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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  النقللجنة 

  عشرةالثانية الدورة 
  2011مايو /أيار 19- 17بيروت، 

  
  مذكرة توضيحية

  
  معلومات أساسية  -1

  
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي االتي تبذلها لجهود متابعة لللجنة النقل  عشرةتمثل الدورة الثانية   

ومتابعة تنفيذ ) إتسام(نقل المتكامل في المشرق العربي التطوير نظام  استكمال من أجل) اإلسكوا(ا آسي
، بغية تسهيل التجارة والنقل 2006مايو /أيار 11لمؤرخ ا) 24- د( 279مكوناته بموجب قرار اإلسكوا 
استعراض ما تم إنجازه في هذا  الدورةهذه  فيجري وسي  .بلدان المنطقة وتحقيق التكامل اإلقليمي فيما بين

مارس /آذار 24إلى  22من في الفترة  ،التي عقدت في بيروتالنقل للجنة  عشرةالحادية الصدد منذ الدورة 
2010.  

  
المحوران ) ب(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ ) أ: (المكونات التاليةنظام إتسام  لويشم  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي؛ ) ج(األولوية؛  المصنفان من المحاور ذات 45وم 40م
للجان الوطنية لتسهيل ا) ه(مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ ) د(

نظام المعلومات ) ح(اإلطار المنهجي لنظام إتسام؛ ) ز(سالمة المرور على الطرق؛ ) و(النقل والتجارة؛ 
  .الهياكل المؤسسية والتشريعات) ي(متعدد الوسائط؛ الالنقل ) ط(؛ الجغرافي المصاحب

  
البلدان األعضاء في في  ظام إتساممن البنود الرئيسية على جدول أعمال هذه الدورة متابعة تنفيذ نو  
خاصة  اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة )1: (ز على ثالثة من مكوناته وهييتركيتم ال، حيث اإلسكوا

في ضوء النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع الخبراء حول تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا 
في المشرق  مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري )2( ؛)2011مارس /آذار 2- 1بيروت، (

، حيث بين موانئ األطراف الداخلة في المذكرة بالنقل الساحلي متعلقةالها من 5المادة العربي، وخصوصاً 
، وذلك بناء على األعضاء بلدانبما يتناسب مع القوانين الوطنية لل اهلتنفيذ مسودة خطة عملسيتم طرح 
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سالمة ) 3( ؛)2009أبريل /نيسان 2 -  مارس/آذار 31يروت، ب(لجنة النقل في دورتها العاشرة توصية 
، وعلى 2020-2011خاصة فيما يتعلق بعقد العمل من أجل السالمة على الطرق ، المرور على الطرق

لتحتية ضوء النتائج والتوصيات التي صدرت عن اجتماع الخبراء الذي نظمته اإلسكوا بشأن تمويل البنى ا
  .)2011فبراير /شباط 3- 1المنامة، (للنقل وسالمة المرور على الطرق في منطقة اإلسكوا 

  
 فيمدت التي اعتُفي المشرق العربي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري  عتبرتُو  

ية التي ستساهم في األساسمن الدعائم  ،2006سبتمبر /أيلول 4ودخلت حيز التنفيذ في  2005مايو /أيار 12
بحسب  يوه ،أعضاءبلدان عشرة حتى اآلن  يهاعل صدققد و  .المنطقة بلدانبين ري حالبربط الزيادة 

المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية،  :الترتيب األبجدي
فلسطين، والجمهورية اللبنانية، والمملكة العربية ومان، وجمهورية السودان، وسلطنة عوجمهورية العراق، 

  .والجمهورية اليمنية ،السعودية
  

 مكتوبة بشأن ما أنجزته تمداخال مشاركة في الدورةكل من البلدان األعضاء الممثلو يتوقع أن يقدم و  
رة بهذا الشأن عن الصادتوصيات بال عمالًالمذكرة أو ما يتعلق بالنقل البحري عموماً في مجال تنفيذ  بلدانهم

على  خططها الوطنية للحد من خسائر وضحايا حوادث المروربشأن ، وفي دورتها الحادية عشرة لجنة النقل
  . واألنشطة التي تقوم بها لتحسين أوضاع السالمة على الطرق الطرق

  
إحدى لمناقشة أحد بنود جدول أعمالها  لجنة النقلالسابقة، تخصص دورات الوكما جرت العادة في   

مواءمة الهياكل موضوع مناقشة  تستكمل اللجنة ،في الدورة الحاليةو . قضايا النقل في المشرق العربي
جموعة العمل التي تم تشكيلها بهذا وذلك بمشاركة م، المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

مواءمة في مجال بدأ العمل  قدوكان   .رةالشأن بناء على إحدى توصيات لجنة النقل في دورتها الحادية عش
نوفمبر /تشرين الثاني 13-12دمشق، (شأن هذا اللخبراء بلاجتماع  في الهياكل المؤسسية والتشريعات

وثيقة تشكيل مجموعة  اعتمدت اللجنةو ،العاشرة تهاتوصيات بشأنه في دورلجنة النقل  وأصدرت ،)2008
الحادية  تهامواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا في دورالعمل بشأن 

من  ،لها في مجموعة العمليمثتاألعضاء ل بلدانالأسماء من رشحتهم  ت األمانة التنفيذيةتسلم بعدماو . عشرة
جلسة األولى لهذه الدورة ال بالتالي ستشكلوالمتوقع أن يشارك أعضاء تلك المجموعة في المناقشة العامة، 

  .اجتماعها األول وستكون بمثابة المجموعة لعمل اًنطالقا
  

وباإلضافة إلى ما سبق، تشمل أعمال الدورة الحالية للجنة النقل استعراض التقدم المحرز في مجال   
ابعة تنفيذ حول مت النقل منذ الدورة السابقة، حيث يطلع المشاركون على التقارير التي أعدتها األمانة التنفيذية

في إطار برنامج  ، واألنشطة المتعلقة بالنقلالعاشرةالحادية التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها 
 . شأنهذا اللإلحاطة واتخاذ ما تراه اللجنة من توصيات ب، وذلك 2011- 2010عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

في مجال  2013- 2012فترة السنتين ل المقترحسكوا في برنامج عمل اإل كما تشمل أعمال الدورة النظر
التنمية إدارة المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، الذي تتولى تنفيذه  3النقل، وذلك في إطار البرنامج الفرعي 

  .االقتصادية والعولمة
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  والشروح جدول األعمال المؤقت  -2

  
الثانية  للدورةوالشروح ألعمال المؤقت جدول ا E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.1 الوثيقةتضمن ت  
  .للجنة النقل عشرة

  
  المشاركون  -3

  
اإلسكوا، النابع من تنوع وسائط منطقة في النقل في قطاع نشطة األهتمامات واالنظراً إلى تعدد   

األعضاء تشكيل وفد  بلدان، قد ترى الجهات المعنية في حكومات الوتعدد الجهات ذات الصلةوأنظمة النقل 
 ،البحري، وتسهيل النقل والتجارةمجال النقل  في ، وال سيماالمجاالت المختلفة متخصصين فيضم أعضاء ي

مجموعة العمل المعنية  ممثلي البلدان األعضاء في عضويةضافة إلى باإل، وسالمة المرور على الطرق
حسب األنظمة  ،المعلومومن  . في قطاع النقل في منطقة اإلسكواالهياكل المؤسسية والتشريعات مة ءبموا

األعضاء تتكفل بتكاليف سفر وإقامة ممثليها في مثل هذه  بلدانأن ال ،المعمول بها في األمم المتحدة
للمشاركة بصفة  الصلةعدد من ممثلي الهيئات اإلقليمية والدولية ذات  وسيدعى.  الحكومية االجتماعات

  .مراقبين
  

  المكان والزمان  -4
  

 19إلى  17من  الفترةبيروت، في بيت األمم المتحدة في للجنة النقل في  ةية عشرناثالالدورة عقد تُ  
، على أن تُفتتح 2011مايو /أيار 17الثالثاء ويبدأ التسجيل في الساعة التاسعة من صباح   .2011مايو /أيار

أجل السالمة على وذلك بعد حفل إطالق عقد العمل من  ،من اليوم نفسهظهراً عشرة الثانية الدورة في الساعة 
 . صباحاًإلى الحادية عشرة والثلث الساعة العاشرة  يقام منوالذي في منطقة اإلسكوا،  2020-2011الطرق 
  .  2011مايو /أيار 19الخميس بعد ظهر في الواحدة من أعمال الدورة وتنتهي 

  
  تنقلاإلقامة وال  -5

  
ح اإلسكوا أن يقوم المشاركون بحجز من أجل تسهيل حركة المشاركين في الدورة وتنقلهم، تقتر  

لتوفير اإلقامة بأسعار معها اتخذت األمانة التنفيذية الترتيبات الالزمة  التي ،بيروتدق افنأحد  إقامتهم في
: يمكن اإلطالع على قائمة شاملة لمعظم الفنادق في بيروت من خالل العنوان اإللكتروني التالي(مخفضة 

).pdf11visions/events/h_list20http://www.escwa.un.org/di( .  
  

  تأشيرات الدخول  -6
  

وفي حالة  . حصل المشاركون على تأشيرات الدخول إلى لبنان من السفارة اللبنانية في بلدهمي  
ن عبصورة إصدار تأشيرة الدخول، على أن تتم موافاتها المساعدة في الضرورة، قد تعمل اإلسكوا على 

  .2011أبريل /نيسان 20في مدة أقصاها ت الالزمة جواز السفر تبين المعلوما
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  المراسالت  -7

  
  :ه الدورة إلىيرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة بهذ  

  
  طارق العلمي  السيد  
  باإلنابة مدير  
  التنمية االقتصادية والعولمةشعبة   
  اإلسكوا  
  11- 8575.: ب. ص  
  الجمهورية اللبنانية، بيروت  
   961-1- 978616: هاتف  
  961-1- 981510: فاكس  
 alamit@un.org: إلكترونيبريد   

  
 -----  


