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  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  
  النقللجنة 

  عشرةالسادسة الدورة 
  2015نوفمبر /الثانيتشرین  24- 23، القاھرة

  
  مذكرة توضیحیة

  
  معلومات أساسیة  -1

  
للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اللجنة النقل متابعة للجھود التي تبذلھا  عشرةالسادسة تمثل الدورة   

ھذه  فيجري وی . في مجال النقل لما لھ من دور فاعل وھام في دعم التكامل اإلقلیمي العربي) اإلسكوا(ا آسی
، الرباطالتي عقدت في النقل عشرة للجنة الخامسة استعراض ما تم إنجازه في ھذا الصدد منذ الدورة  الدورة
  .2015ینایر /كانون الثاني 28و 27یومي 

  
) إتسام(نقل المتكامل في المشرق العربي النظام  تنفیذ مكوناتمتابعة  من أجلكما تعقد ھذه الدورة   

، بغیة تسھیل التجارة والنقل وتحقیق التكامل 2006مایو /أیار 11المؤرخ ) 24-د( 279بموجب قرار اإلسكوا 
ربي؛ اتفاق الطرق الدولیة في المشرق الع) أ: (ویشمل نظام إتسام المكونات التالیة.  اإلقلیمي بین بلدان المنطقة

اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة في المشرق ) ج(األولویة؛  المصنفان من المحاور ذات 45وم 40المحوران م) ب(
اللجان الوطنیة ) ھ(مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ ) د(العربي؛ 

نظام ) ح(اإلطار المنھجي لنظام إتسام؛ ) ز(سالمة المرور على الطرق؛ ) و(لتسھیل النقل والتجارة؛ 
  .الھیاكل المؤسسیة والتشریعات) ي(النقل المتعدد الوسائط؛ ) ط(؛ المعلومات الجغرافي المصاحب

  
رئیسیاً على جدول أعمال دورات األعضاء في الدول زال تنفیذ نظام إتسام في ی الو   اإلسكوا یشكل بنداً 

اللجان ) أ( :ھي ھمن مكونات ثالثةسیتم استعراض التطورات الحاصلة في تنفیذ  وفي ھذه الدورة  .لجنة النقل
مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ ) ب( ؛الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة

التجارة تسھیل تنفیذ تدابیر حول ستبیان االنتائج  وستعرض األمانة التنفیذیة.  سالمة المرور على الطرق) ج(
طار االستبیان العالمي لتدابیر تسھیل التجارة إسكوا في إلجرتھ اأالذي في دول المنطقة والتجارة الالورقیة 

 .لألمم المتحدة كل في منطقتھااألخرى التابعة قلیمیة إلاللجان اتشارك في إجرائھ والتجارة الالورقیة الذي 
إلى باإلضافة  ،یذ المادة الخامسة من مذكرة التفاھم والمتعلقة بالنقل الساحليتنفما تم بشأن ستعرض أیضاً و

تصور أولي لتحدید خطوط مالحیة للربط البحري والنھري بین الدول العربیة، على نحو یدعم التبادل التجاري 
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سالمة أوضاع ستعرض  اكم .ةبناءً على توصیات لجنة النقل في دورتھا الخامسة عشر بین الدول العربیة
حول إنشاء وتفعیل أنظمة إدارة السالمة مقترح مع تقدیم دلیل إرشادي  عضاءألاالدول في المرور على الطرق 

المتوقع صدوره عن للسالمة على الطرق إعالن برازیلیا  مسودة باإلضافة إلى مالحظاتھا علىعلى الطرق 
  ).2015نوفمبر /تشرین الثاني 19-18برازیلیا، ( الطرقالمؤتمر الرفیع المستوى العالمي الثاني للسالمة على 

  
ویُتوقع أن یقدم ممثلو الدول األعضاء المشاركة في الدورة مداخالت مكتوبة حول ما أنجزتھ بلدانھم في   

مجال تنفیذ المكونات المذكورة والخطط الوطنیة لتطویر قطاع النقل، وذلك عمالً بالتوصیات الصادرة بھذا 
  .لجنة النقل في دورتھا الخامسة عشرةالشأن عن 

  
آلیات األمم المتحدة المتبعة لتعدیل االتفاقات الدولیة بشكل عام والتعدیالت المطلوبة كما تناقش اللجنة   

الطرق والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في لكل من اتفاقي 
  .إلسكواحدیثاً إلى االمغرب العربي المنضمة المشرق العربي لتشمل دول 

  
وكما جرت العادة في الدورات السابقة، تخصص لجنة النقل أحد بنود جدول أعمالھا لمناقشة عامة   

تجارب الدول العربیة  تتناول المناقشة العامةوفي الدورة الحالیة، .  ةالعربیالمنطقة قضایا النقل في إحدى حول 
  .المرور على الطرقي إدارة سالمة ف

  
للجنة المعنیة جلسة مشتركة بین لجنة النقل وااألمانة التنفیذیة تعقد وقبل افتتاح أعمال لجنة النقل،   

التي تعقد دورتھا العاشرة في القاھرة أیضاً ( بتحریر التجارة الخارجیة والعولمة االقتصادیة وتمویل التنمیة
: تقییم التكامل االقتصادي العربي"سكوا اإلإلطالق تقریر  وذلك ،)2015نوفمبر /تشرین الثاني 23و 22یومي 

 2015في نھایة عام  سیصدر ذيال" من منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى نحو االتحاد الجمركي العربي
  .أھم النتائج التي خلص إلیھاوعرض 

  
استعراض التقدم المحرز في تنفیذ التوصیات وھو البند المعتاد تشمل أعمال الدورة الحالیة للجنة النقل و  

 اإلسكوا عمل برنامج إطار في بالنقل المتعلقة واألنشطة ،عشرة الخامسةالصادرة عن لجنة النقل في دورتھا 
  .2015-2014 السنتین لفترة

  
  جدول األعمال  -2

  
 السادسة للدورة والشروحجدول األعمال المؤقت  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.1 الوثیقةتضمن ت  

  .E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.2أما تنظیم األعمال فیرد في الوثیقة .  للجنة النقل عشرة
  

  المشاركون  -3
  

اإلسكوا، النابع من تنوع وسائط وأنظمة في منطقة النقل في قطاع نشطة األھتمامات واالنظراً إلى تعدد   
األعضاء تشكیل وفد یضم أعضاء الدول ، قد ترى الجھات المعنیة في حكومات وتعدد الجھات ذات الصلةالنقل 

حسب األنظمة  ،ومن المعلوم. المتعلقة بالمواضیع المطروحة للنقاش المجاالت المختلفة متخصصین في
 فلسطین والیمن والسودانممثل واحد من كل من باستثناء (األعضاء الدول أن  ،المعمول بھا في األمم المتحدة

 الدعوة موجھة أیضاً إلىو.  الحكومیة االجتماعاتتتكفل بتكالیف سفر وإقامة ممثلیھا في مثل ھذه  )وموریتانیا
ن تتحمل أعلى ، بصفة مراقب في أعمال ھذه الدورة لمشاركةل الصلةعدد من الھیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات 

    .أیضاً نفقات سفر ممثلیھا وإقامتھمھذه الھیئات 
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  المكان والزمان  -4
  

   24و 23 یومي، القاھرةفي ) الجزیرة(ماریوت  فندقعشرة للجنة النقل في  السادسةالدورة عقد تُ   
  الثالثة من بعد ظھر اإلثنین الساعة المشاركین في تمام ویبدأ تسجیل   .2015نوفمبر /الثانيتشرین 

 . الیوم نفسھبعد ظھر من الثالثة والنصف ، على أن تُفتتح الدورة في الساعة 2015نوفمبر /الثانيتشرین  23
  .2015نوفمبر /الثانيتشرین  24الثالثاء من بعد ظھر والنصف  الرابعةتمام الساعة وتنتھي أعمال الدورة في 

  
  اللغة  -5

  
  .یتم تقدیم العروض والمداخالت باللغة العربیة  

  
  اإلقامة  -6

  
ماریوت  فندقأي ، مقر انعقاد االجتماعفي تقترح اإلسكوا أن یقوم المشاركون بحجز إقامتھم   

. لتوفیر اإلقامة بأسعار مخفضة مع الفندقاتخذت األمانة التنفیذیة الترتیبات الالزمة  وقد. القاھرة في) الجزیرة(
ویمكن للمشاركین االتصال مباشرةً بقسم الحجوزات في الفندق للحجز، مع اإلشارة إلى أنھم یشاركون في 

 :التالي اإللكترونيالرابط التواصل مع الفندق على  مكنی.  التابعة لإلسكوا عشرة للجنة النقلالسادسة الدورة 
casino/-khayyam-omar-and-hotel-marriott-cairo-www.marriott.com/hotels/travel/caieg. 

  
  تأشیرات الدخول  -7

  
وفي حالة  . ي بلدھمالمصریة فمن السفارة مصر حصل المشاركون على تأشیرات الدخول إلى ی  

بصورة على المساعدة في إصدار تأشیرة الدخول، على أن تتم موافاتھا األمانة التنفیذیة الضرورة، قد تعمل 
  .2015نوفمبر /الثانيتشرین  5 في مدة أقصاھان جواز السفر تبین المعلومات الالزمة عملونة 

 
  المراسالت  - 8

  
 :ه الدورة إلىیرجى توجیھ كافة المراسالت المتعلقة بھذ  

 
  عادل الغابري السید

  االقتصادیةمسؤول أول للشؤون 
  قسم التكامل اإلقلیمي

  االقتصاديالتكامل والتنمیة شعبة 
  اإلسكوا

  11- 8575.: ب. ص
  الجمھوریة اللبنانیة، بیروت
  961-1-978457: ھاتف
  961-1-981510: فاكس
 ghaberi@un.org-al: إلكترونيبرید 

  

  السیدة منى فتاح
  برنامجالدارة إل أولى ةدمساعِ 
  االقتصاديالتكامل والتنمیة شعبة 

  اإلسكوا
  11- 8575.: ب. ص

  الجمھوریة اللبنانیة، بیروت
  961-1-978437: ھاتف
  961-1-981510: فاكس
 fattahm@un.org :إلكترونيبرید 

  

 ------  


