنتقال إلى الدولة التي تلي الصومال، آلت    الدورةإلى  

 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -هاء

في الوثيقة    األعمال بصيغته المعروضة عليهاقرت لجنة النقل واللوجستيات في جلستها األولى جدول  أ -65
E/ESCWA/C.5/2021/L.1. 

 الوثائق -واو

ئمة الوثائق التي ع رضت على لجنة النقل واللوجستيات في دورتها  لهذا التقرير قا  يترد في المرفق الثان -66
 .عشرين الو الثانية

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_28.pdf
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 األول المرفق

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف

 
 

  المملكة األردنية الهاشمية
 

 طارق الحباشنة  السيد
 مدير عام  

 هيئة تنظيم النقل البري
النقل  وزارة 

 

 البحرين لكةمم

 
 السيد بدر هود المحمود

 الوكيل المساعد للموانئ البحرية
 المواصالت للنقل البري والبريدوزارة  

 
 التونسية الجمهورية

 
 السيد عبد القادر الكمالي

والمنشآت    اإلدارةفي مدير   العامة لالستراتيجية والمؤسسات 
 العمومية 

النقل  وزارة 
 

 الجمهورية العربية السورية
 
 الدين يد محمد عمار كمالالس

 معاون الوزير لشؤون النقل البري والبحري

النقل  وزارة 
 

 السيد سنان الخير
 مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي

النقل  وزارة 

 
 الفيدرالية  الصومال جمهورية

 

 راالسيد عبدهللا أبوك
 مدير دائرة التخطيط  

االعمار األشغال العامة وإعادة   وزارة 
 

 د سيدالسيد سي
 رئيس قسم المؤثرات البيئية

األشغال العامة  اإلوزارة   عماروإعادة 
 

 العراق
 

 السيد طالب عبد هللا بايش
 الوكيل الفني
النقل  وزارة 

 
 السيد علي أحمد محمود البارودي

 مسؤول شعبة التنسيق والتكامل الوطني واإلقليمي
النقل  وزارة 

 
 السيد عادل نعمان شهاب

 رئيس مهندسين  
النقلوزار  ة 

 
 سلطنة ع مان

 
 اليعربيالسيد أحمد بن سليمان 

 البري النقل مدير
النقل  وزارة 

 
 دولة فلسطين

 
ياسين السيد   عمار 

 وكيل الوزارة
النقل والمواصالت  وزارة 

 
 وشة  االسيد يوسف در

 مدير عام
 قطاع الهندسة والسالمة المرورية

النقل والمواصالت  وزارة 
 

 قطر دولة
 

 هللا العبد حمد عيسى السيد
 النقل البّريالمساعد لشؤون  الوزارة  وكيل 

المواصالت واالتصاالت  وزارة 
 

 علي المري حمد السيد
 مدير إدارة ترخيص النقل البري
المواصالت واالتصاالت  وزارة 
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 )تابع(  قطر دولة
 

 جمال محمد الشريم السيد
 مساعد مدير إدارة السالمة المرورية

 الداخلية  وزارة
 

 يب محمد المناعيشع السيد
 اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود

 الداخلية  وزارة
 

 ناصر سيف الكواري السيد
 دارة التعاون الدوليإ

 الداخلية  وزارة
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 أحمد تامرالسيد 
 المدير العام للنقل البري والبحري 

األشغال العامة والنقل  وزارة 
 

 السيد منير صبح
 المشتركةمدير اإلدارة  

األشغال العامة والنقل  وزارة 
 

 السيدة جهاد العشي 
 المستشارة االعالمية لوزير األشغال العامة والنقل

األشغال العامة والنقل  وزارة 
 

 ليبيا دولة

 
 السيد عادل بخيت ابراهيم
 مدير مكتب التعاون الفني

المواصالت   وزارة 

 
 جمهورية مصر العربية

 
 المهندسة منى قطب

 الدارة المركزية للبحوث  رئيس ا
النقل    وزارة 

 
 السيدة ابتسام عبد الفتاح مصطفى شاهين

 مدير عام العالقات الدولية واالتفاقيات
النقل  وزارة 

 
 

 
 

 المملكة المغربية
 

 دينار  الرزاق عبد السيد
 السفير نائب  مفوض   وزير

 مصر في  المغربية المملكة  سفارة
 

 السعوديةالمملكة العربية  
 

 أحمد بن عثمان العتيبي المهندس
 مدير إدارة جودة المشاريع

النقل  وزارة 
 

 حمد محمد العبد هللا السيد
 داريإمشرف 

النقل  وزارة 
 

 د محمد الكثيريالالمهندس خ
 مهندس مرور وسالمة

النقل  وزارة 
 

 هللا بن مسفر القحطاني السيد عبد
 مدير إدارة النقل العابر والدولي  

 الهيئة العامة للنقل
 

 سيد محمد عبدهللا الشبيلي  ال
 نائب الرئيس

 الهيئة العامة للموانئ
 

 السيد مساعد عبدهللا بن شنار
 مدير االدارة العامة للتعاون الدولي

 الهيئة العامة للموانئ
 

 السيد فاهد بن محمد المحمدي 
 مدير عام

 االدارة العامة لاللتزام
 الهيئة العامة للموانئ

 
 يتانيةالجمهورية اإلسالمية المور

 
 السيد محمد محفوظ ولد أعل أوبك 

 مستشار الوزير
التجهيز والنقل   وزارة 

 
 السيد محمد المختار أحمد بنان

والبرمجة والتعاون  إدارة الدراسات 
الت  جهيز والنقلوزارة 
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 الجمهورية اليمنية
 

 عامر سعيد الزعروري   السيد
 واالداريةالوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية  

 النقل    وزارة
 

 زوم محمد زين السيد
 البحرية  الشؤون  لقطاع المساعد الوكيل  بأعمال القائم

 والموانئ
النقل  وزارة 

 

 علي حيدرة محروق   السيد
 البري النقل  شؤون  لتنظيم العامة  الهيئة رئيس  بأعمال القائم

النقل    وزارة 
 

 مفيد فضل علي محمد السيد
 الموانئ  إدارة مدير

النقل    وزارة 
 

 
 
 

 المنظمات اإلقليمية والدولية  -اءب

 
والنقل البحري األكاديمية والتكنولوجيا   العربية للعلوم 

 
 إسماعيل  إسماعيل عبد الغفار السيد

 رئيس األكاديمية
 

 خالد السقطي السيد 
واللوجستيات بفرع القاهرة  عميد كلية النقل الدولي 

 
 مصطفى عبد القادر رشيد السيد 

 المستشار االقتصادي
 ومساعد رئيس األكاديمية للشؤون العربية  
 

 البحرية المالحة لغرف العربي  االتحاد
 

 السيد أحمد سعيد ابراهيم
 أمين عام مساعد

 
 البري  للنقل العربي  االتحاد

 
 محمود حمد العبدالالتالسيد 

 األمين العام

 الحديدية للسكك العربي  االتحاد
 

 المهندس نجيب الفارس

   األمين العام
 
 )عن بعد( الطرقي للنقل الدولي  ادحاالت
 

 السيّد رامي قاروط  
 مستشار االتحاد لمنطقة الشرق األوسط

 
 (بعد)عن   ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة

 
 السيّد سامي غانمي 

ن   م المعلوماتظ  مسؤول 
 النقل المستدام  شعبة
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 الثاني المرفق

 قائمة بالوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.5/2021/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/C.5/2021/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.5/2021/L.2 3 تنظيم األعمال

مجال النقل واللوجستيات تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في 
وأنشطة التعاون الفني والتوصيات الصادرة عن اللجنة في 

 ة والعشريندورتها الحادي

4 E/ESCWA/C.5/2021/3 

والطريق: وضع المنطقة  19-تأثير كوفيد على مبادرة الحزام 
 العربية

6 E/ESCWA/C.5/2021/4 

اإللكترونية لالتفاقية   ورشة عمل: تحدّيات التحّول إلى النسخة
الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل 

 بية )اتفاقية النقل البري الدولي(البري الدولي في الدول العر

7 E/ESCWA/C.5/2021/5 

 E/ESCWA/C.5/2021/6 9 مشروع النقل المستدام

 E/ESCWA/C.5/2021/7 10 العربيةالمستجدّات في قضايا السّالمة المروريّة في البلدان 

 E/ESCWA/C.5/2021/INF.2  قائمة بالوثائق

 


	مقدمة
	أولاً- التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات في دورتها الثانية والعشرين
	ألف- التوصيات الموجَّهة إلى الدول الأعضاء في الإسكوا
	باء- التوصيات الموجَّهة إلى الأمانة التنفيذية للإسكوا

	ثانياً- مواضيع البحث والمناقشة
	ألف- قضايا المتابعة
	باء- النقل واللوجستيات في ظل جائحة كوفيد-19
	دال- موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات
	هاء- ما يستجد من أعمال
	واو- اعتماد توصيات لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها الثانية والعشرين

	ثالثاً- تنظيم الدورة
	ألف- المكان وتاريخ الانعقاد
	باء- الافتتاح
	جيم- الحضور
	دال- انتخاب أعضاء المكتب
	هاء- جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى
	واو- الوثائق
	المرفق الأول
	قائمة المشاركين
	المرفق الثاني
	قائمة بالوثائق




