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:معلومات عامة-1

:األهداف
طقة العربية، الصياغة المشتركة لرؤية استراتيجية لتطوير النقل متعدد األنماط في المن
.لرخاءلزيادة الربط البيني وتعزيز التكامل بهدف تحقيق التنمية االقتصادية وا

:عناصر االتصال للمشروع
وزارات النقل واألشغال العامة في البلدان العربية

:الشركاء األساسيون
جامعة الدول العربية، إدارة النقل والسياحة، مجلس وزراء النقل العرب

:جهات التمويل المتوقعة
البنك اإلسالمي للتنمية، مجموعة البنك الدولي

:مدة المشروع
سنوات3

:الكلفة التقديرية
مليون دوالر أمريكي3حوالي 
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:الخلفية-2

من إجمالي صادرات المنطقة % 5.2)ضعف التكامل اإلقليمي في المنطقة العربية 1.
في % 24.8في شمال أمريكا، % 49في أوروبا، % 65، بالمقارنة مع 2010

(.في إفريقيا% 12.4جنوب شرق آسيا، 
في االتحاد 40ألف نسمة، مقابل 100كم لكل 7)انخفاض تغطية السكك الحديدية 2.

(.متوسط عالمي15الواليات المتحدة، 70األوروبي، 
في 2000ألف نسمة، مقابل حوالي 100كم لكل 220)انخفاض تغطية الطرق 3.

(.كمتوسط عالمي875كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، و
من أزمنة الرحالت تضيع بسبب % 57)تردي خدمات النقل البيني للبضائع 4.

في الكلف نتيجة النفقات % 38التوقفات المتكررة على المعابر الحدودية، وزيادة 
(.غير المنظورة

(TIR, ATP, ADR)ضعف معّدل االنضمام إلى االتفاقيات الدولية للنقل البري 5.

(LSCI ،LPI)انخفاض مؤشرات األداء اللوجستي 6.

نقلضعف البنى التحتية وخدمات ال
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:الخلفية-2

يئّية، مبادرة الحزام والطريق، االستغناء عن النفط بهواجس ب)جغرافية وبيئية 1.
(المالحة في منطقة المحيط المتجمد الشمالي

(هالكالتزايد السّكاني، المدن العمالقة، تغير أنماط االست)سكانية واجتماعية 2.

(إعادة التموضع الصناعي، اقتصادات ناشئة، تنمية محلّية)اقتصادية 3.

لدولية في القيود المتعلقة بالمواصفات، االتفاقات والمعاهدات ا)والحوكمةالتنظيم 4.
(مجال النقل

(األزمات والنزاعات)سياسية 5.

الي الطاقة الكهربائية والشمسية، القطار ع)الثورة التكنولوجية ومنعكساتها 6.
(السرعة، تسهيالت تنظيمية، العالقة المباشرة بين الناقل والمستهلك

:تحديات دولّية وإقليمّية
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نشاطات اإلسكوا السابقة-3

نظام النقل المتكامل بين البلدان العربية

يةاتفاق الطرق الدولية بين الدول العرب1.

لدول اتفاق السكك الحديدية الدولية بين ا2.
العربية

مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال3.
النقل البحري بين الدول العربية

ارة اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتج4.
في البلدان العربية

عات مواءمة الهياكل المؤسساتية والتشري5.
....()في مجال النقل في البلدان العربية 

السالمة المرورية6.

مخططاتمكونات
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(:تابع)الخلفية -2

:النقلمزايا ونواقص االتفاقات السابقة لإلسكوا في مجال

:المزايا
وضوح خرائط النقل1.
إجماع على الشبكات وعناصرها2.
التزام الدول األعضاء بهذه الشبكات3.

:النواقص

عدم مواءمة معايير التشغيل للوصالت المشتركة1.

:ال يوجد تقييم لحجوم المرور ومستوى األداء2.
السرعات وأزمنة العبور1.

ناتجةنسبة الحجوم إلى الطاقات التصميمية ومستويات الخدمة ال2.

معايير السالمة3.

ضعف االلتزام بتنفيذ الوصالت الناقصة3.

غياب آلية تمويل 4.



Page 8

(اليونيفلبالتعاون مع :)نشاطات حاليّة

بيةنظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل في المنطقة العر

Five Layers:

1.Country

2.Roads

3.Railways

4.Airports

5.Ports

Table of attributes:

Inspired from the Glossary of Technical Data of the Trans-European 

Network GIS of the European Commission (Version 6 February 2014)
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ر مشروع اإلسكوا إلعداد رؤية مستقبلية لتطوي

النقل متعدد األنماط في المنطقة العربية

طقة دراسة تخطيط شامل للنقل متعدد األنماط في المن1.

العربية

قالت، نشوء التنقالت، توزع التن: التخطيط الكالسيكي)

(.على أقسام الشبكةالغزاراتحصص األنماط، توزع 

تية كشف المشاريع اإلقليمية ذات األولوية، بنى تح-2

وإصالحات سياسات، التي تدمج مزايا النقل متعدد 

.ليمّيااألنماط لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، محلّيا وإق

ع ابتداع حلول مبتكرة للتمكن من تنفيذ المشاري-3

.المطلوبة ذات األولوية

مختصر وثيقة المشروعفي الجوهر
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:مراحل المشروع-3

المرحلة

(1)

المرحلة

(2)

المرحلة

(3)

المرحلة

(4)

المرحلة 

(5)

الدراسات التحضيرية 

واستكمال بناء نظام المعلومات الجغرافية 

نماط دراسة شاملة لتخطيط النقل اإلقليمي المتعدد األ
في المنطقة العربية

لمتعدد صميم أداة لتقييم أثر تطوير النقل اإلقليمي ات
اعية األنماط في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتم

المستدامة 

لنقل لصياغة المشتركة لرؤية استراتيجية لتطوير اا
اإلقليمي المتعدد األنماط 

عداد أدوات إنمائية مبتكرة إ

لتنفيذ مشاريع البنى األساسية العابرة للحدود

إسكوا

أشهر6

كواشركة استشارية متخصصة بإشراف اإلس

شهر12

استشاري+ إسكوا 

أشهر6

إسكوا

شهر12

تحدد الحقا  
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الترتيب اإلداري للمشروع-4

تصادية فريق عمل رئيسي بإشراف مدير إدارة التكامل والتنمية االق
(EDID):

P5عنصر بشري -
P3عنصر بشري -
G6/6مساعد بحوث -

:الخبرة في بقية إدارات اإلسكوا عند اللزوم
SDاإلحصاء -
TDDالتكنولوجيا واالبتكار-
SDPDسياسات التنمية المستدامة-
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الشراكات المطلوبة لتنفيذ المشروع-5

:  عناصر االتصال
وزارات النقل واالشغال العامة في البلدان العربية

(:المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة)لشركاء االستراتيجيين ا
جامعة الدول العربية-
مجلس التعاون الخليجي-
االتحاد المغاربي العربي-
لجنة األمم المتحدة االقتصادية في أوروبا-
االتحاد الدولي للنقل الطرقي-
إلخ-

:الجهات الممولة المتوقعة
البنك اإلسالمي للتنمية-
مجموعة البنك الدولي-
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:المتابعة والتقييم-7

جازمتابعة داخلية من قبل فريق العمل بناًء على البرنامج الزمني لإلن-
متابعة اإلدارة العليا في اإلسكوا-
مجموعة قيادية من شركاء المشروع بناًء على تقارير تقدم مرحلية-
(استهاللية، مرحلية ، نهائية)ورشات عمل للمتابعة والتقييم -
تقييم من قبل جهة خارجية مستقلة في نهاية المشروع-




