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  عشرةخامسة ال دورتھا عن النقل لجنة

  2015 يناير/كانون الثاني 28و 27الرباط، 
  

  موجـز
  

لخامسة ا دورتھا) ا�سكوا( آسيا لغربي وا�جتماعية ا�قتصادية للجنة التابعة النقل لجنة عقدت  
 . أعمالھا جدول على الُمدرجة البنود في وبحثت ،الرباط في 2015 يناير/كانون الثاني 28و 27يومي  عشرة

 قطاع في والتشريعات المؤسسية الھياكل مواءمة أبرزھا المواضيع، من مجموعة على المناقشات وركزت
 استعرضت كما.  متابعة تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي وسبل ا�سكوا، منطقة في النقل
 من عدداً  اللجنة واتخذت.  السابقة دورتھا في اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ في المحرز التقدم

  .ا6عمال جدول على المطروحة بالمواضيع متصل ھو ما ومنھا عام ھو ما منھا ،التوصيات
  

ويتضمن ھذا التقرير عرضاً موجزاً للنقاشات التي دارت حول كل بند من بنود جدول أعمال   
وقد اعتمدت اللجنة ھذا التقرير في جلستھا الختامية التي   .الدورة، والنتائج والتوصيات التي خلصت إليھا

  .2015 يناير/كانون الثاني 28عقدت في 
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  مقدمـة
  
 ،1997 مايو/أيار 7 المؤرخ) 19-د( 213 ا�سكوا بقرار عم�ً  عشرة الخامسة دورتھا النقل لجنة عقدت  -1

 ا�قتصادي المجلس أقره والذي آسيا، لغربي وا�جتماعية ا�قتصادية اللجنة في للنقل لجنة إنشاء بشأن
   المؤرخ) 21-د( 229 ا�سكوا لقرار وتنفيذاً  ؛1997 يوليو/تموز 18 المؤرخ 1997/11 قراره في وا�جتماعي

  .النقل لجنة دورات تواتر بشأن ،2001 مايو/أيار 11
  
 بشأن توصيات تشمل وھي ،دورتھا ختام في النقل لجنة عن صدرت التي للتوصيات عرض يلي وفيما  -2

 دارت التي للمناقشات عرض ذلك ويلي.  عامة وتوصيات ،أعمالھا جدول على المدرجة المواضيع من كل
 المتعلقة والتفاصيل ا�فتتاح جلسة في ألقيت التي الكلمات إلى با�ضافة ،ا6عمال جدول بنود من بند كل حول

  .فيھا والمشاركين الدورة بتنظيم
  

  عشرةالخامسة  دورتھا في النقل لجنة عن الصادرة التوصيات  - أو�ً 
  

  عشرةالرابعة  دورتھا في النقل لجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ  -ألف
  
تنفيذ التوصيات الصادرة عن  التنفيذية حول ا6مانةتقرير الذي أعدته البيانات الواردة في الب اً خذ علما6  -3

، E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3(Part I))عشرة وعرضته على اللجنة في الوثيقة  الرابعةلجنة النقل في دورتھا 
علماً أنه  ،2015مارس /آذار 30 في موعد أقصاهإلى ا6مانة التنفيذية وتحديث البيانات وإرسالھا مع الم=حظات 

  .معتمداً  التقريرُيعتبر ما ورد في فس ،في حال عدم ورود أية م=حظات من أي بلد
  
ا�ب=غ عن توصيات الدورات السابقة، وما لم يتم تنفيذه من التأكيد على أھمية ا�ستمرار في تنفيذ   -4

  .تقارير المتابعةھذا الشأن في في التقّدم المحرز 
  

  تنفيذ ا5نشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل ا�سكوا  -باء
  
تنفيذ ا6نشطة المتعلقة بالنقل تقرير الذي أعدته ا6مانة التنفيذية عن الواردة في الالبيانات با6خذ علماً   -5

عشرة للجنة النقل وعرضته على اللجنة في الوثيقة  الرابعةفي إطار برنامج عمل ا�سكوا منذ الدورة 
(E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3(Part II)) يذية إلى ا6مانة التنف، وتحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع الم=حظات

ُيعتبر ما ورد فس ،، علماً أنه في حال عدم ورود أية م=حظات من أي بلد2015مارس /آذار 30في موعد أقصاه 
  .معتمداً  التقريرفي 

  
  العربي المشرق في المتكامل النقل نظام مكونات  -جيم

  
أّي من ا�تفاقات على  ق بعدلطلب إلى ا6مانة التنفيذية لMسكوا مخاطبة البلدان ا6عضاء التي لم تصدّ ا  -6

  تصديق ا�سراع في اتخاذ ما يلزم للعلى ھا حثوأو لم تنضّم إليھا، أو مذكرات التفاھم في مجال النقل 
  .و ا�نضمامأ

  
تحديث المعلومات الواردة في ا�ستبيان الخاص  اتا�تفاقھذه في ا6عضاء إلى البلدان طلب ال  -7

، على أن تقوم ا�سكوا بتطوير منصة 2015مارس /آذار 30في موعد أقصاه  ، وموافاة ا�سكوا بهتھابمتابع
بصورة وذلك إلكترونية ُتمّكُن نقاط ا�تصال المعنية في ھذه الدول من تحديث المعلومات من جانبھا مستقب=ً، 

  .بسيطةو ةدوريّ 
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  يالعرباتفاق الطرق الدولية في المشرق   -1
  
الطلب إلى البلدان ا6طراف في ا�تفاق تحديث المعلومات الواردة في ا�ستبيان الخاص بمتابعة   -8

  .2015مارس /آذار 30ا�تفاق، وموافاة ا�سكوا به في موعد أقصاه 
  
عكس يبحيث ا�تفاق جراءات القانونية ال=زمة لتغيير اسم سكوا دراسة ا�التنفيذية لM ا6مانةالطلب من   -9

طلبات مھا حال ورود وتوفير الدعم الفني لتسھيل انضما إليه، دول المغرب العربيوانضمام  تهعضوي اتساع
  .في ھذا الشأنمنھا 

  
 ، وذلكالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربيةتطوير نسق التنفيذية لMسكوا  ا6مانةالطلب من   -10

  .بالطرق العربي البري الربطمخطط بتنفيذ الدول العربية قيام لمتابعة 
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  -2
  

عكس يبحيث ا�تفاق سم إجراءات القانونية ال=زمة لتغيير سكوا دراسة ا�التنفيذية لM ا6مانةالطلب من   -11
طلبات ھا حال ورود وتوفير الدعم الفني لتسھيل انضمام إليه، دول المغرب العربيوانضمام  تهاتساع عضوي

  .في ھذا الشأنمنھا 
  

 ، وذلكالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربيةتطوير نسق التنفيذية لMسكوا  ا6مانةالطلب من   -12
  .العربي بالسكك الحديدية البري الربطمخطط بتنفيذ الدول العربية قيام لمتابعة 

  
  في المشرق العربيمذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري   -3

  
13-  Mبحيث المذكرةجراءات القانونية ال=زمة لتغيير اسم سكوا دراسة ا�الطلب من ا6مانة التنفيذية ل 

 متحال تقدّ  فيدول المغرب العربي إليھا، وتوفير الدعم الفني لتسھيل انضمام ھذه الدول  انضمامعكس ي
  .الشأن بطلبات في ھذا

  
في  ،إن أمكن ،كةوالمشارَ  الطلب من ا6مانة التنفيذية متابعة أنشطة المنظمة البحرية العالمية  -14

، بغرض )في المنظمة لجان الرئيسيةالالجمعية العامة والمجلس التنفيذي وفي (مراقب بصفة  ، وذلكاجتماعاتھا
  .تھافي أنشطودورھا  الدول العربيةمشاركة دعم 

  
إعداد تصور أولي لتحديد خطوط م=حية للربط البحري والنھري بين الدول ا�سكوا الطلب من   -15

  .يدعم التبادل التجاري البيني بين الدول العربيةعلى نحو  ،العربية
  

  تسھيل النقل والتجارة في بلدان منطقة ا�سكوا  -4
  

والجمھورية مملكة البحرين، (وطنية لتسھيل النقل والتجارة  اً التي لم تنشئ بعد لجان الدولتشجيع   -16
ا�سترشاد بدليل ا�سراع في ذلك، وعلى ) ، والمملكة المغربيةودولة قطر، ودولة الكويتالتونسية، وليبيا، 

، وا�ستفادة من الدعم الفني الذي 2003إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة الذي أعدته ا�سكوا في عام 
  . في ھذا المجالتقدمه ا�سكوا 
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وضع واعتماد خطط عمل عبر  ،ذلكا�سراع في لھا ولم تفعّ اً وطنية لجانالتي أنشأت من الدول الطلب   -17
  .مه ا�سكوا في ھذا المجالتنفيذية لكل منھا، وا�ستفادة من الدعم الفني الذي تقدّ 

  
في مجال تسھيل عضاء %ا�ستمرار في تقديم الدعم الفني للدول ا لMسكوا ا6مانة التنفيذيةالطلب من   -18

المنافذ على البضائع فترة انتظار معّوقات المسّببة �طالة الرصد وتقييم فيما يتعلق بوصاً خص ،النقل والتجارة
   . الجمركيالتخليص تسريع عمليات من أجل �زالتھا آليات وضع و ،الحدودية

  
خ=ل الدورات بشكل منتظم تجارة في تغطية قضايا لوجستيات الا�ستمرار لجنة النقل الطلب من   -19

النقل لجنة لى إمع النظر في تغيير اسم لجنة النقل  اً على جدول أعمالھا،وأساسي اً ثابت باعتبار ذلك بنداً  ،المقبلة
  .وتسھيل التجارة

  
  منطقة ا�سكوا يوالتشريعات في قطاع النقل فية مواءمة الھياكل المؤسس  -دال

  
مة الھياكل ءمواآليات حول الفنية المعمقة دراسة الالموافقة على الشروط المرجعية الخاصة بإعداد   -20

مانة والطلب من ا6 ،لمراجعة تلك الشروطنشأة وصت بھا مجموعة العمل المأالتي  ،التشريعية في قطاع النقل
  . تلك الدراسة عدادإالعامة الشروع في 

  
مة الھياكل التشريعية ءالخاصة بمواعضاء تسمية ممثليھا في مجموعة العمل ا6الطلب من الدول   -21
  . المطلوبةالبيانات على  ين المعنيينعلى مراحل الدراسة وتسھيل حصول ا�ستشاريشراف ل&
  

  :بيةالمنطقة العرأثر النزاعات على تكاليف النقل والتجارة في   -ھاء
  دراسة أولية للحالة السورية

  
والبيئة الوطنية في الجمھورية العربية السورية قطاع النقل أداء الع=قة الوثيقة بين ا6خذ علماً ب  -22

النقل  ةنشطأتأثر بشكل خاص، ا6خذ علماً بو.  القطاع ة ھذا نشطالتي تنّفذ في ظلّھا أمتعددة ا6بعاد الوا�قليمية 
توصي اللجنة و . حا�ت النزاع على المستوى ا�قليمينتشار نتيجة �انعدام ا6مان بو ،الكلي نكماش ا�قتصاداب

 اً لتشمل عددنطاقھا إمكانية توسيع في الدراسة وفق المنھجية التفصيلية المقترحة، مع النظر إعداد بمتابعة أيضاً 
البيانات  ترتوفّ السورية، إذا ما تحاكي ظروف الجمھورية العربية التي تمر بظروف العربية من البلدان 

  .لذلك ال=زمة
  

  عامة توصيات  - واو
  

كما ورد في الوثيقة  ،في مجال النقل 2017-2016لسنتين فترة ابرنامج العمل لالعلم بأخذ   -23
(E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/7) النقل قضاياعلى ربط  بتركيزه ا�شادة مع ،التي ُعرضت على اللجنة 

  . وشاملة متكاملة رؤية إطار في وذلك التجارة،بلوجستيات 
  

ا6مانة التنفيذية لMسكوا ا�ستمرار في تطبيق ا�طار المنھجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل  منالطلب   -24
 ليةاSتطوير والھدف من ھذا ا�طار .  بعد توسيعه ليشمل دول المغرب العربي ،عالم العربيفي ال المتكامل
مراكز لتفعيل التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والھيئات وا�تحادات الدولية وا�قليمية والشركات و ال=زمة

والطلب من ا6مانة .  ل=ستفادة من الخبرات المتوفرة لديھم ،الخبرة المتخصصة والخبراء وا�ستشاريين
  .ھذا الشأنفي تقديم عرض حول ما يتم إنجازه التنفيذية 
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 . بتقريرين، 2015 يونيو/حزيران 15ا6عضاء موافاة ا�سكوا، في موعد أقصاه من الدول لطلب ا  -25
والثاني عن التطورات الحاصلة  ،عشرةالخامسة ا6ول عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا 

، لتتمكن 2015 يونيو/حزيران 15 إلى 2013نوفمبر /الثانيتشرين  1الفترة من في دولة في مجال النقل في كل 
الدول ط=ع اتسھيل بھدف جنة للعلى الموقع ا�لكتروني عرضه إعداد تقريرھا الشامل و منالتنفيذية مانة ا6

  .ا6عضاء عليه
  

استراتيجيات تطوير شبكات النقل في المعنية بستراتيجيات ا�مشاريع والعضاء على دمج ا6دول حث ال  -26
  .التجارية ھاا�قتصادية الشاملة وتوجھاتسياسات التنمية و
  

س=مة المرور على الطرق قبل  �دارةھيئات ولجان وطنية  �نشاءتحال مسودة الدليل ا�سترشادي   -27
 �بداء ،شھرأقل عن ث=ثة ي* وذلك في غضون ما  ،عضاءلى الدول ا6إجنة لّ انعقاد الدورة السادسة عشرة ل

  .في ھذا الشأنم=حظاتھا 
  

 �دارة ھيئات ولجان وطنية �نشاءعداد مشروع الدليل ا�سترشادي إلى استكمال إسكوا دعوة ا�  -28
  .للجنة النقل وعرضه على الدورة السادسة عشرة ،س=مة المرور على الطرق

  
  والمناقشة البحث مواضيع  -ثانياً 

  
  النقلالتقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة الرابعة عشرة للجنة   -ألف

  )عمالمن جدول ا6 4البند (
  

 ا6ولى: نظرت اللجنة في ھذا البند استناداً إلى وثيقتين عرضتھما ا6مانة التنفيذية  -29
)E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3(Part I)( للتوصيات تنفيذاً  النقل مجال في المتخذة ا�جراءات تستعرض 

 تستعرض )E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3(Part II)(والثانية  عشرة؛ ةرابعال دورتھا في النقل لجنة عن الصادرة

 وذلك ،2015-2014السنتين  لفترة ا�سكوا عمل برنامج إطار في بالنقل المتعلقة ا6نشطة تنفيذ في المحرز التقدم

  .عشرة الرابعة دورتھا منذ
  

بما أّن المتعلقة بھا،  ةنشطن ربط التوصيات بجدول زمني محدد وفقاً لطبيعة ا6يالمشاركبعض اقترح و  -30
ال=زمة تلك تفوق مكانيات بشرية ومادية ھامة إويستغرق فترات زمنية طويلة قد لتوصيات عدد من اتنفيذ 

مع بعد، ذ نفّ ز المشاركون على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي لم تُ ذلك، ركّ ك . لتنفيذ توصيات أخرى
تنفيذ بسماء الدول التي لم تلتزم أذكر تجنب ببعض الحاضرين أوصى و . التأخير في تنفيذھاشرح أسباب 

  .  حراجت=فياً لMوذلك  ،التوصيات المطلوبة
  

  نات نظام النقل المتكاملالتقدم المحرز في تنفيذ مكو>  -باء
  )تسامإ( في المشرق العربي

  )عمالمن جدول ا6 5البند (
  

 ا6ولى: وثيقتين عرضتھما ا6مانة التنفيذيةاستناداً إلى نظرت اللجنة في ھذا البند   -31
(E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/4(Part I))  في الدولية الحديدية السكك اتفاق تطبيقتستعرض التقدم المحرز في 

 اتفاق تطبيقتستعرض التقدم المحرز في  (E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/4(Part II))والثانية  ؛العربي المشرق
  .العربي المشرق في الدولية الطرق
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مانة التنفيذية، اقترح المشاركون آلية لتسھيل عملية توفير وفي معرض التعليق على عرض ا6  -32
 تعيينفاقترحوا .  متابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليھاوعملية  ،"اتسام"المعلومات المتعلقة بنسب تنفيذ مكونات 

 شؤون في مسؤولين تعيينكل دولة  في المعنية الرسمية الجھات قياممن خ=ل  ل=تصال،جھات وطنية 
 تحديث من ھذه ا�تصال جھاتمنصة إلكترونية ُتمّكُن  ا�سكوا تطّور أنعلى  الغرض، لھذا المعلومات
ا�تفاق للحمو�ت  تطرق عدم علىمشاركون تعليقاتھم  أبدىو.  وحصرية دورية بصورة ونشرھا المعلومات

اكتفائه بتحديد الحمو�ت المحورية القصوى، ا6مر الذي يجب تداركه في على ا�جمالية القصوى للشاحنات، و
البعض  حاقتركما   .المستقبل لحل مشكلة عدم التجانس بين الحمو�ت ا�جمالية المعتمدة في البلدان ا6عضاء

رق العربي المش اً منبلدانبحيث باتت تضم في تغيير تسميات ا�تفاقيات للتعبير عن اتساع نطاقھا بحث ال
  .العربيةوالمنطقة 

  
ألف تت ،لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الطرق الدوليةإنشاء بصدد ا�سكوا ن أمانة التنفيذية ضح ممثل ا6ووأ  -33

، ةنسب تنفيذ اتفاق الطرق الدوليحول من منسقين وطنيين من كل دولة يتم تدريبھم على كيفية جمع المعلومات 
التحقق الميداني من تنفيذ خطة العمل على الوص=ت الطرقية ويشمل التدريب .  بشكل دقيق وواقعي وذلك

ويقوم .  ومستوى الخدمة المرورية 6جزاء الوص=ت تقييم مستوى الس=مة المروريةو ؛المشمولة با�تفاق
ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية، وذلك  ،بشكل مباشرتنزيل جميع المعطيات بفي كل بلد ضابط ا�تصال 

عقد لھذه الغاية لجميع ضباط تُ متخصصة على أن يتم تقييم العمل بشكل مرحلي ونھائي في ورشات عمل 
من و . يتم اقتراح التوصيات ال=زمة من أجل تفعيل ا�تفاق وتطويره في المستقبل ،وبناء على النتائج .ا�تصال

يمكن ا�ستفادة منه عند تقييم نسب تنفيذ اتفاق ج نموذ ريفوتاتفاق الطرق ل بفيما يتصذه التجربة نجاح ھشأن 
  .السكك الحديدية الدولية

  
ھذا ا�تفاق بقي محصوراً بالبنى لفت بعض المشاركين إلى أّن وفيما يتعلق باتفاق السكك الحديدية،   -34

تدارك ھذا ا6مر في المستقبل من أجل وا واقترح.  التحتية، ولم يتطرق لنظم ا�شارات وا�تصا�ت وتوحيدھا
  البلدان، عدد من ا�ستفادة من خبرات خ=ل  من وذلك ،بين المناطق المختلفة لقطاراتا تشغيل منالتمكن 

لصعوبات المالية التي تواجه إلى ان ولمشاركاوتطرق   .أخرى ولدو جلس التعاون الخليجيبلدان مسيما  *
 جميع اليه تدعى دولي مؤتمرتنظيم  وااقترحو . سيما السككي مشاريع الربط، �بعض البلدان عند تنفيذ 

 ،البعض ببعضھاالعربية  المنطقةتربط بلدان  التيالتحتية  البنىفي تمويل مشاريع  لنظرل السيادية الصناديق
   . لهفاعل في ا�عداد  دورالدول العربية  جامعةو ويكون لMسكوا

  
التجارب الناجحة تبادل ضرورة أشار المشاركون إلى وفيما يتعلق بلجان تسھيل النقل والتجارة،   -35

أّن إلى ممثل ا�مارات العربية المتحدة ولفت  . للنظر في إمكانية ا�ستفادة منھا ،وتعميمھا على جميع البلدان
  .ذلكبعلماً ا�سكوا أحاطت و ھذه اللجنةدولته أنشأت بالفعل 

  
  تعزيز النقل ولوجستيات التجارة في المنطقة العربية  -جيم

  من أجل ربط أفضل بس=سل القيمة ا�قليمية والعالمية
  )من جدول ا�عمال 6البند (

  
  الربط البري مخطط  -1

  
الربط البري بالطرق في المنطقة  مخطط جامعة الدول العربيةعرضت ممثلة في إطار ھذا البند الفرعي،   - 36

مدينة سرت ، في 2010 مارس/آذارفـــي الثانية والعشرين القمة العربية في دورتھا العاديــة  هتأقرّ ، الذي العربية
 المخطط ويعتبر . كم 60372طول  علىتمتّد لربط بين الدول العربية لالمخطط أربعين ممراً  ويحدد.  في ليبيا
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 . على بلدان المغرب العربي زركّ وھو ي سكوا،ا�تفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي أعدته * امتداداً 
 . في أفريقيا على نحو مكمل لمحاور المشرق العربيواقعة الترقيم الممرات العربية قد جرى في ھذا المخطط و
رفع كفاءة لور الربط الطرقي العربي، وجـدو�ً تنفيذيـاً �نشـاء الوصـ=ت الناقصة على محاتضمن المخطط يو

 2008عام  من تمتد متتابعةمراحل زمنية  ث=ثالوص=ت القائمة التي أعدت بمواصفات غير قياسية، وذلك على 
 . نسب تنفيذ المرحلة ا6ولى من المخطط في البلدان المعنية إلىالعربية ممثلة الجامعة  وتطرقت . 2025حتى عام 

في متابعة تنفيذ  ،سكواوا�على أھمية التعاون والتنسيق في المرحلة القادمة بين جامعة الدول العربية  وأكدت
المشاركون  شددكما   .ھماتعترض تنفيذ يسبل تذليل العقبات الت وبحث والسككي،واستكمال المخططين الطرقي 

في متابعة تنفيذ مخطط الربط البري  لك، وذوا�سكواجامعة الدول العربية  بينالتنسيق  استمرارضرورة على 
  .المؤسستين ھاتين عمل في زدواجيةا� عدم ضمان مع ،الحديديةبالطرق والسكك 

  
  وتكاليف التجارة اللوجستيات كفاءة  - 2

  
 اللجنة تناولت ،E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/5(Part I)الوثيقة  إلى واستناداً  ،الفرعي البند ھذا طارإ في  - 37

تعزيز النقل ولوجستيات التجارة في المنطقة العربية من أجل ل وذلك التجارة،وتكاليف  اللوجستيات كفاءة موضوع
ممثل ا6مانة التنفيذية عرضاً موجزاً عن وضع الخدمات  وقدم.  ربط أفضل بس=سل القيمة ا�قليمية والعالمية

 السلع انتقال خ=لھا من يتم خدمات مجموعة أنھاب اللوجستية الخدمات تعريف وتم.  في المنطقة العربية اللوجستية
 . وغيرھا الجمركي والتخليص والتفريغ والشحن والتتبع والتخزين النقل وتشمل المستھلك، إلى المنتج من
ولمحة سريعة  ،الجماركلفعالية  تقييم إلى با*ضافة ا6ساسية، النقلشكال أكفاءة ل عاماً  تقييماً  العرضتضّمن و

 ھي العربية المنطقة فيالجمركية  الخدماتأن  إلىالعرض  وخلص . عن تكاليف التجارة في المنطقة العربية
 تكاليف ارتفاع لىوقد أدى ذلك إ.  خدماتھا كفاءة تدني بسبب ،اللوجستية الخدمات سلسلة في ا6ضعف الحلقة

كما قدم ممثل   .المنطقةبعض دول  في النقل تكاليف انخفاض نم الناتج الوفر تبديدإلى وبالتالي  ،التجارة
 وطلب بعض  .التنفيذية بعض المقترحات لتحسين أداء اللوجستيات وتعزيز التنافسية في المنطقةا6مانة 
قصوى أھمية ذات عتبارھا ابعلى مواضيع اللوجستيات  التنفيذية لMسكوا تسليط الضوء ا6مانةمن ين المشارك

القطاع الخاص في عملية إشراك ، با�ضافة إلى نافسية وتعزيز ا�رتباط بس=سل القيمة العالميةلتعزيز الت
  .كفاءةكثر أمن تسھيل التجارة بشكل يمّكن على نحو  ،اللوجستيات

  
  منھجية تطوير مؤشر لتقييم كفاءة البنى التحتية  -3

  
توفير خدمات الدعم الفني  فيالھيئة  ھذه دور ممثل مكتب ا6مم المتحدة لخدمات المشاريع عرض  - 38

 والصيانةوالتصميم والبناء  التقييموتتضمن ھذه الخدمات .  المختلفة مراحلھا في ،الدول بھا تقوم التي للمشاريع
على  ا�نفاقفي المائة من  40من الممكن توفير ما يعادل  أنهالدراسات أثبتت  أنإلى  وأشار.  أخرى وخدمات

ومن خ=ل  ،ة من خ=ل تطبيق المعايير الدولية في مجال إدارة تنفيذ مشاريع البنى التحتيةقطاع البنى التحتي
 توفير في التحتية البنى كفاءة مؤشر عناصر لمختلف عرضأيضاً  وجرى.  وضع أطر واضحة وفعالة للتمويل

.  ل=ستشارات ماكنزي شركة مع بالتعاون المشاريع لخدمات المتحدة ا6مم مكتب طّوره الذي الخدمات،
المراحل النھائية �عداد  في كبيرةعلى وجود نواقص  تدلّ  المشاريع كفاءة مؤشرات أن إلىالمناقشات  وخلصت
 سد بھدف المشاريع، عن المسؤولين للعاملين تدريبية دورات تنظيم ضرورة على المشاركون وأّكد.  المشاريع

  .المجال ھذا في وافية خبرة يملك المشاريع لخدمات المتحدة ا6مم مكتبالنقص في ھذا المجال، خاصة وأن 
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  التجارة ال=ورقية نفيذالتجارة وتسھيل حول تالمسح العالمي   -4
  

قدمت ا6مانة التنفيذية عرضاً موجزاً عن ، E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/CRP.1استناداً إلى الوثيقة   -39
الذي تقوم ا�سكوا  التجارة ال=ورقية نفيذالتجارة وتسھيل حول تبعض خصائص ومكّونات المسح العالمي 

مع و، 6مم المتحدةبتنفيذه في البلدان العربية، وذلك بالتعاون مع اللجان ا�قليمية ا6ربع ا6خرى التابعة لمنظمة ا
بة للدول على أھمية المسح بالنسممثل ا6مانة التنفيذية وشدد .  في الميدان ا�قتصاديمنظمة التعاون والتنمية 

ومن شأن .  � سيما في ظّل التفاوت الكبير بين الدول من حيث مستوى تطبيق تدابير تسھيل التجارةالعربية، 
تقييم و ،ةمختلف دول العالم، � سيما الدول العربية، من استيعاب آليات تيسير التجارن يتمك المسح أن يسھم في

بين تجارب وتوفير منتدى لتبادل الالمناسبة وضع السياسات  في ھذا المجال، وبالتاليمراقبة التطور الحاصل و
ورّكز العديد من المشاركين على ضعف حصة الدول العربية من قيمة المساعدات المقّدمة .  جميع الدول النامية

لتعزيز التجارة، مشيرين إلى أھمية تحديد أسباب ھذا الضعف، وضرورة وضع مقترحات عملية لزيادة استفادة 
إلى المقترح المتصل بتغيير تسمية اللجنة مستقب=ً بحيث  وتطرقت النقاشات.  ھذه المساعدات منالعربية  الدول

المعنية بتسھيل النقل  ، وإلى ضرورة تحديث دراسات ا�سكوا"لجنة النقل ولوجستيات التجارة"تصبح 
والتجارة، بما أنھا لم تعد تعكس الوضع الراھن في الدول العربية، و� الع=قات التجارية لھذه البلدان مع سائر 

وأضاف ممثل ا6مانة التنفيذية أن المسح ھو خطوة باتجاه تحديد ا�حتياجات، وأنه سيساعد في .  دول العالم
    .لتلبيتھاتوفير التمويل ال=زم 

  
  :التجارة في المنطقة العربية لوجستيات  -5

  التحديات وخيارات السياسة العامة
  

واستند ھذا العرض .  عن لوجستيات التجارة في المنطقة العربيةالتنفيذية عرضاً موجزاً  ا6مانةمت قدّ   -40
دد من البلدان ع القطاعات ا�نتاجية فيدراسة حول نتائج مسح ميداني لعناصر لوجستيات التجارة في إلى 

 الخدمات لتأمين ا�نتاجية القطاعات بعض تتكبدھاتحديد عناصر الكلفة التي المسح إلى ھدف و  .العربية
 . (E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/5(Part II)) الوثيقةفي الخدمات وكيفية تأمين ھذه  إليھا، تحتاج التي اللوجستية

 لتعزيز المتخذةجراءات ا� جميعيط تبس ھدفھاتسھيل التجارة بأنھا عملية  عمليةالتنفيذية  ا6مانةممثل  وعّرف
 إجراءاتو الجمركي، التخليصمثل  ،جراءات حدوديةإ شملت وھي.  المستھلك الى المنتج منانسياب السلع  كفاءة

  .النقلمثل خدمات  ،غير حدودية
  

خدمات اللوجستية في البلدان العربية الئة من تكاليف االمفي  75 نسبة أنإلى الدراسة شارت نتائج أو  - 41
 الشركات العربية  معظم  أنالمسح نتائج أظھرت ، في حين عة بالتساوي بين عمليات النقل والتخزين والجردموزّ 

أما  . ضافيةإمالية ما يكبدھا تكاليف م ،اللوجستيةات ءجراأخذ على عاتقھا ا�تستعين بمؤسسات متخصصة ت
 ،وآليات غير فعالةغالباً ما تستخدم برمجيات  يات اللوجستية، فھءجراجميع ا�تنفيذ بنفسھا ولّى لتي تتا الشركات

لى إعرض تي تلت الوخلصت النقاشات ال . كفاءتھاإضعاف لى إالتالي وب ھاالكثير من وقتإضاعة لى إما يؤدي م
مة خدمات لوجستية متخصصة مقدّ توّفر أن  بما، ربحاً يكون م* قد ة اللوجستيتنفيذ عملياتھا الشركات بل تكفّ  أنّ 
الرئيسية ا6نشطة على والتركيز  ،جھة من الحجم، وفورات مزايان من ا�ستفادة من يمكّ طراف ثالثة أ نم

  . ثانيةمن جھة  ،للشركات
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  تونس فينمو الصادرات  أجل من اتحسين النقل واللوجستيت  - 6
  

 التونسية النقل وزارة من بطلب إعدادھا بدأ دراسةعن منھجية  سريعة لمحةالتنفيذية  ا6مانةممثل  عرض  - 42
الدراسة تھدف بشكل  أنإلى  وأشار.  الصادرات التونسية تعزيزة النقل والخدمات اللوجستية لءحول تحسين كفا

 إلىاللوجستية على تطوير الخدمات  القادرة والفّعالة الدقيقة واSليات السياسات من حزمة اقتراحإلى  أساسي
 للصادرات التنافسية القدرة تطوير عبر وذلك المنشودة، وا�جتماعية ا�قتصادية التنمية بتحقيق يسمح مستوى

 لليد عمل فرص وتوفير ا�ستثمار عجلةوبالتالي دفع  العالمية، القيمة س=سل في مساھمتھا عزيزوت التونسية،
 تونس،لوضع الحالي للوجستيات التجارة في ل تقييماً  الدراسة تتضمنو.  منھا المتخصصةسيما  *الوطنية،  العاملة

أبرز  أحد إلىالسلع التونسية  صادرات لتحويلالتي تعيق تحقيق القفزة المطلوبة  فيھا الخلل لمكامن عرضاً و
 تقييماً  الدراسة ضمنتت ومن خ=ل التركيز على ث=ثة قطاعات استراتيجية، . ا�قتصادي في تونس محركات النمو

 ضعفنتيجة لالنمو المفقود  دوتحدّ  ،صادراتھا نمو علىوأثره  ،التجارة لوجستياتمكونات  ةءكفا لمستوى دقيقا
زمني  جدولوإلى  ،القطاعمفصل لھيكلة ھذا  مقترحإلى  لدراسةتوّصل اتمن المتوّقع أن و . اللوجستيات ةءكفا
  .طوالمتوس القصيرجلين ا6في أھداف التنمية في الب=د  تحقيقعتماد أو مراجعة السياسات المعنية، وذلك بھدف *
  

  العربية في تعزيز كفاءة النقل واللوجستيات بلدانحلقة نقاش حول تجارب ال -دال
  )عمالمن جدول ا6 7البند (

  
الھادفة إلى مقررات المع  تماشياً و العربي، ا�قليميعلى المستوى تطوير النقل إلى في إطار السعي   - 43

حلقة نقاش الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل في أثناء التنفيذية  ا6مانةعقدت تعزيز التكامل بين بلدان المنطقة، 
ا6عضاء مداخ=ت مقتضبة عن عدد من البلدان وقدم ممثلو  . تطوير النقلفي حول تجارب الدول العربية 

البنى تطوير ا6نظمة وعن طريق اعتماد واللوجستيات تطوير سياسات النقل مجال في دولھم ناجحة لالتجارب لا
  . نھاالدروس مكتساب تبادل التجارب الوطنية وارصة لوكانت ورشة العمل ف.  ال=زمة التحتية

  
أشارت إلى و . في تسھيل النقل والتجارةبلدھا حول تجربة  اً عرض ا6ردن في النقل وزارةدمت ممثلة ق  - 44

جراءات الداعمة لحرية حركة سھولة اتخاذ ا�عّزز من لتسھيل النقل والتجارة ي اً عام اً طارإعتمد أن ا6ردن ي
في  الرائدة الدولمن ا6ردن و.  فنية لتسھيل التجارة والنقلووطنية لجان في إنشاء ويتمثل  ،البضائع والركاب

عبر وتدفقھا تحسين انسيابية البضائع منھا  ھدفالتنفيذية لتسھيل النقل والتجارة  المنطقة التي أنشأت أمانة
يوم  12العقبة من ميناء خفض فترات ا�نتظار في في  ا6ردنية نجحتھذه ا�جراءات لى أن إأشارت و. الحدود

التي وضعتھا الوزارة للفترة  استراتيجية تسھيل النقل والتجارةمحاور كما استعرضت مختلف  . يامأ 8لى إ
عمليات التفتيش تبسيط نتاجية مع من خ=ل زيادة ا�تكاليف النقل  والتي تركز على خفض ، 2015-2017

تعزيز شفافية القوانين وا6نظمة وا�جراءات والنماذج ذات و ؛نشاء ممرات تجارية؛ وإالجمركي تخليصوال
من تنفيذية مشتركة لتسھيل النقل والتجارة مانة إنشاء أحثت الدول العربية على ختام مداخلتھا، وفي  . الصلة
  .بين الدول العربية متابعة كافة ا�مور الخاصة بتسھيل النقلأجل 

  
فريقيا أالسودان مركز لوجستي رئيس لكل من : "عرضاً بعنوان شركة النيل للنقل النھريقدم ممثل و  - 45
على  د الفجوة الغذائيةسالذي يمكنه أداء دور في  لسودانإلى اشدد فيه على أھمية النقل النھري بالنسبة  ،"سياآو

 هواردإذا ما تمت ا�ستفادة بكفاءة من إمكانياته في مجال النقل النھري ومن م ،العالمي وا�قليمي ينالصعيد
وھي   ،لسودانا فيإلى الميزة التفضيلية للنقل النھري  أشارو.  الوافرة صناعيةالزراعية وال همنتجاتوطبيعية ال

كلفة اقتصادية نقل ال وسائل أقل منوكونه ا�قتصادية  تهمردوديلى وإ ،لمناطق النائيةا إلىسھولة الوصول 
لزيادة  ،وإنشاء موانئ جديدة ،كما أكد على ضرورة تطوير وتحديث الموانئ البحرية والنھرية . ضرراً بالبيئةو
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أيضاً على ز كّ ور . هساسي لتفعيل دورأكشرط وذلك  ،النقل النھري في السودانلقطاع الطاقة ا�ستيعابية 
تطوير كفاءة النقل النھري في المعنية بعداد الدراسات إمن أجل فني دعم حصول على لل انلسودالملحة لحاجة ال

�سيما تلك التي تنظم الع=قة مع  ،وتعزيز التشريعات الخاصة بالم=حة النھرية ،ال=زم لوجمع التموي ،السودان
للنقل البحري يعزز  �ً ومكمّ  اً رديف ّوناً مكالنقل النھري  اعتبارأھمية  علىالنقاش  رّكز وقد  .لسودانجنوب ا

  .متعدد الوسائطالعلى ا�ستفادة من مزايا النقل  قدرةال
  

وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك في عدد من ا6قسام وا�دارات والمديريات في قدم ممثلون عن   - 46
لمحة بالعروض بدأت ھذه و  .من العروض حول ا�ستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاع النقلسلسلة  المغرب

في  صاباتا�تراجع عدد ھامة، منھا التي حققت نتائج ، المندمجة للس=مة الطرقية الوطنية ا�ستراتيجيةعن 
المتصلة لى ضرورة متابعة تنفيذ الخطط إوخلصت الوزارة   .2014عام وخطورتھا في  قطاع النقل

  .2016-2014لفترة با�ستراتيجية في ا
  

خارطة  تضمنت التي، استراتيجية تطوير القطاع السككي بالمغربعن  اً عرضقّدم أحد ممثلي الوزارة و  - 47
بتحقيق تطور ھذه ا�ستراتيجية نجحت قد و . ساسيةأمحاور  ةعلى خمس ترتكز 2015- 2010لفترة لطريق 

تتسم بالكفاءة على من خ=ل وضع شبكة سككية فعالة وعصرية  ، وذلكنوعي في مجال المنظومة السككية
  .نتاجوالتنافسية وا�ربحية الخدمات والمستوى 

  
، التي المغربفي حول استراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني  عرضاً أيضاً وزارة ال ممثل مقدّ و  - 48

تطوير المطارات ؛ وتنمية النقل الجويو؛ ا�ص=ح المؤسسي والتشريعي، ھي محاور أساسية ةعلى خمستركز 
لى إستراتيجية وتھدف ا� . تطوير الموارد البشرية والكفاءاتو ؛الس=مة وا6من والجودة؛ ووالمجال الجوي

وتحفيز السياحة  فيما بينھا، ودعم المباد�ت ا�قتصاديةجّواً، البعض  ببعضھاوربطھا المدن  تعزيز اندماج
 رھا علىيأثتو ،عھا المغرب مع ا�تحاد ا6وروبياتفاقية تحرير ا6جواء التي وقّ العرض تناول و . الداخلية

النمو تعزيز مما ساھم في  ،زيادة حركة النقل الجوي بين المغرب وأوروباأسعار تذاكر السفر وانخفاض 
  .د من ھذه ا�تفاقيةيستفأخرى توفي قطاعات لنقل الجوي في قطاع ا عملالفرص توفير ا�قتصادي و

  
طوير توأھدافھا، وھي  الموانئا�ستراتيجية الوطنية لتطوير حول  عرضاً وزارة ممثل القدم ذلك، ك  - 49

دعم التكامل بين وسائط النقل و ؛ا�ستراتيجي هوا�ستفادة من موقعللمغرب؛ تنافسية ا6نشطة ا�قتصادية 
زيادة الطاقة ا�ستيعابية الحالية وتنشد ھذه ا�ستراتيجية   .التنمية ا�جتماعية والبشرية وتعزيز ؛المتعددة

ة توسععمليات وإنجاز  ،من خ=ل إنشاء موانئ جديدة ،مليون طن 370 -290مليون طن الى  140للموانئ من 
 دو�ر اتمليارثمانية أي ما يعادل  ،درھممليار  60 ـبجمالية تقدر إ بكلفةفي السنوات العشرين المقبلة  كبرى
  .تقريباً 

  
ستراتيجية الوطنية *ا وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك في المغربالعرض ا6خير لممثلي ناول وت  - 50

من  في المائة 15لى إ 20للوجستية من االخدمات  خفض كلفةھا، وھي ھدافأ، وأھم لتنمية التنافسية اللوجيستيكية
ضافية على إنقاط خمس  نحوب الناتج المحلي ا�جمالينمو مستوى يسمح برفع مما المحلي ا�جمالي، الناتج 

 نشاءإ، وأھمھا ا�ستراتيجيةھذه طار إالتي تم تنفيذھا في ا6نشطة وتناول أيضاً  . القادمة سنواتالعشر  مدى
  .بكفاءة عالية البنى التحتية للنقلقادرة على ربط شبكة وطنية للمحطات اللوجستيكية 

  
 نظامال حول اً عرض ،بورتنت، للتجارة الخارجية في المغرب ةممثل مشروع النافذة الموحدّدم قو  - 51

لمحة العرض تضّمن و . الخارجية التجارية اللوجستية والمباد�ت التدفقات إدماج وتبسيط خدمة في متكاملال
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لكترونية إلى خدمات التصدير وا�ستيراد عبر نافذة إالوصول تسھيل الھادف إلى  "بورتنيت"عامة حول نظام 
الضوء على التقّدم المحرز في تنفيذه  ه، مسلطاً وخدمات هھداف المشروع ومنجزاتأتعرض كما اس . ةموحد

زيادة و ؛جراءات اللوجستيةانسيابية ا�عزيز وتسريع لى تأيضاً إ "بورتنت"ويھدف نظام .  المرتقبة هومراحل
تحسين الدمج وسھيل ا�متثال للمعايير والمنھجيات الدولية ة؛ وبالتالي تالمعنيالجھات فعالية الربط بين مختلف 

قامة إمدة انخفضت  ،"بورتنت"على المؤشرات المستخرجة من  وبناءً  . التجارة الخارجيةوس=سل التوريد بين 
في تسھيل  تحسن المستمرللتيجة ، وذلك نيامسبعة ألى إعشرة ، من الحاويات في ميناء الدار البيضاء، مث=ً 

  .العمليات اللوجستية
  

، تناول فيه اتلنھوض باللوجستيالوطنية لخطة ال عرضاً حول تونسفي  وزارة النقــلقدم ممثل و  - 52
القانوني  وا�طارالسلسلة اللوجستية ذلك أداء بما في  ،لتحديات التي تواجه فعالية اللوجستيات في تونسا
على خمس  اعتمدت سلسلة اللوجستيةالخطة النھوض ب شار إلى أنوأ  .اللوجستية لخدماتاض وعرمضعف و

التحتية وتطوير الربط بين مختلف  ىالبنحديث تو؛ اتتدعيم التنسيق في مجال سلسلة اللوجستي ھي ،محاور
 ؛تحسين ا�طار القانوني والمؤسسيو؛ تنظيم مھن النقل واللوجستية في خدمة كل القطاعاتو؛ مكوناتھا

تنفيذ خطة النھوض يقع في  أنّ  إلى وأشار. والتجارة لزراعةالصناعة وافي خدمة  اتتحسين جاذبية اللوجستيو
 تطويرالثانية  والمرحلة ات،الوكالة الوطنية للنھوض باللوجستي إنشاء ا6ولى المرحلة وتتضمن.  ث=ث مراحل

 وزيادة اتالتحتية والمؤسسات الخاصة العاملة في قطاع اللوجستي ىكالبن ،اللوجستيةالمكونات المختلفة للسلسلة 
 الصعيد على اتتحقيق نقلة نوعية في مجال اللوجستي إلىفتھدف  ا6خيرة، المرحلةأما .  اللوجستية الكفاءة
  .الوطني

  
  تبادل التجارب الناجحة بين  أھمية علىمجملھا  في ركزت معمقةتلت العروض نقاشات  وقد  - 53

  . ا6عضاء الدول
  

  :تأثير النزاعات على حركة النقل والتجارة في المنطقة العربية  -ھاء
  دراسة أولية للحالة السورية

  )ا6عمال جدول من 8البند (
  

أثر عن في طور ا�عداد لنتائج ا6ولية لدراسة حول اعرضاً لMسكوا التنفيذية  ا6مانةممثل م قدّ   - 54
أّن من ھذه النتائج و . ةدراسة أولية للحالة السوري: النزاعات على تكاليف النقل والتجارة في المنطقة العربية

ين بوالطرقي  ،الداخلي النقل البري ةعلى ارتفاع كلف اً كبير اً أثر ةسوريالجمھورية العربية الللنزاع في 
 إلىنتيجة للنزاع النقل العابر ى القصور الذى أصاب أدّ قد و.  ، والطرقي العابروالبلدان المجاورةالجمھورية 

ً لتلك نماط نقل بديلة عن أابتكار   بالدحرجة، البحري النقل وھي البدائل،ھذه غير أّن كلفة .  لبلدالعابرة تقليديا
الدراسة إلى ، تشير كذلك.  ةسوريZراضي الل العابر التقليدي الطرقي للنقل المنخفضة بالكلفة مقارنةجداً  عالية

جاورة للجمھورية العربية السورية وبلدان عمليات التبادل التجاري بين الدول الم متباين للنزاع علىالتأثير ال
 الفترة في النمو في زيادة الخليجي التعاون مجلس بلدان الى وا6ردنية التركية الصادراتسجلت فقد .  أخرى
نفسھا  الفترة فياللبنانية  الصادراتنمو  تراجع مقابل ،)2010-2008( للنزاع السابقة بالفترة مقارنة 2010-2013

 أنماطھذه الظاھرة بمرونة  ربط إمكانيةمن  بالرغم أنه إلىممثل ا6مانة التنفيذية  ولفت.  النزاع قبل بما مقارنة
كما .  قةمعم دراسة يستدعي الفرضية ھذه من فالتحقق المستجدة، الظروفعلى التكّيف حسب  وقدرتھا النقل

مقارنة ؛ والد�لة ا�حصائية للنتائجفي تدقيق ال، وھي ساسيةلدراسة وعناصرھا ا6ل المقترحة المنھجية عرض
تعاني من النزاع أو شمل بلدان أخرى تتوسيع نطاق الدراسة ل؛ وبيانات قيم التجارة الدولية مع بيانات أخرى

ثر قطاع النقل الطرقي في ا6ردن أالمشاركين على توركزت مداخ=ت .  )اليمنوليبيا والعراق (معّرضة له 
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التراجع الكبير في حركة الشاحنات على على سورية والعراق، والجمھورية العربية الفي كل من دائر بالنزاع ال
التأكيد على ضرورة متابعة الدراسة وخلصت إلى .  المحاور الطرقية التي تربط ا6ردن بھذين البلدين

  .ھجية المقترحةوتوسيعھا حسب المن
  

  :العربية منطقةال في النقل قطاع في والتشريعات المؤسسية الھياكل مواءمة  - واو
  لتشريعات في قطاع النقلالدراسة تقييم  ةمقترحالالشروط المرجعية 

  )عمالمن جدول ا6 9البند (
  

الھياكل التشريعية في استعرضت اللجنة، في إطار ھذا البند، الشروط المرجعية �عداد دراسة مواءمة   - 55
 الھياكل مواءمة بشأن العمل مجموعةالتي أُدخلت عليھا التعدي=ت المقترحة  ،قطاع النقل في المنطقة العربية

 ضمن عّمانالذي عقد في  الثالث اجتماعھا في ، وذلكا�سكوا منطقة في النقل قطاع في والتشريعات المؤسسية

 الشروط اللجنة قرتوأ ). 2013أكتوبر /تشرين ا6ول 10-9عّمان، ( النقل للجنة عشرة الرابعة الدورة أعمال
 ميدانية زياراتقيام ا�ستشاري بالوظيفة المتمثلة في  إلغاءفي يتمثل عليھا  تعديل دخالإثة بعد المحدّ  المرجعية

ضمن المدة القصيرة  الزياراتھذه  تنفيذ صعوبةالتي قد تنتج من  مشروع، وذلك تجّنباً لعرقلة الالعربية للدول
  .المحددة بستة أشھرونسبياً للدراسة 

  
  النقل مجال في 2017-2016 السنتين لفترة المقترح العمل برنامج  -زاي

  )عمالا6 جدول من 10البند (
  

المعروض عليھا  النقل، مجال في 2017-2016استعرضت اللجنة برنامج عمل ا�سكوا لفترة السنتين   - 56
المعني بالتنمية والتكامل  3لبرنامج الفرعي ا إطاروذلك في  ،E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/7في الوثيقة 
  .التنمية ا�قتصادية والعولمة في ا�سكوا شعبة هتتولى تنفيذ الذيا�قتصادي 

  
  السادسة عشرة للجنة النقل ةموعد ومكان انعقاد الدور  -حاء

  )عمالمن جدول ا6 11البند (
  

من تشرين ا6ول سبوع ا6في السادسة عشرة للجنة عقد الدورة لMسكوا التنفيذية  ا6مانةاقترح ممثل   - 57
وزراء العرب المجلس اجتماع  ه من المتوقّع عقدنلفتوا إلى أن يبعض المشاركغير أّن  . 2015نوفمبر /الثاني
لى إنوفمبر /تشرين الثاني 21جتماع منظمة الناقلين العرب من ، واكتوبرأ/ولا6من تشرين ا6خير سبوع ا6في 

السادسة عشرة للجنة الدورة تم ا�تفاق على تحديد موعد انعقاد  ،عليه وبناءً  . 2015ديسمبر /ولكانون ا6 3
يومي  ا�سكوا وتقترح.  معھا يتعارض و� المذكورة ا�جتماعات مع بالتزامن يتم بحيث ،النقل في وقت �حق

 التجارة للجنة اشرةمباشرة بعد الدورة الع القاھرة،في  وذلك الدورة، لعقد 2015أكتوبر /ا6ول تشرين 17و 16
  . 2015أكتوبر /ا6ول تشرين 15و 14 يومي القاھرة في أيضاً المزمع عقدھا 

  
  ما يستجد من أعمال  -طاء

  )ا6عمال جدول من 12 البند(
  

   .مواضيع تحت ھذا البندأي لم يتم طرح   - 58
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  ة عشرةخامسدورتھا التوصيات لجنة النقل في اعتماد   -ثالثاً 
  )ا6عمال جدول من 13 البند(

  
دخال إبعد  ،توصياتال 2015يناير /كانون الثاني 28اعتمدت لجنة النقل في جلستھا الختامية المنعقدة في   - 59

  .  كافة التعدي=ت المقترحة عليھا
  

  الدورة تنظيم  -رابعاً 
  

  انعقادھا وتاريخ الدورة مكان  -ألف
  

 والنقل التجھيز لوزارة التابع والندوات ا�ستقبال مركزلجنة النقل دورتھا الخامسة عشرة في  عقدت  - 60

 أعمال وتوّزعت . 2015يناير /كانون الثاني 28و 27المغرب، يومي  ،الرباطوذلك في  المغربية، واللوجستيك
  .جلسات خمسالدورة على 

  
  افتتاح  -باء

  
 ،ليبيا السيد عصام جمعة التموني، وكيل وزارة المواص=ت لشؤون الطرق والنقل البريممثل ألقى   - 61

جھود القيمة التي أثنى فيھا على الشكر ة النقل، كلم رئيس مكتب الدورة الرابعة عشرة للجنةل ممث�ً وصفه ب
قضايا النقل في بھدف معالجة عضاء الحثيثة مع البلدان ا6 تھامتابعلتنظيم اجتماعات اللجنة سنوياً، ولتبذلھا 
 ،أكد أن ليبيا بقيت على تواصل مستمر مع ا�سكوا طوال فترة رئاستھا للدورة الرابعة عشرة للجنةو . المنطقة

ومواكبة التطورات الحاصلة في  ،جل متابعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الدورةأمن 
 . الظروف الصعبة والتحديات التي تواجھھا المنطقةمن رغم بال ، وذلكعضاءقطاع النقل في كل من البلدان ا6

 . وتمنى ممثل ليبيا للمغرب رئاسة موفقة للدورة الخامسة عشرة للجنة النقل

  
فرحب  ،، كلمة ا�سكواالتكامل والتنمية ا�قتصاديةشعبة لقى السيد محمد مختار الحسن، مدير أو  - 62

معالي وزير التجھيز والنقل واللوجستيك في المملكة المغربية �ستضافته لى شكر إبالمشاركين وتوجه بال
وأعاد التأكيد على دور ا�سكوا في تعزيز التعاون في  . الكريمة 6عمال الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل

  .النقل المتكاملمن خ=ل متابعة تنفيذ مكونات ، وذلك المنطقة العربيةفي مجال النقل 
  

أساسي كعامل  لوجستيات التجارة في المنطقة العربيةعلى أھمية معالجة موضوع السيد الحسن كز رو  - 63
مثلة في انخفاض المت ،لمنطقةلالمزايا النسبية  أنّ إلى الدراسات ويشير عدد متزايد من  . كفاءة النقلفي مؤثر 

مع ما لذلك من ، لتخليص الجمركيعدة، منھا تكاليف انتيجة عوامل قيمتھا تخسر من باتت  ،ف النقليلاكت
ذا ا6مر يسلط الضوء ھو . للتطّور ا�قتصادات الوطنيةقابلية تاثيرات سلبية على تنافسية المنتجات العربية و

لى المتحّدث كذلك إتطرق و . كفاءة اللوجستيات والمنافذ الحدودية والتمويلوالع=قة بين فعالية نظم النقل على 
والدور المحتمل  ،كآثار النزاعات على حركة النقل ،للمنطقة بالنسبة ا6ھمية ذات ةالمستجد المواضيعأھم 

 . لمعالجتھا بفعاليةھذه التأثيرات واقتراح السياسات والتدابير المناسبة وافية عن دراسة إعداد لMسكوا في 
نجحت في التي  ھاإجراءاتو ھاوسياسات ھااستراتيجياتعرض الفرصة متاحة للدول الراغبة في  أنّ وأضاف 

  .غرضال لھذا مخصصة نقاشخ=ل حلقة وذلك  ،تعزيز النقل وتسھيل لوجستيات التجارة على الصعيد المحلي
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على  ھمحثو، لھم كل النجاحوتمنى  ،وشكر السيد الحسن المجتمعين على مشاركتھم في أعمال ا�جتماع  - 64
كما دعاھم .  حول مستوى تنفيذ الخطط المختلفة البيانات ال=زمةللحصول على سكوا �ا معواصل تالتكثيف 

ن تم ا�تفاق على ياللت ،مة التشريعات ومتابعة تنفيذ اتفاق الطرق الدوليةءي لجنتي موان لھم فتسمية ممثليإلى 
  .سكوا على خدمة قضايا النقل في المنطقة�تعزيز قدرة الا متشكيلھ

  
التجھيز والنقل واللوجستيك في المملكة  ةراالوزير المنتدب لدى وز ،وألقى السيد نجيب بوليف  - 65

فرحب  . كلمة المغرب بصفتھا الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل ،المغربية
م ا�نضماإلى و ،المشاركة الفاعلة في كل ا6نشطة المتعلقة بالنقلإلى المغرب تطلّع مؤكداً على  ،بالمشاركين

ن الجھود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلھا ا�سكوا في تنظيم كما ثمّ  . سكواالدولية في إطار ا� ا�تفاقياتالى 
 اً موجز عرضاً  وقّدم.  ا6عضاء في مختلف مجا�ت النقل البلدانبين فيما التعاون متين وت ،أعمال لجنة النقل

 لمشاريع بوليف السيد وتطرق.  ا�قليمي التكامل تعزيز إلى الھادفة6ھم ا�نجازات الوطنية في قطاع النقل 
كالطريق المتوسطي الذي يربط المدن الواقعة على البحر  ا�طار، ھذا في المغرب بدأھا التي التحتية البنى

على خط القطار السريع الذي يربط  العملوقد بدأ .  من السعدية الى طنجة ببعض، بعضھاالمتوسط  بيضا6
بشكل  للموانئ ةا�ستيعابيزيادة الطاقة في  المغرب نجح فقد البحري، النقلمجال  في أما.  بالدار البيضاء طنجة

المغرب أن أضاف و . كمحور للتجارة مع الخارج همما ساھم في تعزيز دور ،كبير خ=ل السنوات الماضية
لتحسينات والتطورات التي اعرض ، ثم 2006في عام  مع ا�تحاد ا6وروبي اتفاقية ا6جواء المفتوحة إلى انضم
 اً دلى أن جدول أعمال الدورة يضم عدإفي الختام، أشار و  .المغرب في مجال تسھيل لوجستيات التجارةنفذھا 

  . النتائج المرجوة تحققأن آم=ً  ،وتمنى النجاح والتوفيق 6عمال الدورة ،من المواضيع الھامة
  

  الحضور  -جيم
  

 ا6ردنية المملكة ھي ، ا�سكوا في ا6عضاءدول ال منة دولة عشر يتثنا عن ممثلون الدورة في شارك  - 66
 فلسطين،و ،مانسلطنة عُ و السودان، جمھوريةو ،التونسية الجمھوريةومارات العربية المتحدة، وا� الھاشمية،

 والمملكة العربية ،المغربية المملكةو العربية، مصر جمھوريةو، ليبياو اللبنانية، الجمھوريةو قطر، دولةو
مم المتحدة لخدمات عن جامعة الدول العربية ومكتب ا6 ممثلون مراقب، بصفة الدورة، وحضر. السعودية

 العربيةعدد من ا�تحادات  عن نيممثل، با�ضافة عن كتب اللجنة ا�قتصادية 6فريقيا في المغربومالمشاريع 
   .ا�تحاد الدولي للنقل الطرقيعن و ،النقل مجال في الناشطة

  
  المكتب أعضاء انتخاب  -دال

  
تتولى : "من النظام الداخلي للجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا على ما يلي 18تنص المادة   - 67

في ا6مم  الدول ا6عضاء رئاسة الھيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب ا6بجدي باللغة العربية، المعمول به
لھا  المغربية المملكةدولة المقر واستضافة  خارج النقلللجنة  عشرة الخامسةضوء انعقاد الدورة  فيو. المتحدة

 عشرة الخامسةرئاسة الدورة  المغربية المملكة توعم=ً بالتقليد المتبع في ھذا الشأن، تول الرباط، مدينةفي 
 انعقاد تاريخ وحتى 2013أكتوبر /تشرين ا6ول 9من  عشرة الرابعة رئاسة الدورة ليبيا تولت أن بعد النقل للجنة

وتنتخب اللجنة من بين أعضائھا نائبين للرئيس  .2015يناير /الثاني كانون 27الدورة الخامسة عشرة في 
 ،دور طبقاً للترتيب ا6بجديتعود الرئاسة إلى الدولة التي كان عليھا ال عشرة السادسةوفي الدورة . ومقرراً 

  .العربية مصر جمھوريةوھي في ھذه الحالة 
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 ،عصام جمعة التموني السيد من كل تولى النقل، للجنة السابقة الدورات في اتبع الذي با�جراء وعم=ً   - 68
 ،فيصل الزبن والسيد الرئيس، نائب منصبي العربية، مصر جمھورية ممثل ،محمد متولي والسيد ،ليبيا ممثل
  .  المقرر منصب السعودية، العربية المملكة ممثل

  
 ،السعودية العربية المملكة ممثل ،فيصل الزبن السيد المقرر برئاسة الصياغة لجنة تشكيل وتم  - 69
 وجمھورية الھاشمية، ا6ردنية والمملكة ،العراق جمھورية من كل وممثلي لMسكوا التنفيذية ا6مانة عضويةبو

  .العربية مصر
  

  ا5عمال وتنظيم ا5عمال جدول  -ھاء
  

 الوثيقة في الواردة بالصيغة عشرةخامسة ال دورتھا أعمال جدول ا6ولى الجلسة في النقل لجنة أقرت  - 70
E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/L.1  

  
  .افتتاح أعمال الدورة  -1  

  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -2  

  
  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول ا6عمال  -3  

  
  :النقل منذ الدورة الرابعة عشرة للجنة النقلالتقدم المحرز في مجال   -4  

  
  ؛الرابعة عشرة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا  )أ(    
  .تنفيذ ا6نشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل ا�سكوا  )ب(    

  
  :نات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيالتقدم المحرز في تنفيذ مكو\   -5  

  
  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي؛  )أ(    
  .اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )ب(    

  
تعزيز النقل ولوجستيات التجارة في المنطقة العربية من أجل ربط أفضل بس=سل القيمة ا�قليمية   - 6  

  :والعالمية
  

  البري؛ الربطمخطط   )أ(    
  وتكاليف التجارة؛ كفاءة اللوجستيات  )ب(    
  منھجية تطوير مؤشر لتقييم كفاءة البنى التحتية؛  )ج(    
  ؛التجارة ال=ورقية تنفيذالمسح العالمي حول تسھيل التجارة و  )د(    
  ؛التحديات وخيارات السياسة العامة: في المنطقة العربية لوجستيات التجارة  )ھ(    
  .من أجل نمو الصادرات في تونس تحسين النقل واللوجستيات  )و(    

  
  .تعزيز كفاءة النقل واللوجستياتحلقة نقاش حول تجارب البلدان العربية في   -7  
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  .تأثير النزاعات على حركة النقل والتجارة في المنطقة العربية  -8  
  

الشروط المرجعية : مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في المنطقة العربية  -9  
  .لتشريعات في قطاع النقلالدراسة تقييم  ةمقترحال

  
  .في مجال النقل 2017- 2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -10  

  
  .موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة النقل  -11  

  
  .ما يستجد من أعمال  -12  

  
  .الخامسة عشرةدورتھا في اعتماد توصيات لجنة النقل   -13  

  
  الوثائق  - واو

  
   دورتھا في النقل لجنة على عرضت التي الوثائق قائمة التقرير لھذا نيالثا المرفق في ترد  - 71

  .ةعشرالخامسة 
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  لمرفق ا�ولا
  

  المشاركين ةقائم
  

  البلدان ا�عضاء في ا�سكوا  -لفأ
 

  المملكة ا�ردنية الھاشمية
  

  المھندسة إيفون سھاونة
  الطرق/المساحة وا�س�ك ةمدير

  وزارة ا�شغال العامة وا�سكان
  

  ار المھندسة ھالة عر
  والتخطيط ا+ستراتيجي قسم سياسات النقل ةرئيس
  تخطيط وتطوير النقل  يةمدير

  وزارة النقل
  

   السيدة سوسن شابسوغ
  مديرية تخطيط وتطوير النقل 

  قسم سياسات النقل والتخطيط ا+ستراتيجي
  وزارة النقل

  
  السيد محمد علي القريوتي
  مدير وحدة النقل السككي

  تنظيم النقل البريھيئة 
  

  ا�مارات العربية المتحدةدولة 
  

  السيد غيث حسن الزعابي
  مدير عام ا�دارة العامة للتنسيق المروري

  وزارة الداخلية
  ا�دارة العامة للتنسيق المروري

  
  أحمد ا�ميري ىالسيد يحي

  ا+تحاد للقطاراتشركة 
  

  السيد ناصر ماجد القاسمي
  الخدماتالمدير التنفيذي لقطاع 

  الھيئة ا+تحادية المساندة للمواص�ت البرية والبحرية
  

  مرير محمد الشاأنو ةالسيد
  إدارة تخطيط المشاريع ةمدير

  وزارة ا�شغال العامة
  

  السيد نوح صالح الحمادي
  مدير إدارة الشؤون التجارية با�نابة

  شركة ا+تحاد للقطارات

  الجمھورية التونسية
  

  السيد سمير عبيد
  المدير العام ل>ستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية

  وزارة النقل
  

  محجوبقعيدة  السيد وسام
  للوجستية والنقل متعدد الوسائط امدير عام 

  وزارة النقل
  

  السيد إبراھيم قفصي
  والمرافئمدير مكتب التجارة البحرية 

  وزارة النقل
  

  السيدة روضة بن منصور
  مكلفة بالشؤون ا+قتصادية

  الرباطفي سفارة الجمھورية التونسية 
  

  جمھورية السودان
  

  السيد إبراھيم فضل عبد @ 
  الحديد كمدير عام ھيئة سك

  وزارة النقل
  

  السيد النذير موسى محمد
  وزارة النقل

  
  السيد اسحق اسماعيل آدم

  وزارة النقل
  

  حمد محكرآدم السيد 
  النھريشركة النيل للنقل 

  وزارة النقل
  

  ُعمانسلطنة 
  

  سالم بن محمد النعيمي  السيدسعادة 
  وكيل وزارة النقل وا+تصا+ت للنقل

  
  سالم بن سعيد العامري السيد

  المدير العام المساعد للصيانة والنقل البري
  وزارة النقل وا+تصا+ت
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  فلسطين
  

  ياسين عّمار السيد 
  وكيل الوزارة 

  وزارة النقل والمواص�ت
  

  دولة قطر
  

  السيد حمد علي المري
  باحث مواص�ت

  وزارة المواص�ت
  

  السيد راشد طالب المري
  المكلف بمھام النقل البري

  
  الملك علي المھندس عبد الرحمن
  مدير مشروع تنفيذي
  لةيقطاع المسافات الطو
  سكك الحديد القطرية

  شركة الريل
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  سعادة السيد ماھر خير
  القائم با�عمال

  
  ليبيا

  
  السيد عصام جمعة التموني

  البري وكيل وزارة المواص�ت لشؤون الطرق والنقل
  وزارة المواص�ت 

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيد محمد متوليالمھندس 

  الرئيس التنفيذي للجھاز
  الكبرىجھاز تنظيم النقل بالقاھرة 

  
  المملكة المغربية

  
  ناالسيد عياد الحسّ 

  رئيس قسم التخطيط  
  

  السيد محمد بن جلون
  رئيس قسم التعاون

  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك
  

  ة مقدادنجاالسيدة 
  مكلفة بمھمة

  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك
  

  السيد بو زيدي عبد الصمد
  إدارة الجمارك

  
  السيد اسماعيل فرحات

  رئيس مصلحة المساطر والمناھج
  قسم التبسيط وا+ستمارات

  والضرائب غير المباشرة إدارة الجمارك
  

  يحالسيد جعفر صلو
  رئيس مصلحة التخطيط والدراسات ا+ستراتيجية 

  الوكالة المغربية لتنمية ا�نشطة اللوجستيكية
  

  السيد ج�ل جعكوب
  مكلف بالع�قات مع المنظمات الدولية ذات الطابع التجاري

  الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية
  

  السيدة لطيفة أبراق
  مكلفة بمصلحة بمديرية الطرق 

  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك
  

  السيد إبراھيم ولد الرشيد
  المكلف بالدراسات لدى رئيس الحكومة

  وزارة الشؤون العامة والحكامة
  

  السيد ھشام اديوري
  والتوثيق والنظم المعلوماتية الدراساترئيس قسم 

  اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
  

  يكالسيد محمد مرزا
  رئيس قسم النقل

  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك
  

  السيدة بھيتة بوستا
  رئيسة قسم النقل الطرقي

  
  السيد محمد المطوع

  مديرية النقل عبر الطرق والس�مة الطرقية
  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك

  
  الدين شھيدي عزالسيد 

  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك
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  )تابع( المملكة المغربية
  

  السيدة بثينة بن موسى
  مستشارة

  وزارة الخارجية
  

  السيد إدريس برييى
  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك

  
  الضوالسيدة مريم 

  وزارة الخارجية
  

  رعالسيدة سناء لز
  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك

  
  نجي خالدوالسيد م

  المديرية العامة للطيران المدني
  والنقل واللوجستيكوزارة التجھيز 

  
  السيد المنياني محمد

  الم�حة التجارية  يةمدير
  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك

  
  السيدة سناء العمراني

رئيس قسم التمويل والتخطيط بمديرية الموانىء والملك 
  العمومي البحري

  وزارة التجھيز والنقل واللوجستيك
  
  
  

  رة كريمةالسيدة مس
  لدى السيد الوزير بالديوان المنتدبة لدى مستشارة

  واللوجستيك وزارة التجھيز والنقل
  

  السيد ج�ل بنحيون
  الوطني الوحيد للتجارة الخارجيةالشباك 

  
  السيد محمد إلياس الصمار

  مديرية التواصل والدراسات ا+ستراتيجية
  المكتب الوطني للسكك الحديدية

  
  السيد سعيد الشنضيد

  ا+ستراتيجية والتواصل مدير 
  المكتب الوطني للسكك الحديدية

  
  السيد سعيد حساني

  مدير قطاع التنمية بالوكالة الوطنية للموانىء
  

  المملكة العربية السعودية
  

  فيصل بن علي الزبن السيد
  وزارة للتخطيط والمتابعةالوكيل 

  وزارة النقل
  

  السيد عبد العزيز بن محمد السديس
  التعاون الثنائي إدارة مدير

  
  طارق بن مصطفى قستيالسيد 

  مدير ھندسة المرور والس�مة
  وزارة النقل

  
  العامة ل�مم المتحدة ا�مانة  - باء

  
  اللجنة اقتصادية �فريقيا

  
  إباغوندي. ك. السيد أوشوزياس أ

(Ochozias A. K. Gbagundi)  

  ؤول في الشؤون ا+قتصاديةسم
  مكتب اللجنة ا+قتصادية �فريقيا

  المغرب

  السيد نسيم علمان
  مسؤول أعلى في الشؤون ا+قتصادية

  رئيس مركز البيانات
  مكتب شمال أفريقيا

  

  المنظمات ا�قليمية -جيم
  

  الدول العربيةجامعة 

 ضاھر حسين يناد الدكتورة
  وزير مفوض

  مدير إدارة النقل والسياحة
  القطاع ا+قتصادي

  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  عبد العزيز ص�ح الدين بسيوني السيد
العامة لجامعة الدول  ا�مانةومستشار لدى  خبير النقل
  العربية
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 ا�مم المتحدة لخدمات البرامجمكتب 
 

 السيد ستيفن كروسكي 
(Steven Crosskey) 

  مھندس أقدم
 فريق البنى التحتية المستدامة 

 الدنمارك
 

  السيدة منى البنى
  البنى التحتية ا�قليمية 

Lead  

  مكتب آسيا، أوروبا والشرق ا�وسط
  عمان، ا�ردن

 
 السيد نيك�س غاريمو 
(Nicklas Garemo) 

  شريك أقدم ومدير 
  العربية المتحدةأبو ظبي، ا�مارات 

  
  الھيئة العربية للطيران المدني

  
  عناني محمد عبد الرحمن السيد عبد @

  خبير في النقل الجوي
  الرباط، المملكة المغربية

  
 

  شركة النيل للنقل النھري
  

  السيد ص�ح الدين إدريس علي
  المدير العام 

  
  السيد آدم محكر حمد حولي

  والبحوثمساعد المدير العام للتخطيط 
  

  السيد جمال الدين عوض رابح
  المراقب المالي

  
  ا+تحاد الدولي للنقل الطرقي

  
  رازان داغستاني 

  مدير اكاديمية نقل الركاب 
  البعثة الدائمة ل�تحاد الدولي للنقل الى الشرق ا+وسط

  تركيا - اسطنبول 
  

  البنك ا�س�مي للتنمية
  

  أعمر تأيالسيد المصطفى 
  منظمة التجارة العالميةخبير أول شؤون 

  إدارة التعاون
  جدة، المملكة العربية السعودية
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  البند  العنوان

  مذكرة توضيحية
Information note 

  E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/INF.1 

  جدول ا�عمال المؤقت والشروح
Provisional agenda and annotations  

3  E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/L.1 

  تنظيم ا�عمال
Organization of work  

3 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/L.2 

 التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة الرابعة عشرة 

  للجنة النقل

4  E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا   

  الرابعة عشرة

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3(Part I)  )أ( 4

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/3(Part II)  )ب( 4  تنفيذ ا�نشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل ا�سكوا  

 نات نظام النقل المتكامل في تنفيذ مكوّ في المحرز التقدم 

  المشرق العربي

5 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/4 

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/4(Part I)  )أ( 5  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/4(Part II)  )ب( 5  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  

 من أجل ربطالعربية تعزيز النقل ولوجستيات التجارة في المنطقة 

  أفضل بس�سل القيمة ا�قليمية والعالمية

6 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/5 

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/5(Part I)  )ب( 6  كفاءة اللوجستيات وتكاليف التجارة  

نبذة عن المسح العالمي حول تسھيل التجارة وتنفيذ التجارة  
  ال�ورقية

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/CRP.1  )د( 6

التحديات وخيارات : في المنطقة العربية لوجستيات التجارة 
 السياسة العامة

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/5(Part II) )ھ( 6

 تحسين النقل واللوجستيات من أجل نمو الصادرات  

 )باللغة ا�نكليزية فقط(في تونس 

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/CRP.2 )و( 6

 E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/CRP.3 8 تأثيرالنزاعات على حركة النقل والتجارة في المنطقة العربية

مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في 
الشروط المرجعية المقترحة لدراسة تقييم : المنطقة العربية

  التشريعات في قطاع النقل

9  E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/6 

في مجال  2017- 2016لفترة السنتين  المقترح العملبرنامج 
 النقل

Proposed programme of work for the biennium  

2016-2017 In the field of transport 

10  E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/7 

 


