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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  

  تقريـر
  

  اجتماع خبراء حول 
  قته بقضايا تغّير المناخ"المنطقة العربية وعال التنمية المستدامة في أجل"النقل من 

  2009 تشرين األول/أكتوبر 1 - أيلول/سبتمبر 29القاھرة، -مقر جامعة الدول العربية
  
  موجـز

  
نظمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول   

اجتماع خبراء حول  )UNEP/ROWA(آسيا  ييمي لغربالعربية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/المكتب اإلقل
وذلك في مقر جامعة المنطقة العربية وعالقته بقضايا تغّير المناخ"،  التنمية المستدامة في أجل"النقل من 

. وقد شارك في 2009 تشرين األول/أكتوبر 1 إلى أيلول/سبتمبر 29 الدول العربية بالقاھرة خالل الفترة من
   .إقليميةاً من الدول العربية وممثلين عن منظمات خبير 67االجتماع 

  
جلسات عدداً  6على مدى  2009أيلول/سبتمبر  30-29 ياليومين األول والثان فيناقش االجتماع   

 إمكاناتتقنيات وسبل تعزيز - النقل وقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربيةمن القضايا ركزت على: 
النقل المستدام: قضايا -التنمية المستدامة أجلاق وطنية حول قضايا النقل من أور-تدامتحقيق النقل المس

واإلجراءات ذات البرامج -األطر التشريعية والقانونية الالزمة لتعزيز استدامة قطاع النقل-دارةالتخطيط واإل
األول/أكتوبر  تشرين 1األولوية لتعزيز استدامة قطاع النقل في المنطقة العربية، وقد خصص اليوم الثالث 

في الدورة القادمة سيتم استعراضھا مجاالت  ةالتقدم المحرز في خمسلمناقشة خمسة تقارير حول  2009
- المواد الكيميائية-ھي: النقل المستدام، 2010عام  (CSD 18) للجنة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة

  .النفايات إدارة-ھالك المستدامةاإلطار العشري لبرامج أنماط اإلنتاج واالست-التعدين
 

الدول العربية، ركز  إلىو اإلقليميةالمنظمات  إلىموجھة الوقد اقر االجتماع عدداً من التوصيات   
معظمھا على: وضع وتطوير التشريعات والمواصفات والمعايير واإلجراءات الحاكمة ألنظمة النقل المستدام 

تنسيق مواقف الدول - تجارب الناجحة ذات الصلة بالنقل المستدامنشر ال-ي واإلقليميعلى المستويين الوطن
العربية وبلورة رؤى مشتركة بشأن اإلجراءات المطلوب اتخاذھا في قطاع النقل للتكيف مع والتخفيف من 

على  التأكيد أن االحتالل عقبة دائمة في وجه التنمية المستدامة في شتى القطاعات، والتأكيد-ثار تغير المناخآ ________________  

  .: طبعت ھذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسميمالحظة

09-0457  
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الواقعة تحت االحتالل وخاصة فلسطين على تطوير االستراتيجيات وخطط  ورة مساعدة الدول والشعوبضر
تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة األطراف الوطنية صاحبة المصلحة -العمل الالزمة في مجال النقل المستدام

عمق عوائده االقتصادية في التخطيط لبرامج ومشروعات قطاع النقل، بما يحقق استدامة ھذا القطاع وي
والمعرفة لكافة األطراف ذات  يبناء القدرات في مجاالت النقل المستدام وتعزيز الوع- واالجتماعية والبيئية

 .العالقة

  المحتويات
 الصفحة    الفقرات

  3  4- 1    ..........................................................................................    مقدمة

  الفصل

  4  6- 5    .............................................................................  التوصيات  -أوالً 

 ً   5  13- 7    ...........................................................  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  5  7    ..........................  ايا التنمية المستدامة في المنطقة العربيةالنقل وقض  - ألف  

  6  8    ..........................  تقنيات وسبل تعزيز إمكانات تحقيق النقل المستدام  - باء  

  6  9    .....  استعراض أوراق وطنية حول قضايا النقل من أجل التنمية المستدامة  -جيم  

  7  10    .....................................  النقل المستدام، قضايا التخطيط واإلدارة  -دال  

  7  11    ............  نية الالزمة لتعزيز استدامة قطاع النقلاألطر التشريعية والقانو  -ھاء  

  ز استدامة قطاع النقل فيالبرامج واإلجراءات ذات األولوية لتعزي  -واو  

  8  12    ................................................................  لعربيةا المنطقة    

  عرض ومناقشة التقارير اإلقليمية حول  القضايا األساسية للدورة  -يزا  
  8  13    ....................................................  للجنة التنمية المستدامة 18    

  8  14    .....................................................................  صياتاعتماد التو  -ثالثاً◌ً 

  8  18-15    .........................................................................  عمالتنظيم األ  -رابعاً◌ً 

  8  15    ...................................................  عقد االجتماع تاريخ ومكان  - ألف  
  8  16    .........................................................................  االفتتاح  - باء  
  9  17    ........................................................................  الحضور  -جيم  
  9  18    ........................................................................  األھداف  –دال  

 ً  9  20-19    .................................................................................    التقييم-خامسا

  المرفقات

  11      ........................................................  جدول األعمال المقترح  -المرفق األول
  13      ...............................................................  قائمة المشاركين  -المرفق الثاني
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  دمةقم
  

، بدور فّعال في تحقيق التنمية والوطنية اإلقليميةالمستويات الدولية و كافة على يضطلع قطاع النقل  - 1
ويعتبر تطوره أحد العالمي؛  اإلجماليمن الناتج  في المائة 5-3 ـاالقتصادية واالجتماعية، اذ يشارك ب

معدل النمو السنوي  أن إلى األرقام تشير. ورفاھية االقتصادية واالجتماعية للشعوبالمؤشرات األساسية لل
 في المائة 4حوالي  إلىقطاع النقل في الدول النامية خالل العشرين عاماً الماضية وصلت  فيالستھالك الطاقة 

زيادة الملكية الفردية  إلى األساس في، ويرجع ذلك في المائة 7,2مقارنة بمتوسط معدل نمو عالمي حوالي 
، وقد بلغت نسبة االنبعاثات من النمو االقتصادي في غالبية البلدان الناميةأسرع  التي تنمو بتواترللمركبات 

 ً ً  في المائة 13 الصادرة من قطاع النقل عالميا مرشحة  جمالي االنبعاثات، وجميعھاإمن  في المائة 22 وعربيا
 إلى ، اذ تشير التوقعاتمةخالل السنوات القاد في ظل النمو المطرد لھذا القطاع خاصة في الدول الناميةزيادة لل

ان الطلب العالمي على مصادر الطاقة الالزمة لقطاع النقل خالل العشرين سنة القادمة ستفوق الطلب على 
  .الطاقة في قطاعات االستھالك األخرى

  
وما يرتبط بھا من تغيرات  يھمية قطاع النقل من حيث تخفيض غازات االحتباس الحرارونظرا أل  - 2

الخمسة التي حددتھا كل من الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة  حور النقل من بين المحاورمناخية، كان م
، ومن ثم كان موضوع النقل من بين الموضوعات الخمسة غوخطة جوھانسبر (CSD-9)التابعة لألمم المتحدة 

 إدارة-المستدامةاج واالستھالك اإلطار العشري لبرامج أنماط اإلنت-التعدين-المواد الكيميائية-النقل المستدام(
، حيث  (CSD 18-19)التي ستناقش في الدورة القادمة للجنة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة )النفايات

وستناقش الدورة  في مجال ھذه الموضوعات. ) التقدم المحرز2010 ستستعرض الدورة الثامنة عشرة (عام
ادية واالجتماعية لغربي اللجنة االقتص تولتھذا الصدد  فيو .بشأنھا ) السياسات2011التاسعة عشرة (عام 

سكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/المكتب اإلقليمي لغربي آسيا آسيا (اإل
)UNEP/ROWA(  التنمية حول ھذه القضايا لتقديمھا للدورة الثامنة عشرة للجنة  إقليميةخمسة تقارير إعداد

 المستدامة.
  
تحقيق التنمية المستدامة، ضمنت  فييضطلع بھا قطاع النقل  يھمية التلأل بناًء على ما تقدم ونظراً   - 3

التنمية  أجلالنقل من " تنظيم اجتماع خبراء حول "2009و 2008اإلسكوا برنامج عمل قسم الطاقة للعامين "
غّير المناخ"، وقد عقد االجتماع بالتعاون مع جامعة الدول المنطقة العربية وعالقته بقضايا ت المستدامة في

، في القاھرة بمقر جامعة )UNEP/ROWA(العربية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 
  .2009 تشرين األول/أكتوبر 1 إلى أيلول/سبتمبر 29 الدول العربية خالل الفترة من

  
اتباع سياسات ونظم  )1( :ية ھيمحاور رئيس 6تدامة قطاع النقل من خالل بشكل عام يمكن تحسين اس  - 4

عتماد تكنولوجيات نقل متقدمة تدعم كفاءة استخدام ا )2( ؛مستدام طابعذات قطاع النقل  فيوتشغيل  إدارة
تطوير شبكات الطرق ووصول  )4( ؛تحسين مواصفات الجازولين والديزل )3( ؛الوقود وتقلص إنبعاثاته

تطوير النظم التشريعية والمؤسساتية  )6( ؛) دعم النقل اآلمن5( ؛المناطق الفقيرة والنائية إلىالنقل  خدمات
  لقطاع النقل.

  
  التوصيات  -أوالً 

  
ات المنظمة "جامعة الدول العربية نتيجة للنقاشات التي دارت في االجتماع، أوصى المشاركون الجھ  - 5
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة"، وسواھا من المنظمات  اإلسكواآسيا  واالجتماعية لغربي اللجنة االقتصاديةو
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تضمين برامجھا األنشطة التي يمكن أن تدعم اإلجراءات والبرامج  العاملة في المجال، اإلقليميةوالتجمعات 
  التالية: يتعلق بالمجاالتالالزمة لتحقيق استدامة قطاع النقل، خاصة فيما 

تحسين كفاءة الطاقة وخفض ب يتعلقالت النقل المستدام، السيما ما بناء القدرات في مجا  (أ)  
 ؛االنبعاثات وتلوث الھواء

  
، بشأن جدوى القة بأنشطة قطاع النقل المستدامتعزيز الوعي والمعرفة لكافة األطراف ذات الع  (ب)  

 ؛اتباع المعايير والتدابير لتأمين استدامة ھذا القطاع
 

اعدة الدول في وضع وتطوير التشريعات والمواصفات والمعايير لمس يتقديم الدعم الفن  )ج(  
واإلقليمي في المنطقة العربية وإجراءات  يواإلجراءات الحاكمة ألنظمة النقل المستدام على المستويين الوطن

 ؛المرور لتأمين سالمته
 

 ؛يم األثر البيئي، بما في ذلك تقيم منھجيات دراسات النقل المستدامالتجارب الناجحة وتعمي نشر  )د(  
 

  )(   نشر التجارب الناجحة وتعميم منھجيات إعداد مشاريع النقل المستدام التي من شأنھا تأمين فرص
 ؛(CDM)استفادة المشاريع من آليات التمويل المتاحة، السيما آلية التنمية النظيفة 

 
لخاص في عملية التنمية دراسة وتقييم اآلليات والمجاالت المناسبة لتعزيز مشاركة القطاع ا  )و(  

  ؛المستدامة لقطاع النقل
 

تنسيق مواقف الدول العربية وبلورة رؤى مشتركة بشأن اإلجراءات المطلوب اتخاذھا في قطاع   )ز(  
 ؛ثار تغير المناخآالنقل للتكيف مع والتخفيف من 

 
النقل المستدام في  يحرزهتمكن الدول من متابعة التقدم الذي  يبلورة مجموعة مؤشرات األداء الت  )ح(  
ً ، بحيث يمكن لكل دولة تحديكل دولة المذكورة أعاله ليتم  اإلقليمية، وإيداعھا الجھات د قيم ھذه المؤشرات دوريا

 ؛إصدار تقرير دوري إقليمي وإيجاد قاعدة معلومات الكترونية لذلك
 

على ، والتأكيد قطاعاتتنمية المستدامة في شتى الالتأكيد أن االحتالل عقبة دائمة في وجه ال  )ط(  
الواقعة تحت االحتالل وخاصة فلسطين على تطوير االستراتيجيات وخطط ضرورة مساعدة الدول والشعوب 

  الالزمة في مجال النقل المستدام.العمل 
 
مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل دولة وبرامجھا وحاجاتھا  :، بما يليكما أوصوا الدول العربية  - 6

  قتصادية واالجتماعية والبيئية:التنموية اال
  

تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة األطراف الوطنية صاحبة المصلحة في التخطيط لبرامج   (أ)  
ومشروعات قطاع النقل، بما يحقق استدامة القطاع ويعمق عوائده االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بما في ذلك 

، كتشكيل لجان وطنية للنقل المستدام تتألف من الجھات ھذه األطراف ؤسساتيه للتنسيق بينإنشاء وتطوير آلية م
 ؛الخ يالمختصة بشؤون النقل والتخطيط والطاقة والبيئة والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدن
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دعم البحث العلمي وإعداد الدراسات في مجاالت التكنولوجيات المتقدمة والمواصفات لمكونات   )ب(  
  ؛مستدامأنظمة النقل ال

 
 ؛المناطق الفقيرة والنائية إلىتحسين شبكة ووسائل النقل البري، وتيسير وصولھا   )ج(  

 
، والنقل الكھربائي وشبكات سكك الحديد بكافة فئاتھا إنشاء وتعزيز وتطوير النقل الجماعي،  )د(  

 ؛داخل المدن وتشجيع برامج الصيانة وإعادة التأھيل والتفتيش
 

  )(   القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص السيما في مجال النقل تشجيع مشاركة
 ؛الجماعي، وإنشاء محطات التسفير ومركزيات نقل البضائع

 
، بما يكفل ويسمح بتضمين برامجھا وإجراءاتھا ةمراجعة وتطوير األطر التشريعية والمؤسساتي  )و(  

 ؛ما يلزم لتحقيق النقل المستدام
 

ما من شأنه الحد من الطلب على النقل بالوسائل التقليدية كلما أمكن االستغناء عنھا،  تشجيع كل  )ز(  
  ومنھا:

 
  ؛استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنيات المعلومات  )1(    
  ؛استخدام األنابيب لنقل المحروقات  )2(    
  ؛ث تتواجد مصادر الوقوداستخدام الشبكات الكھربائية لنقل طاقة كھربائية يتم إنتاجھا حي  )3(    

  
تحسين مواصفات الوقود السائل وتشجيع استعمال الغاز الطبيعي في المركبات، وإعطاء حوافز   (ح)  

  تشجيعية لحث كافة أصحاب العالقة للتحول نحو ذلك.
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  النقل وقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -ألف
  

"النقل والتنمية المستدامة من  الورقة االولىوراق: ركزت أش االجتماع في ھذا المحور ثالث ناق  - 7
وعالقتھا بالنقل واستدامتة، وأثر  األھداف اإلنمائية لأللفيةمنظور عام" على عدد من الموضوعات أھمھا: 

المنطقة  في الفقر الجتماعية والقضاء علىوا الصحيةوالظروف االقتصادية تحسين  فيتطوير نظم النقل 
أھمية وضرورة - ھذا الشأنالتعاون اإلقليمي في و ،أكثر استدامة هسبل لجعلوال مواصفات النقل المستدام-العربية

"النقل وقضايا تغير المناخ"  الورقة الثانيةأكثر استدامة. وعرضت  نقل أجلمن تآزر المجموعات ذات العالقة 
-ھذا الشأن فييف من آثار تغّير المناخ واالجراءات الخاصة بقطاع النقل عدداً من القضايا أھمھا متطلبات التخف

مبادرات قطاع النقل لمؤتمر تغّير المناخ في - أھم خصائص قطاع النقل العربي واإلنبعاثات الصادرة عنه
اإلعالن العربي لتغّير المناخ -وأھم اإلجراءات المطلوبة )COP-15( 2009كانون األول/ديسمبرن غكوبنھا

)ADCC(  وإطار خطة العمل العربي لتغير المناخ(AFAPPC) .إلىت الورقة شارأوقد   والعالقة مع قطاع النقل 
األھمية الكبرى لقطاع النقل في التخفيف من آثار تغّير المناخ وما سيلقاه ھذا القطاع من مناقشات في مؤتمر 

ركيز على قطاع النقل يصعب معالجة مشكلة أنه بدون الت إلىن، وقد خلصت الورقة غتغّير المناخ في كوبنھا
في الترويج الستدامة النقل،  )UNEP(دور برنامج األمم المتحدة للبيئة  الورقة الثالثةتغّير المناخ. وقد عرضت 
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مم المتحدة ستراتيجية برنامج األامنھجية و-وتضمنت عدداً من األمور أھمھا قطاع النقل على المستوى العالمي
وقود ومركبات  أجلالمبادرات الدولية ذات الصلة بقطاع النقل وأھمھا: "الشراكة من - النقل للبيئة في قطاع

  ."(GFEI)و"المبادرة العالمية القتصاد الوقود " (PCFV)أنظف 

  
  تحقيق النقل المستدام إمكاناتتقنيات وسبل تعزيز   -باء

  
المستدام في مصر" وركزت على  حول "تطبيق آليات النقل ولىاأل ناقش ھذا المحور أربع ورقات:  - 8

الجھود المبذولة  إلى ضافةباإل يالغاز الطبيع إلىلتحول نفاق ومشروع اخاصة مترو األ يسبل النقل الجماع
"استخدامات الوقود األنظف في قطاع النقل: تحسين  فقد ناقشت الورقة الثانيةالمرور، أما  إدارةلتحسين 

نتاج واستخدام الركائز األساسّية إلالغاز الطبيعي"، وعرضت  مواصفات الجازولين والديزل، واستخدام
الخصائص المحّددة لمواصفات الجازولين والديزل وتطّورھا وأھّم -أفضلبمواصفات  الجازولين والديزل

 عوائق-المكاسب االقتصادية والبيئّية الستخدام جازولين وديزل بمواصفات محّسنة- سماتھا في الدول العربية
نظف وتكنولوجياته ومميزات وعوائق استخدامه أكوقود  يخواص الغاز الطبيع–نظفأخدام وقود انتاج واست

السيارات  في ياستخدام الغاز الطبيع فية مصر فقد ركزت على تجرب الورقة الثالثةالسيارات، اما  في
توسع حتى ستراتيجية الاتطور استخدام الغاز الطبيعي في المركبات في جمھورية مصر العربية ووعرضت 

الغاز الطبيعي والتحديات التي واجھت مصر في  إلىحققھا التحول  ي، وناقشت الورقة الفوائد الت2013عام 
الشراكة  إلىشارت الورقة أھذا الشأن واإلجراءات التي قامت بھا للتغلب على ھذه التحديات، و فيالتوسع 

حين ناقشت  فيدام الغاز الطبيعي في السيارات، القائمة بين وزارات البترول والبيئة والمالية لتعزيز استخ
ثار البيئية" وعرضت عدد من تكنولوجيات "التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة النقل وتخفيض اآل الورقة الرابعة

 إلىالنقل المستدام منھا القطار السريع والمستخدم في عدد من دول العالم منھا اليابان وفرنسا وكوريا، باالضافة 
ام الوقود الحيوي وخاليا الوقود في وسائل النقل، والتي تعتبر تطبيقاتھا محدودة في الوطن العربي، استخد

شغال الطريق نتيجة استخدام وسائل النقل إاستھالك الوقود وكمية االنبعاثات و فيوذكرت الورقة ان الخفض 
الترتيب مقارنة بالسيارات  على في المائة 95، في المائة 98، في المائة 96 إلىالعام يمكن ان يصل 

  الخصوصية.
  

  التنمية المستدامة أجلاستعراض أوراق وطنية حول قضايا النقل من   - جيم
 

 فياستعراض أوراق وطنية حول قطاع النقل والجھود المبذوله لدعم استدامته ركزت ھذه الجلسة على   - 9
التنمية المستدامة، فجاءت  أجلقل من بعض البلدان العربية، وقد قدمت بعض الدول عروضا حول قضايا الن

 الجمھورية العربية السورية"، "مشاريع شؤون البيئة في التحكم في التلوث من المركبات البحرينوفق التالي: 
قطاع النقل " اليمن"اآلثار البيئية لقطاع النقل في تونس"،  تونس"، الجمھورية العربية السورية"قطاع النقل في 

التخفيف منھا"، وقد تضمنت ھذه برامج  إمكاناتردن و"اإلنبعاثات في قطاع النقل في األ ردناألفي اليمن"، 
رتقاء بقطاع النقل وجعله دة وضرورة بذل مزيد من الجھود لإلمجملھا التجارب والدروس المستفا فيوراق األ
  كثر استدامة.أ

  
  دارةالنقل المستدام، قضايا التخطيط واإل  -دال

  
"اتفاقيات األمم المتحدة في مجال النقل في منطقة اإلسكوا"  ىولاألوراق: ألسة ثالث ناقشت ھذه الج  - 10

مجال تطوير وتسھيل النقل بين دول المنطقة، وأھم تلك الجھود:  في اإلسكواجھود  إلىشارت الورقة أحيث 
ولية في المشرق حديدية الداتفاق الطرق الدولية واتفاق السكك ال-نظام النقل المتكامل في المشرق العربي
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تطوير -النقل الدولي المتعدد الوسائط-سالمة المرور على الطرق- تسھيل النقل والتجارة في المنطقة-العربي
وعرضت  مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل. - فريقيا وآسيا وأوروباأوصالت النقل بين 

، ركزت على: تطوير اإلطار المنھجي لنظام النقل لعربيةتطوير منظومة النقل في المنطقة ال محوراً  12الورقة 
-تطوير التعاون في مجال النقل البحري-تطوير محاور الربط بالطرق الدولية والربط بالسكك الحديدية-المتكامل

كل "االتفاقات الدولية والمشا الورقة الثانية تنظيم النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المنطقة العربية. أما
، وتأثير النقل المائي على تغّير المناخ، ياالتفاقات الدولية للنقل البحر إلى"، فقد تطرقت يالبيئية للنقل البحر

حيث تم استعراض االنبعاثات الصادرة عن النقل المائي، والتوجھات الخاصة بتخفيف تلك االنبعاثات، باإلضافة 
"التخطيط العمراني والنقل بقطاع القاھرة  الورقة الثالثة زتحوادث النقل المائي وتأثيراتھا البيئية. ورك إلى

، وساقت الورقة أمثلة في ھذا الشأن عن القاھرة تهستداماالكبرى" على التخطيط العمراني وتأثيره على النقل و
األھمية القصوى للتخطيط العمراني من منظور شامل متكامل مع األخذ في االعتبار جميع  إلىالكبرى وأشارت 

ضايا واحتياجات المواطن وأولھا النقل واستدامته، وقدمت الورقة نبذة عن شبكة النقل والمواصالت وتطورھا ق
تطوير وتشجيع النقل العام، والمرور،  إدارةأن تحسين  إلى، وأشارت 2009–2000مصر خالل الفترة  في

ستدامة في لجعل النقل أكثر ا شبكات الطرق وصيانتھا، وفحص المركبات تأتي في مقدمة اإلجراءات الالزمة
االعتبار كون البعد البيئي أصبح من أھم المداخل لمعالجة مشاكل النقل وما  فيخذ القاھرة الكبرى، مع األ

  يتربط به من تخطيط مدني وشبكات طرق.
  

  األطر التشريعية والقانونية الالزمة لتعزيز استدامة قطاع النقل  -ھاء
  

تشريعات : المنطقة العربية فيالتنمية المستدامة  أجلالنقل من " ولىاألھذه الجلسة ورقتان:  في تنوقش  - 11
تطوير  إلىالحاجة و واقع تشريعات النقلركزت على  ر"مص فيوإجراءات لتعزيز استدامة قطاع النقل 

 يالتنظيمية الت المشكالتان  إلىر. وخلصت الورقة مص فيلتعزيز استدامة قطاع النقل الحالية تشريعات ال
عدم وجود فصل و يالقصور المؤسس) 1( نقطتين: فيتنحصر  مصر فيتعزيز استدامة قطاع النقل  تعترض

وعدم التخطيط  مجال فيبين الجھات المعنية خاصة التكامل والتنسيق قصور  )2( ،بين التنظيم والعمليات
سالمة المرور على الطرق في " لورقة الثانيةا. أما لقطاع النقل يولة عن التخطيط االستيراتيجؤجھة مسوجود 

تواجه الحد من حوادث المرور في منطقة اإلسكوا،  ي" ناقشت سالمة المرور والمعوقات التمنطقة اإلسكوا
مجال السالمة المرورية وأھمھا ورشة العمل حول  فيبناء القدرات  في اإلسكواجھود  إلىواشارت الورقة 

أبو ظبي، -ور على الطرق في منطقة اإلسكواللحد من خسائر حوادث المر ليميةاإلقتحديد األھداف الوطنية و
بخفض  ييقض اإلسكوا، حيث تمت الموافقة على تحديد ھدف إقليمي لمنطقة 2009حزيران/يونيو  17- 16

  .2015في العام  في المائة 30نسبة وفيات حوادث المرور 
  

  ستدامة قطاع النقل في المنطقة العربيةالبرامج واإلجراءات ذات األولوية لتعزيز ا  -واو
  

ومين األول والثاني من جاءت ھذه الجلسة للمناقشة والتعليق على ما تم طرحه من موضوعات خالل الي  - 12
وإفساح المجال أمام الخبراء للتعقيب وإبداء اآلراء وطرح األفكار.  وقد تركز النقاش على البرامج  االجتماع،

ة لتعزيز استدامة قطاع النقل في المنطقة العربية، وكان لكثير من الدول "خاصة واإلجراءات ذات األولوي
" مداخالت في ھذا الجمھورية العربية السوريةالسعودية، فلسطين، السودان، ووالمملكة العربية األردن، اليمن، 

في المنطقة  تهمالشأن. وقد أظھرت المناقشات مدى التحديات التي تواجه تطوير قطاع النقل وتعزيز استدا
اعتماد تقنيات نقل والمرور،  إدارةتحسين وأن تشجيع النقل العام،  إلىالعربية، وقد توجھت معظم اآلراء 

تطوير النظم المؤسساتية وتحسين مواصفات الجازولين والديزل، ومتقدمة خاصة استخدام الغاز الطبيعي، 
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ن األولويات المحورية ضمن إجراءات النقل تطوير شبكات النقل والتخطيط المدني ھي مووالتشريعية، 
  المستدام في المنطقة العربية.

  
  القضايا األساسيةحول  اإلقليميةعرض ومناقشة التقارير   -زاي

  للجنة التنمية المستدامة 18 للدورة
  

 18-حول القضايا األساسية للدورة اإلقليميةاليوم الثالث من االجتماع عرض ومناقشة التقارير  فيتم   - 13
- : النقل المستداميمجاالت ھ ةخمس فيللجنة التنمية المستدامة، وركزت ھذه التقارير على التقدم المحرز 

  .ائيةيالمواد الكيم-النفايات إدارة-التعدين-ماط اإلنتاج واالستھالك المستداماإلطار العشري لبرامج أن
  

  اعتماد التوصيات  -ثالثاً◌ً 
  

مسودة التوصيات  2009 تشرين األول/أكتوبر 1 تامية المنعقدة فيفي الجلسة الخ ناقش المشاركون  - 14
 صيغتھا النھائية. فيدخال مالحظات المشاركين واعتماد التوصيات إوتم 

  
 عمالتنظيم األ  - رابعاً◌ً 

  
  جتماععقد اال تاريخ ومكان  -ألف

  
ته بقضايا تغّير بية وعالقالمنطقة العر التنمية المستدامة في أجل"النقل من  خبراء حولالاجتماع عقد   - 15

 تشرين األول/أكتوبر 1 إلى أيلول/سبتمبر 29 مقر جامعة الدول العربية خالل الفترة من في" في القاھرة المناخ
  عمال االجتماع.يوضح المرفق االول برنامج تنظيم أ، و2009

 
  االفتتاح  -باء

  
المكتب اإلقليمي لغرب آسيا، والسيدة  الجلسة االفتتاحية كل من السيد حبيب الھبر، مدير فيتحدث   - 16

البيئة  إدارة، والسيدة فاطمة المالح، مدير اإلسكواالتنمية المستدامة واالنتاجية ب إدارةأنھار حجازي، رئيس 
واإلسكان والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، والسيد أحمد أبو السعود، وكيل وزارة البيئة في 

ھيئة تخطيط مشروعات النقل في  إدارةوالسيد أحمد محمد سليم، نائب رئيس مجلس  جمھورية مصر العربية؛
مية المستدامة وتحقيق تحقيق التن فيجمھورية مصر العربية، وقد أكد المتحدثون على: (أ) أھمّية قطاع النقل 

ن استدامة قطاع النقل تواجه تحسي يالمنطقة العربية؛ (ب) التحديات والمشاكل الت فيلفية االھداف اإلنمائية لأل
اتباع أكثر استدامة وأھمھا:  يالزمة لجعل قطاع النقل العربل(ج) ضرورة اتخاذ االجراءات والتدابير ا ؛يالعرب

عتماد ا- تحسين مواصفات الجازولين والديزل-مستدام طابعذات قطاع النقل  فيوتشغيل  إدارةسياسات ونظم 
تطوير شبكات الطرق ووصول خدمات -م الوقود وتقلص إنبعاثاتهتكنولوجيات نقل متقدمة تدعم كفاءة استخدا

ھمية أ(د)  ؛تطوير النظم التشريعية والمؤسساتية لقطاع النقل- دعم النقل اآلمن-المناطق الفقيرة والنائية إلىالنقل 
بط بھا وما يرت يتخفيض غازات االحتباس الحرار في والعالمية اإلقليميةعلى المستويات الوطنية و قطاع النقل

  .من تغيرات مناخية
  الحضور - جيم

ومنظمات غير حكومية.  إقليميةخبيراً من الدول العربية وممثلين عن منظمات  67شارك في االجتماع   - 17
  ويوضح المرفق الثاني قائمة المشاركين.
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  األھداف  –دال

البيئة على المستويين ترتيب فرصة للخبراء العاملين في مجاالت النقل والطاقة و إلىھدف االجتماع   - 18
وجعلة  يقطاع النقل العرب في داءلخبرات واآلراء حول تحسين األلمناقشة وعرض وتبادل ا يواالقليم يالوطن

ھذا المجال.  فيأكثر استدامة، واتاح االجتماع فرصة لعرض التقدم المحرز وخبرات الدول والدروس المستفادة 
المواد -ممجاالت ھي: النقل المستدا ةالتقدم المحرز في خمسير يضا مناقشة تقارأوكان من أھداف االجتماع 

وبلورة رؤية النفايات،  إدارة- اإلطار العشري لبرامج أنماط اإلنتاج واالستھالك المستدامة-التعدين-الكيميائية
  .2010 عام (CSD 18) الدورة القادمة للجنة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة فيعربية موحدة لعرضھا 

 ً   التقييم  -خامسا

  وزعت على المشاركين في االجتماع استمارة تقييم، فجاءت نتائج ھذا التقييم كما يلي:  - 19

 :أھداف اجتماع الخبراء من حيث )أ(

  مدى تحقيق األھداف
  حد كبير إلى  حد مقبول إلى  حد ما إلى  لم تتحقق

)0٪(  )12٪(  )42٪(  )46٪(  

  دة العلمية:الترتيبات والعروض والما) ب(

الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء 
  االجتماع

  )٪30( جيد جدا  )٪50( جيد  )٪20( متوسط  )٪0سيء (

  )٪38( جيد جدا  )٪54( جيد  )٪8( متوسط  )٪0سيء (  وضوح العروض المقدمة

  )٪42( جيد جدا  )٪46( جيد  )٪12( متوسط  )٪0سيء (  نوعية المادة العلمّية

  :من حيث االجتماعجدوى  (ج)

  )٪40( جيد جدا  )٪44( جيد  )٪16(متوسط   )٪0سيء (  تبادل المعلومات بين المشاركين
إقامة إتصاالت عمل جديدة 

  ومفيدة
  )٪50( جيد جدا  )٪34( جيد  )٪16( متوسط  )٪0سيء (

  )٪33( جيد جدا  )٪63( جيد  )٪4( متوسط  )٪0سيء (  اإلستفادة المستقبلية

          
نشطة متابعة أطلب  (د)

 علإلجتما
 )٪3كال ( )٪97نعم (

ما يلي: (أ) أن أھداف اجتماع الخبراء قد تحققت بنسبة  26تبين من تحليل نتائج اإلستمارات وعددھا   - 20
) من المشاركين على أن الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء في المائة 88(ب) أعرب أكثر من ( ؛)في المائة 88(

اإلجتماع كان  ) من المشاركين أنفي المائة 88(ج) أشار حوالي ( ؛يدةاالجتماع والمادة العلمية المقدمة كانت ج
المجال لإلستفادة المستقبلية من  احسفإوفرصة لتبادل المعلومات وإقامة اتصاالت بينھم لتبادل الخبرات 

 جتماع.عة لال) من المشاركين أنشطة متابفي المائة 97(د) وقد طلب أكثر من ( ؛مخرجات ھذا اإلجتماع
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  رفق األولالم

 
  جدول األعمال 

  2009أيلول/سبتمبر  29 ،الثالثاء

    .التسجيل  10.00- 9.00

جامعة الدول برنامج األمم المتحدة للبيئة، اإلسكوا،  الجلسة اإلفتتاحية: كلمات  10.30- 10.00
  .وزارة البيئة المصرية ووزارة النقل المصريةالعربية، 

  

    .استراحة قھوة  11.00- 10:30

    .: النقل وقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربيةالجلسة األولى  11.00-12.30

    ؛)د. وليد الدغيليالمستدامة "منظور عام" (اإلسكوا/النقل والتنمية   -  

   ؛د. أنھار حجازي)قل وقضايا تغير المناخ (اإلسكوا/الن  -  

(برنامج األمم  دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في الترويج الستدامة النقل  -  
 .المھندس فريد بو شھري)المتحدة للبيئة/

  

   .مناقشة  

    .تحقيق النقل المستدام إمكاناتالجلسة الثانية: تقنيات وسبل تعزيز   12.30-13.30

تطبيق آليات النقل المستدام في مصر (جھاز شؤون البيئة/المھندس أحمد أبو   -  
 ؛السعود)

  

قطاع النقل: تحسين مواصفات الجازولين  استخدامات الوقود األنظف في  -  
  ؛د. صالح قنديل)استخدام الغاز الطبيعي (اإلسكوا/والديزل، و

  

تطور صناعة استخدام الغاز الطبيعي في السيارات في مصر (الشركة القابضة   -  
 ؛للغازات الطبيعية/المھندس ياسر بھنس بالنيابة عن د. حامد قرقر)

  

(د. طارق عبد  ز استدامة النقل وتخفيض اآلثار البيئيةالتقنيات الحديثة لتعزي  -  
 .الحميد)

  

    .مناقشة  

   .ءدااستراحة غ  14.30- 13.30

ن   14.30-16.30 ل م ايا النق ول قض ة ح تعراض األوراق الوطني ة: اس ة الثالث لالجلس ة  أج التنمي
  .المستدامة

  

-(البحرين في التلوث من المركبات جھود ومشاريع شؤون البيئة في التحكم  -  
  ؛الھيئة العامة لحماية الثروة/السيدة حنان السيد حيدر علوي علي)

  

   ؛قطاع النقل في سوريا (المركز الوطني لبحوث الطاقة/السيد ھيثم كشكة)  -  

اآلثار البيئية لقطاع النقل في تونس (وزارة البيئة والتنمية المستديمة/السيدة   -  
 ؛نوال الماجري)

  

   ؛د. حسين عبدهللا الجنيد)اليمن (وزارة البيئة/ قطاع النقل في  -  

رامج التخفيف منھا (وزارة ب إمكاناتردن واإلنبعاثات في قطاع النقل في األ  -  
 .م. رنده سليمان الربضي)النقل/

  

   .مناقشة  

  



-11-  

  2009سبتمبر أيلول/ 30، األربعاء

     دارةإل: النقل المستدام، قضايا التخطيط واالجلسة الرابعة  10.00-11.30

كوا   -   ة اإلس ي منطق ل ف ال النق ي مج دة ف م المتح ات األم اتفاقي
  ؛السيدة منى فتاح)(اإلسكوا/

  

ة للع  -   ة العربي ري (األكاديمي ل البح ة للنق اكل البيئي ة والمش ات الدولي وم االتفاقي ل
  ؛د. عبد الوھاب علي كامل)والتكنولوجيا والنقل البحري/

  

ي للشباب التخطيط العمراني والن  -   قل بقطاع القاھرة الكبرى (رئيس االتحاد العرب
 .والبيئة/الدكتور مجدي عالم)

  

    .مناقشة  

   .استراحة قھوة  11.30-12.00

    .الجلسة الخامسة: األطر التشريعية والقانونية الالزمة لتعزيز استدامة قطاع النقل  12.00-13.00

تدامة الن  -   ز اس راءات تعزي ريعات وإج ي تش ل ف ر (وزارة النقل/ق  دسالمھنمص
 ؛حسن أحمد محمد سليم)

  

   .سالمة المرور على الطرق في منطقة اإلسكوا (اإلسكوا/السيدة منى فتاح)  -  

    .مناقشة  

    .اءداستراحة غ  13.00-14.30

ز استدامة   14:30-16:00 الجلسة السادسة: حلقة نقاش "البرامج واإلجراءات ذات األولوية لتعزي
  في المنطقة العربية قطاع النقل 

  

  2009أكتوبر تشرين األول/ 1 ،الخميس

ارير   10.00-11.30 ة التق رض ومناقش ابعة: ع ة الس ةالجلس ية  اإلقليمي ايا األساس ول القض ح
  للجنة التنمية المستدامة. 18-للدورة

  

    ؛) التقدم المحرز في مجال النقل المستدام1(  

    ؛ج واالستھالك المستدام) اإلطار العشري لبرامج أنماط اإلنتا2(  

    .استراحة قھوة  12.00- 11.30

    ؛) التقدم المحرز في مجال التعدين3(  

    ؛النفايات إدارة) التقدم المحرز في مجال 4(  

    .) التقدم المحرز في مجال المواد الكيمائية5(  

    .اءداستراحة غ  14.30- 13.00

    .توصيات االجتماعاستعراض ومناقشة الجلسة الختامية:   14.30-16.30

    ؛مجموعة عمل الصياغةمراجعة مسودة التقرير اإلقليمي/  -  

    .الكلمات الختامية  -  
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  المرفق الثاني

  
  قائمة المشاركين

  
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيدة رندة عيد سليمان الربضي
  رئيس قسم التسويق
  مديرية النقل السككي

  
  السيد نصر محمود سعود الزعبي

  مھند مشاريع النقل
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد طرفه الشبيه الشرباني
  رئيس قسم البيئة والموارد الطبيعية 

  
  مملكة البحرين

  
  السيد محمد بن خليفة بن علي آل خليفة

  وكيل وزارة المواصالت
  وزارة المواصالت

  
  السيد عارف حسن محمد المنصوري

  ة والمحاكمة، ومدير إدارة النقلمدير إدارة الموارد البشري
  وزارة المواصالت

  
  السيد خليفة حسين خليفة العماري

  المنسق اإلداري لمكتب وكيل وزارة المواصالت
  وزارة المواصالت

  
  السيدة حنان السيد حيدر علوي علي

  أخصائي بيئي أول 
  الھيئة العامة لحماية الثروة

  
  الجمھورية التونسية

  
  الماجري السيدة نوال الشعباني

  كاھية مدير بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
  وزارة البيئة والتنمية المستديمة

  
  

 الجمھورية العربية السورية
  

  السيد ھيثم كشكة
  رئيس دائرة كفاءة الطاقة في قطاع النقل

  المركز الوطني لبحوث الطاقة
  

  السيد عدنان الناطور
  مدير شؤون البيئة بحمص

  ؤون البيئةوزارة الدولة لش
  

  السيدة رويده النھار
  مدير المركز الوطني لإلنتاج اإلنظف

  وزارة الدولة لشؤون البيئة
  

  السيد سليمان كالو
  مستشار 

  وزارة الدولة لشؤون البيئة
  

  السيد نضال قرموشة
  مدير التخطيط واإلحصاء

  وزارة الكھرباء
  

  السيد عبدهللا الخطاب
  مدير عام شركات محروقات

  ط والثروة المعدنيةوزارة النف
  

  جمھورية جيبوتي
  

  السيد أدن حسن علمي
  مستشار وزير البيئة

  وزارة البيئة
 

 جمھورية السودان
  

  السيد األمين محمد أحمد
  مدير قسم التوعية واالرشاد البيئي

  وزارة البيئة والنقل
  
 
  

  (تابع) جمھورية السودان
  

  السيدة نجاة ابراھيم عبدهللا
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  امة للعالقات الدولية والتنسيق مدير عام اإلدارة الع
  والمتابعة   

 وزارة النقل والطرق والجسور
  

  جمھورية العراق
  

  السيد نبيل مدهللا حمد
  مدير عام مجموعة الفارس

  مجموعة الفارس (قطاع خاص)
  

  السيد محمد قاسم ذنون الدوسري
  مدير التخطيط

  مجموعة الفارس (قطاع خاص)
  

  السيد أسامة منعم حميد
  م المعلوماتمدير نظ

  مجموعة الفارس (قطاع خاص)
  

  السيد مھند عادل جبير
  مجموعة الفارس (قطاع خاص)

 
  سلطنة ُعمان

  
  السيد محمد بن سيف الكلباني
  مدير دائرة البيئة المستدامة

  
  السيد حمد بن سعود بن مطر الرمضاني

  خبير فني
  قطاع النقل -وزارة النقل 

  
  السيد أحمد عبدهللا البوسعيدي

  ئي محمياتأخصا
  

 فلسطين
  

  السيد أكرم خليل عواوده
  وكيل مساعد

  وزالة النقل والمواصالت
  

  السيد جميل شفيق عبد الجليل مطور
  نائب رئيس سلطة جودة البيئة
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  
 المملكة العربية السعودية

  
  السيد يوسف بن إسماعي جادو

  مدير عام إدارة الدراسات

  وزارة النقل
  

  د طه بن محمد مكي بن عبدهللا المينيالسي
  مدير عام إدارة برامج التنمية االقتصادية المستدامة

  
  السيد صالح بن عبد العزيز التركي

  مدير إدارة تنمية االسطول
  وزارة النقل

  
  السيد فواز بن زنعاف السھلي

  مھندس مدني مساعد
  وزارة النقل

  
 دولة قطر

  
  السيد صالح محسن الحربي

  أولباحث بيئي 
  وزارة البيئة

  
 جمھورية مصر العربية

  
  سليم دالسيد حسن احمد محم

  نائب رئيس 
  مجلس إدارة ھيئة تخطيط مشروعات النقل

  
  السيد أحمد ابو السعود

  وكيل
  وزارة البيئة

  
  السيد مجدي عالم

  رئيس 
  االتحاد العربي للشباب والبيئة

  
  السيدة فاطمة محمد حسن البربري

  ة للشؤون الفنيةرئيس اإلدارة المركزي
  الھيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

  وزراة النقل
  

  السيد ياسر فؤاد بھنس
  مدير عام التخطيط

 
  

  (تابع) جمھورية مصر العربية
 

  السيد مصطفى احمد محمد السماني
  مدير عام ترشيد استخدامات الطاقة والغاز
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  السيد علي إبراھيم محمد علي
  باحث بالمكتب الفني

  لعامة لتخطيط مشروعات النقلالھيئة ا
  وزارة النقل

  
  السيدة منى حسن قطب محمد

  باحث حاسب آلي
  الھيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

  وزارة النقل
  

  السيد أحمد محمد أبو اليزيد
  مدير مكتب السيد وكيل أول

  وزارة النقل
  

  السيد طارق محمد عبد الحميد
  مجموعة جرين
  الرئيس التنفيذي

  
  اليمنية الجمھورية

  
  السيد حسين علوي عبدهللا الجنيد

  وكيل وزارة
  وزارة المياه والبيئة للشئون البيئية

  المنظمات اإلقليمية  -باء
  

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  

  السيد حبيب الھبر
  المدير والممثل المكتب اإلقليمي لغربي آسيا

  السيد فريد أبو شھري
  مسؤول المنظمة

  
  الحكومية المتخصصة منظماتال  -جيم

  
  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  
  السيد عبد القادر فتحي الشين

  مستشار بالمنظمة
  

  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  

  السيد مصطفى عبد المنعم إسماعي
  مساعد مدير المكتب اإلقليمي بالقاھرة

  
  السيد شريف بن عرفة بن أحمد األنصاري

  عالمي بالمكتب اإلقليميالمسؤول اإل
  

  الھيئة العربية للطاقة الذرية
  

  السيد أحمد رشاد
  رئيس قسم البيئة وعلوم الحياة

  
  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  
  خالد حمد العليان 

  نائب مدير إدارة النقل والمواصالت
  مجلس وزراء الداخلية العرب

  
  السيد معتز صالح الدين محمد

  يالمستشار اإلعالم

  
  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

  
  السيد شھاب الدين محمد توفيق عبد الغفار
  منسق نظم المعلومات بكلية النقل البري

 
  عبد الوھاب علي كامل عبد العليم سيدال

  رئيس برنامج األرصاد بكلية النقل البحري والتكنولوجيا
  باألكاديمية   
  

  صاديةمجلس الوحدة اإلقت
  

  السيد حمدي عبد العليم يوسف
  مدير إدارة السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل 

  التجاري   
 
 
  

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  السيدة فاطمة المالح
  مدير إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

  ميدان التحرير
  

  السيد جمال الدين جاب هللا
  ة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامةنائب مدير إدار



-16-  

  
  السيدة إيناس عبد العظيم

  إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة
  

  السيدة إيمان محمد حسن
  إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

  
  السيد وليد السيد العربي

  إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة
  

  السيد محمد عوض عوض كنه
  إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

  
  السيدة سمر فائق أحمد بدير

  اإلدارة العامة
  

  السيدة سناء عمر أحمد
  اإلدارة العامة

  
  السيدة ياسمين طعيمة

  إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة
  
  
 
 
 
 

  اإلسكوا)لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (األمانة التنفيذية ل  -دال
  

  السيدة أنھار حجازي
  مدير إدارة التنمية المستدامة واالنتاجية

 
  السيد وليد الدغيلي

  قسم الطاقةرئيس 
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  
  السيد صالح قنديل

  اقتصادي
  قسم الطاقة

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  السيدة ميشلين متى

  مسؤول إقتصادي مشارك
  التنمية المستدامة واإلنتاجية إدارة

  
  ى فتاحنالسيدة م

  باحث مساعد
  قتصادية والعولمةالالتنمية اإدارة 

  
  

  


