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  2011-2010برنامج العمل لفترة السنتين 
  في مجال النقل

  

  موجـز
  

لفترة ) اإلسكوا(تتضمن هذه الوثيقة برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
  بالصيغة التي أقرتها لجنة النقل في دورتها العاشرة  النقلفي مجال  2011- 2010السنتين 

أضافت األمانة التنفيذية إليها مواعيد محددة بالشهور وقد .  )2009أبريل /نيسان 2 -مارس /ذارآ 31(
وتندرج األنشطة التي تنفذها اإلسكوا في مجال النقل لفترة السنتين .  لتنفيذ بعض األنشطة المقررة

االستراتيجي  المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي من اإلطار 3ضمن البرنامج الفرعي  2010-2011
  .  للفترة المذكورة

  
 3البرنامج الفرعي إطار وتُعرض هذه الوثيقة على لجنة النقل من أجل استعراض أنشطة النقل في   

  .ومواعيد تنفيذها
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  مقدمـة
  
تيجي لفترة ، من اإلطار االسترايقتصادوالتكامل اال بالتنميةالمعني  ،3البرنامج الفرعي  يتضمن  -1

، التحليل االقتصادي وتمويل التنمية والنقل والتجارةمجاالت  أنشطة اإلسكوا في 2011-2010السنتين 
تتضمن هذه الوثيقة برنامج العمل لفترة وفي حين   .االقتصادية والعولمةوتضطلع بتنفيذه شعبة التنمية 

من بالنقل ، يرد ما يتعلق 3فرعي ت التي يشملها البرنامج المجاالجميع الفي  2011-2010السنتين 
  .  واالستراتيجية والنواتج مظهراً بالخط العريض اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز
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 التنمية والتكامل االقتصادي -3البرنامج الفرعي 
  

  2011-2010 التوجه العام للبرنامج لفترة السنتين  -ألف
  
  وقد أعد هذا الجزء من .  والعولمة االقتصاديةالتنمية  شعبة تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي  -2

من اإلطار االستراتيجي لفترة  18من البرنامج  3إلى البرنامج الفرعي  باالستنادبرنامج العمل 
  . 2011- 2010السنتين

  
تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة لتخفيف حدة الفقر من خالل التكامل  إلىهذا البرنامج  هدفيو  -3
 .قليمي في عالم سائر نحو العولمةاإل
  

 اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء
  

 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

معرفة أصحاب المصلحة في المنطقة زيادة   )أ(
بالقضايا التي يجب مراعاتها في وضع وتنفيذ 
سياسات واستراتيجيات في االقتصاد الكلي مؤاتية 

تصادي المستدام، ولتوليد فرص لتحقيق النمو االق
العمل، والقضاء على الفقر، وفقاً لألهداف اإلنمائية 

 لأللفية

ازدياد عدد أصحاب المصلحة في المنطقة الذين )1) (أ(
يصرحون بأنهم استفادوا مما تقدمه اإلسكوا من 
خدمات ومنتجات تحليلية في مجال سياسات االقتصاد 

 الكلي واستراتيجيات التنمية

ازدياد عدد الطلبات الواردة للحصول على المساعدة )2( 
الفنية، بما في ذلك الخدمات االستشارية لتعزيز وتنفيذ 
سياسة االقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية على 

 أساس العمل التحليلي لإلسكوا

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على صياغة   )ب(
بها توافق  أو تنفيذ السياسات والتدابير التي أوصى/و

آراء مونتيري، في ضوء نتائج مؤتمر المتابعة الدولي 
لتمويل التنمية المقرر عقده في الدوحة في عام 

2008 

أو التدابير التي تعتمدها /ازدياد عدد السياسات و)ب(
البلدان األعضاء، بمساعدة اإلسكوا، تنفيذاً لتوافق 
ي آراء مونتيري، في ضوء نتائج مؤتمر المتابعة الدول

  لتمويل التنمية

 

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ نظام   )ج(
النقل المتكامل في المشرق العربي وتدابير أخرى 
تدعو إليها اإلسكوا بهدف تحسين روابط النقل 
اإلقليمية والدولية، مع إعطاء االعتبار الالزم 

 للقضايا البيئية

لسياسة العامة ازدياد عدد التدابير واإلجراءات في ا)1) (ج(
التي تعتمدها البلدان األعضاء، بمساعدة اإلسكوا، 
لتنفيذ اتفاقات نظام النقل المتكامل في المشرق 
العربي وإنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل 

 والتجارة

ازدياد عدد التدابير التي اتخذتها البلدان األعضاء، )2( 
بمساعدة اإلسكوا، من أجل السالمة على الطرق 

 اعتماد نظم النقل المستدامة والسليمة بيئياًو
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 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على التفاوض   )د(
بشأن اتفاقات التجارة دون اإلقليمية واإلقليمية 
والمتعددة األطراف الهادفة إلى زيادة التجارة البينية 

 والدولية، وعلى تنفيذ هذه االتفاقات

لحصول على المساعدة ازدياد عدد الطلبات الواردة ل )1) (د(
الفنية، بما في ذلك الخدمات االستشارية، للمشاركة 
في مبادرة النافذة الواحدة استناداً إلى العمل التحليلي 

 لإلسكوا

ازدياد عدد حاالت انضمام البلدان األعضاء إلى  )2(     
أو تنفيذها، /اتفاقات تجارية والتفاوض بشأنها و

 البلدان األعضاء بناء على طلببمساعدة اإلسكوا 
  

  االستراتيجية  -جيم
  
تواجه المنطقة ككل مشاكل اقتصادية مشتركة منها ارتفاع معدالت التضخم، وارتفاع معدالت   -4

البطالة، وضعف تطور القطاعات المالية، وافتقار نظم النقل إلى شروط الكفاءة واألمان مما يسهم في 
ال المشاركة في النظام التجاري المتعدد األطراف والتجارة وعالوة على ذلك، ال تز.  االحترار العالمي

ويمكن لعدم االستقرار السياسي أن يحبط تطلّعات .  األقاليمية والبينية العربية دون مستوى القدرات المتوفرة
  .المنطقة إلى االزدهار االقتصادي المستدام

  
  : كز البرنامج الفرعي على ما يليولتحقيق اإلنجازات المتوقعة على صعيد االقتصاد الكلي، ير  -5
  

إجراء تقييم متواصل ألداء المنطقة في مجال االقتصاد الكلي للعمل في الوقت المناسب على   )أ(  
تحديد وتحليل قضايا سياسة االقتصاد الكلي الشاملة لكل فئات المجتمع، ومنها تنويع اإلنتاج وتطوير االقتصاد 

  القائم على المعرفة؛ 
  

السياسة االقتصادية واستخدام نماذج التنبؤ وغيرها من األساليب الكمية لصياغة صياغة   )ب(  
سياسات واستراتيجيات مبنية على األدلة بغية التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من األهداف 

  .المتفق عليها دولياً
  
ضاء في تحليل وتقييم التطورات المالية على كما يقدم هذا البرنامج الفرعي المساعدة إلى البلدان األع  -6

ويجري التركيز في هذا .  الصعيدين العالمي واإلقليمي، بهدف اقتراح استراتيجيات إقليمية وحلول منسقة
المجال على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية وصناديق التنمية بهدف تعزيز تنفيذ توافق آراء 

ويضطلع .  2008لمتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي سيعقد في الدوحة في عام مونتيري ونتائج مؤتمر ا
البرنامج الفرعي كذلك بدراسات معيارية وتحليلية حول دور االستثمار األجنبي المباشر داخل المنطقة وتدفقه 

جراءات مناسبة واستناداً إلى هذه الدراسات، يجري اقتراح إ.  إليها وتقييم العقبات التي تعوق دون تدفقه
  .لزيادة االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة

  
ويستمر العمل في تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، بما في ذلك تنفيذ ورصد   -7

االتفاقات والمعاهدات الدولية بشأن النقل بواسطة الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري وآليات تسهيل 
وسيعمل البرنامج الفرعي بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول .  والتوصيات ذات الصلةالنقل والتجارة 
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العربية على وضع وتنفيذ اتفاق إقليمي للنقل المتعدد الوسائط للمنطقة العربية في انتظار االنتهاء من إعداد 
مشروع اتفاقية (مشروع االتفاقية حول عقود النقل الدولي للبضائع بواسطة البحر بشكل كامل أو جزئي 

  .)لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  
ويستمر العمل في إطار هذا البرنامج الفرعي أيضاً على تعزيز التجارة األقاليمية والبينية، وذلك   -8

عمالً باالتفاقيات االقتصادية اإلقليمية ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع التركيز خصوصاً على 
لتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وإزالة الحواجز غير التعريفية واعتماد تدابير لتسهيل التجارة، ال سيما من ا

خالل تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومبادرة النافذة الواحدة التي تهدف إلى تبسيط تدفق 
ميع األطراف المعنية بالتجارة عبر المعلومات وتيسيره بين التجار والحكومات بما يعود بالفائدة على ج

وستشجع اإلسكوا اعتماد نهج أكثر اتساقاً يمكن أن يفضي إلى تنفيذ منسق لمبادرة المعونة .  الحدود
  .لصالح التجارة

  
وتُستخدم النتائج التحليلية للبرنامج الفرعي لتعزيز الوعي الفني والقدرات وإقامة الشبكات حول   -9

ت المتصلة بقضايا تنمية االقتصاد الكلي، وتمويل التنمية، وتعزيز التجارة وتسهيل السياسات واالستراتيجيا
وستحقق تلك األهداف من خالل عقد اجتماعات لفرق الخبراء، وورشات العمل، .  النقل في المنطقة

عل وسيجري العمل على زيادة التفا.  والدورات التدريبية والخدمات االستشارية في مجال السياسة العامة
مع أصحاب المصلحة العالميين واإلقليميين والهيئات الحكومية، ومنها جامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، والهيئات غير الحكومية، وذلك بهدف تعزيز التعاون اإلقليمي في المجاالت 

  .المذكورة
  

  العوامل الخارجية  -دال
  

استعداد ) أ: (رعي اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التاليةينتظر أن يحقق البرنامج الف  -10
عدم حدوث نقص ) ب(البلدان األعضاء لزيادة التعاون والتكامل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ 

عدم وقوع مزيد من التدهور في الوضع السياسي في المنطقة؛ ) ج(؛ من خارج الميزانيةكبير في التمويل 
  .إحصاءات اقتصادية موثوقة وحديثة وتشمل قطاع النقل توفر) د(
  

  النواتج  -هاء
  

حيث ترد النواتج ( النواتج التالية 2011-2010في فترة السنتين  3 يتوقع أن يحقق البرنامج الفرعي  - 11
  :)المتعلقة بالنقل مظهرة بالخط العريض

  
  لخبراءتقديم الخدمات إلى االجتماعات الحكومية واجتماعات ا  )أ(  

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )1(    

  
تقرير لجنة النقل عن دورتها الحادية عشرة  :وثائق الهيئات التشريعية  -أ      

  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010أبريل /نيسان(
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   ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010(تقرير اللجنة الفنية للتجارة والتمويل   - ب      
ر عن التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية تقري  - ج      

  ؛ )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(
  

اإلنجاز [، )2010(تقرير عن خيارات السياسة العامة في قضايا االقتصاد الكلي   -د      
  )]. أ(المتوقع 

  
  ةاللجنة الفنية للتجارة الخارجية والعولمة االقتصادي  )2(    

  
تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات األربعة للدورة السابعة للجنة الفنية للتجارة   - أ      

  ؛)]د(و) ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(والتمويل 
  

األول حول .  تقريران للجنة الفنية للتجارة والتمويل: وثائق الهيئات التشريعية  - ب      
ي حول مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التطورات التجارية اإلقليمية والدولية، والثان

  )].د(و) ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(التنمية 
  

  لجنة النقل  )3(    
  

تقديم الخدمات الفنية الثني عشر اجتماعاً لدورتي لجنة النقل الحادية عشرة   -أ      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [ )2011مارس /آذار(والثانية عشرة )  2010مارس /آذار(

  
تقرير عن تنفيـذ  : خمسة تقارير إلى لجنة النقل تقديم: وثائق الهيئات التشريعية  -ب      

، وتقرير عن تنفيذ )2010فبراير /شباط(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي 
، وتقرير )2010فبراير /شباط(اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي 

ن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق عن متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأ
، وتقرير عن متابعة تنفيذ خطط العمل بشأن سـالمة  )2011فبراير /شباط(العربي 

، وتقرير عن اللجان )2011فبراير /شباط(المرور على الطرق في منطقة اإلسكوا 
از اإلنج[ ،)2011فبراير /شباط( الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا

  .)]ج(المتوقع 
  

  اجتماعات فرق الخبراء المخصصة  )4(    
  

رات االقتصادية مسح التطو"وعة اإلسكوا المعنونة استعراض الخبراء لمطب  - أ      
- 2010" (واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011
  

اإلنجاز [، )2010(نمائية لأللفية في المنطقة العربية استعراض تقرير األهداف اإل  - ب      
  ؛ )]أ(المتوقع 
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التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية   - ج      

اإلنجاز [، )2010(دور تحويالت العمال في تمويل التنمية : في بلدان اإلسكوا
  ؛)]ب(المتوقع 

  
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(امل االقتصادي بين بلدان اإلسكوا تقييم التك  -د      

  
قواعد البيانات في مجال االستثمار األجنبي المباشر وتحسين اإلحصاء في هذا   - •      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(المجال في المنطقة 
  

) ب(نجاز المتوقع اإل[، )2010 نوفمبر/تشرين الثاني(تمويل البنية التحتية للنقل   -و      
  ؛)]ج(و

  
اإلنجاز المتوقع [، )2011سبتمبر /أيلول( اتسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكو  -ز      

  . )]ج(
  

  أنشطة فنية أخرى من الميزانية العادية   )ب(  
  

  مطبوعات متكررة  )1(    
  

ماعية رات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتمسح التطو  - أ      
  ؛)]ب(و) أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(لغربي آسيا 

  
  )]. أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية   - ب      

  
  مطبوعات غير متكررة  )2(    

  
عد استناداً إلى مسوح ت(اإلسكوا  أثر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على بلدان  - أ      

   ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010(ع على المؤسسات الرئيسية وتوز
  

تشرين (تمويل تنفيذ أجزاء مختارة من نظام النقل المتكامل في المشرق العربي   - ب      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010أكتوبر /األول

  
اإلنجاز [، )2011(آفاق التجارة بين بلدان الجنوب بالنسبة إلى منطقة اإلسكوا   - ج      

  ؛)]د(المتوقع 
  

تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية   -د      
  )].ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(في بلدان اإلسكوا 

  
  كتيبات وصحائف وملصقات وأدلة معلومات  )3(    
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 جارة وتمويل التنميةثالث نشرات حول األنشطة الرئيسية المتعلقة بالنقل وتسهيل الت
  .)]ج(اإلنجاز المتوقع [ ،)2011أكتوبر /تشرين األول(

  
  مواد فنية  )4(    

  
  ؛ )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(التوقعات االقتصادية اإلقليمية   - أ      

  
وثالث  2010ثالث ورقات في (سلسلة أوراق عمل حول التنمية االقتصادية   - ب      

  ؛ )]أ(ز المتوقع اإلنجا[، )2011ورقات في 
  

ديسمبر /كانون األول(تطوير وصيانة خرائط النقل على نظام المعلومات الجغرافية   - ج      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011

  
، )2011-2010(تطوير وتحديث صفحة اإلسكوا عن التنمية االقتصادية والعولمة   -د      

  ؛ )جميع اإلنجازات المتوقعة(
  

  أحداث خاصة  )5(    
  

إطالق مسح التطّورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية   - أ      
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011- 2010(واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  )].أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(إطالق تقرير األهداف اإلنمائية في المنطقة العربية   - ب      

  
  لوكاالتتنظيم االجتماعات المشتركة بين ا  )6(    

  
مساهمة اإلسكوا عن المنطقة في المطبوعة السنوية التي تصدرها إدارة الشؤون   - أ      

االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة عن األوضاع واآلفاق االقتصادية في 
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011- 2010(العالم 

  
حدة للتجارة والتنمية عن المساهمة في التقرير الذي يصدره مؤتمر األمم المت  - ب      

  ؛ )]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011- 2010(االستثمار في العالم 
  

  التعاون الفني من خارج الميزانية  )ج(  
  

  التدريب  )1(    
  

ورشة عمل عن متطلبات النافذة الواحدة إلجراءات االستيراد والتصدير في منطقة   - أ      
  ؛)]د(اإلنجاز المتوقع [، )2010(اإلسكوا 

  
ثمان ورشات تدريبية حول اتفاقات االستثمار الثنائية وتجنب االزدواج الضريبي   - ب      

اإلنجاز [، )2011- 2010(وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى خارج المنطقة 
  )].  ب(المتوقع 

  
  مشاريع ميدانية  )2(   
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  .)]ج(المتوقع  اإلنجاز[، )2011-2010(تنفيذ نظام النقل المتكامل في المشرق العربي       
 

 -----  


