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 اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

  ةعشرلثة الثاالدورة 
  ٢٠١٢بريل أ/نيسان ٢٦- ٢٤ بيروت،

  
  جدول األعمال المؤقت من) أ( ٥البند 

  
  

  للجنة النقل عشرةالثانية التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة 
  

  عشرةالثانية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها 
  

  موجـز
  

  دوراتها كل سنة، ) اإلسكوا(تعقد لجنة النقل التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
  وأصدرت  ،٢٠١١ايو م/أيار ١٩إلى  ١٧عشرة في بيروت في الفترة من الثانية دورتها قد عقدت و

التنمية شعبة بشأن عمل اإلسكوا في مجال النقل، حيث تتولى مجموعة من التوصيات في ختامها 
سسية وقد تناولت التوصيات مواءمة الهياكل المؤ.  ولمة متابعة العمل في هذا المجالاالقتصادية والع

  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، و
  ومواضيع أخرى تتعلق ببرنامج عمل اإلسكوا في المرور على الطرق،  وسالمة، )إتسام(العربي 
 عشرة في الوثيقة الثانيةتقرير لجنة النقل عن دورتها وترد هذه التوصيات في  . النقلمجال 

E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/7/Report.  
  

لتوصيات بشأن مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي لوتتضمن هذه الوثيقة عرضاً   
وسالمة المرور  الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، مواءمةو )إتسام(

درج نص ي ج عمل اإلسكوا في مجال النقل، بحيثباإلضافة إلى التوصيات المتعلقة ببرنامعلى الطرق، 
  .هالمتابعة تنفيذتليه اإلجراءات المتخذة التوصية 
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  عشرةثانية اللجنة النقل في دورتها الصادرة عن  توصياتال
  واإلجراءات المتخذة لتنفيذها

  
  في قطاع النقل مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات  -ألف

  في منطقة اإلسكوا
  

  ةالتوصي
  

اعتماد توصيات االجتماع األول لمجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في   
  .هذا التقرير مبين في المرفق األول منقطاع النقل في منطقة اإلسكوا، كما هو 

  
  متابعة التنفيذ

  
  .ذلك أثناء الدورة الثانية عشرة للجنة النقلتم   

  
  الصادرة عن لجنة النقل التوصياتمتابعة تنفيذ   -باء

  عشرة الحاديةفي دورتها   
  

  التوصية
  

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقرير عن البيانات الواردة في الدعوة كل بلد ألخذ العلم ب  
   E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part I)النقل في دورتها الحادية عشرة كما هي مفصلة في الوثيقة 

 ٣٠في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  مالحظات بهذا الشأن ةات وإرسالها مع أيوتحديث هذه البيان
 التقرير، علماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في ٢٠١١ يونيو/حزيران
  .معتمداً

  
  متابعة التنفيذ

  
، فاعتمدت الوثيقة ٢٠١١يونيو /نحزيرا ٣٠مالحظات حتى تاريخ  ةإلى األمانة التنفيذية أيرد لم ت  

  .هي كما
  

  في إطار برنامج عمل اإلسكوا متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل  -جيم
  

  التوصية
  

المتعلقة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة تقرير عن البيانات الواردة في الدعوة كل بلد ألخذ العلم ب  
ورة الحادية عشرة للجنة النقل، كما هي مفصلة في الوثيقة عمل اإلسكوا منذ الدبرنامج  بالنقل في إطار

E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part II)إلى  مالحظات بهذا الشأن ة، وتحديث هذه البيانات وإرسالها مع أي
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، علماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من ٢٠١١ يونيو/حزيران ٣٠في موعد أقصاه األمانة التنفيذية 
  .معتمداً التقريرما ورد في  أي بلد يعتبر

  
  متابعة التنفيذ

  
، فاعتمدت الوثيقة ٢٠١١يونيو /حزيران ٣٠مالحظات حتى تاريخ  ةإلى األمانة التنفيذية أي ردلم ت  
  .كما هي

  
  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  -دال

  
  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  -١

  
  التوصية

  
  .مان اإلسراع في االنضمام إلى االتفاقعطنة ناشدة سلم  

  
  متابعة التنفيذ

  
إلى األمانة التنفيذية مان وزارة النقل واالتصاالت في سلطنة ع الذي أرسلته التقريريتّضح من   

النضمام من عملية افي المرحلة النهائية باتت السلطنة ن أ، ٢٠١١ ديسمبر/ولفي شهر كانون األلإلسكوا، 
   .التفاقإلى ا

  
  التوصية

  
  .اإلمارات العربية المتحدة اإلسراع في التصديق على االتفاقدولة مناشدة   

  
  متابعة التنفيذ

  
، مع العلم بأن صفحة األمم التصديق على االتفاقبما يفيد  اإلمارات العربية المتحدةرد من دولة يلم   

 ٢٨إلى االتفاق في  المتحدة ت العربيةاإلمارادولة باالتفاق تظهر انضمام صلة المتلكترونية المتحدة اإل
   .٢٠١١فبراير /شباط

  
  التوصية

  
الطلب إلى البلدان األطراف في االتفاق تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص بمتابعة   

  .٢٠١١أغسطس /آب ٣١االتفاق وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه 
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  متابعة التنفيذ
  
  ؛٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٩ فياالستبيان  أرسل: شميةالمملكة األردنية الها  )١(
  مطلوب ملء االستبيان؛ :دولة اإلمارات العربية المتحدة  )٢(
  ؛٢٠١١ديسمبر /كانون األول ٢٥في رسل االستبيان أ :مملكة البحرين  )٣(
  مطلوب ملء االستبيان؛ :الجمهورية العربية السورية  )٤(
  ن؛االستبيامطلوب ملء : جمهورية السودان  )٥(
  ؛٢٠١٢فبراير /شباط ٢٩في رسل االستبيان ُأ: جمهورية العراق  )٦(
  ؛٢٠١١كتوبر أ/تشرين األولفي رسل االستبيان أ :فلسطين  )٧(
  مطلوب ملء االستبيان؛ :دولة قطر  )٨(
  مطلوب ملء االستبيان؛ :دولة الكويت  )٩(
  ؛٢٠١٢ر فبراي/شباط ٢٨في االستبيان أرسل : الجمهورية اللبنانية  )١٠(
  ؛٢٠١١أكتوبر /تشرين األولرسل االستبيان في أ: جمهورية مصر العربية  )١١(
  ؛٢٠١٢فبراير /شباط ١رسل االستبيان في أ :المملكة العربية السعودية  )١٢(
  .٢٠١٢ديسمبر /كانون األول ٢٨في  االستبيانرسل أ: الجمهورية اليمنية  )١٣(
  

  العربيشرق لسكك الحديدية الدولية في الماتفاق ا  -٢
  

  التوصية
  

جمهورية العراق، (مناشدة البلدان التي لم توقع على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي   
اإلسراع في االنضمام إليه) مان، ودولة قطروسلطنة ع.  

  
  متابعة التنفيذ

  
)١(  التفاق؛إلى ااالنضمام تبحث في ما زالت : مانسلطنة ع  
  
ديدية الدولية في المشرق لى اتفاق السكك الحإالنضمام الالزمة لجراءات تتخذ اإل: دولة العراق  )٢(

  العربي؛
  
  .االتفاق إلىبشأن انضمامها خطار لجنة النقل إمطلوب : دولة قطر  )٣(
  

  التوصية
  

  .اإلسراع في التصديق عليه) دولة الكويت(مناشدة البلدان التي وقعت على االتفاق ولم تصدق عليه   
  

  عة التنفيذمتاب
  

  .خطار لجنة النقل بشأن موضوع التصديق على االتفاقإ دولة الكويتمطلوب من   
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  مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  -٣
  

  التوصية
  

اعتماد خطة عمل لتنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في   
  .التقرير هي مفصلة في المرفق الثاني من هذامشرق العربي المتعلقة بالنقل الساحلي، كما ال
  

  متابعة التنفيذ
  

  .تم ذلك أثناء الدورة الثانية عشرة للجنة النقل  
  

  تسهيل النقل والتجارة في بلدان منطقة اإلسكوا  -٤
  

  التوصية
  

اإلمارات العربية دولة (تسهيل النقل والتجارة وطنية ل اًالطلب إلى البلدان التي لم تنشئ بعد لجان  
االسترشاد بدليل إنشاء اللجان اإلسراع في ذلك، و) المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت

، واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه ٢٠٠٣الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الذي أعدته اإلسكوا في عام 
  .ه اللجاناإلسكوا إلنشاء هذ

  
  متابعة التنفيذ

  
  بما تم في هذا الشأن؛ اإلسكواخطار إمطلوب  :اإلمارات العربية المتحدة دولة  )١(
  
حول متابعة  ٢٠١١ديسمبر /كانون األول ٢٥في خطاباً رسلت وزارة المواصالت أ :مملكة البحرين  )٢(

  نية لتسهيل النقل والتجارة أن اللجنة الوط ت فيهذكرتوصيات الدورة الثانية عشرة للجنة النقل، 
  نشاء؛اإلا زالت في طور م

  
  بما تم في هذا الشأن؛ اإلسكواخطار إمطلوب  :دولة الكويت  )٣(
  
  .سكوا بما تم في هذا الشأنخطار اإلإمطلوب  :دولة قطر  )٤(
  

  التوصية
  

لها عن طريق اإلسراع في تفعيلتسهيل النقل والتجارة اً وطنية لجانالطلب إلى البلدان التي أنشأت   
وضع واعتماد خطط عمل تنفيذية لكل منها واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا في إعداد خطط 

  .العمل وتفعيل اللجان
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  متابعة التنفيذ
  
عن  اًتقرير ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٩في ت وزارة النقل رسلأ: لمملكة األردنية الهاشميةا  )١(

لى إ ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ردن خالل الفترة من النقل في األطاع التي شهدها قتطورات ال
معالجة بهدف  لتسهيل النقل والتجارة اللجنة الوطنية إنشاء هيأعلنت ف، ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٣٠
إزالة جميع والبضائع والمسافرين  حركةعلى التجارة وتطوير قطاع النقل لتسهيل المفروضة لقيود ا

نشطة األمن  نفّذت عدداًو، على األجلين القصير والطويلعمل للخطة  توقد وضع.  قاتالمعوأشكال 
  اها؛حدإسكوا في شاركت اإل ورش عملوكذلك 

  
  مطلوب ملء االستبيان؛: الجمهورية العربية السورية  )٢(
  
  مطلوب ملء االستبيان؛: جمهورية السودان  )٣(
  
  مطلوب ملء االستبيان؛: جمهورية العراق  )٤(
  
  ؛مطلوب ملء االستبيان: سلطنة عمان  )٥(
  
  ؛٢٠١١كتوبر أ/تشرين األولرسال االستبيان في إتم : فلسطين  )٦(
  
حول  ٢٠١٢فبراير /شباط ٢٨في  اًتقرير شغال العامة والنقلوزارة األ رسلتأ: الجمهورية اللبنانية  )٧(

، من دون نظيمها وتمويلهاأهدافها وأنشطتها وتحول تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة و
  في االستبيان المرسل؛مطلوب ذكرها هي بيانات و ،اللجنة عمل تفعيلالتطرق إلى البيانات المتصلة ب

  
  ؛مطلوب ملء االستبيان :المملكة العربية السعودية  )٨(
  
  ؛الستبيانفي اوالمطلوبة لة بتفعيل عمل اللجنة صالبيانات المتتوفير لم يتم : جمهورية مصر العربية  )٩(
  
  .ملء االستبيان مطلوب: الجمهورية اليمنية  )١٠(
  

  التوصية
  

الطلب من البلدان األعضاء االستمرار في التنسيق والتعاون مع األمانة التنفيذية لإلسكوا إلعداد   
والتجارة،  دراسات وطنية عن العوائق والعقبات التي تحول دون تفعيل عمل اللجان الوطنية لتسهيل النقل

  .  ن تعكس هذه الدراسات استراتيجيات وخطط واضحة وعمليةأعلى 
  

  متابعة التنفيذ
  

العراق جمهورية و المملكة األردنية الهاشميةمنها  ،البلداند من ذه التوصية مع عدلتنفيذ هبدأ العمل   
  .  والمملكة العربية السعودية العربية مصرجمهورية و
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  التوصية
  

وطنية في البلدان األعضاء إلى التنسيق والتعاون فيما بينها عن طريق اإلسكوا، وذلك دعوة اللجان ال  
  .لتبادل الخبرات والمعرفة واالستفادة من التجارب الناجحة

  
  متابعة التنفيذ

  
  .عداد هذه الوثيقةإتاريخ  حتىطلب بهذا الشأن أي مانة التنفيذية لى األإلم يرد   

  
  التوصية

  
لى التنسيق والتعاون مع اللجان الوطنية األخرى في إعضاء ية في البلدان األدعوة اللجان الوطن  

  .النقل والتجارة، وذلك تفادياً الزدواجية العملفي مجالي بلدان التي تضطلع بأنشطة ال
  

  متابعة التنفيذ
  

  .صيةى اإلسكوا اإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التولإعضاء الواردة تقارير البلدان األلم تتناول   
  

  التوصية
  

الطلب إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في إعداد عرض عن أداء البلدان األعضاء في مجال   
تسهيل النقل والتجارة بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة كما تم العمل به في عرض اإلسكوا بشأن تسهيل 

  .النقل والتجارة أثناء الدورة الثانية عشرة للجنة النقل
  

  متابعة التنفيذ
  

تناقش هذه التوصيات واإلجراءات المتخذة وس.  لذلكالالزمة  اإلجراءاتمانة التنفيذية األتخذ ت  
  .للجنة النقل ةالدورة الثالثة عشرلتنفيذها في 

  
   سالمة المرور على الطرق  -٥

  
  التوصية

  
ئمة أولوياتها األعضاء إلى إدراج موضوع سالمة المرور على الطرق ضمن قاالبلدان دعوة   

  .وقضاياها الملحة
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  متابعة التنفيذ
  
 ،توجيهات وزير الداخليةبناء على  ،البحرين مملكة فيدارة العامة للمرور اإل يتول: مملكة البحرين  )١(

 ، وذلك بهدفبالشأن المروري والتحليل اإلحصائي لمسببات الحوادث المرورية كبيراً اًاهتمام
  وتحقيق األمن المروري؛الطرق  على لنهوض بسالمة المرورا

  
)٢(  لسالمة لمعهد  أيضاً تحافتُو.  نشاء لجنة وطنية تعنى بتأمين السالمة على الطرقإتم : مانسلطنة ع

  نشاء المدرسة المرورية؛إو ،تحديث دليل تصميم الطرق العمانيباإلضافة إلى ، المرورية
  
يضم ممثلين وزير الداخلية ويترأسه ذي ال ،مروريةعلى للسالمة الالمجلس األاتخذ : جمهورية العراق  )٣(

في هذا هامة جملة من القرارات والتوصيات ال ،السالمة المروريةالمعنية بمن مختلف الدوائر 
  .المضمار منذ عدة سنوات

  
السالمة مهامه تأمين هم أ، وتتضمن سالمة المرورقضايا يتولى المجلس األعلى للمرور : فلسطين  )٤(

بقطاع المرور، المعنية رفع مستوى كفاءة الوزارات والمؤسسات واألجهزة و ،ينمواطنالمرورية لل
توثيق التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير وكافة فئات المجتمع، لدى نشر الوعي المروري و

تنظيم المناسبات وتشجيع البحوث العلمية في مجال السالمة المرورية، و، المختصةالحكومية 
  .رورية الفلسطينية والعربية والدوليةوالفعاليات الم

  
  التوصية

  
تطبيق بنود خطة من أجل األعضاء إلى العمل والتنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا البلدان دعوة   

  بنود إعالن موسكو ، ووضع برنامج زمني لتنفيذ "عقد العمل من أجل تحقيق السالمة على الطرق" تنفيذ
  .)٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠(
  

  متابعة التنفيذ
  

غير أن مجموعة من البلدان .  لغاية اآلنسكوا في هذا المجال تنسيق مع اإل وأتعاون أي لم يتم   
  : ومنهاالصلة، نشطة ذات اضطلعت بعدد من األعضاء األ
  
البحرين استراتيجية وطنية لخفض عدد  مملكة فيدارة العامة للمرور وضعت اإل: مملكة البحرين  )١(

هذه لبحث في المملكة المتحدة لفي نقل بحاث الأبمختبر مستعينة  ،ا الحوادث المروريةضحاي
، وإلعداد بحرينالمملكة في  المعمول بها منية الشاملةتماشياً مع االستراتيجية األالمعدة  ستراتيجيةاال

، لهاالممكنة  الحلولو ،مملكة البحرينفي هذه الدراسة الظاهرة المرورية تناول وت . دراسة بشأنها
  تعديل التشريعات المرورية؛إمكانيات وتخطيط الطرق، و ،مواجهة ظاهرة الحوادث المروريةوسبل 

  
 بدء العمل بخطة تنفيذندوة أعلن فيها عن العراق  عقد، ٢٠١١مايو /أيار ١١في : جمهورية العراق  )٢(

لصحة ووزارة الداخلية التنسيق بين وزارة ا، وذلك بعقد العمل من أجل السالمة على الطرقات



E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/4(Part I) 
  

 -٩ -  
  

  

المجلس  يتبنبوة أوصى المشاركون في ختام الندو.  برعاية وزير الصحةو ،ومديرية المرور العامة
جل السالمة أالعمل من المتصل بعقد برنامج ال ،عضائه ودوائرهأبكافة  ،يةرعلى للسالمة المرواأل

اللجان المقرر أن تضعها الخطة للتنفيذ حسب وسيتم وضع البرنامج الزمني   .اتعلى الطرق
  .لعمل على توفير التمويل الكافي لتنفيذها، مع اجلهداف واقعية طويلة األأوضع المختصة والمعنية ب

  
  التوصية

  
أو مجالس وطنية تضم /أو مؤسسات و/األعضاء إلى اإلسراع في تشكيل وتفعيل لجان والبلدان دعوة   

  .مرور على الطرقكافة الجهات المعنية بالعمل لتحسين سالمة ال
  

  متابعة التنفيذ
  
شراك كافة المجالس الوطنية إالبحرين على مملكة في دارة العامة للمرور تحرص اإل: مملكة البحرين  )١(

في الخطط  هاشراكإمن خالل ، السالمة المروريةتعزيز والمؤسسات واللجان األهلية والحكومية في 
  المرور؛يا الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بقضاوالبرامج 

  
وتشرف عليها مدينة الملك  ،لمملكة اللجنة الوطنية لسالمة المرورأنشأت ا: المملكة العربية السعودية  )٢(

خلية بينها وزارة الدا ،جهة مختلفة ةوتشترك في عضويتها خمس عشر ،عبد العزيز للعلوم والتقنية
  ووزارة النقل ووزارة الصحة؛

  
حول جتماعات سلسلة من االعلى للسالمة المرورية في العراق األ المجلسعقد : جمهورية العراق  )٣(

جل السالمة على أالعمل من في مجال لعشر سنوات  اًبرنامجخاللها وضع المرورية، السالمة 
دارة شؤون السالمة إلجنة ؛ ودارة تحسين شبكات الطرقإلجنة : تفعيل اللجان التاليةأعلن و ،الطرق

لجنة ؛ ولجنة تحسين سالمة المركبات؛ وبسلوك مستخدمي الطرق لجنة االرتقاء؛ وعلى الطرق
جل السالمة أمم المتحدة من برنامج األفي لقواعد الواردة ل اوفق، وذلك االستجابة بعد التصادم

  ية؛رالمرو
  
)٤(  ٩٧/٦٤سلطاني رقم المرسوم البعمال اللجنة الوطنية للسالمة على الطريق  إنشاءتم  :مانسلطنة ع.  
  

  ةالتوصي
  

تحسين سالمة  إلىمراعاة أهمية تعزيز الموارد المالية والبشرية الهادفة  إلىدعوة البلدان األعضاء   
  .المرور على الطرق في بلدان المنطقة

  
  متابعة التنفيذ

  
خطط واستراتيجيات محكمة ودقيقة  بتنفيذالمملكة في دارة العامة للمرور اإلعنى تُ: مملكة البحرين  )١(

المتاحة الموارد المالية والبشرية االستفادة من وذلك من خالل  ،المرور على الطرق لتحسين سالمة



E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/4(Part I)  
  

 -١٠ -  
  

  

نظمة والقواعد لتأكيد على االلتزام باألاحقيق السالمة المرورية لكافة مستخدمي الطرق، ومن أجل ت
  .اعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة لمراقبة الطرق ، من خاللالمرورية على كافة طرق المملكة

  رواح مستخدمي الطرق؛أاظ على فتحسين حالة الحركة المرورية والحمن ذلك هو الهدف و
  
)٢(  ؛وفير المعلومات المطلوبةدارة العامة للمرور لتالتنسيق مع اإل حالياًًيجري  :مانسلطنة ع  
  
من خالل طلب زيادة التمويل على تنفيذ هذه التوصية، العمل من المقرر  :جمهورية العراق  )٣(

وتحسينها الطرق إنشاء ية وربمشاريع السالمة المروإلدارات المعنية لوزارة الداخلية واالمخصص 
في  ٥٠نسبة المتعلق بتخصيص و ٢٠٠٤لسنة  ٩٦من قانون المرور رقم ) ١١(وكذلك تفعيل القسم 

ة موازنة وزارحددة في جازات ورسوم التسجيل والغرامات الميرادات رسوم اإلإن مجموع المائة م
  .ض السالمة المرويةاغرالداخلية أل

  
  التوصية

  
االستمرار في تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء في مجال تحسين سالمة المرور  إلىدعوة اإلسكوا   

  .على الطرق
  

  متابعة التنفيذ
  

يم مكانية تقدإ ، في حين تبحث األمانة التنفيذية فيهذه التوصيةتعمل مجموعة من البلدان على تنفيذ   
  .طلبت منها ذلكالدعم الفني للبلدان التي 

  
  توصيات عامة  -هاء

  
  التوصية

  
في مجال النقل كما ورد في الوثيقة  ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتين ببرنامج العمل أخذ العلم   

E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/6 رضت على االجتماعالتي ع.  
  

  متابعة التنفيذ
  

  .عشرةالثانية ي دورتها تم ذلك أثناء اجتماعات لجنة النقل ف  
  

  التوصية
  

الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في تطبيق اإلطار المنهجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل   
المتكامل في المشرق العربي، بما في ذلك تطوير آلية لتفعيل التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات 
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الخبراء واالستشاريين لالستفادة كذلك والشركات وبيوت الخبرة المتخصصة و واالتحادات الدولية واإلقليمية
  .من الخبرات المتوفرة لديهم، وإعداد عرض حول التدابير المتخذة في هذا الشأن

  
  متابعة التنفيذ

  
يتم العمل حالياً على تنفيذ هذه التوصية مع عدة جهات إقليمية، منها مجلس التعاون لدول الخليج   
  .ة والبنك الدولي واالتحاد األوروبيالعربي

  
  التوصية

  
األول عن متابعة تنفيذ توصيات لجنة : األعضاء موافاة اإلسكوا بتقريرين لطلب إلى كّل من البلدانا  

  خالل الفترة  بلدفي كل التقدم المحرز في مجال النقل النقل في دورتها الثانية عشرة؛ والثاني عن 
أكتوبر /تشرين األول ٣١في موعد أقصاه  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٣٠ إلى ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١من 

٢٠١١.  
  

  متابعة التنفيذ
  

في البند دال من هذا ، على النحو المبين المطلوبين البلدان األعضاء التقريرينمن عدت مجموعة أ  
  .بمكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيصل المتو ،التقرير

  
 -----  


