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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل
   ةعشرثالثة الدورة ال
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦- ٢٤بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت) ب( ٥البند 

  
  

  للجنة النقل عشرةالثانية في مجال النقل منذ الدورة  التقدم المحرز
  

  المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكواتنفيذ األنشطة 
  

  موجـز
  

للجنة النقل  عشرةالثانية منذ الدورة ) اإلسكوا(نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
من  بالتنمية والتكامل االقتصاديالمعني  ٣موعة من األنشطة المقررة في إطار البرنامج الفرعي مج

تطوير تلك األنشطة على  وركزت.  ٢٠١٣- ٢٠١٢اإلسكوا لفترة السنتين اإلطار االستراتيجي لعمل 
لنقل والتجارة بين والتقدم في تنفيذ مكوناته الهادفة إلى تسهيل ا ،نظام النقل المتكامل في المشرق العربي

الخدمات االستشارية على ألنشطة ركزت او.  تمهيداً لتحقيق التكامل اإلقليمي فيما بينها ،بلدان المنطقة
    .وأنشطة التعاون الفني

  
اإلسكوا في مجال النقل والتقدم المحرز اضطلعت بها وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً لألنشطة التي   

وهذه الوثيقة .  لى تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيفي العمل مع البلدان األعضاء ع
واالستفادة من التجارب  ،الع على التقدم المحرز في تنفيذ تلك األنشطةطّمعروضة على لجنة النقل لال

  .المقترحات بشأن متابعة نتائجهاوالدروس المكتسبة منها، باإلضافة إلى تقديم 
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  لفترة السنتين التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا
  ٤  ٢٢-٩    ....................................................  في مجال النقل ٢٠١٣-٢٠١٢

  
  التقارير عن متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق  -ألف  
  ٤  ١١-٩    ...............................................................  العربي    
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  ةـمقدم
  
   لفترة السنتين) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يشكل برنامج عمل   -١

إلى تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق رامية في مجال النقل استمراراً لجهود اإلسكوا ال ٢٠١٣- ٢٠١٢
الذي يهدف إلى دعم تسهيل النقل والتجارة بين بلدان المنطقة، تمهيداً لتحقيق التكامل اإلقليمي ) امإتس(العربي 

  بموجب قرار اإلسكوا " إتسام"وقد قررت البلدان األعضاء متابعة تنفيذ مكونات نظام .  فيما بينها
المتكامل في المشرق  بشأن متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل ٢٠٠٦مايو /أيار ١١المؤرخ ) ٢٤- د( ٢٧٩
  .  العربي

  
المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي من  ٣تندرج األنشطة المتعلقة بالنقل ضمن البرنامج الفرعي و  -٢

للجنة االقتصادية دورة السادسة والعشرين الأقر في الذي  ٢٠١٣- ٢٠١٢إلسكوا لفترة السنتين برنامج عمل ا
ويهدف هذا البرنامج بشكل عام .  (*))٢٠١٠مايو /أيار ٢٠- ١٧يروت، ب( )اإلسكوا( واالجتماعية لغربي آسيا

تحقيق التنمية االقتصادية والتعجيل في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية عن طريق وضع سياسات مالئمة إلى 
 في مجاللالقتصاد الكلي، وتوفير التمويل الكافي ألغراض التنمية، وتعزيز التكامل اإلقليمي بما في ذلك 

المتعلق ) ب(وتندرج اإلنجازات المتوقعة في مجال النقل في إطار اإلنجاز المتوقع   .النقل وتيسير التجارة
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ اتفاقات النقل الدولي المبرمة في إطار اإلسكوا، من أجل تعزيز ب

مل في المشرق العربي، بما في ذلك األطر التكامل اإلقليمي، فضال عن العناصر األخرى لنظام النقل المتكا
  .المؤسسية، وتيسير النقل والتجارة وسالمة المرور على الطرق

  
التقارير الوطنية تفيد ، "إتسام"تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي سياق  فيو  -٣

  . ات الدولية تعمل على تنفيذهاعلى االتفاقي تدقاصبلدان التي األعضاء بأن معظم البلدان الواردة من ال
  
 ،اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربيفمعظم التقارير الواردة تشير إلى إحراز تقدم كبير في تنفيذ   -٤

بلداً من  عشرثالثة عليه حتى اآلن  قصادو ،٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين األول ١٩حيز التنفيذ في الذي دخل 
ودولة المملكة األردنية الهاشمية، : وهي حسب الترتيب األبجدي وا،األعضاء في اإلسكاألربعة عشر البلدان 

ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية ، المتحدة اإلمارات العربية
جمهورية مصر العربية، والمملكة والعراق، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، 

       .والجمهورية اليمنية ،عربية السعوديةال
  
 ٢٠٠٣أبريل /نيسان ١٤الذي تم اعتماده في  ،تفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربياوأما   -٥

ودولة اإلمارات  ،المملكة األردنية الهاشمية، هي بلدان أعضاء في اإلسكواعشرة عليه حتى اآلن  دقاوص
الجمهورية وفلسطين، ووجمهورية السودان، بحرين، والجمهورية العربية السورية، المملكة والعربية المتحدة، 

في كثير ه بدأ تنفيذقد ف، الجمهورية اليمنيةو ،، والمملكة العربية السعوديةجمهورية مصر العربية، واللبنانية
ورتها السابعة المنعقدة في دوفق خطة العمل التي أعدتها اإلسكوا واعتمدتها لجنة النقل وذلك  ،البلدانمن هذه 

  .  ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٩إلى  ١٧في بيروت في الفترة من 

                                            
 .  E/ESCWA/26/7، ٢٠١٣-٢٠١٢مشروع اإلطار االستراتيجي المنقح لفترة السنتين : اإلسكوا، قضايا اإلدارة العليا  (*)
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مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي التي اعتمدتها وفيما يتصل ب  -٦
ة المملكة األردنيدقت عليها عشرة بلدان هي اصو، ٢٠٠٥مايو /أيار ٩البلدان األعضاء في دمشق في 

جمهورية السودان، وجمهورية اإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، ودولة ، والهاشمية
الجمهورية اليمنية، ، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اللبنانيةوفلسطين، و ،عمانسلطنة العراق، و

فيها بما يتماشى مع بنود مذكرة التفاهم ووفقاً لى تطوير قطاع النقل البحري إجاهدة ى عستبلدان فمعظم هذه ال
لخطة عمل تنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بالنقل الساحلي والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية 

  ).٢٠١١مايو /أيار ١٩- ١٧بيروت، (عشرة للجنة النقل 
  
ء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في إنشاومن أهمها  ،"إتسام"نظام باقي مكونات وفيما يتصل ب  -٧

والجمهورية العربية السورية،  ،المملكة األردنية الهاشمية( نبلدا ةعشرنشأها أوالتي منطقة اإلسكوا 
جمهورية مصر و، والجمهورية اللبنانيةعمان، وفلسطين، سلطنة العراق، وجمهورية والسودان، جمهورية و

 تحديث هذه اللجانبلدان بدأت بالفعل بفمعظم هذه ال ،)يةاليمنالجمهورية و ،لسعودية، والمملكة العربية االعربية
نشاء هذه اللجان في وبدأت سائر بلدان اإلسكوا بالفعل بإجراء التحضيرات الالزمة إل.  وتفعيل عملها

  .الكويتدولة وقطر دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة القريب، مثل  المستقبل
  
تقديم الخدمات ال سيما في مجالي  ،المتعلقة بالنقلاإلسكوا نشطة ألهذه الوثيقة عرضاً  تتضمنو  -٨

  .االستشارية والتعاون الفني
  

  التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا
  في مجال النقل ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين 

  
  قل المتكامل في المشرق العربيالتقارير عن متابعة تنفيذ مكونات نظام الن  -ألف

  
  استعراض عام: تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي التقدم المحرز في  -١

(E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/5)  
  
شرة للجنة الثانية عمنذ الدورة التي تحقّقت واإلنجازات وقعت التي لتطورات اهذا التقرير ناول يت  -٩

معروض على لجنة النقل في التقرير و.  في المشرق العربي ت نظام النقل المتكاملمكوناالنقل في تنفيذ 
  .عشرة الثالثةدورتها 

  
  االجتماع الثاني لمجموعة العمل: مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  -٢

  بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا     
(E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part I))  

  
قطاع النقل في البلدان المتصلة بالهياكل المؤسسية والتشريعات  معلومات حولتتضمن هذه الوثيقة   - ١٠

وفقاً لنموذج تقرير أعدتها البلدان األعضاء التقارير الوطنية التي لى إهذه المعلومات تستند و.  األعضاء
، مواءمة الهياكل المؤسسية وتشريعات النقل في منطقة اإلسكواالمعنية بمل العأعدته األمانة الفنية لمجموعة 

 وتقترح بنوداً، عملالمجموعة لمقترحا بجدول أعمال االجتماع الثاني الوثيقة وتتضمن  . بالتعاون مع اإلسكوا
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 الثالثةجنة النقل في دورتها مجموعة العمل بحضور لعلى  هاعرضبهدف وذلك ، للمناقشة في هذا االجتماع
  .مناقشتها واعتمادهاوعشرة 

  
  تمويل مشاريع البنى التحتية: قضايا النقل في المشرق العربيمناقشة عامة حول   -٣

  لبعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  
(E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part II))  

  
نظام النقل المتكامل في ية لبعض مكونات حول تمويل البنى التحتعامة مناقشة هذه الوثيقة ناول تت  - ١١

دراسة كانت قد أعدتها التي خلصت إليها توصيات النتائج والورقة عمل تتضمن أهم وهي  ،المشرق العربي
  .حول الموضوع ٢٠١٢عام  بدايةفي األمانة التنفيذية لإلسكوا 

  
  التعاون الفني  -باء

  
  "من أجل التجارةالمساعدة "يق خارطة الطرمبادرة إلطالق االجتماع التشاوري   -١

  )٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٨- ٢٧بيروت، (
  
خبراء لل اًتشاوري اًالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، اجتماعمع نظمت اإلسكوا، بالتعاون   - ١٢

 ٢٨و ٢٧يومي بيروت في بيت األمم المتحدة في "  المساعدة من أجل التجارة"خارطة الطريق بشأن مبادرة 
، ال سيما العربيةبلدان مشروع المبادرة التي تهدف إلى مساعدة ال وناقش االجتماع.  ٢٠١١سبتمبر /أيلول

لالستفادة ، خصوصاًلنقل في مجال او عموماًها األساسية الى تعزيز قدراتها التصديرية ودعم بنع ،األقل نمواً
تكامل االقتصادي والنفاذ إلى األسواق من فرص االنفتاح التجاري العالمي وزيادة التجارة والتعاون وال

إنجازاتها في وء ي ضوذلك ف ،ناقش المجتمعون الدور المطلوب من اإلسكوا في تنفيذ المشروعو.  الخارجية
وخلص االجتماع إلى عدد من التوصيات المتصلة باستكمال التنسيق والتعاون  . مجال تسهيل النقل والتجارة

  .المشروع الهاملتنفيذ هذا 
  

  ن النقل البريم ةالناتجوير آلية لمراقبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون طت"مشروع   -٢
  "ثار تغير المناخمن آتخفيف الو هاوالحد من

  
اللجنة االقتصادية قتصادية ألوروبا واال ةلجنالالتعاون مع ، وب٢٠١١يونيو /في حزيران اإلسكوابدأت   - ١٣
تطوير "بتنفيذ المرحلة األولى من مشروع  ،المحيط الهادئوسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلو فريقياأل

والتخفيف من آثار تغير  والحد منهاالناتجة من النقل البري آلية لمراقبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
التي وضعت لمعايير اتقييم في لة المرحثل هذه وتتم  .للتنميةاألمم المتحدة  حسابل من الممو ،"المناخ

على (ن النقل البري مجة تللحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون النا، اتُّخذت، دولياًواإلجراءات التي 
ستراتيجيات ال سيما على صعيد وضع اال، )بحريال-بريالحديدية، والنقل السكك بواسطة الو ،طرقال

والمنهجيات والوسائل والسياسات  ،المتبعة لجمع المعلومات اإلحصائيةوالسبل صلة، واألهداف الوطنية ذات ال
ويهدف المشروع الذي سيستغرق تنفيذه ثالث سنوات  . لمعالجة هذه المشكلةعتمدة والمقرر اعتمادها الم
سياسات مستدامة في مجال وضع التخطيط لفي وتعزيز التعاون اإلقليمي بلدان دعم الإلى ) ٢٠١٤- ٢٠١١(

لحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النقل البري لورصد تطوير آلية للال سيما في  ،نقلقطاع ال
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تطبيقها من قبل ووتفعيل هذه السياسات  ،)البحري- على الطرق، وبواسطة السكك الحديدية، والنقل البري(
لبلدان األعضاء االستبيان الخاص أرسلت اإلسكوا إلى ا ،وفي هذا اإلطار.  بلدان العربيةالقرار في الانعي ص

لجنة الاالستبيان إلى منسق المشروع لدى  هذا نتائج ترسلأثم  ،٢٠١١يونيو /حزيران ٧بالمشروع في 
إدراجها ضمن التقرير الشامل للمشروع المزمع إصداره ضمن أنشطة المشروع من أجل االقتصادية ألوروبا 

  .٢٠١٢لعام في ا
  

  ات االستشارية في مجال النقلالخدمالتعاون الفني و  -جيم
  
.  في إزمير، في الجمهورية التركية البنك اإلسالمي للتنمية امهنظماجتماعين شاركت اإلسكوا في   - ١٤

 ،)٢٠١١يونيو /حزيران ٨-٧" (على التجارة والسياحةالمواصالت تأثير شبكات "حول ورشة عمل األول هو 
  المؤتمر اإلسالمي بمنظمة الدول األعضاء في جال النقل حول التعاون في ملخبراء لاجتماع الثاني هو و
بشأن االستفادة من شبكات النقل شات دور اإلسكوا ورؤيتها قناموتناولت ال ). ٢٠١١يونيو /حزيران ٩(

     .لدعم التجارة والسياحةوالمواصالت 
  
تمكين ل اعدة الفنيةالمسلحصول على مصر العربية لالذي قدمته جمهورية طلب لستجابت اإلسكوا لاو  - ١٥

تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، حيث قام مستشار اإلسكوا لقضايا النقل بزيارة من وزارة النقل 
لجان وطنية إنشاء فكرة ات حول ناقشمعقدت و . ٢٠١١يوليو /تموز ٢٨- ٢٥ميدانية إلى مصر في الفترة 

 . اإلسكوابلدان في وضع الراهن لهذه اللجان الحول و ،ةلتسهيل النقل والتجارة على مستوى األمم المتحد
باإلشارة تسهيل التجارة " بعنوان ٢٠٠٥عام في أعدتها اإلسكوا التي دراسة إلى ال وتطرقت المناقشات أيضاً

 عدداًتتضمن وي هذا المجال، التي تواجهها مجموعة من البلدان العربية فالمعوقات  ناولتتو، "إلى دول عربية
وتناولت المناقشات كذلك  . ذلكسبل والعمل المعتمدة  طخط تحديثضرورة تشير إلى و ،توصياتالمن 

دور  أيضاًتفعيل اللجنة الوطنية، وسبل االستبيان الذي وزعته اإلسكوا على البلدان األعضاء والمعني ب
ما طرأ في ضوء لتجارة الجهات المعنية في تفعيل اللجنة الوطنية وتحديث مسودة خطة العمل لتسهيل النقل وا

تسهيل النقل والتجارة في خطة العمل المعنية بعلى تحديث وتم االتفاق   .رات خالل الفترة السابقةمن تغي
الالزمة لتذليلها  اإلجراءاتو في هذا المجال القائمة ذلك تحديث قائمة المعوقاتوك ،جمهورية مصر العربية

اإلسكوا التنسيق مع وزارة النقل تنوي و، خطة العملتحديث رى ، جوبالفعل . المقترحة ومسودة خطة العمل
خطة عمل تسهيل النقل والتجارة في جمهورية "بعنوان لتنظيم ورشة عمل في المستقبل القريب المصرية 

 ومناقشتها واعتمادها على المستوى الفني تمهيداًالمحدثة وذلك بهدف استعراض الدراسة  ،"مصر العربية
  . لى وزير النقل المصريعها ضرعو يةنهائ صورةلصياغتها ب

  
حول ورشة عمل إقليمية وزارة النقل في المملكة األردنية الهاشمية للمشاركة في ت اإلسكوا دعوة بلو  - ١٦
 ١٩و ١٨يومي ان قدت في عمعالنقل والتجارة في منطقة اإلسكوا، تسهيل المقترحة لليات اآلسياسات وال

لتسهيل معمول بها السياسات اإلقليمية الرضاً حول عخالل الورشة ت اإلسكوا قدمو  .٢٠١١سبتمبر /أيلول
نجازات اإلسكوا في مجال إطالق وتنفيذ نظام النقل المتكامل في المشرق العربي تضمن إ ،النقل والتجارة

ة لتسهيل عيل اللجان الوطنيفللبلدان األعضاء من أجل إنشاء وتالمتواصل  دعمتقديم ال فيال سيما  ،)إتسام(
متعدد المع جامعة الدول العربية في وضع اتفاقية النقل اإلسكوا تعاون يضاف إلى ذلك   .النقل والتجارة

فيها  طلبت ،هامةالوصيات من الت داًعدفي ختامها الورشة اعتمدت و  .للبضائع في المشرق العربيالوسائط 
 اإلسكوافي منطقة الدولية لبضائع ال نقل دراسة تسهيتحديث اتخاذ عدد من الخطوات، منها سكوا من اإل
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العمليات تنفيذ في  والتركيز على اإلجراءات الالزمة للمضي قدماًآخر المستجدات؛ تعكس بحيث ، )٢٠٠١(
وأخذ الدراسات الحديثة التي أعدتها السلطات  ؛لتسهيل النقل والتجارة في المنطقة العربيةالالزمة واإلجراءات 

في األردن، األمانة العامة لتسهيل النقل والتجارة  التعاون معفي االعتبار؛ وي هذا المجال اإلقليمية والوطنية ف
وضع خطة لعقد و ،جل إقامة اتصاالت منتظمة بين األعضاءأمن  ،سكوااألعضاء في اإل بلدانبالتنسيق مع ال

في التنسيق اإلقليمي  ضمان االستمراريةاألخرى، بهدف الهيئات المعنية ولقاءات إقليمية للجان الوطنية 
  .وتفعيل اللجان

  
مجموعة العمل لالتاسع في االجتماع األوروبي إلى المشاركة االتحاد لدعوة  أيضا استجابت اإلسكواو  - ١٧

في إطار ، وذلك ٢٠١١أكتوبر /شرين األولتوالتشريعات في بروكسل في ساسية الخاصة بقضايا البنى األ
  .المتوسطي- مشروع النقل األوروبي

  
مجموعة البنك ضمن  ،المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةلدعوة كذلك اإلسكوا واستجابت   - ١٨

أنقرة، (إلى ورشة عمل إقليمية حول تسهيل التجارة وتسهيل عبور الحدود وإدارة الجمارك  ،للتنمية اإلسالمي
وأنشطتها في تسهيل نة لجحيث استعرض ممثل اإلسكوا تجربة ال ،)٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢٣- ٢١

  .النقل والتجارة
  
١٩ -  للهيئة العامة دعم فني لحصول على المملكة العربية السعودية له ب قدمتتالذي طلب الاإلسكوا ت ولب
قام مستشار اإلسكوا و . هاوتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في المملكة من أجل إنشاء ستثمارالل
 ،٢٠١١ديسمبر/كانون األول ١٥- ٩الفترة مملكة في بزيارة إلى الة لوجستيشؤون الوالبقضايا النقل معني ال

الجهات المعنية من القطاعين العام عدد من اجتماعات مع ممثلي عقد زيارات ميدانية وخاللها أجرى 
استعرض و  .لجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في المملكة العربية السعوديةلعضوية احين لوالخاص المقتر

 ،الجتماعات فكرة اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة على مستوى األمم المتحدةالمشاركون في هذه ا
 جهاتو الممثلقدم و . العربية السعودية تحديداً اإلسكوا وفي المملكةبلدان في هذا المجال في  ةالراهنحالة وال

  .عملهاالجهات في هذه ودور  ،تسهيل النقل والتجارةلاللجنة الوطنية تفعيل أهمية مرئيات عن  المعنية
 ستثماراللالعامة محافظ الهيئة الصادر عن قرار المشروع  واستعرض المشاركون في هذه االجتماعات أيضاً

، العربية السعودية تسهيل النقل والتجارة في المملكةالهادفة إلى ومسودة خطة العمل  ،تشكيل اللجنة حول
  .صددفي هذا السكوا اإلقدمه تاصر ومتطلبات الدعم الفني الذي يمكن أن عنباإلضافة إلى 

  
ورشة اإلسكوا نظّمت  ،في المملكة األردنية الهاشميةبالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان و  - ٢٠

مي يو ،ان، في عمللشاحنات الحموالت المحوريةآليات العمل المعتمدة والمقترحة لضبط عمل تدريبية حول 
وزارة النقل في جمهورية تقدمت به طلب على هذه الورشة بناء نُظمت و.  ٢٠١٢فبراير /شباط ١٥و ١٤

لخبراء العاملين في عدد من اوتدريب  ،فنيال الدعملحصول على ل لإلسكواالعراق إلى األمانة التنفيذية 
الورشة اعتمدت و  .الت المحوريةومراقبة الحمو الشاحنات موازينالمعنية بخرى األوزارات وفي الالوزارة 

إصدار وتفعيل األنظمة والقوانين المتعلقة بمراقبة الحموالت الدعوة إلى ا أهمه ،توصياتمجموعة من ال
في  ، وذلكالمحورية وتركيب الموازين الثابتة والمتنقلة لألوزان الثابتة والمتحركة بسرعات بطيئة وسريعة

لطرق الدولية في اوتطبيق اتفاق  ؛اكز اإلنتاج والتحميل الرئيسيةمرفي المراكز الحدودية وعلى الطرق و
ولبنان بشأن  ةسوريالجمهورية العربية الرة التفاهم بين األردن ونضمام إلى مذكواال ؛المشرق العربي
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وتطبيق أنظمة متطورة لتحديد  ؛الة للحد من التالعب والتهربأساليب فعاعتماد و ؛الحموالت المحورية
  .النقل دون تعطيل حركةمن وجمعها بكفاءة و المخالفات

  
تخطيط الطرق حول  لبحر األبيض المتوسطبلدان منطقة االثانية لاإلسكوا في القمة السنوية وشاركت   - ٢١

 وتناولت القمة . ٢٠١٢مارس /آذار ١٣- ١١التي عقدت في الدوحة في الفترة ئها، وإنشا هاوتصميمالدولية 
يضم دول المغرب بحيث م توسيعه تالذي  ،اق الطرق الدولية في المشرق العربياتفتنفيذ  تجربة اإلسكوا في

بلدان العربية في إطار مخطط ربط الإلى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك باإلضافة العربي 
أعدته المخطط الذي ب عمالً ،المناطقائر سربط المنطقة العربية ببعضها ببعض بواسطة الطرق الدولية، و

البحرية بين - بناء القدرات في تطوير وصالت النقل البرية والبريةحول اإلسكوا ضمن مشروع األمم المتحدة 
  .)٢٠٠٧-٢٠٠٢( األقاليم

  
مجموعة العمل الخاصة بقضايا البنى األساسية لالعاشر في االجتماع كذلك اإلسكوا شاركت و  - ٢٢

في إطار مشروع النقل ، ٢٠١٢مارس /آذار ٢٦وكسل، في في بر األوروبيالذي نظمه االتحاد  والتشريعات
  .المتوسطي- األوروبي

  
 -----  

  


