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 عشرةدسة السا دورتھا) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التابعة النقل لجنة عقدت  
 . أعمالھا جدول على الُمدرجة البنود في وبحثت ،2015نوفمبر الثاني/تشرين  24و 23ي يومَ  القاھرة، في

 بلوسُ  ؛اإلسكوا منطقة فيتسھيل النقل والتجارة  أبرزھا المواضيع، من مجموعة على المناقشات وركزت
ال ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مج الدولية في المشرق العربيوالسكك الحديدية الطرق  ياتفاقَ تعديل 

وإنشاء  ؛إلسكواإلى اتشمل دول المغرب العربي المنضمة حديثاً بحيث  ،النقل البحري في المشرق العربي
 التوصيات تنفيذ في المحرز التقدماللجنة  استعرضت كما.  السالمة على الطرقإلدارة وطنية  أنظمةتفعيل  وأ

 متصل ھو ما ومنھا ،عام ھو ما منھا ،التوصيات من عدداً  اتخذتقد و.  السابقة دورتھا فيھا عن الصادرة
  .األعمال جدول على المطروحة بالمواضيع

  
ويتضمن ھذا التقرير عرضاً موجزاً للنقاشات التي دارت حول كل بند من بنود جدول أعمال الدورة،   

وقد اعتمدت اللجنة ھذا التقرير في جلستھا الختامية التي عقدت في   .والنتائج والتوصيات التي خلصت إليھا
  .2015نوفمبر الثاني/تشرين  24
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  مـةمقدّ 
  
 ،1997 مايو/أيار 7 المؤرخ) 19-د( 213 اإلسكوا بقرار عمالً  عشرةالسادسة  دورتھا النقل لجنة عقدت  -1

 واالجتماعي ياالقتصاد المجلس أقره والذي آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في للنقل لجنة إنشاء بشأن
 مايو/أيار 11 المؤرخ) 21-د( 229 اإلسكوا لقرار وتنفيذاً  ؛1997 يوليو/تموز 18 المؤرخ 1997/11 قراره في

  .النقل لجنة دورات تواتر بشأن ،2001
  
 بشأن توصيات تشمل وھي ،دورتھا ختام في النقل لجنة عن صدرت التي للتوصيات عرض يلي في ماو  -2
 دارت التي مناقشاتتناول ھذا التقرير الوي.  عامة وتوصيات ،أعمالھا جدول على المدرجة المواضيع من كل
حول  اصيلتفيتضمن و ،االفتتاح جلسة في ألقيت التي الكلماتويستعرض  ،األعمال جدول بنود من بند كل حول
  .فيھا والمشاركين الدورة تنظيم

  
  عشرة السادسة دورتھا في النقل لجنة عن الصادرة التوصيات  -أوالً 

  
  عشرةالخامسة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا   -ألف

  
  يات تنفيذ التوص حوللإلسكوا تقرير الذي أعدته األمانة التنفيذية في ال البيانات الواردةعلم بالأخذ   -3

 عرضته على اللجنة في الوثيقةالذي و ،الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا الخامسة عشرة
(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part I)،  إلى األمانة وإرسالھا مع المالحظات الواردة فيه وتحديث البيانات

، علماً أنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد، 2016آذار/مارس  30في موعد أقصاه  وذلك ،التنفيذية
  معتمداً. التقريرفسُيعتبر ما ورد في 

  
  تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -باء

  
في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ  علم باألنشطة التي قامت بھا األمانة التنفيذية في مجال النقلالأخذ   -4

نة الو ،الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل لى وعرضته علك األنشطة تتقرير الذي أعدته األمانة عن في المتَضمَّ
الرامية إلى والترحيب بجھود األمانة التنفيذية  ؛(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part II))اللجنة في الوثيقة 

  في الدول األعضاء. ظم النقل تطوير ودعم نُ 
  

  نات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيمكوّ   -جيم
  
الطلب إلى األمانة التنفيذية مخاطبة الدول األعضاء التي لم تصّدق بعد على أّي من االتفاقين أو مذكرة   -5

  االنضمام. للتصديق أومن تدابير أو لم تنضمّ إليھا، وحثھا على اإلسراع في اتخاذ ما يلزم  ،التفاھم في مجال النقل
  
في ھذه االتفاقات تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص بمتابعتھا، طراف الطلب إلى الدول األ  -6

  .2016حزيران/يونيو  15وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه 
  
/مذكرة التفاھم النقل يالدول إلى اتفاقَ لتسھيل انضمام الالزم الطلب من األمانة التنفيذية توفير الدعم الفني   -7

من  فور ورود طلباتوذلك  ،حتى تاريخهإلى ھذه الصكوك لم تنضم وذلك في حالة الدول التي  ،الخاصة بالنقل
  ھذه الدول في ھذا الشأن.
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  العربياتفاق الطرق الدولية في المشرق   -1
  
 ،كة في الدورة السادسة عشرة للجنة النقلالمشارِ بنتيجة اجتماع الدول األطراف في االتفاق علم الأخذ   -8

  وخاصة لجھة التصويت على التعديالت المقترحة وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية مطلوبة. 
  
، نفيذهتالطلب إلى الدول األطراف في االتفاق تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص بمتابعة   -9

  .2016حزيران/يونيو  15عد أقصاه وموافاة اإلسكوا به في مو
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  -2
  

 ،كة في الدورة السادسة عشرة للجنة النقلبنتيجة اجتماع الدول األطراف في االتفاق المشارِ علم الأخذ   -10
  وخاصة لجھة التصويت على التعديالت المقترحة وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية مطلوبة. 

  
الطلب إلى الدول األطراف في االتفاق تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص بمتابعة االتفاق،   -11

  .2016حزيران/يونيو  15وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه 
  

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

 ،كة في الدورة السادسة عشرة للجنة النقلالمشارِ ورة كبنتيجة اجتماع الدول األطراف في المذعلم الأخذ   -12
  وخاصة لجھة التصويت على التعديالت المقترحة وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية. 

  
بالعرض المرئي الذي أعدته األمانة التنفيذية حول تحديد خطوط مالحية للربط البحري والنھري علم الأخذ   -13

ماع يتم عرضھا في اجتلاألمانة التنفيذية وضع ورقة عمل فنية حول الموضوع  منوالطلب  ؛بين الدول العربية
  الدورة السابعة عشرة للجنة النقل. 

  
  الدول العربيةتسھيل النقل والتجارة في   -4

  
ً تشجيع الدول التي لم تنشئ بعد لجان  -14 االسترشاد و ؛وطنية لتسھيل النقل والتجارة على اإلسراع في ذلك ا

واالستفادة من الدعم الفني  ؛2003بدليل إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة الذي أعدته اإلسكوا في عام 
  الذي تقدمه اإلسكوا في ھذا المجال. 

  
اً وطنية ولم تفّعلھا اإلسراع في ذلك، عبر وضع واعتماد خطط عمل لجانالدول التي أنشأت  إلىالطلب   -15

  واالستفادة من الدعم الفني الذي تقّدمه اإلسكوا في ھذا المجال. ؛تنفيذية لكل منھا
  

ل في مجال تسھيل النقالطلب من األمانة التنفيذية االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء   -16
ودراسة أفضل  ؛رصد وتقييم المعّوقات المسّببة لتأخير وتعقيد العمليات التجاريةيتعلق ب في ماوالتجارة، خصوصاً 

الدول األعضاء إشراك رؤساء اللجان الوطنية لتسھيل النقل  إلىالطلب كذلك و الممارسات المعمول بھا عالمياً. 
  اجتماعات اللجنة.المشاِركة في والتجارة في وفودھا 
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راء إجاالستبيانات المرسلة إليھا من األمانة التنفيذية بھدف ملء كة الدول األعضاء المشارِ  إلىالطلب   -17
  .  ھذا القطاع التجارة في ، بما في ذلكإجراءات النقللواقع تقييم 

  
  على الطرق رسالمة المرو  -5

  
االسترشادي الذي وضعته األمانة التنفيذية بشأن إنشاء أنظمة وطنية متكاملة علم بمقترح الدليل الأخذ   -18

يذية األمانة التنف منوالطلب  ؛إلدارة السالمة المرورية (ھيئات قيادية ومجالس وطنية ولجان تنسيق مرتبطة بھا)
ظمة السالمة إصدار الدليل االسترشادي وتعميمه على الدول االعضاء من أجل االسترشاد به الستحداث أن

  المرورية.  
  

وإرساله إلى األمانة  ،االستبيان الخاص بمسح أوضاع السالمة المروريةإلى ملء دعوة الدول األعضاء   -19
ليتسنى لألمانة التنفيذية تجميع بيانات الدول وإصدارھا  ،2016كانون الثاني/يناير  30التنفيذية في مدة أقصاھا 

  الشاملة لتنفيذ عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية في تقرير موحد حول متابعة الخطة
2011-2020 .  

  
  تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الثاني حول السالمة المرورية (برازيليا، إلى دعوة الدول األعضاء   -20
عمل الستراتيجيات وخطط واالسياسات وضع اليتعلق ب في ماوخاصة  ،)2015تشرين الثاني/نوفمبر  18-19

 الدولھذه ودعوة ؛ ظروفھا وامكانياتھاولدول لاألھداف الوطنية ، وذلك حسب لتحسين السالمة المروريةالالزمة 
  إعالن برازيليا اعتماد لجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن المرتقب لقرار اللتصويت اإليجابي على إلى ا

 العام المقبل.
  

الطلب من األمانة التنفيذية االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتنفيذ أنشطة تحسين السالمة   -21
  المرورية.  

  
  توصيات عامة  -دال

  
الطلب من األمانة التنفيذية االستمرار في تطبيق اإلطار المنھجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل المتكامل بين   -22

وتفعيل التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والھيئات واالتحادات الدولية واإلقليمية والشركات  ،ةالدول العربي
ومراكز الخبرة المتخصصة والخبراء واالستشاريين وكذلك المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ اتفاق تسھيل التجارة، 

  لالستفادة من الخبرات المتوفرة لديھم.
  

، بتقريرين.  األول 2016 حزيران/يونيو 15األعضاء موافاة اإلسكوا، في موعد أقصاه الدول  إلىلطلب ا  -23
عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة، والثاني عن التطورات الحاصلة في 

، لتتمكن 2015بر كانون األول/ديسم 31 إلى 2015كانون الثاني/يناير  1مجال النقل في كل دولة في الفترة من 
 بھدف تسھيل اطالع الدول ،للجنة اإللكترونياألمانة التنفيذية من إعداد تقريرھا الشامل وعرضه على الموقع 

  األعضاء عليه.
  

المنصة  مشروعإطار مع األمانة التنفيذية في العمل  لىيتوق وطني الدول األعضاء تسمية منسّ  إلىالطلب   -24
كانون  15مدة ال تتعدى غضون في  هوموافاة اإلسكوا باسم ،المتكامل في الدول العربيةة لنظام النقل اإللكتروني

رق متابعة تنفيذ اتفاقي الطلبعض الدول كانت قد عينت منسقين وطنيين  أنّ التنبه إلى مع  ،2016الثاني/يناير 
  والسكك الحديدية الدولية ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري. 
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حث الدول األعضاء على دمج المشاريع واالستراتيجيات المعنية بتطوير شبكات النقل في استراتيجيات   -25
  اقتداًء بالدول التي سبق لھا أن قامت بذلك.الوطنية، وسياسات التنمية االقتصادية الشاملة وتوجھاتھا التجارية 

  
مثل لجنة  ،ذات صلةأخرى الترحيب بتوجه األمانة التنفيذية لعقد اجتماعات لجنة النقل بالتتابع مع لجان   -26

بھدف مناقشة قضايا ذات طبيعة مشتركة للجان، وكذلك دعوة األمانة  ،النقل وتمويل التنمية والتجارة واإلحصاء
 طاع الخاص وفقاً لإلجراءات والقواعد المتبعة فيالمجتمع المدني والقممثلين عن لنظر في إشراك إلى االتنفيذية 

  األمم المتحدة.   
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  النقل واللوجستيات في المنطقة العربية  -ألف
  عمال)من جدول األ 4(البند 

  
، E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part I)أربعة وثائق؛ األولى نظرت اللجنة في ھذا البند استناداً إلى   -27

الثانية و؛ في منطقة اإلسكواالنقل والتجارة تسھيل وتستعرض أوضاع اللجان الوطنية ل
E/ESCWA/EDGD/2015/IG.3/3(Part II)، والثالثة  ؛النقل والتجارةتسھيل تستعرض نتائج استبيان و
E/ESCWA/EDGD/2015/IG.3/3(Part III)، نفيذ األمانة التنفيذية لمتابعة تتي أنشأتھا ة الاإللكترونيلمنصة اتناول تو

 ،E/ESCWA/EDGD/2015/IG.3/3(Part IV) ةوالرابع ؛مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام)
  تنفيذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.في التقدم المحرز وتستعرض 

  
  لتسھيل النقل والتجارة اللجان الوطنية  -1

  
مانة استعرضت ممثلة األ ،يخص أوضاع اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا في ما  -28

نية الواردة بناًء على التقارير الوط ،الدول األعضاءبعض اللجان في ھذه التنفيذية التقدم المحرز في إنشاء وتفعيل 
ھا، في ختام عرضو  .ھذا الشأنفي على االستبيان المرسل من قبل األمانة التنفيذية  ھالى ردوداستناداً إو ھا،من

ي اإلسراع فحيث حّثتھا على  ،الدول األعضاءلى مقترحات وتوصيات وّجھتھا إممثلة األمانة التنفيذية  قّدمت
، حيث فيذيةاألمانة التنأيضاً إلى و ؛وموافاة األمانة التنفيذية بما يستجد في ھذا المجال ،تشكيل وتفعيل ھذه اللجان

مجال تسھيل النقل والتجارة وتفعيل دور اللجان االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في دعتھا إلى 
  الوطنية.

  
 نتائج استبيان تسھيل النقل والتجارة  -2

  
ية الذي مستوى تنفيذ تدابير التجارة والتجارة الالورقحول استعرض ممثل األمانة التنفيذية نتائج االستبيان   -29

 ،على غرار ما قامت به اللجان اإلقليمية األخرى التابعة لألمم المتحدةعلى دول المنطقة، األمانة التنفيذية وزعته 
لمسح إلى اويھدف   في إطار المسح العالمي لتدابير تسھيل التجارة والتجارة الالورقية.وذلك في منطقته، منھا  كلّ 

ألمانة التنفيذية ممثل اأشار وفي ھذا الشأن.  وتحديد الثغرات  ،جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ تدابير تسھيل التجارة
ً ظھرت تفاوتأدول العربية ذي مألته النتائج المسح الإلى أّن   ،التجارة بين ھذه الدول لناحية تنفيذ تدابير تسھيل اً كبير ا

طت ل.  وساألقل نمواً الدول ذات االقتصادات و ،ات االقتصادات النامية كدول الخليج العربيال سيما بين الدول ذو
  دول العربية.الر اعتماد وتطبيق نظام التجارة الالورقية في معظم تأخّ نتائج المسح أيضاً الضوء على 
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الع الستمرار في إطوفي معرض التعليق على عرض األمانة التنفيذية، اقترح المشاركون على األمانة ا  -30
ّوقات رصد وإزالة المعالتدابير المعمول بھا لعلى الدول األعضاء على التجارب الدولية في مجال تسھيل التجارة و

  المسّببة لتأخير وتعقيد العمليات التجارية. 
  

  نفيذ مكونات نظام النقل المتكاملة لمتابعة تاإللكترونيالمنصة   -3
  في المشرق العربي (إتسام)

  
ھدف بة التي تقوم األمانة التنفيذية حالياً بإنشائھا اإللكترونيالمنصة موضوع ممثل األمانة التنفيذية تناول   -31

 تمكين جھات االتصال المعنية في الدول األعضاء من تحديث الخرائط والبيانات المتعلقة باتفاقات النقل ضمن
 لىعن أمثلة تطبيقية تضمّ  ،ةم عرضاً مرئياً حول المنصّ وقدّ  . نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام)

 تسمح بمتابعة وتحديث المعلومات المتعلقة بمكوناتال حيث ب، نظام معلومات جغرافيةتكون بمثابة إنشاء منصة 
 بإظھار البيانات المتعلقة بمجمل قطاع النقل في بلدانأيضاً ، بل فحسب نظام النقل المتكامل في المشرق العربي

مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي بعد توسيعھا لتشمل البلدان العربية في ذلك منطقة اإلسكوا، بما 
ً بتوسيع نطاق المنصة في المستقبل بحيث التي انضمت مؤخراً لإلسكوا في ل تشم.  ويسمح ھذا األمر أيضا

لخرائط ابإظھار  ،عند تنفيذه ،وسيسمح المشروعفي فترة الحقة.  إلسكوا إلى البلدان التي يمكن أن تنضم ل االمستقب
ن لھذا تحليل الوضع الراھلوبإجراء العديد من االستقصاءات  بشكل تفاعلي، والمخططات المتعلقة بقطاع النقل

صياغة االستراتيجيات ووضع خطط العمل القطاع في بلدان منطقة اإلسكوا، مما يساعد في رسم السياسات و
القتصادية اتحقيق تكامل إقليمي يعّزز فرص التنمية وبالتالي في  ،للتطوير المستقبلي لمكونات قطاع النقل

إدخال وتعديل يتولى منسق وطني من كل دولة تعيين تطلب المشروع يو  األعضاء.الدول واالجتماعية في 
  ما.ر غيُّ ر أو تتطوّ طرأ البيانات المتعلقة ببلده كلما 

  
لعربية مملكة االكويت ومصر والالسودان وة، أثنى ممثلو كل من اإللكترونيتعليقاً على مشروع المنصة و  -32
وأشار ممثل الكويت إلى أھمية المنصة  جھود األمانة التنفيذية في اإلعداد لھذا المشروع الطموح. سعودية على ال

ً فتال، اإلقليمي وأسواء على الصعيد الوطني  ،للدول ھذه تبة على المترنظر اللجنة إلى التكلفة المالية المرتفعة  ا
نات كوّ الدول عن القدرة االستيعابية للمنصة وم يوتساءل بعض ممثل  ة وتحديثھا بشكل مستمر.اإللكترونيالبرامج 

أكدت ممثلة األمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة التنسيق ذلك، ك . المتصلة بھا بياناتالدليل تصنيف 
ً لإلسكوا مع األمانة التنفيذية  بين اون التعتوطيد بھدف  خصوصاً، وفي مثل ھذه المشاريع ،في مجال النقل عموما

  . بين عمل كّل منھما وتفادي االزدواجيةالمنظمتين 
  

ي لبنان قتة فقوة األمم المتحدة المؤ معبالتعاون وأوضح ممثل األمانة التنفيذية أن المنصة وضعت أساساً   -33
   . )G.I.S(من خالل مشروع ممول من األمم المتحدة قائم على نظام معلومات جغرافية ، نفي لبنا )اليونيفيل(
التنفيذية بأن المنصة ستكون واسعة وشاملة لكل ممثل األمانة شرح لخصائص الفنية للمنصة، ايخص  ما فيو

  .لحات وقائمة بالمحطات اللوجستيةلمصطقاموس لودليل البيانات تتضمن مرافق ومحاور النقل كما س
  

  تنفيذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  -4
  

استعرضت اللجنة في ھذا البند التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادھا في الدورة الثانية   -34
لمادة الخامسة من مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق ل اً نفيذتعشرة للجنة النقل 

 في مجال النقل البحري في الدول األعضاء ةصلالحا اترالتطوّ .  كما تناولت العربي والمتعلقة بالنقل الساحلي
لنقل احول آخر مستجدات التي زودت اإلسكوا بمعلومات وبيانات عن النقل البحري فيھا ضمن تقاريرھا الوطنية 

  .2015-2014الفترة في 
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ً لتحديد خطوط مالحية للربط البحري والنھري بين ممثل األمانة التنفيذية عرض و  -35 لدول اتصوراً أوليا
ركز و  في قطاع التجارة الدولية ودور النقل البحري الدولي في تفعيلھا.الجارية التطورات  دعنتوقفاً م ،العربية

التحميل  ةوكلفمدة خفض و ،الحماية من التلف والفقدانوفعاليته من حيث  العرض على كلفة النقل بالحاويات
وبشبكة  ،لحاوياتة لناقلأھم الجھات الف العرض بوعرّ .  األنماطمتعدد الالنقل قابلية اعتماد وسائل و ،والتفريغ

 أھم الموانئ الدولية ومنبو ،وبالتحالفات الدولية الكبرى في مجال النقل البحري ،خطوط الحاويات في العالم
 تباطمؤشر مقياس االرحسب م ترتيب بعض الدول العربية المتقدّ كما أشار إلى   .ضمنھا بعض الموانئ العربية
المقترحات للدول األعضاء أيضاً مجموعة من وقدم ممثل األمانة التنفيذية   .)LSCI(بشبكة النقل البحري المنتظم 

  حول كيفية تفعيل قطاع النقل البحري واالستفادة منه لدعم التنمية االقتصادية. 
  

ً وتعليق  -36  ،على العرض، أبدى المشاركون اھتمامھم بموضوع الخطوط المالحية للربط البحري والنھري ا
لمغرب وطلب ممثل ا للجنة النقل. مقبل وضرورة استكمال التصور األّولي المقدم وعرض النتائج في االجتماع ال

على ھامش اجتماعات لجنة  الخطوط المالحية للربط البحري والنھريمن األمانة التنفيذية تنظيم ندوات حول 
ألھمية الموضوع ودوره في تسھيل  نظراً وذلك  ،النقل يشارك فيھا ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء مختصون

  .التجارة
  

  منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة النقلالتقدم المحرز في مجال النقل   -باء
  من جدول األعمال) 5(البند 

  
 ،E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part I)، األول استناداً إلى الوثيقة أربعة أجزاءھذا البند في لجنة النقل ناقشت   -37
تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا الخامسة  نقلنجز في مجال الالمالعمل  افيھاستعرضت و

  قدم المحرز في حول الت E/ESCWA/EDGD/2015/IG.3/4(Part II)الثاني استناداً إلى الوثيقة و ؛ةعشر
  ، وذلك منذ الدورة 2015-2014 تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين

  ه األمانة التنفيذية حول نتائج استبيان توالثالث استناداً إلى عرض مرئي قدم ؛الخامسة عشرة للجنة النقل
والرابع استناداً إلى الوثيقة  ؛الخامسة عشرة للجنة النقل الدورةبشأن آراء ممثلي الدول األعضاء 

E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part III)  التي استعرضت تحديث اتفاقي الطرق والسكك الحديدية الدولية
ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي لتشمل دول المغرب العربي المنضمة 

  اإلسكوا .حديثاً إلى 
  

الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل، استعرض  بشأنيخص استبيان آراء ممثلي الدول األعضاء  في ماو  -38
تنفيذية وذلك ليتسنى لألمانة ال ،االسئلةمحورت حولھا التي تواضيع والم ،ممثل األمانة التنفيذية أھمية االستبيان

  .المطروحة للنقاش والجوانب التنظيمية الجتماعات الدورةالمواضيع حول أعضاء لجنة النقل معرفة وجھة نظر 
دم ممثل قو . ومتطلباتھا توقعات الدول األعضاءحيث يلّبي مانة التنفيذية بتطوير عمل األويھدف ھذا األمر إلى 

ً األمانة التنفيذية  ً أيضا  اھوردود وآراء ممثلي الدول المشاركين في دوراتلجنة النقل، ر عمل تطوّ عن ملخصا
على التساؤالت والمالحظات وردود األمانة التنفيذية ؛ أي الخامسة عشرة ،األخيرة تھادورفي الثالث السابقة و

  والمقترحات الواردة في األجوبة على االستبيان.
  

تفاقي اضمن ثالث جلسات خاصة بتعديل  أفقد تم استعراضه بشكل مجز ،لجزء الرابع من ھذا البندا أما  -39
في و الطرق والسكك الحديدية الدولية ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي. 

األطراف في االتفاق أو المذكرة على التعديل المقترح، استعرضت ممثلة  الدولوقبيل تصويت  ،بداية كل جلسة
لى عتفاقات الدولية بشكل عام والتعديالت المطلوبة آليات األمم المتحدة المتبعة لتعديل االاألمانة التنفيذية 
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والتعديالت المقترحة    لتشمل دول المغرب العربي المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا.التفاق/المذكرة موضوع الجلسة ا
 شمالمحور وھو ) جنوب – شمال 85م(المحور  تتعلق بإضافةاتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  على

تصل حتى نواكشوط في  التيالدولية  الطرقغرب) وھي -شرق 40إلى المحور (مخطوط  إضافة ؛ليبيا جنوب
االتفاق على أن يصبح اسمه "اتفاق الطرق الدولية بين  يفموريتانيا. وبناًء على ذلك، تم توافق الدول األطراف 

المحور  بإضافة تتعلقشرق العربي السكك الحديدية الدولية في الم اتفاق على المقترحة والتعديالتالدول العربية". 
شرق)  – غرب 50س( المحورتعديل و ؛الموريتانية الحدود إلىبالجزائر  يمر وھو محور )جنوب –شمال  95س(
"اتفاق  أصبح اسم االتفاق جتماعاال في المشاركةوبموافقة الدول األطراف  .الموريتانية نواديبو مدينةإلى  يصلل

قل التفاھم بشأن التعاون في مجال الن مذكرةب المتعلق التعديل أماالسكك الحديدية الدولية بين الدول العربية". 
 الدول بين حريالب النقل مجال في التعاون بشأن التفاھم مذكرة"ليصبح  اسمھا فيتناولفي المشرق العربي البحري 
   .باإلجماع عليه الموافقة تمت وقد ،"العربية

  
  سالمة المرور على الطرق  -جيم

  من جدول األعمال) 6(البند 
  

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part I)استناداً إلى أربع وثائق؛ األولى نظرت اللجنة في ھذا البند   -40
 ،E/ESCWA/EDGD/2015/IG.3/5(Part II)ية والثان؛ تستعرض أوضاع السالمة على الطرق في المنطقة العربية

والثالثة ؛ تستعرض دليل اإلسكوا اإلرشادي المقترح حول أنظمة إدارة السالمة على الطرقو
E/ESCWA/EDGD/2015/IG.3/5(Part III)  ،التي تستعرض تجارب الدول العربية في إدارة السالمة على الطرق

  .إعالن برازيليا بشأن السالمة على الطرقتستعرض و E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part IV)والرابعة 
  

  أوضاع السالمة على الطرق في المنطقة العربية  -1
  

ى لاستناداً إ ،أوضاع سالمة المرور على الطرق في الدول األعضاءاستعرض ممثل األمانة التنفيذية   -41
رسلته أاإلجابات على االستبيان الذي وإلى  ؛الموضوعھذا إلى األمانة التنفيذية حول المرسلة  الوطنيةالتقارير 

ألمانة التنفيذية إلى الدول األعضاء في إطار متابعة ما تم إنجازه من توصيات لجنة النقل في دورتھا الخامسة ا
 رللبيانات التي حصلت عليھا األمانة التنفيذية من ثماني دول أعضاء حول تطوّ  العرض تحليالً ضمن وت عشرة. 

ستحداث مؤسسات (ھيئات) قيادية تضم موظفين متفرغين االتقّدم في دّل عليه كما ي ،طرقيةوضع السالمة ال
ً جوانب السالمة الطرقيةمختلف متخصصين ب اء لجان إنشحسب التقّدم باتجاه .  ويمكن قياس ھذا التطور أيضا

ات وخطط واستراتيجيسياسات متكاملة من خالل وضع فنية ومجالس عليا لتنسيق جھود تحسين السالمة الطرقية 
 الوطنية التي تم تنفيذھا في كل بلدة نشطمعلومات حول األال توّفر ىوفقاً لمدو ؛عمل تنفيذية ذات أھداف محددة

توفُّر و ؛2015 أسبوع األمم المتحدة الدولي الثالث للسالمة المرورية لعامخالل  2015خالل شھر أيار/مايو 
  تنفيذھا ضمن إطار عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المروريةالتي تم ة نشطمعلومات حول األال

  شمل العرض وصفاً لوضع إدارة السالمة المرورية في بلدان اإلسكوا.وباإلضافة إلى ذلك،  . 2011-2020
  

وركز معظم ممثلي   .المجتمعون على جھود األمانة التنفيذية في إعداد ذلك العرض الشاملأثنى وقد   -42
األنظمة المعتمدة في احتساب ضحايا أھمية موضوع جمع البيانات المتعلقة بالسالمة على الطرق والدول على 

ام اإلحصاءات واألرقبين تباين الإلى  ألردناوأشار ممثل  التصادمات على الطرق واختالفھا من دولة إلى أخرى. 
وبة فعلياً وتلك المحس ،تشرافات معينةكونھا تعتمد على تقييمات واس ،الواردة في تقارير منظمة الصحة العالمية
أن منظمة الصحة العالمية تعتمد .  ويعود ھذا التفاوت بشكل رئيسي إلى على األرض من قبل الجھات الوطنية

د االجمالي االعتبار العدفي خذ أن تأدون  ،عدد السكان المحليين المسجلين في البيانات الرسميةعلى في تقييمھا 
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مات الطرق ادالناتجة من تصوفيات النسبة .  ولذلك، غالباً ما تكون محليين وافدين والجئينسكان من للمقيمين 
وطلب ممثل المغرب من األمانة  . مما تدل عليه أرقام منظمة الصحة العالمية مثالً  إجمالي المقيمين فعلياً أقلإلى 

   انات وتصنيفھا.جمع البيبل سُ يز على شرح مع الترك ،التنفيذية استكمال التقرير ببيانات عن باقي الدول األعضاء
 

  دليل اإلسكوا اإلرشادي المقترح حول أنظمة إدارة السالمة على الطرق  -2
  

عرضاً مرئياً  ،E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part II)((، استناداُ إلى الوثيقة ممثل األمانة التنفيذيةقّدم   -43
  .وتفعيل أنظمة إدارة سالمة المرور على الطرق في الدول األعضاءدليل اإلرشادي المقترح حول إنشاء لعن ا

 ؛بشكل عام 2020-2011 الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل من أجل السالمة على الطرقاستعرض ركائز ف
ً ، لإدارة شؤون السالمة على الطرق بشكل مفصّ المعنية بأنشطة الركيزة األولى تناول و رات المؤشإلى  متطرقا

ارة إنشاء أنظمة وطنية إلدفي التجارب العالمية مجموعة من وتناول العرض  األساسية واالختيارية المتعلقة بھا. 
ووالية  ستراليةألنيوزيلندا وھولندا ووالية فكتوريا ابريطانيا والسويد ومن ضمنھا تجربة  ،السالمة المرورية

وفي القسم األخير من العرض، شرح ممثل  . بين ھذه التجارب المالمح المشتركة، مشيراً إلى سترالياأغرب 
األمانة التنفيذية النموذج المقترح إلنشاء نظام وطني إلدارة السالمة المرورية في الدول األعضاء في اإلسكوا 

ة وھيئة قيادي ،على مستوى الوزارة المختصةولجنة فنية  ،على مستوى رئاسة الحكومةمكون من مجلس أعلى 
  ومجلس استشاري وطني.  ،ومؤسسات البحث العلمي ،للسالمة المروريةمرصد و ،وطنية

  
 الدولمن  اً معرض التعليق على عرض األمانة التنفيذية، أشار بعض المشاركين إلى أن عددفي و  -44

ما ك األعضاء قد أنشأ لجاناً وطنية للسالمة المرورية، إال أن المشكلة تكمن في تفعيل وتطوير عمل ھذه اللجان. 
عن و ،وزارة النقل في قيادة النظام المقترحدور سأل بعض المشاركين عن التمايز بين دور وزارة الداخلية و

  مستوى التنسيق المطلوب بين الوزارتين. 
  

 العربية في إدارة السالمة على الطرق تجارب الدول  -3
  

إدارة سالمة المرور على مجال حول تجارب الدول العربية في عقدت األمانة التنفيذية حلقة نقاش   -45
 األعضاءالدول  من عدد ممثلو وقدم.  تنفيذ خطة عقد العمل من أجل السالمة على الطرقوصاً في وخص ،الطرق

 اعتماد، وذلك من خالل تحسين سالمة المرور على الطرقفي  لدولھم الناجحة عن التجارب مقتضبة مداخالت
حلقة  وكانت . 2020-2011 خطة العمل الخاصة بعقد العمل من أجل السالمة على الطرقتنفيذ لخطط وطنية 

  .منھا الدروس واكتساب الوطنية التجارب لتبادل فرصةالنقاش 
  

ً و  -46 ً مرئيا حول تجربة بلده في تحسين السالمة المرورية بالرغم من الظروف قدم ممثل فلسطين عرضا
برئاسة  على للمرورلمجلس األوأشار إلى أن فلسطين أنشأت ا سرائيلي. إلالحتالل اتحت اعيشھا يالصعبة التي 

ة الجھات كافممثلين عن يضم ھو و ،جھة مختصة بوضع السالمة الطرقية في فلسطينكوزارة النقل والمواصالت 
ظات ورية في المحافتعزيز السالمة المرالتي وضعھا المجلس لعمل الخطة كما استعرض مختلف جوانب عنية.  الم

  الفلسطينية.
  

س نشاء مجلإالمتقدمة في تحسين السالمة المرورية من خالل بلده تجربة وقدم ممثل المغرب مداخلة عن   -47
أشار وھدفھا تحسين السالمة.  جراءات إقوانين وواعتماد رئاسة وزير النقل والتجھيز، ُيعنى بھذا الشأن، بوطني 

 ،االھتمام الذي توليه لھذا الموضوعإلى و ،إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات السالمة المرورية الوطنية للمملكة
سالمة لالمؤتمر العالمي الثاني لذات الصلة، بما في ذلك قليمية العربية والدولية إلمن خالل مشاركتھا في األنشطة ا
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وشارك فيه المغرب  2015تشرين الثاني/نوفمبر  19و 18يوَمي قد مؤخراً في مدينة برازيليا على الطرق الذي عُ 
  جھيز.توالبوفد رفيع المستوى برئاسة وزير النقل 

  
 تحسين السالمةالتي تھدف إلى وقدم ممثل وزارة النقل المصرية خطة الھيئة العامة للطرق والكباري   -48

والتحسينات الھندسية وزمن االستجابة والمشاركة الضبط المروري والتعليم والتوعية حول وتتمحور  ،المرورية
قاط القائمة على نظام النوبموجب ھذه الخطة  ةاالستراتيجية المعتمدوتطّرق إلى   المجتمعية والتقييم المستمر.

 ،السالمة المرورية ومشاريع السالمة المروريةفي أوضاع تدقيق الو ،وتجنب الحوادث والتحقيق بشأنھا ،السوداء
ين تحسلتعزيز بحاث استشارية إجراء أو ،خطة عمل السالمة المروريةتنفيذ و ،وتحديد مواقع الطرق الخطرة

ن وزارة ديره كل مينظام وطني متكامل  ،وفق االستراتيجية الموضوعة ،الخطةَذ تنفيتولّى وي السالمة المرورية. 
عرض التضمن و . ھااالتحاد األوروبي في تمويل تنفيذفي حين يساھم  ،صحة ووزارة الداخليةالنقل ووزارة ال

ً تطبيقي مثاالً  حصاءات إلتغطية كافة البيانات واوالھادف إلى المشروع الُمنشأ في إطار النظام المعلوماتي على  ا
بنى تحسين الالھادفة إلى مشاريع عدد من التضمن شرحاً لكما والخرائط المتعلقة بموضوع السالمة المرورية.  

نظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة الداخلية التوعية التي توحمالت ة نشطأو ،التحتية للطرق
، ووزارة البيئة ووزارة األوقاف ووزارة اإلعالم ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة الشباب

  والشعبية. وغيرھا من الجھات الرسمية
  

 بشأن السالمة على الطرق إعالن برازيليا  -4
  

لنص االواردة في توصيات حول المالحظاتھا بالتفصيل األمانة التنفيذية على اللجنة عرضت ممثلة   -49
ً عن المؤتمر الرفيع المستوى العالمي الثاني للسالمة على الطرق  النھائي إلعالن برازيليا، الذي صدر رسميا

وھدف المؤتمر إلى   .أي قبل انعقاد اجتماع اللجنة ببضعة أيام ،)2015تشرين الثاني/نوفمبر  19-18(برازيليا، 
كما شرحت الدور الفاعل ة المرور على الطرق. تسليط الضوء على توصيات الدول في ما يخص تحسين سالم

ة في المؤتمر كمؤتمر برازيليا لجھة تنظيم اجتماع للمجموعة العربية المشارِ في مانة التنفيذية اضطلعت به األالذي 
واإلعداد لخارطة طريق مشتركة تساعد الدول العربية في تنفيذ  ،اإلعالنالتوصل إلى موقف موحد بشأن بھدف 

  .2020-2011 بعقد العمل من أجل السالمة على الطرقمتصلة خطة العمل العالن واإلد توصيات بنو
 

  موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة النقل  -دال
  من جدول األعمال) 7(البند 

 
بد تُ ، ما لم 2016بعقد دورتھا السابعة عشرة في بيروت خالل الربع األخير من عام النقل أوصت لجنة   -50

  الدورة. تلك في استضافة  ااألعضاء رغبتھ الدولأي من 
  

  ما يستجد من أعمال  -ھاء
  من جدول األعمال) 8(البند 

  
األمانة التنفيذية لعقد اجتماعات لجنة النقل بالتتابع مع لجان ه بتوجّ مشاركون رحب الفي إطار ھذا البند،   -51

مناقشة بما أن ھذا األمر يسمح ب ،التنمية والتجارة واإلحصاءتمويل نة مثل لجمعنية بنواٍح من عملھا، أخرى 
إشراك المجتمع المدني وممثلين عن القطاع إلى المشاركون بين تلك اللجان.  كما دعا مشترك االھتمام القضايا 

  الخاص في اجتماعات اللجنة.   
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 ً   اعتماد توصيات لجنة النقل عن دورتھا السادسة عشرة  -ثالثا
  جدول األعمال) من 9(البند 

  
 بعد التوصيات، 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24اعتمدت لجنة النقل في جلستھا الختامية المنعقدة في   -52

  عليھا. المقترحة التعديالت إدخال كافة
  

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف
  

، 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24و 23يومي عقدت لجنة النقل دورتھا السادسة عشرة في القاھرة،   -53
  وتوّزعت أعمالھا على خمس جلسات.

  
  االفتتاح  -باء

  
مكتب الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل،  رئيسبصفته ممثل السيد محمد لحسيري، ألقى ممثل المغرب،   -54

 ً على و ،كلمة استھلھا بتقديم الشكر لألمانة التنفيذية لإلسكوا على جھودھا القيمة في تنظيم اجتماعات اللجنة سنويا
عرض أھم التطورات الحاصلة في قطاع النقل في بعد .  واألعضاء الدولفي الحثيثة لقضايا النقل تھا متابع

لتحتية مشاريع البنى ا، وأھمھا وزارة النقل والتجھيزقوم بھا إلى المشاريع التي تالسيد لحسيري تطرق ، المغرب
استه فترة رئ يلةغرب بقي على تواصل مستمر مع اإلسكوا طمكما أّكد أّن ال للطرق والسكك الحديدية الدولية. 

ومواكبة  ،توصيات الصادرة عن تلك الدورةمن أجل متابعة التقدم المحرز في تنفيذ ال ،للدورة الخامسة عشرة للجنة
  رغم الظروف الصعبة والتحديات  ، وذلكاألعضاء الدولالتطورات الحاصلة في قطاع النقل في كل من 

  ة شردسة عالسالدورة ارئاسة كل النجاح في ى لجمھورية مصر العربية تمنّ وختاماً، التي تواجھھا المنطقة.  
  للجنة النقل. 

  
التنمية االقتصادية، كلمة اإلسكوا، فرّحب التكامل وشعبة دير م، محمد مختار الحسنوألقى السيد   -55

إلسكوا اھذه الدورة.  وأشار إلى أن استضافتھا على والشكر لجمھورية مصر العربية بالمشاركين وتوجه بالتقدير 
لمتصلة اذ االتفاقات واآلليات والتوصيات تنفي ،مع دولھا األعضاء ،عشرة للجنة النقلالخامسة تابعت منذ الدورة 

ً مقترحوأضاف أن اإلسكوا أعدت  رغم الظروف الصعبة التي تعصف بمعظم الدول العربية.  بالنقل، وسيع تب ا
عدد ار إلى وأشحديثاً. إليھا ة العربي المنضمّ  بالدولية في المشرق العربي لتشمل دول المغراتفاقات النقل نطاق 

 ومساھمةً  ،ھا اإلسكوا في إطار دعمھا لدولھا األعضاء في مجال تسھيل النقل والتجارةالفنية التي تعدّ من التقارير 
.  ارة الخارجيةتعزيز التجبالتالي في ، وفي توطيد التعاون والتكامل بين دول المنطقة في المجاالت االقتصادية منھا

رت جالذي  ،"نحو االتحاد الجمركي العربيلعربي: تقييم التكامل االقتصادي اتقرير "ومن أھم ھذه التقارير 
ر يتضمن ھذا التقريو  .في الجلسة المشتركة مع لجنة التجارةوذلك  ،مناقشته قبيل افتتاح أعمال ھذه الدورة
يق بسُبل عملية لتحقالتفكير لى عفِّزة المحصانعي القرار، ووجھة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات الم

لى أھميته الكبرى، نظراً إموضوع السالمة المرورية إلى الحسن  السيد وتطرق.  االقتصادي العربيالتكامل 
أنظمة إدارة سالمة المرور على  دليل استرشادي حول إنشاء وتفعيلإعداد مقترح اإلسكوا بشأن وخص بالذكر 

جھة وعضاء وثيقة تحليلية حوله وإلى الدول األاإلسكوا الذي أرسلت يا وإعالن برازيل ،الطرق في الدول األعضاء
متمنياً  ،كلمته بتقديم الشكر لكافة الوفود على حضورھاالحسن واختتم السيد الواردة فيه.   توصياتنظرھا بشأن ال

  النجاح والتوفيق لھذه الدورة.
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، صرم التابعة لوزارة النقل في رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل البريوألقى   -56
رّحب ف عشرة للجنة النقل. لسادسة صفتھا الدولة التي تتولى رئاسة الدورة امصر بكلمة اللواء عادل ترك، 

بالمشاركة الفاعلة في كل األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار اإلسكوا.  كما مصر مؤكداً على اھتمام  ،بالمشاركين
الدول ن التعاون بيطيد وتو ،اإلسكوا في تنظيم أعمال لجنة النقلثّمن الجھود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلھا 

جدول أعمال الدورة يضم العديد من  أنّ السيد ترك وأضاف  . في ھذا القطاعمجاالت الفي مختلف  األعضاء
 ھما ركيزتان متكاملتان وأساسيتان فيتسھيل النقل والتجارة والسالمة المرورية مشيراً إلى أن  ،المواضيع الھامة

 أن تحقق آمالً  ،وفي الختام، تمّنى النجاح والتوفيق ألعمال الدورة األعضاء. الدول تحقيق التكامل والتجانس بين 
  النتائج المرجوة منھا. 

  
  الحضور  -جيم

  
ھي المملكة األردنية ، األعضاء في اإلسكوا الدولمن  دولة ةشرعثالث الدورة ممثلون عن شارك في   -57

، مانوسلطنة عُ وجمھورية العراق، ومملكة البحرين، وجمھورية السودان، الھاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، 
الكويت، والجمھورية اللبنانية، والمملكة المغربية، وجمھورية مصر العربية، والمملكة فلسطين، ودولة دولة و

   مية الموريتانية.، والجمھورية اإلسالالعربية السعودية
  

ليمية ومنظمات إق ،وحضر الدورة، بصفة مراقبين، ممثلون عن االتحادات العربية الناشطة في مجال النقل  -58
  لھذا التقرير.األول عّدة.  وترد قائمة المشاركين في المرفق 

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على أن "تتولى الدول  18تنص المادة   -59

األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم 
  .للجنة النقل عشرةالسادسة ، رئاسة الدورة مصر، ممثل عادل تركالمتحدة".  وعمالً بھذه المادة، تولى السيد 

السيد والمغرب، ، ممثل محمد لحسيريوعمالً باإلجراء الذي اتبع في الدورات السابقة للجنة، تولى كل من السيد 
، اموريتاني ، ممثلأحمد بنان شيخنا، منصبي نائب الرئيس، والسيد المملكة العربية السعودية، ممثل زاحم المطيري

  منصب المقرر.  
  

مانة عضوية األا، وموريتاني، ممثل أحمد بنان شيخناتشكيل لجنة الصياغة برئاسة المقرر السيد  وتم  -60
  .كةعن دول مشارِ  نالتنفيذية لإلسكوا وممثلي

  
  جدول األعمال وتنظيم األعمال  -ھاء

  
عشرة بالصيغة الواردة في الوثيقة السادسة أقرت لجنة النقل في الجلسة األولى جدول أعمال دورتھا   -61

E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.1:كما يلي ،   
  

  افتتاح أعمال الدورة.  -1  
  

  انتخاب أعضاء المكتب.  -2  
  

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  -3  



-15-  

  

  :في المنطقة العربية النقل واللوجستيات  -4  
  

 النقل والتجارة؛تسھيل اللجان الوطنية ل  (أ)    
 النقل والتجارة؛تسھيل نتائج استبيان   (ب)    
  ة لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام)؛اإللكترونيالمنصة   (ج)    
  تنفيذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.  (د)    

  
  :عشرة للجنة النقلخامسة الالتقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة   -5  

  
  تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتھا الخامسة عشرة؛  (أ)    

  ؛تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  (ب)    

  نتائج استبيان آراء ممثلي الدول األعضاء حول الدورة الخامسة عشرة للجنة؛  (ج)    

والسكك الحديدية الدولية ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل تحديث اتفاقي الطرق   (د)   
  البحري في المشرق العربي لتشمل دول المغرب العربي المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا.

  
  سالمة المرور على الطرق:  -6  

  
  أوضاع السالمة على الطرق في المنطقة العربية؛  (أ)    
 المقترح حول أنظمة إدارة السالمة على الطرق؛دليل اإلسكوا اإلرشادي   (ب)    
  ؛(حلقة نقاش) تجارب الدول العربية في إدارة السالمة على الطرق  (ج)    
  إعالن برازيليا بشأن السالمة على الطرق.  (د)    

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة النقل.  -7  

  
  ما يستجد من أعمال.  -8  

  
  لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة.اعتماد توصيات   -9  

  
  الوثائق  -واو

  
  ترد في المرفق الثاني لھذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة النقل في دورتھا   -62

  السادسة عشرة.
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  األوللمرفق ا
  

  قائمة المشاركين
  

  األعضاء في اإلسكوا الدول  -ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  المھندس نعيم حسان
  مدير وحدة األمانة العامة لتسھيل النقل والتجارة

  مدير تطوير وتخطيط النقل
  وزارة النقل األردنية

  
  الكابتن منصور أرشيد الطوافشة

  اتيكوالبرالرئيس البحري/مدير مديرية االتصاالت البحرية 
  الھيئة البحرية األردنية

  
  السيد محمد عيد الھباشين
  مدير السالمة المرورية

  وزارة األشغال العامة واإلسكان
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد عبدهللا مسلّم الحارثي
  مدير إدارة شؤون النقل

  الھيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
 

  مملكة البحرين
 

  السيد فؤاد صادق البحارنة
  مستشار

  وزارة الخارجية
  

  جمھورية السودان
 

  الدكتور عيسى ترتيب شاطر
  مدير المنظمات
  وزارة التجارة

  
  جمھورية العراق

  
  السيد حيدر نوري جبر

  الملحق التجاري
  سفارة جمھورية العراق لدى جمھورية مصر العربية

  
  
  

  سلطنة ُعمان
  

 العامريالسيد سالم سعيد سالم 
 المدير العام المساعد للصيانة والنقل البري

  وزارة النقل واالتصاالت
  

  دولة فلسطين
 

  السيد عّمار ياسين
  وكيل وزارة النقل والمواصالت

  
  السيد وليد حمدان األسطل

  مدير النقل السككي
  وزارة النقل والمواصالت

  
  دولة الكويت

 
 السيد عبد الھادي المري

  البريمدير إدارة النقل 
  صالتاوزارة المو

  
 السيد ھاني محمد الصالح

  مھندس في وزارة المواصالت
 

  الجمھورية اللبنانية
  

 السيد علي المصري
  رئيس قسم شؤون التجارة البحرية

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيد عادل ترك

   الھيئة العامة للطرق والكباري رئيس مجلس ادارة
  والنقل البري 

  وزارة النقل
  القاھرة، جمھورية مصر العربية
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  (تابع) جمھورية مصر العربية
  

  السيدة منى حسن قطب محمد
  مدير عام المكتب الفني
  وزارة النقل المصرية

  
  السيدة ابتسام عبد الفتاح مصطفى

  مدير إدارة العالقات الدولية
  المصريةوزارة النقل 

  
  السيد أسامة سيد أحمد

  باحث سياسات تجارية ودولية
  وزارة التجارة والصناعة

 
  السيد أمجد عبد العليم محمد

  مدير المكتب الفني
  ھيئة تخطيط مشروعات النقل

  وزارة النقل
  

  المھندس عماد الدين محمود محمد
  رئيس اإلدارة المركزية للنقل البري

  وزارة النقل المصرية
 

  مد محمد متوليالسيد مح
  مدير عام ھندسة السالمة والطرق

  وزارة النقل
 

  السيد محمد محمد خيري السيد عبد اللطيف
  باحث سياسات تجارية ودولية

  وزارة التجارة والصناعة
  

  السيدة نرمين محمد المليجي
   مدير إدارة تسھيل التجارة باإلدارة المركزية لمنظمة

  التجارة العالمية
  التجارية، وزارة التجارة والصناعةقطاع االتفاقات 

  المھندس أكرم حسن شلبي
  مدير إدارة مشروعات االتصاالت االستثمارية

  سكك حديد مصر
  

  المھندس محمد أحمد فؤاد سليط
  مدير عام المشروعات
  ستراتيجية والمشروعات االستثماريةاإلدارة المركزية لال
  سكك حديد مصر

  
  المملكة المغربية

  
  لحسيريالسيد محمد 

 رئيس مصلحة التعاون الدولي والعالقات مع المنظمة
  البحرية الدولية

  وزارة التجھيز والنقل
 

  السيد أحمد العاقد
  باحث في التواصل وتحليل القضايا

  مكلف بمھمة باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
  

  المملكة العربية السعودية
  

  المھندس زاحم بن فيحان المطيري
  مدير عام االستراتيجية الوطنية للنقلمساعد 

  وزارة النقل
  

  الجمھورية اإلسالمية الموريتانية
 

  السيد أحمد بنان شيخنا
  المدير العام للنقل البري
  وزارة التجھيز والنقل

  
  
  

  
  األمانة العامة لألمم المتحدة   -باء

  
  فريقيااالقتصادية أللجنة ال
  

  السيد أوتشوزياس غباغويدي
Mr. Ochozias A.K. GbaguidI)( 

  مسؤول شؤون اقتصادية
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 المنظمات اإلقليمية  -جيم
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيدة دينا حسين الظاھر
  إدارة النقل والسياحة ةمدير

  
  عبد العزيز صالح الدينالسيد 

  مستشاري لدى إدارة النقل والسياحة
 

  السيد مصطفى رشيد
  مساعد رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

  لألكاديمية ورئيس المكتب الفني

  مجلس الوحدة االقتصادية
 

  السيد سعد الولي
  

  اتحاد الموانىء البحرية العربية
  

  اللواء بحري عصام الدين بدوي
  األمين العام

  
  يوسف عبد المنعم بدر السيد

 مسؤول الشؤون اإلدارية والفنية/مساعد األمين العام
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  الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/INF.1    مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.1  3  جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.2 3  تنظيم األعمال

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3  4  المنطقة العربيةالنقل واللوجستيات في 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part I)  (أ) 4  النقل والتجارةتسھيل اللجان الوطنية ل  

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part II)  (ب) 4  النقل والتجارةتسھيل نتائج استبيان   

ة لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل اإللكترونيالمنصة   
  المتكامل في المشرق العربي (إتسام)

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part III)  (ج) 4

تنفيذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل   
  البحري في المشرق العربي

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part IV)  (د) 4

التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة الخامسة عشرة 
  للجنة النقل

5  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتھا   
  عشرةالخامسة 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part I)  (أ) 5

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل   
  ااإلسكو

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part II)  (ب) 5

الحديدية الدولية تحديث اتفاقي الطرق والسكك   
ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري 

في المشرق العربي لتشمل دول المغرب العربي 
  المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part III)  (د) 5

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5 6  سالمة المرور على الطرق

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part I)  (أ) 6  المنطقة العربيةأوضاع السالمة على الطرق في   

دليل اإلسكوا اإلرشادي المقترح حول أنظمة إدارة   
  السالمة على الطرق

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part II)  (ب) 6

تجارب الدول العربية في إدارة السالمة على الطرق   
  (حلقة نقاش)

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part III)  (ج) 6

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part IV)  (د) 6  إعالن برازيليا بشأن السالمة على الطرق  
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  الثالثالمرفق 
  

  محضر جلسة التصويت على تعديل اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
  )2015تشرين الثاني/نوفمبر  24، القاھرة(

  
 الدول األعضاء في اإلسكوا، األطراف في االتفاق، المشاركة في الجلسة   -1

  
 المملكة األردنية الھاشمية  -

  اإلمارات العربية المتحدة -

 مملكة البحرين -

 جمھورية السودان -

 جمھورية العراق -

 دولة فلسطين -

 دولة الكويت -

 الجمھورية اللبنانية -

  جمھورية مصر العربية  -

 المملكة العربية السعودية -
  

 جدول األعمال  -2
  
  من االتفاق، المتعلقة بالتعديالت. 7استعراض المادة   -1
  التصويت العلني على التعديالت المقترحة.  -2
  .إعالن نتيجة التصويت  -3
  إقرار التعديالت.   -4
  

   تفاصيل الجلسة  -3
  

بالتنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا، عقد ممثلو الدول األعضاء في اإلسكوا األطراف في اتفاق الطرق الدولية في   
) جلسة خاصة في 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24-23المشرق العربي، المشاركون في الدورة السادسة عشرة للجنة النقل (القاھرة، 

ضمن أعمال الدورة، بھدف تعديل االتفاق ليشمل دول المغرب العربي المنضمة  2015ثاني/نوفمبر تشرين ال 24القاھرة، يوم الثالثاء 
  حديثاً إلى اإلسكوا، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة النقل في دوراتھا السابقة. 

  
"التعديالت"، وذلك التباع الخطوات  من االتفاق والمتعلقة بـ 7واستھلت ممثلة األمانة التنفيذية الجلسة بعرض تفاصيل المادة   

المنصوص عليھا في ھذه المادة في البت بالتعديالت المقترحة على االتفاق لجھة تغيير اسمه ليصبح "اتفاق الطرق الدولية بين الدول 
ات األمم فيذية آليالعربية" وتوسيع محاوره لتغطي دول المغرب العربي المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا. كما شرحت ممثلة األمانة التن

  المتحدة المتبعة لتعديل االتفاقات الدولية بشكل عام واالتفاق موضوع الجلسة بشكل خاص. 
  

  التصويت  -4
  

بعد ذلك، تم التصويت العلني على التعديالت المقترحة حيث قامت ممثلة األمانة التنفيذية بالمناداة على كل دولة من الدول   
في الجلسة وطلبت من رئيس وفدھا إعطاء رأي دولته بالموافقة أو عدم الموافقة على التعديالت.  األطراف في االتفاق الحاضرة

وقام مقرر الدورة السادسة عشرة للجنة النقل بتسجيل آراء الدول واستخراج نتائج الجلسة. ويبين الجدول التالي رأي كل دولة كما 
  أعلنه رئيس وفدھا.
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  رأي الدولة  الدولة  رقم
  موافقة  المملكة األردنية الھاشمية  1
  موافقة  اإلمارات العربية المتحدة  2
  موافقة  مملكة البحرين  3
  موافقة  جمھورية السودان  4
  موافقة  جمھورية العراق  5
  موافقة  دولة فلسطين  6
  موافقة  دولة الكويت  7
  موافقة الجمھورية اللبنانية  8
  موافقة  جمھورية مصر العربية  9

  موافقة  المملكة العربية السعودية  10
  

  وفي نھاية الجلسة، أعلن مقرر الدورة السادسة عشرة نتيجة التصويت حيث تمت الموافقة باإلجماع على تعديل اسم   
االتفاق ليصبح "اتفاق الطرق الدولية بين الدول العربية". وتم التوافق على متابعة اإلجراءات الواجب اتخاذھا بموجب التوافق على 

  تعديل االتفاق. 
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  الرابعالمرفق 
  

  محضر جلسة التصويت على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي
  )2015تشرين الثاني/نوفمبر  24، القاھرة(

  
 الدول األعضاء في اإلسكوا، األطراف في االتفاق، المشاركة في الجلسة  -1

  
 المملكة األردنية الھاشمية  -

  اإلمارات العربية المتحدة -

 مملكة البحرين -

 جمھورية السودان -

 دولة فلسطين -

 دولة الكويت -

 الجمھورية اللبنانية -

  جمھورية مصر العربية  -

 المملكة العربية السعودية -

 
 جدول األعمال  -2

  
  من االتفاق، المتعلقة بالتعديالت. 6استعراض المادة   -1

  التصويت العلني على التعديالت المقترحة.  -2

  .إعالن نتيجة التصويت  -3

  إقرار التعديالت.   -4

  
   تفاصيل الجلسة  -3

  
بالتنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا، عقد ممثلو الدول األعضاء في اإلسكوا األطراف في اتفاق السكك الحديدية الدولية   

) جلسة خاصة 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24-23في المشرق العربي، المشاركون في الدورة السادسة عشرة للجنة النقل (القاھرة، 
ضمن أعمال الدورة، بھدف تعديل االتفاق ليشمل دول المغرب العربي  2015تشرين الثاني/نوفمبر  24في القاھرة، يوم الثالثاء 

  المنضمة حديثاً إإلسكوا، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة النقل في دوراتھا السابقة. 
  

يالت"، وذلك التباع "التعد من االتفاق والمتعلقة بـ 6واستھلت ممثلة األمانة التنفيذية الجلسة بعرض تفاصيل المادة   
الخطوات المنصوص عليھا في ھذه المادة في البت بالتعديالت المقترحة على االتفاق لجھة تغيير اسمه ليصبح "اتفاق السكك الحديدية 

 انةكما شرحت ممثلة األم الدولية بين الدول العربية"، وتوسيع محاوره لتغطي دول المغرب العربي المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا. 
  التنفيذية آليات األمم المتحدة المتبعة لتعديل االتفاقات الدولية بشكل عام واالتفاق موضوع الجلسة بشكل خاص. 

  
  التصويت -4

  
بعد ذلك، تم التصويت العلني على التعديالت المقترحة حيث قامت ممثلة األمانة التنفيذية بالمناداة على كل دولة من الدول   

 اضرة في الجلسة وطلبت من رئيس وفدھا إعطاء رأي دولته بالموافقة أو عدم الموافقة على التعديالت. األطراف في االتفاق الح
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ولة كما التالي رأي كل دويبين الجدول  الجلسة.  الدول واستخراج نتائجوقام مقرر الدورة السادسة عشرة للجنة النقل بتسجيل آراء 
  أعلنه رئيس وفدھا.

  
  رأي الدولة  الدولة  رقم

  موافقة  المملكة األردنية الھاشمية  1
  موافقة  اإلمارات العربية المتحدة  2
  موافقة  مملكة البحرين  3
  موافقة  جمھورية السودان  4
  موافقة  دولة فلسطين  5
  موافقة  دولة الكويت  6
  موافقة  الجمھورية اللبنانية  7
  موافقة  جمھورية مصر العربية  8
  موافقة  المملكة العربية السعودية  9
  

وفي نھاية الجلسة، أعلن مقرر الدورة السادسة عشرة نتيجة التصويت حيث تمت الموافقة باإلجماع على تعديل اسم االتفاق   
ليصبح "اتفاق السكك الحديدية الدولية بين الدول العربية". وتم التوافق على متابعة اإلجراءات الواجب اتخاذھا بموجب التوافق على 

  تعديل االتفاق. 
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 الخامسق المرف
  
  مذكرة التفاھم بشأن التعاونمحضر جلسة التصويت على 

  في مجال النقل البحري في المشرق العربي
  )2015تشرين الثاني/نوفمبر  24، القاھرة(

  
  الدول األعضاء في اإلسكوا، األطراف في المذكرة، المشاركة في الجلسة  -1

 
  المملكة األردنية الھاشمية -

 المتحدةاإلمارات العربية  -

  مملكة البحرين -

 جمھورية السودان -

 جمھورية العراق -

 سلطنة ُعمان -

 دولة فلسطين -

 دولة الكويت -

 الجمھورية اللبنانية -

 المملكة العربية السعودية -

 
 جدول األعمال  -2

 
  من مذكرة التفاھم، والمتعلقة بالتعديالت. 18استعراض المادة   -1

  التصويت العلني على التعديالت المقترحة.  -2

  .إعالن نتيجة التصويت  -3

  .إقرار التعديالت  -4

  
   تفاصيل االجتماع  -3

  
بالتنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا، عقد ممثلو الدول األعضاء في اإلسكوا األطراف في مذكرة التفاھم بشأن التعاون   

تشرين الثاني/نوفمبر  24-23ة النقل (القاھرة، في مجال النقل البحري في المشرق العربي، المشاركون في الدورة السادسة عشرة للجن
ضمن أعمال الدورة، بھدف تعديل المذكرة لتشمل  2015تشرين الثاني/نوفمبر  24) جلسة خاصة في القاھرة، يوم الثالثاء 2015

  دول المغرب العربي المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة النقل في دوراتھا السابقة. 
  

"التعديالت"، وذلك التباع  من المذكرة والمتعلقة بـ 18واستھلت ممثلة األمانة التنفيذية الجلسة بعرض تفاصيل المادة   
الخطوات المنصوص عليھا في ھذه المادة في البت بالتعديالت المقترحة على المذكرة لجھة تغيير اسمھا ليصبح "مذكرة التفاھم 

 ري بين الدول العربية"، وتوسيع نطاقھا لتغطي دول المغرب العربي المنضمة حديثاً إلى اإلسكوا. بشأن التعاون في مجال النقل البح
  كما شرحت ممثلة األمانة التنفيذية آليات األمم المتحدة المتبعة لتعديل االتفاقات الدولية بشكل عام والمذكرة موضوع الجلسة 

  بشكل خاص. 
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  التصويت  -4
  

بعد ذلك، تم التصويت العلني على التعديالت المقترحة حيث قامت ممثلة األمانة التنفيذية بالمناداة على كل دولة من الدول   
 األطراف في االتفاق الحاضرة في الجلسة وطلبت من رئيس وفدھا إعطاء رأي دولته بالموافقة أو عدم الموافقة على التعديالت. 

  ويبين الجدول التالي رأي كل دولة  الجلسة.  رة للجنة النقل بتسجيل آراء الدول واستخراج نتائجوقام مقرر الدورة السادسة عش
  كما أعلنه رئيس وفدھا.

  
 رأي الدولة الدولة رقم

 موافقة المملكة األردنية الھاشمية 1
 موافقة دولة اإلمارات العربية المتحدة 2
 موافقة مملكة البحرين 3
 موافقة جمھورية السودان 4
 موافقة جمھورية العراق 5
 موافقة سلطنة عمان 6
 موافقة دولة فلسطين 7
 موافقة دولة الكويت 8
 موافقة الجمھورية اللبنانية 9

 موافقة المملكة العربية السعودية 10
  

سم المذكرة اباإلجماع على تعديل وفي نھاية الجلسة، أعلن مقرر الدورة السادسة عشرة نتيجة التصويت حيث تمت الموافقة   
ليصبح "مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية". وتم التوافق على متابعة اإلجراءات الواجب اتخاذھا 

  بموجب التوافق على تعديل المذكرة. 
 


