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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  
  النقللجنة 

  ةعشر السادسةالدورة 
  2015نوفمبر /الثانيتشرین  24- 23، القاھرة

  
  من جدول األعمال المؤقت 3البند 

  
  

 جدول األعمال المؤقت والشروح
  
  .افتتاح أعمال الدورة  -1
  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -2
  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظیمیة أخرى  -3
  
  :العربیةفي المنطقة  النقل واللوجستیات  -4
  

 النقل والتجارة؛تسھیل اللجان الوطنیة ل  )أ(  
 النقل والتجارة؛تسھیل نتائج استبیان   )ب(  
  ؛)إتسام(المنصة اإللكترونیة لمتابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي   )ج(  
  .العربيتنفیذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق   )د(  

  
  :عشرة للجنة النقل الخامسةالتقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة   -5
  

  عشرة؛ الخامسةلجنة في دورتھا التنفیذ التوصیات الصادرة عن   )أ(  
  ؛تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  
  حول الدورة الخامسة عشرة للجنة؛ نتائج استبیان آراء ممثلي الدول األعضاء  )ج(  
تحدیث اتفاقي الطرق والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل   )د( 

  .إلسكواإلى احدیثاً المنضمة  العربي المغرب دولالبحري في المشرق العربي لتشمل 
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  :سالمة المرور على الطرق  -6
  

  في المنطقة العربیة؛ على الطرقسالمة الأوضاع   )أ(  
 ؛على الطرقسالمة الحول أنظمة إدارة  المقترحاإلسكوا اإلرشادي  دلیل  )ب(  
  ؛)حلقة نقاش( على الطرقسالمة الإدارة تجارب الدول العربیة في   )ج(  
  .سالمة على الطرقالبشأن  إعالن برازیلیا  )د(  

  
  .للجنة النقل ةعشر السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة   - 7
  
  .ما یستجد من أعمال  - 8
  
  .ةعشر السادسةدورتھا  فيلجنة النقل  توصیاتاعتماد   - 9
  

  روحـالش
  
  افتتاح أعمال الدورة  -1
  

 والعولمة الخارجیة التجارة بتحریر المعنیة واللجنة النقل لجنة بین مشتركة جلسةاالفتتاح  تسبق
 /تشرین الثاني 23و 22التي تعقد دورتھا العاشرة في القاھرة أیضاً یومي ( التنمیة وتمویل االقتصادیة

 التجارة منطقة من: العربي االقتصادي التكامل تقییم" سكواإلا تقریرإلطالق  ، وذلك)2015نوفمبر 
 أھموعرض  2015الذي سیصدر في نھایة عام " العربي الجمركي االتحاد نحو الكبرى العربیة الحرة
في تمام الساعة  2015نوفمبر /تشرین الثاني 23ثنین إلھذه الجلسة یوم ا تعقدو. إلیھا خلص التي النتائج

  .من بعد الظھر الواحدة حتىالثانیة عشرة ظھراً وتستمر 
  

 یومالالثالثة من بعد ظھر في الساعة عشرة للجنة النقل  السادسةالدورة تبدأ جلسة افتتاح  ،عد ذلكب
   )الجزیرة(ماریوت  فندق اجتماعاتوذلك في قاعة  ،2015 نوفمبر/الثانيتشرین  23 اإلثنین نفسھ،
الخامسة الدورة  ممثل الدولة التي تولت رئاسة، بصفتھ المغربیة المملكةویلقي ممثل .  القاھرةفي 

األمین العام لألمم المتحدة  ة، وكیلریما خلف الدكتورةلقي تعشرة للجنة النقل، الكلمة الترحیبیة، ثم 
في  النقل وزیر ویُتوقع أن تعقد الدورة تحت رعایة. لإلسكوا، الكلمة االفتتاحیة ةنفیذیتال ةواألمین

 .مصر العربیة جمھوریة
  
  انتخاب أعضاء المكتب  -2
  

تتولى : "من النظام الداخلي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا على ما یلي 18تنص المادة 
 الدول األعضاء رئاسة الھیئات الفرعیة بالتناوب، وحسب الترتیب األبجدي باللغة العربیة، المعمول بھ

الً بھذه وعم".  ، وتنتخب تلك الھیئات سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر غیر ذلك)*(في األمم المتحدة
مملكة ال تبعدما تول للجنة النقل ةعشرالسادسة رئاسة الدورة جمھوریة مصر العربیة تولى تالمادة، 

  .واستضافتھا عشرةالخامسة رئاسة الدورة المغربیة 
                                                    

المملكة األردنیة الھاشمیة، اإلمارات العربیة المتحدة، مملكة البحرین، : الدول األعضاء بحسب الترتیب األبجدي باللغة العربیة  )*(
مان، دولة فلسطین، دولة قطر، دولة  الجمھوریة التونسیة، الجمھوریة العربیة السوریة، جمھوریة السودان، جمھوریة العراق، سلطنة عُ

الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، مغربیة، المملكة العربیة السعودیة، الكویت، الجمھوریة اللبنانیة، لیبیا، جمھوریة مصر العربیة، المملكة ال
  .الجمھوریة الیمنیة
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نص  عانسجاماً م التاليالنھج اتباع على لجنة النقل  دأبت ،رنائبي الرئیس والمقرِّ ما یتعلق باختیار  وفي
الدورة  ممثل الدولة التي ترأستیتولى منصبي نائب الرئیس  :وضماناً الستمراریة العمل 18المادة 

أما المقرر فیكون ممثل .  الدورة التالیة بحسب الترتیب األبجدي وممثل الدولة التي ستترأسالسابقة 
المملكة المغربیة  ممثال كل من یتولىوھكذا، .  الدولة التي تلي دولة النائب الثاني لرئیس الدورة الحالیة

الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة نصبي نائب الرئیس، ویتولى ممثل موالمملكة العربیة السعودیة 
  .منصب المقرر

  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظیمیة أخرى  -3
  

من النظام الداخلي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، الذي تسري أحكامھ على  8تنص المادة   
 مھامھ وفقاً  رةتقر اللجنة في بدایة كل دورة وبعد تولي رئیس الدو: "الھیئات الفرعیة، على ما یلي

مادة، یُعرض وعمالً بھذه ال".  ، جدول األعمال لتلك الدورة بناءً على جدول األعمال المؤقت12للمادة 
، وتنظیم E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.1على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثیقة 

وقد تقرھما اللجنة بالصیغة التي یقدمان بھا أو .  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.2األعمال في الوثیقة 
  .بعد إدخال تعدیالت علیھما

  
  في المنطقة العربیة النقل واللوجستیات  -4

  )(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3  
  

  :ةالتالیاریر األربعة التقعلى اللجنة في إطار ھذا البند األمانة التنفیذیة عرض ت 
  

  النقل والتجارةتسھیل الوطنیة لجان للا  )أ(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part I  

  
اللجان الوطنیة لتسھیل النقل إنشاء وتفعیل لتقدم المحرز في عرضاً ل ا التقریرھذیتضمن    

متابعة بناءً على التقاریر الوطنیة الواردة من ھذه الدول في إطار  األعضاءالدول والتجارة في 
توصیات لجنة النقل في دورتھا الخامسة عشرة ومكونات نظام النقل المتكامل في المشرق تنفیذ 

 .2015-2014العربي، وتطورات النقل في الدول األعضاء في الفترة 
  

 الدول التي لم ترسل تقریرھا، اإلسراع في ذلك بھدف وضع تقییم عام وشامل لعمل ویطلب إلى    
  .ودورھا الھادف إلى تحفیز وتبسیط عملیات النقل التجاریة اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة

  
   النقل والتجارةتسھیل نتائج استبیان   )ب(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part II  

  
مستوى تنفیذ تدابیر التجارة والتجارة الالورقیة الذي حول نتائج االستبیان التقریر ھذا یتضمن     

على غرار ما قامت بھ اللجان اإلقلیمیة األخرى على دول المنطقة، األمانة التنفیذیة وزعتھ 
   التجارة تسھیل لتدابیر العالمي المسحالتابعة لألمم المتحدة كل في منطقتھا، في إطار 

  .الالورقیة والتجارة
  

والمطلوب من ممثلي الدول األعضاء االطالع على ھذه النتائج واالسترشاد بھا في وضع الخطط     
  .المتعلقة بتسھیل النقل والتجارة في بلدانھم
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  )إتسام( المشرق العربيالمنصة اإللكترونیة لمتابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل في   )ج(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part III  

  
تتضمن الوثیقة المعروضة على اللجنة في إطار ھذا البند ملخصاً حول المنصة اإللكترونیة التي    

تقوم األمانة التنفیذیة حالیاً بإنشائھا من أجل تمكین جھات االتصال المعنیة في الدول األعضاء 
نظام النقل المتكامل في المشرق  الخرائط والبیانات المتعلقة باتفاقات النقل ضمنمن تحدیث 

مرئیاً حول المنصة یتضمن أمثلة تطبیقیة من  ). إتسام(العربي  كما تقدم األمانة التنفیذیة عرضاً 
  .شأنھا توضیح فكرة المنصة والھدف منھا

  
المنصة اإللكترونیة وھدفھا وإبداء مفھوم  األعضاء االطالع علىالدول والمطلوب من ممثلي     

  .مالحظاتھم حول تفاصیلھا لكي تجري األمانة التنفیذیة ما قد یُطلب من تعدیالت
  

  تنفیذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  )د(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part IV  

  
خطة العمل التي تم اعتمادھا في الدورة الثانیة عشرة في تنفیذ  المحرزیعرض ھذا التقریر التقدم     

ویقدم التقریر . للجنة النقل لتنفیذ المادة الخامسة من مذكرة التفاھم والمتعلقة بالنقل الساحلي
اإلسكوا  معلومات عن التطور الحاصل في مجال النقل البحري في الدول األعضاء التي زودت

ھا فیتطورات النقل  تقاریرھا الوطنیة حولضمن  البحري فیھاالنقل ن بمعلومات وبیانات ع
لتحدید خطوط مالحیة للربط البحري  اً أولی اً صورتالتقریر  نضمتكما ی. 2015-2014الفترة خالل 

 بناءً على توصیات لجنة النقلوالنھري بین الدول العربیة، على نحو یدعم التبادل التجاري البیني 
 .في دورتھا الخامسة عشرة

  
  .على التقریر وإبداء الرأي األعضاء االطالعالدول من ممثلي والمطلوب    

  
عشرة للجنة النقلالخامسة منذ الدورة التقدم المحرز في مجال النقل   -5

  (E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4)  
  

  :ةالتالیاریر األربعة التقعلى اللجنة في إطار ھذا البند األمانة التنفیذیة عرض ت  
  

  عشرة الخامسةلجنة في دورتھا التنفیذ التوصیات الصادرة عن   )أ(  
    (E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part I))  

  
األنشطة التي تم إنجازھا واإلجراءات التي تم اتخاذھا في مجال في ھذا التقریر تستعرض اللجنة     

وقد عُرضت  .عشرةالخامسة النقل تنفیذاً للتوصیات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا 
  .إجراءات التنفیذ بحسب كل توصیة من تلك التوصیات

  
والمالحظات بشأن حول ما تم تنفیذه األعضاء إبداء اآلراء الدول من ممثلي  المطلوبو    

  .احتیاجات بلدانھم لتنفیذ التوصیات
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  تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  
    (E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part II))  

  
التقدم المحرز في تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج في ھذا التقریر  اللجنةتستعرض     

  .عشرة الخامسة، وذلك منذ دورتھا 2015-2014عمل اإلسكوا لفترة السنتین 
  

  .التوصیات بشأنھااالطالع على ھذه األنشطة وتقدیم األعضاء الدول من ممثلي  المطلوبو    
  

  حول الدورة الخامسة عشرة للجنة األعضاءالدول نتائج استبیان آراء ممثلي   )ج(  
  

عضاء الذین شاركوا ألاالدول نتائج استبیان آراء ممثلي مانة التنفیذیة عرضاً مرئیاً عن األتقدم     
 تساؤالتال على اً ردوداللجنة  عضاءأل قدمتو  .في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة

  .على االستبیان األجوبةالواردة في  مقترحاتالمالحظات والو
  

ھیكلیة  ولئھم حإبداء آرااالطالع على نتائج االستبیان واألعضاء الدول والمطلوب من ممثلي     
  .االستبیان والفائدة منھ

  
تحدیث اتفاقي الطرق والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل   )د(  

  إلسكواا إلى حدیثاً  المنضمةالبحري في المشرق العربي لتشمل دول المغرب العربي 
    (E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part III))  

  
التعدیالت بشكل عام وآلیات األمم المتحدة المتبعة لتعدیل االتفاقات الدولیة  ھذا التقریرعرض ی    

الطرق والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال المطلوبة لكل من اتفاقي 
  .اإلسكواإلى حدیثاً النقل البحري في المشرق العربي لتشمل دول المغرب العربي المنضمة 

  
االطالع على الوثیقة األطراف في االتفاقین والمذكرة األعضاء الدول من ممثلي  المطلوبو    

  .المقترحةعلى التعدیالت  تصویتوال
  
  سالمة المرور على الطرق  - 6

  )(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5  
  

  :ةالتالیاریر األربعة التقعلى اللجنة في إطار ھذا البند األمانة التنفیذیة عرض ت  
  

  في المنطقة العربیة على الطرقسالمة الأوضاع   )أ(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part I  

  
عضاء بناءً على التقاریر ألا الدولفي  على الطرق عرض ھذا التقریر أوضاع سالمة المروری    

جابات على إلباإلضافة إلى ا ،حول الموضوع تھا ھذه الدول إلى األمانة التنفیذیةرسلالتي أ
األعضاء في إطار متابعة ما تم إنجازه الدول االستبیان الذي سبق لألمانة التنفیذیة أن أرسلتھ إلى 

من توصیات لجنة النقل في دورتھا الخامسة عشرة وتنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل في 
 .2015-2014األعضاء في الفترة الدول ، وتطورات النقل في )إتسام( المشرق العربي

 
األعضاء االطالع على ما تضمنھ التقریر وخاصة نتائج االستبیان الدول ممثلي المطلوب من و   

الدول المذكور وتقدیم مقترحاتھم حولھ لیصار إلى إدراجھ ضمن استبیانات المتابعة المرسلة إلى 
  .األعضاء بشكل دوري
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  على الطرقسالمة الحول أنظمة إدارة  مقترحالاإلسكوا اإلرشادي  دلیل  )ب(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part II  

  
إنشاء وتفعیل أنظمة إدارة سالمة دلیل إرشادي حول ل اً مقترحاللجنة األمانة التنفیذیة على تعرض     

  .األعضاءالدول في  على الطرق المرور
  

  .التوافق بشأنھاألعضاء االطالع على الدلیل المقترح ومناقشتھ بھدف الدول والمطلوب من ممثلي     
  

  )حلقة نقاش( على الطرقسالمة التجارب الدول العربیة في إدارة   )ج(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part III  

 
 على الطرق حول تجارب الدول العربیة في إدارة سالمة المرورنقاش األمانة التنفیذیة حلقة تعقد    

  .من أجل السالمة على الطرق العمل عقد خطةتنفیذ بوخاصة تلك المتعلقة 
  

  .عرض تجارب بلدانھم في ھذا المجالاألعضاء الدول والمتوقع من ممثلي     
  

  سالمة على الطرقالبشأن  إعالن برازیلیا  )د(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part IV  

 
 قبل أعدتھا التي ،إعالن برازیلیا مسودةعلى نص  مالحظاتھااللجنة  علىالتنفیذیة  األمانةتعرض     

  برازیلیا، (عن المؤتمر الرفیع المستوى العالمي الثاني للسالمة على الطرق  اإلعالنصدور 
على الصیغة  األعضاء الدولالتنفیذیة  األمانة طلعتُ  ثم). 2015نوفمبر /تشرین الثاني 18-19

انعقاد الدورة  صدر رسمیاً قبل بضعة أیام منیكون قد الذي من المفترض أن  لإلعالنالنھائیة 
 في الدولوذلك بھدف تسلیط الضوء على التوصیات المطلوبة من  النقل، للجنةالسادسة عشرة 

  .على الطرق المرور سالمةیخص تحسین  ما
  

والتوصل الواردة في اإلعالن التوصیات االطالع على عضاء ألوالمطلوب من ممثلي الدول ا    
  .المطلوب من األمانة التنفیذیة في ھذا الشأنإلى توافق حول كیفیة تنفیذھا والدور 

  
  للجنة النقل ةعشر السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة   -7
  

للجنة النقل، على أن یكون  ةعشر السابعةموعد ومكان انعقاد الدورة  علىاألعضاء الدول یتفق ممثلو   
  .2016 من عام الثاني النصففي 

  
  ما یستجد من أعمال  -8
  

  .البند أیة قضایا أخرى قد یرى أعضاء اللجنة طرحھا ومناقشتھایشمل ھذا   
  
  عشرة السادسةدورتھا في لجنة النقل  توصیاتاعتماد   -9
  

  .اواعتمادھ اعشرة لمناقشتھ السادسةدورتھا توصیات تنظر اللجنة في مسودة   
  

 -----  


