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  رـتقري
  

  :الندوة الختامية لمشروع تطوير وصالت النقل األقاليمية
  الدروس المكتسبة والممارسات الفضلى

  2007أكتوبر /تشرين األول 25-23 أبو ظبي،
  

  تطوير وصالت  مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية لبناء القدرات في مجال
  )2007-2002(النقل األقاليمية البرية والبرية البحرية 

  

ز ـ   موج
  

كان الھدف الرئيسي من الندوة اختتام المشروع المشترك الذي يضطلع به حساب األمم المتحدة   
.  للتنمية لبناء القدرات من خالل التعاون في مجال تطوير وصالت النقل األقاليمية البرية والبرية البحرية

وتخلّل الندوة استعراض للدروس المكتسبة والممارسات الفضلى في تجربة كل منطقة في تنفيذ وصالت 
المشروع وفي تسھيل النقل والتجارة على تلك الطرق، وال سيما عبر  المحددة ضمنالنقل األقاليمية 
  .  النقاط الحدودية

  
الصيغة النھائية لخرائط وصالت النقل ) أ: (وركزت المناقشات خالل الندوة على المواضيع التالية  

نظام المعلومات الجغرافية، وبرمجيات التطبيق وقاعدة البيانات التي أنتجھا مشروع حساب  فياألقاليمية 
بمشاركة من اللجنة ) اإلسكوا(األمم المتحدة وجمعتھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

الدروس المكتسبة في ) ب(تصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ؛ االقتصادية ألوروبا واللجنة االق
منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا من مشروع شبكة الطرق السريعة األفريقية في منطقة اللجنة 
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االقتصادية ألفريقيا ومن مشروع وصالت النقل األقاليمية األوروبية اآلسيوية في منطقتي اللجنة 
االتفاقيات  أھمية )ج(با واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ؛ االقتصادية ألورو

منھجية الزمن والكلفة ) د(واالتفاقات التي ترعاھا اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن تسھيل النقل؛ 
الدروس ) (والمسافة التي تعتمدھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ وتطبيقھا؛ 

آفاق التعاون ) و(المكتسبة من إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا؛ 
والتنسيق بين المناطق في المستقبل في تطوير البنية التحتية للنقل وتسھيل النقل عموماً، وفي تنفيذ 

  . وصالت النقل األقاليمية خصوصاً
  

.  وة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات بشأن المواضيع المطروحةوتوصل المشاركون في الند  
  .  ألعمال الندوة ويتضمن ھذا التقرير عرضاً للتوصيات واالستنتاجات وملخصاً

  
  المحتويات

  
  الصفحة    الفقرات                            

  
  3  1    ...............................................................................  مقدمة

  
  الفصل

  
  4  35-2    ..........................................................  النتائج والتوصيات  -أوالً

  
 4  3-2    .........................................  تنظيم الندوةتنسيق المشروع و  -ألف  

 4  6-4    ...  مشروع حساب األمم المتحدة وأھداف الندوة التطورات الحاصلة في  -باء  

  استكمال الخرائط على نظام المعلومات الجغرافية ومناقشتھا   - جيم  
 4  11-7    ...................  برمجية التطبيق وقاعدة البياناتإضافة إلى  وإتمامھا    

 5  31- 12    .................  للمستقبلدروس مكتسبة وممارسات فضلى واقتراحات   - دال  

  التعاون والتنسيق بين المناطق في المستقبل في مجال تطوير البنية   - ھاء  
  8  33- 32    ..................................................  التحتية وتسھيل النقل    

  9  35- 34    .......................................................  مبادرات أخرى  - واو  
  

  9  52- 36    ........................................................  العروض والمناقشات  -ثانياً
  

  12  56- 53    ................................................................  تنظيم الندوة  -ثالثاً
  

  12  53    ...........................................  مكان الندوة وتاريخ انعقادھا  -ألف  
 13  54    ...............................................................  االفتتاح  -باء  
  13  55    ............................................................  المشاركون  - جيم  
  13  56    ........................................................  جدول األعمال  - دال  
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  14      ..........................................................  قائمة المشاركين  -المرفق
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  مةمقد
  
تناولت الندوة سلسلة من المواضيع المتصلة بتطوير النقل في إطار مشروع برنامج األمم المتحدة   -1

وركزت .  ل األقاليمية البرية والبرية البحريةلبناء القدرات من خالل التعاون في مجال تطوير وصالت النق
روبا واللجنة والمناقشات على التطورات الحاصلة في مناطق اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية أل

ومن مواضيع  ). اإلسكوا(االقتصادية آلسيا والمحيط الھادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  : يليالمناقشة ما 

  
الصيغة النھائية لخرائط وصالت النقل األقاليمية في نظام المعلومات الجغرافية، وبرمجية   )أ(  

التطبيق وقاعدة البيانات التي أنتجھا مشروع حساب األمم المتحدة وجمعتھا اإلسكوا بمشاركة من اللجنة 
  واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ؛  االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية

  
الدروس المكتسبة والممارسات الفضلى المستمدة من تجربة اإلسكوا في العمل على اتفاقي   )ب(  

  الطرق والسكك الحديدية في المشرق العربي، ودورھا في تنسيق المشروع؛
  

طوير شبكة الطرق الدروس المكتسبة من تجربة اللجنة االقتصادية ألفريقيا في مشروع ت  )ج(  
  السريعة األفريقية؛

  
الدروس المكتسبة من تجربة اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا   )د(  

في المشروع المشترك لتطوير وصالت النقل األوروبية اآلسيوية، وكذلك من تجربة اللجنة  الھادئوالمحيط 
  في تطوير شبكتي الطرق السريعة اآلسيوية والسكك الحديدية العابرة آلسيا؛ االقتصادية آلسيا والمحيط الھادئ 

  
  أھمية االتفاقيات واالتفاقات التي ترعاھا اللجنة االقتصادية ألوروبا في مجال تسھيل النقل؛  )(  

  
منھجية الزمن والكلفة والمسافة التي تعتمدھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط   )و(  

  الھادئ وتطبيقھا؛ 
  

الدروس المكتسبة من تجربة اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا   )ز(  
  والمحيط الھادئ واإلسكوا في إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة؛

  
ون والتنسيق بين لتعزيز التعا المشروعالدروس المكتسبة والممارسات الفضلى المستمدة من   )ح(  

المناطق في المستقبل بھدف تطوير البنية التحتية للنقل وتسھيل النقل عموماً، وتنفيذ وصالت النقل األقاليمية 
  .خصوصاً
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  النتائج والتوصيات  -أوالً
  

  تنسيق المشروع وتنظيم الندوة  -ألف
  
المتحدة التي استضافت الندوة  أشار المشاركون مع التقدير والشكر إلى دور دولة اإلمارات العربية  -2

وقد مثلت الھيئة الوطنية للمواصالت البلد .  وشاركت في تنظيمھا بالتعاون مع لجان األمم المتحدة اإلقليمية
  .  المضيف في الندوة

 
دور اإلسكوا في تنسيق المشروع والمشاركة في تنظيم الندوة مع الھيئة الوطنية بكما نوه المشاركون   -3

  . في دولة اإلمارات العربية المتحدة واللجان اإلقليمية األخرى للمواصالت
  

  مشروع حساب األمم المتحدة وأھداف الندوة التطورات الحاصلة في  -باء
  
رحب المشاركون بالعرض الذي قدمته األمانة التنفيذية لإلسكوا حول أھداف الندوة وتطور عملية   -4

تحديد وصالت النقل األقاليمية وإدراجھا على خرائط ) أ: (ما يليوكان من بين األھداف .  تنفيذ المشروع
تحديد الوصالت ذات األولوية لمنطقتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة ) ب(نظام المعلومات الجغرافية؛ 

تعزيز ) ج(االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ودراسة جدواھا االقتصادية لمنطقة اإلسكوا؛ 
قدرات على الصعيد الوطني في مجال إنشاء اآلليات الوطنية لتسھيل النقل وتنسيق األنظمة القانونية، وذلك ال

  . من خالل تقديم الخدمات االستشارية وتنظيم ورشات العمل الوطنية
  
 كما أثنى المشاركون على العمل الذي أنجز حتى اآلن، وأقروا بأن الكثير من العمل ال يزال الزماً  -5

  .لتطوير البنية التحتية، وإزالة العوائق غير المادية، وتسھيل حركة النقل، وخصوصاً على المعابر الحدودية
  
وأوصى المشاركون اللجان اإلقليمية والبلدان األعضاء بمواصلة العمل معاً لتمكين البلدان من تحقيق   -6

ة إلى تأمين مزيد من مصادر التمويل لھذا أفضل النتائج من المشروع، كما أوصوا بأن تسعى اللجان اإلقليمي
وطلب المشاركون من اللجان .  الغرض، بينما تستمر في العمل مستعينة بما لديھا من خبرات وموارد

وقد نوقشت .  اإلقليمية تقديم اقتراح مشترك لتطوير مشروع حساب األمم المتحدة بشأن ممرات وطرق النقل
  . تابع اللجان اإلقليمية المشاورات توصالً إلى صياغة اقتراح مشتركالمالمح األولية للمشروع، على أن ت

  
  وإتمامھااستكمال الخرائط على نظام المعلومات الجغرافية ومناقشتھا   -جيم

   برمجية التطبيق وقاعدة البيانات إلىإضافة 
  
معلومات الجغرافية الثانية لخرائط نظام ال الصيغةنوه المشاركون بالعرض الذي قدمته اإلسكوا عن   -7

التي تتضمن وصالت الطرق والسكك الحديدية األقاليمية في مناطق اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة 
وشمل العرض .  ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ واإلسكوا ةاالقتصادي

من المشاركين اإلدالء  اإلقليميةلسياق، طلبت اللجان وفي ھذا ا.  الخرائط وبرمجية التطبيق وقاعدة البيانات
بالمالحظات األولية حول تصميم الخرائط ومدى وضوحھا ودقة رسم الطرق المدرجة عليھا، وكذلك تقديم 

  .  اقتراحات لتحسين برمجية التطبيق وقاعدة البيانات
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ة التطبيق، وأثنوا على ورحب المشاركون أيضاً بالعمل الذي أنجز على صعيد الخرائط وبرمجي  -8
وطلب المشاركون كذلك من اللجان اإلقليمية اإلبقاء على .  الجھود التي بذلتھا اإلسكوا إلنجاز ھذا العمل

  .  نسخة غير مشفرة من قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية ومواصلة العمل عليه
  
امھا في أوساط مختلفة تشمل صانعي وأكد المشاركون على أھمية قاعدة البيانات وإمكانية استخد  -9

وفي ھذا السياق، طلب المشاركون إلى اإلسكوا إطالع اللجان .  السياسات والعاملين في النقل وعامة الناس
.  اإلقليمية على طبيعة العمل الذي يتطلبه وضع قاعدة البيانات على اإلنترنت والكلفة التي تترتب على ذلك

صياغته ودراسة ساً القتراح المشروع الجديد الذي طًُلب إلى اللجان اإلقليمية ويمكن أن تشكل ھذه المھمة أسا
  .سبل تمويله

  
وأقر المشاركون أيضاً بضرورة مواصلة العمل لتحسين طريقة إدراج بعض المعلومات في الخرائط   - 10

اإلسكوا بوجھات  وفي ھذا السياق، زود بعض المشاركين.  وضمان الدقة في تحديد مواقع الطرق األقاليمية
  .  نظر أولية شفوية أو خطية، وأجمعوا على أنّھم بحاجة إلى وقت كاف لتقديم مالحظاتھم النھائية

  
وجرى االتفاق في الندوة على أن يقدم المشاركون التوضيحات والتصحيحات والمالحظات التي   - 11

 ديسمبر/كانون األول 7إلى اإلسكوا بحلول  يرونھا مناسبة إلى اللجان اإلقليمية المعنية، لتحيلھا ھذه اللجان
ووافقت اإلسكوا على .  2007ديسمبر /كانون األول 31، آخذة في االعتبار تاريخ انتھاء المشروع في 2007

.  في وضع الصيغة النھائية للخرائط 2007ديسمبر /كانون األول 7األخذ بالمالحظات التي تصلھا بحلول 
  لمعروضة تمثل الناتج الرئيسي لمشروع حساب األمم المتحدة، وأقر المشاركون بأن الخرائط ا

  .  إذ تشمل الطرق التي أتُفق عليھا في اجتماعات سابقة للخبراء
  

  دروس مكتسبة وممارسات فضلى واقتراحات للمستقبل  -دال
  

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -1
  

للجنة االقتصادية ألفريقيا حول التطورات رحب المشاركون بالعرض الذي قدمته األمانة التنفيذية   - 12
ورشة العمل األقاليمية األولى المتصلة بمشروع شبكة الطرق السريعة األفريقية، والمعلومات التي قدمتھا عن 

ن السياسة العامة للمرافئ وبنيتھا التحتية وإدارتھا في منطقتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة بشأ
ا، والزيارة التي قام بھا خبراء الموانئ من منطقة أفريقيا إلى ميناء برشلونه في أسبانيا االقتصادية ألفريقي

  . 2007أكتوبر /تشرين األول 5و 4يومي 
  

وأخذ المشاركون علماً بالجھود التي تبذلھا منطقة أفريقيا لتحسين البنية التحتية وأقروا بضخامة   - 13
شدد المشاركون على ضرورة تحديد األولويات في المشاريع  وفي ھذا السياق،.  المھمة الواجب إنجازھا

  .  المتاحة المواردنظراً إلى محدودية 
  

ودعا المشاركون اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى بناء عالقات مع اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة   - 14
ات حول توقيع اتفاقات بشأن مشاريع االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ واإلسكوا لتبادل الخبر
كما دعا المشاركون اللجنة االقتصادية .  وصالت النقل اإلقليمية، على غرار شبكة الطرق السريعة األفريقية
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ألفريقيا إلى تبادل الخبرات مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ حول الممارسات 
  .   ن العام والخاص، وال سيما في مجال تعزيز القدرات الحكوميةالفضلى في الشراكة بين القطاعي

  
وأشار المشاركون إلى العرض الذي قدمه مندوب تركيا عن ورشة العمل األقاليمية األولى التي   - 15

اشتركت في تنظيمھا اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ 
وقد أتاحت ورشة العمل .  واستضافھا ميناء برشلونه ووزارة النقل واألشغال العامة في أسبانياواإلسكوا 

فرصة تبادل خاللھا خبراء الموانئ من منطقتي أفريقيا وأوروبا التجارب، وتناولوا الشؤون المتصلة بتطوير 
قتراحات لمتابعة األنشطة صت ورشة العمل إلى مجموعة من االلُوخ.  الموانئ في منطقتي المتوسط وأفريقيا

الھادفة إلى بناء العالقات الداخلية بين الموانئ، وكذلك إلى تعزيز عملياتھا وأدائھا وتحسين نوعية الخدمة 
  . فيھا

  
وأشار المشاركون إلى أھمية الموانئ كنقاط نموذجية للتبادل في النقل والتجارة بين المناطق،   - 16

فمشاركة ھذه األطراف .  جال مع األطراف المعنية من القطاع الخاصوضرورة توثيق التعاون في ھذا الم
يمكن أن تساھم بشكل كبير في معالجة الجوانب المتصلة بإدارة عمليات الموانئ وأدائھا، ولذلك ينبغي تشجيع 

  . القطاع الخاص على حضور االجتماعات التي تُعقد في المستقبل
  

دمھما مندوبا جمھورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي حول ورحب المشاركون بالعرضين اللذين ق  - 17
  .  تطوير الموانئ والتكامل اإلقليمي، وتطوير البنية التحتية للنقل وخدمات النقل في كل من البلدين

  
  اللجنة االقتصادية ألوروبا  -2

  
االقتصادية ألوروبا واللجنة نوه المشاركون بالعرضين اللذين قدمتھما األمانة التنفيذية لكل من اللجنة   - 18

االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ حول نتائج المشروع المشترك لتطوير وصالت النقل اآلسيوية 
االتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل البري الدولي  مطابقةاألوروبية، وأوجه 

، واتفاقات واتفاقيات النقل التي ترعاھا اللجنة االقتصادية ألوروبا وتشمل منطقتي )لياتفاقية النقل البري الدو(
اختيار الطرق الرئيسية األوروبية اآلسيوية وخطوط ) أ: (أن النتائج شملت نالمشاركووالحظ .  آسيا وأوروبا

تطوير قاعدة بيانات ) ب(السكك الحديدية وخطوط النقل المائية الداخلية ونقاط ومرافئ النقل عبر الحدود؛ 
تحليل ) (تحديد أولويات بعض المشاريع؛ ) د(تقييم طرق النقل وأدائھا؛ ) ج(نظام المعلومات الجغرافية؛ 

إعداد ) ز(تنظيم اجتماعات الخبراء وورشات العمل الوطنية واألقاليمية؛ ) و(الحواجز المادية وغير المادية؛ 
  .  وروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئدراسة مشتركة بين اللجنة االقتصادية أل

  
والحظ المشاركون أيضاً أن المشروع المشترك بين اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية   - 19

 واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ينص على إجراءات ملموسة للمتابعة تشمل تنفيذ المشاريع ذات األولوية،
ومواصلة العمل في األجل الطويل، وتحسين العمليات عبر الحدود، والنظر في اعتماد آلية للتنسيق والرصد، 

ومن ھذا المنطلق، .  2011- 2008وضمان التمويل الستمرار المشروع في المرحلة الثانية المخططة للفترة 
سيا والمحيط الھادئ اقتراحاً مشتركاً وضعت اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آل

  .  للمرحلة الثانية، ويبقى تأمين التمويل الالزم للتنفيذ
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والحظ المشاركون كذلك أن اللجنة االقتصادية ألوروبا ستنشئ آلية للرصد والتنسيق في موضوع   - 20
ي ھذا السياق، تنظم لجنة وف.  وصالت النقل األوروبية اآلسيوية، قوامھا فريق العمل المشترك بين اللجنتين

النقل الداخلي التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا اجتماعاً لوزراء بلدان منطقتي أوروبا وآسيا، من المقرر عقده 
  .  فبراير/خالل دورة اللجنة في شباط

  
نقل وتعتمد اللجنة االقتصادية ألوروبا مجموعة صكوك قانونية في مجال النقل، وال سيما اتفاقية ال  - 21

، واالتفاقية بشأن 1982، واالتفاقية الدولية لتنسيق مراقبة البضائع على الحدود لعام 1975البري الدولي لعام 
، واالتفاقية الجمركية المتعلقة باالستيراد المؤقت للمركبات 1956عقود النقل الدولي الطرقي للبضائع لعام 

تعلقة باالستيراد المؤقت للمركبات الطرقية التجارية لعام ، واالتفاقية الجمركية الم1954الطرقية الخاصة لعام 
فھذه الصكوك ھي أدوات فعالة لتحسين النقل .  1972، واالتفاقية الدولية لسالمة الحاويات لعام 1956

ودعيت البلدان التي لم تنضم بعد إلى ھذه االتفاقيات إلى االنضمام .  والتجارة وتعزيز االقتصادات الوطنية
  .  تنفيذھا تنفيذاً كامالًإليھا و

  
ومن األنشطة التي اضطلعت بھا منطقتا أوروبا وآسيا لتطوير البنية التحتية للنقل الدولي في   - 22

مشروع طريق السيارات الرئيسي العابر ) أ: (المنطقتين، يمكن اعتبار األنشطة التالية من الممارسات الفضلى
الفريق األوروبي الرفيع المستوى ) ب(العابر ألوروبا؛  ألوروبا ومشروع خط السكك الحديدية الرئيسي

منھجية الزمن والكلفة ) ج(المعني بتوسيع محاور النقل الرئيسية العابرة ألوروبا إلى البلدان المجاورة؛ 
  تطوير الموانئ الجافة؛ ) د(والمسافة التي تتّبعھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ؛ 

مشروع االتحاد الدولي للنقل البري وخط السكك ) و(عتماد مفھوم قرية الشحن ومركز وسائل النقل؛ ا) (
  ة؛ يالحديدية الرئيسي العابر ألوروبا والمتعلق بأنشطة الرصد عبر الحدود لكل من الطرق والسكك الحديد

قطارات الحاويات  تجارب تسيير) ح(التمويل المشترك لتطوير شبكة الطرق السريعة اآلسيوية؛ ) ز(
  .التجارية

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ  -3

  
نوه المشاركون بالعروض التي قدمتھا األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط   - 23

كلفة والمسافة التي تتّبعھا الھادئ حول نھج الممرات في تطوير شبكات النقل وتشغيلھا، ومنھجية الزمن وال
  . اللجنة وتطبيقھا، وآليات اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة

  
  وأوصى المشاركون بإنشاء منتدى لتبادل التجارب والدروس المكتسبة في ھذا المجال بناء على   - 24

  .  ما الحظوه من تجارب مختلف المناطق في تطوير ممرات النقل
  

ن باھتمام إلى إمكانية تطبيق منھجية الزمن والكلفة والمسافة لتحليل مختلف طرق وأشار المشاركو  - 25
واقترح .  النقل داخل البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ وخارجھا

يث يشمل طرق المشاركون أن تُترجم ھذه المنھجية إلى اللغة الفرنسية للتمكن من توسيع نطاق تطبيقھا بح
وطلب المشاركون من األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية .  النقل في منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  . واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ مساعدة البلدان التي ترغب في تطبيق ھذه المنھجية
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من اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة قر المشاركون بالعمل الذي تضطلع به األمانة التنفيذية لكل أو   - 26
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ واإلسكوا على صعيد آليات تسھيل النقل والتجارة، والعمل 

وطلبوا من اللجان اإلقليمية مواصلة العمل .  الذي تقوم به جميع اللجان اإلقليمية في ورشات العمل الوطنية
  .  ء على إنشاء ھذه اآلليات الوطنية ودعمھالمساعدة البلدان األعضا

  
وزبكستان، وأوكرانيا، وجمھورية إيران أورحب المشاركون بما جرى من تبادل للتجارب بين   - 27

اإلسالمية، وبلغاريا، وروسيا البيضاء، وطاجيكستان، وقيرغيزيستان في مجاالت محددة تتعلق بتطوير قطاع 
  . النقل

  
  االجتماعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية و  -4

  
نوه المشاركون بالعرض الذي قدمته األمانة التنفيذية لإلسكوا والبلدان األعضاء عن الممارسات   - 28

الجيدة والدروس المكتسبة من المشروع، وركزت فيه على خرائط نظام المعلومات الجغرافية، وقاعدة 
  .  ة لتسھيل النقل والتجارةالبيانات، وبرمجية التطبيق، إضافة إلى اللجان الوطني

  
وركز المشاركون على أھمية عقد اجتماعات وتنظيم منتديات لممثلي اللجان الوطنية لتسھيل النقل   - 29

  . والتجارة تتولى تنسيقھا اللجان اإلقليمية المعنية
  

ية ورحب المشاركون بما جرى من تبادل للتجارب بين مصر، واألردن، وفلسطين، والمملكة العرب  - 30
  .السعودية، والجمھورية العربية السورية، واليمن في مجاالت محددة تتعلق بتطوير قطاع النقل

  
كما شدد المشاركون على أھمية تنفيذ خطط العمل بشأن تسھيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء،   - 31

رافية وتحديثھا، إضافة إلى ومواصلة العمل على صيانة خرائط الوصالت األقاليمية في نظام المعلومات الجغ
  .  قاعدة البيانات وبرمجية التطبيق

  
  في مجالالتعاون والتنسيق بين المناطق في المستقبل   -ھاء

  تطوير البنية التحتية وتسھيل النقل     
  

دعا المشاركون اللجان اإلقليمية إلى مواصلة تنسيق عملھا في مجال النقل، واعتبروا أن من األھمية   - 32
  . ن عقد اجتماعات منتظمةبمكا

  
وفيما يلي سرد موجز للمشاريع .  تتعلق بالمشاريع المستقبلية أفكاركما طُرحت للمناقشة عدة   - 33

  : المقترحة الرئيسية التي وافق عليھا المشاركون
  

  مشروع ممرات وطرق النقل األقاليمية؛  )أ(  
  

واستكمالھا ونشرھا، إضافة إلى  مشروع صيانة الخرائط على نظام المعلومات الجغرافية  )ب(  
  برمجية التطبيق وقاعدة البيانات، حيث طُلب إلى اللجان اإلقليمية إعداد مسودة اقتراح بھذا الشأن؛
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مشروع توسيع النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية المقترحة للمشروع المشترك بين اللجنة   )ج(  
لمحيط الھادئ والمعني بتطوير وصالت النقل األوروبية االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية آلسيا وا

بحيث يشمل منطقتي اللجنة االقتصادية ألفريقيا واإلسكوا، وقد طُلب من اللجنة  2011- 2008اآلسيوية للفترة 
  حيط الھادئ دراسة ھذه اإلمكانية؛االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية آلسيا والم

  
لجنة االقتصادية آلسيا والمحيط الھادئ واإلسكوا التي اقترحتھا دراسة وصالت منطقتي ال  )د(  

قيرغيزستان إقراراً بأھمية تسھيل النقل بين أوروبا وآسيا وبين مناطق اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة 
  .المھمة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ واإلسكوا، وقد طُلب إلى اللجان اإلقليمية القيام بھذه

  
  مبادرات أخرى  -واو

  
رحب المشاركون بالتقدم المحرز في مشروع القافلة على الطريق السريع اآلسيوي بين طوكيو   - 34

واسطنبول الذي ستشترك في تنظيمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ واالتحاد الدولي 
ركون باھتمام بالغ إلى طاجيكستان وقيرغيزستان باعتبارھما كما أشار المشا.  2008للنقل البري في عام 

- كيشكيك- ألماتي"وقد عرضت قيرغيزستان تجربتھا في تنظيم قافلة .  بلدين يحتويان على وصالت نقل ھامة
  . ، الذي يجري حالياً في إطار اتفاق رباعي بين باكستان والصين وقيرغيزستان وكازاخستان"اسطنبول-كاشي

  
مشاركون التأكيد على التوصية الصادرة عن الندوة بين األقاليم بشأن التقييم االقتصادي أعاد ال  - 35

، 2007يونيو /حزيران 28- 26لوصالت النقل الدولي وتسھيل النقل، المنعقدة في القاھرة في الفترة من 
محيط الھادئ واإلسكوا وطُلب فيھا إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وال

النظر في تنظيم قوافل مماثلة باالشتراك مع االتحاد الدولي للنقل البري لتحديد الحواجز المادية وغير المادية 
  .   أمام النقل على الطرق في المناطق الثالث

  
  العروض والمناقشات  -ثانياً

  
 اإلقليميشعبة العولمة والتكامل  قدم السيد نبيل صفوت، منسق المشروع ورئيس فريق النقل في  - 36

التابعة لإلسكوا، عرضاً أطلع فيه المشاركين نيابة عن اللجان اإلقليمية على المرحلة التي بلغھا المشروع 
  .   وأشار المشاركون مع التقدير إلى الدور الذي تؤديه اإلسكوا في تنسيق المشروع.  وأھداف الندوة

  
وضاً عن تطوير شبكات النقل في مناطقھا، والتقدم المحرز في ھذا وقدمت اللجان اإلقليمية عر  - 37

وأشار المشاركون إلى أھمية تبادل الخبرات بين اللجان اإلقليمية األربع، .  المجال، والخطط المعدة للمستقبل
ا والمحيط أي اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسي

  .الدروس المكتسبةمن الھادئ واإلسكوا، إذ يتيح فرصة لالستفادة 
  

وقدم السيد صفوت الصيغة الثانية لخرائط نظام المعلومات الجغرافية، وبرمجية التطبيق وقاعدة   - 38
ن البلدان والحظ المشاركون مع التقدير الخريطتين المنقحتين اللتين تظھران الوصالت األقاليمية بي.  البيانات

الواقعة في نطاق عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية آلسيا 
واتُفق على أن يستعرض مندوبو البلدان األعضاء في اللجان اإلقليمية الطرق .  والمحيط الھادئ واإلسكوا

إليھا على ظھر كل خريطة ويرسلوا ما لديھم من  المدرجة على الخرائط وأن يدقّقوا في المواصفات المشار
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واتفقت اللجنة االقتصادية ألوروبا .  2007ديسمبر /كانون األول 7مالحظات إلى اللجان اإلقليمية قبل حلول 
واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ على أن تزود اإلسكوا 

لمجمعة في التاريخ المحدد حتى يصار إلى وضع الصيغة النھائية للخرائط التي ستكون من بالمالحظات ا
  . النواتج الرئيسية للمشروع

  
وقدم السيد نبيل مصطفى، مستشار اإلسكوا، عرضاً موسعاً حول التعديالت التي أجريت على الصيغة   - 39

دد التعديالت والتحسينات التي أدخلت عمالً وع.  األولى للخرائط وبرمجية التطبيق وقاعدة البيانات
، وتطرق إلى المھام التي نفذھا لدى اللجنة 2007يونيو /بالتوصيات الصادرة عن ندوة القاھرة في حزيران

.  االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية آلسيا والمحيط الھادئ لھذا الھدف
خرائط المنقحة في نظام المعلومات الجغرافية، وأظھر للجان النقل اإلقليمية وعرض السيد مصطفى ال

وصالت النقل األقاليمية، البرية منھا والبرية البحرية، العائدة إلى مناطقھا، وقدم كذلك عرضاً حياً للوظائف 
  .زع على قرص مدمج أثناء الندوةواألدوات وقاعدة البيانات، و

  
ت ليزينغ، من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، عرضاً عن شبكة الطرق السريعة وقدم السيد روبر  - 40

وأوضح أھمية شبكات النقل اإلقليمية للتنمية في أفريقيا، .  أفريقيااألفريقية وغيرھا من الممرات اإلقليمية في 
ق الرئيسية أمام ثم تناول المتحدث العوائ.  وتحدث عن تجربة القارة الطويلة مع مبادرات النقل اإلقليمية

  .   تطوير البنية التحتية اإلقليمية، وكذلك التقدم المحرز في مواجھة ھذه العوائق
  

وأطلع السيد دونات باغوال موغنغو، مندوب جمھورية الكونغو الديمقراطية، المشاركين على   - 41
ريع والمھام الجارية في البلد وقدم شرحاً للمشا.  والدروس المكتسبة من المشروع أفريقياالممرات القائمة في 

واختتم عرضه بتقديم .  لتطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق األمن في النقل المتعدد الوسائط، وتسھيل النقل
  . توصيات بشأن تعزيز التعاون األقاليمي في المستقبل

  
ة التحتية للميناء وقدم السيد عبد الرحمن المي اسماعيل عرضاً عن ميناء جيبوتي، فتناول البني  - 42

كما أطلع المشاركين على المرحلتين .  تطرق إلى طرق الشحن في المنطقةوومحطاته ووظائفه وأداءه، 
  .  األوليتين من خطة مقترحة لتطوير الميناء

  
، لمحة عامة عن ورشة العمل األقاليمية األولى بشأن سياسة قدم السيد امري دينسر، من تركياو  - 43

ا التحتية وإدارتھا في منطقتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألفريقيا وعن الموانئ وبنيتھ
.  2007أكتوبر /تشرين األول 5و 4زيارة خبراء الموانئ من أفريقيا إلى ميناء برشلونه في أسبانيا يومي 

واستضافھا ميناء برشلونه  وقد نظمت اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألفريقيا ورشة العمل
وأوضح المتحدث أن من أھداف ورشة العمل جمع خبراء الموانئ .  ووزارة النقل واألشغال العامة في أسبانيا

من منطقتي أوروبا وأفريقيا لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في تبسيط عمليات الموانئ وتحقيق الكفاءة 
ة إلى ذلك، أفسحت ورشة العمل المجال الستعراض التحديات الرئيسية وإضاف.  فيھا والفعالية من حيث الكلفة

لدولي في جو المتصلة بسياسة الموانئ وبنيتھا التحتية وإدارتھا باعتبار الموانئ نقاط تبادل ھامة للنقل ا
  .العولمة االقتصادية

  
عن عناصر المشروع  وقدم السيد ميودراغ بيسوت، من اللجنة االقتصادية ألوروبا، عرضاً مفصالً  - 44

الخاصة باللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية آلسيا والمحيط الھادئ واإلنجازات المحققة في ھذه 
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العناصر، ومنھا اختيار خطوط النقل الرئيسية األوروبية اآلسيوية عبر الطرق البرية والسكك الحديدية 
كما .  المعلومات الجغرافية وإنشاء قاعدة بيانات اموالممرات المائية الداخلية، ووضع خرائط حسب نظ

أوضح نتائج تحديد أولويات المشاريع وتقييم الحاجات المالية لتنفيذھا، واختتم عرضه بتقديم توصيات بشأن 
 19اإلجراءات الالزمة للمتابعة، منھا عقد اجتماع وزاري لبلدان منطقتي أوروبا وآسيا في جنيف في 

ناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة االقتصادية ، بم2008فبراير /شباط
  . ألوروبا

  
في أمانة اتفاقية النقل البري الدولي، لمحة عامة عن  يالقانونوقدم السيد ارتور بوتين، المسؤول   - 45

نقل عبر الحدود، ومنھا اتفاقية الصكوك القانونية التي ترعاھا اللجنة االقتصادية ألوروبا في مجال تسھيل ال
، واالتفاقية 1982، واالتفاقية الدولية لتنسيق مراقبة البضائع على الحدود لعام 1975النقل الدولي البري لعام 

، واالتفاقية الجمركية المتعلقة باالستيراد المؤقت 1956بشأن عقود النقل الدولي الطرقي للبضائع لعام 
، واالتفاقية الجمركية المتعلقة باالستيراد المؤقت للمركبات الطرقية 1954ام للمركبات الطرقية الخاصة لع

وشدد المتحدث على الوظائف الموثقة .  1972، واالتفاقية الدولية لسالمة الحاويات لعام 1956التجارية لعام 
رة وتعزيز اقتصادات التفاقية النقل الدولي البري، باعتبارھا أداة بسيطة وذات كفاءة في تحسين النقل والتجا

وأوضح المتحدث أن نظام ضمانات اتفاقية النقل البري .  البلدان التي تطبق نظام اتفاقية النقل البري الدولي
دوالر، بسعر  50 000الدولي، الذي يؤمن تغطية شاملة للضرائب والرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 

  .اول قطاع النقل في جميع المناطقندوالراً لكل دفتر، يجعلھا في مت 50و 40يتراوح بين 
  

وقدمت السيدة أيغول دويسنھانوفا، من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، عرضاً   - 46
عن تجربة ھذه اللجنة في تطوير شبكات النقل اإلقليمية وتشغيلھا، بما في ذلك شبكة الطرق السريعة اآلسيوية 

لمفھوم الممرات في تطوير شبكات النقل،  وتضمن العرض شرحاً.  ابرة آلسياوشبكة السكك الحديدية الع
  . ونھج تطبيق مفھوم ممرات النقل، ومجموعة من ممرات النقل القائمة

  
وقدمت السيدة دنيز سومبف، من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، عرضاً عن   - 47

وأوضحت الھدف من تحليل الطرق ومزايا المنھجية .  التي تتبعھا اللجنةمنھجية الزمن والكلفة والمسافة 
المنقحة في مقارنة التحسينات التي تشھدھا الطرق المختارة مع الوقت ومقارنة األنماط البديلة للنقل على 

الي وأوردت المتحدثة مثل خط السكة الحديدية من بندر عباس إلى بندر انز.  الطريق نفسه وعلى طرق بديلة
، كما شرحت الوظائف والمؤشرات التحليلية ةالمنھجيفي جمھورية إيران اإلسالمية لتوضيح مزايا ھذه 

  .  لالختناقات المحتملة
  

وقدمت السيدة غيتا رودريغو كاراندواال، من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ،   - 48
وعددت الحواجز التي تعوق .  لنقل والتجارة في منطقة اللجنةدراسة عن آليات التنسيق الوطنية لتسھيل ا

كما ذكرت أمثلة عن آليات .  حركة النقل والتجارة عبر الحدود الوطنية وأھداف آليات تسھيل النقل والتجارة
التنسيق القائمة بين البلدان ومجموعات البلدان داخل منطقة اللجنة والمبادرات التي تقوم بھا منظمة األمم 

وفي إشارة إلى التداخل بين مھام تسھيل النقل ومھام .  المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية في ھذا المجال
تسھيل التجارة، قدمت المتحدثة رسماً تنظيمياً مقترحاً للجنة أو الھيئة الوطنية المشتركة بين الوكاالت لتسھيل 

.  إلى األنشطة المشتركة بين االثنتين أشارتة كما النقل أو تسھيل التجارة، وأوضحت دور كل منھما على حد
وأوردت المتحدثة أيضاً توصيات بشأن مھام اللجان أو الھيئات المعنية بتسھيل النقل أو تسھيل التجارة، 
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وخطط التوظيف فيھا، وبرامج عملھا، وترتيبات تمويلھا، وبشأن التنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي بين اللجان 
  . وطنية المعنية بتسھيل النقل أو بتسھيل التجارةأو الھيئات ال

  
وقدم السيد ميكاليس أدمنتياديس، من اللجنة االقتصادية ألوروبا، عرضاً عن األھداف الرئيسية   - 49

والمھام واإلنجازات المتوقعة من المرحلة الثانية للمشروع المشترك بين اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة 
  جتماعية آلسيا والمحيط الھادئ لتطوير وصالت النقل األوروبية اآلسيوية للفترة االقتصادية واال

  .  وعدد الخطوات المتخذة لضمان الدعم المالي الالزم الستمرار المشروع.  2008-2011
  

وقدم السيد نبيل صفوت، من اإلسكوا، عرضاً عن األساس المنطقي إلنشاء اللجان الوطنية لتسھيل   - 50
وقد اعتبر .  لتجارة في منطقة اإلسكوا وعملية إنشاء ھذه اللجان باعتبار ذلك من الممارسات الفضلىالنقل وا

وحظي إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل .  تسھيل النقل جزءاً ھاماً من نظام النقل المتكامل في المشرق العربي
ومن لجنة النقل في  2001شرين في عام النقل والتجارة بالموافقة والدعم من اإلسكوا في دورتھا الحادية والع

وأعدت اإلسكوا دليالً إلنشاء تلك اللجان باللغة العربية، وأجرت دراسات .  2002دورتھا الثالثة في عام 
والقت حملة إنشاء .   عديدة حول تسھيل النقل، ونظمت ورشات عمل حول الموضوع في البلدان األعضاء

عضاء، وقد أنشئت حتى اآلن تسع لجان وطنية، في كل من األردن ھذه اللجان ترحيباً من البلدان األ
  . والجمھورية العربية السورية والعراق وعمان وفلسطين ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن

  
وتحدث خبراء مشاركون في الندوة من األردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية واليمن، عن   - 51

يل النقل في بلدانھم، وتجارب تلك البلدان في إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة، تطورات تسھ
ومختلف المراحل التي أدت إلى إنشاء تلك اللجان، والدعم الفني الذي تلقته البلدان من اإلسكوا في ھذا 

  . النشاط
  

وع من األردن والجمھورية وأطلعت الجھات المسؤولة عن التنسيق مع اإلسكوا في إطار المشر  - 52
العربية السورية وفلسطين والمملكة العربية السعودية واليمن المشاركين على الدروس المكتسبة خالل سنوات 

كما قدموا مالحظات وتوصيات .  المشروع الخمس، واألنشطة التي اشتركت بلدانھم في تنفيذھا في تلك الفترة
  .  بشأن المشاريع األقاليمية في المستقبل

  
  تنظيم الندوة  -ثالثاً

  
  مكان الندوة وتاريخ انعقادھا  -ألف

  
الممارسات الفضلى والدروس المكتسبة في : عقدت الندوة الختامية لمشروع وصالت النقل األقاليمية  - 53

، تحت رعاية 2007أكتوبر /تشرين األول 25إلى  23مقر نادي القوات المسلّحة في أبو ظبي في الفترة من 
السيد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس مجلس إدارة الھيئة الوطنية  معالي

وقد نظّمت اإلسكوا ھذه الندوة بالتعاون مع الھيئة الوطنية .  للمواصالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا للمواصالت، واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا 

والمحيط الھادئ، وذلك في إطار مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية المعني ببناء القدرات من خالل التعاون 
  .  في تطوير وصالت النقل األقاليمية البرية والبرية البحرية

  



  

  

 -14 -

  االفتتاح  -باء
  

لمنصوري، مدير عام الھيئة الوطنية للمواصالت، نيابة افتتح الندوة كل من معالي السيد ناصر سيف ا  - 54
 ةالھيئعن معالي السيد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس مجلس إدارة 

الوطنية للمواصالت في اإلمارات العربية المتحدة؛ والسيد نبيل صفوت، منسق المشروع ورئيس فريق النقل 
اليس أدمنتياديس، رئيس قسم البنية التحتية والنقل في شعبة النقل في اللجنة في اإلسكوا؛ والسيد ميك

االقتصادية ألوروبا؛ والسيدة غيتا كاراندواال، رئيسة قسم تسھيل النقل في شعبة النقل والسياحة في اللجنة 
ية التحتية والموارد االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ؛ والسيد انتوني بدرو، رئيس قسم تنمية البن

  .  الطبيعية في اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  

  المشاركون  -جيم
  

شاركت في الندوة الجھات المسؤولة عن تنسيق المشروع، التي عينتھا البلدان األعضاء في اللجنة   - 55
والمحيط الھادئ االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 

كما شارك فيھا مسؤولون ومندوبون من القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني معنيون .  واإلسكوا
وشارك فيھا أيضاً مستشارون من .  بتطوير البنية التحتية للنقل وتسھيل النقل عبر الحدود بين األقاليم

، ولجنة منظمة التعاون بين شبكات السكك الحديدية، المناطق األربع وممثلون عن االتحاد الدولي للنقل البري
  .  ن في مرفق ھذا التقريريوترد قائمة المشارك.  والبنك اإلسالمي للتنمية

  
  جدول األعمال  -دال

  
  : وفيما يلي أھم بنود جدول أعمال الندوة.  أيامنُظمت العروض والمناقشات على مدى ثالثة   - 56
  

  .االفتتاح  -1  
  

  .ان اإلقليمية حول تطوير شبكات النقل والتقدم المحرز والتخطيط للمستقبلعروض اللج  -2  
  

  . تطورات المشروع وأھداف الندوة  -3  
  

استكمال الخرائط على نظام المعلومات الجغرافية ومناقشتھا وإتمامھا إضافة إلى برمجية   -4  
  . التطبيق وقاعدة البيانات

  
  . المكتسبة والممارسات الفضلى واالقتراحات للمستقبلعروض اللجان اإلقليمية حول الدروس   -5  

  
مناقشة التعاون والتنسيق في المستقبل بين المناطق في مجال تطوير البنية التحتية وتسھيل النقل   -6  

  . عموماً وتنفيذ الوصالت األقاليمية خصوصاً
  

  . مناقشة النتائج والتوصيات  -7  
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  .االختتام  -8  
  (*)المرفق

  
  اركينقائمة المش

  
  األعضاء في اإلسكوا الدول  - ألف

  
  األردن

  
  السيد محمود عبد السالم

  المسؤول عن االتصال مع اإلسكوا
  مدير النقل البحري

  وزارة النقل
  11180عمان  35214: .ب.ص

  229: تحويلة+  962 6 5518111: ھاتف
  + 962 79 5060 547 :خليوي
  + 962 6 5527233: فاكس

  lsalam@mot.gov.jomabeda: بريد إلكتروني
  www.mot.gov.jo: موقع إلكتروني

  
  رامحيالسيدة إيمان 

  يراضمدير المسح وحيازة األ
  سكانشغال العامة واإلوزارة األ

  عمان 1220 .:ب.ص
  4324: تحويلة +  962 6 5803830: ھاتف
  + 962 079 6433313 : خليوي
  + 962 6 5859895: فاكس

  jompwh.gov. @eman.r :بريد إلكتروني
  

  الرفاعيالسيد محمد 
  عضو مجلس اإلدارة

  غرفة تجارة وصناعة األردن
  212307 .:ب.ص

  + 962 6 5664719: ھاتف
  + 962 79 553114: خليوي
  + 962 6 5664721: فاكس

  lacure.com-malrefai@special: بريد إلكتروني
  www.shoplacure.com: موقع إلكتروني

  
  مارات العربية المتحدةاإل
  

  اصر سيف المنصورينالسيد 
  المدير العام

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  

  
  

  السيد سالم علي سالم الزعبي
  المدير التنفيذي لقطاع البحري

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  + 971 2 418 2201 :ھاتف
  + 971 646 2211: خليوي
  + 971 2 449 2266: فاكس

  h.e.salemalzaabi@ nta.gov.ae: بريد إلكتروني
 
  يد أحمد عيسى الحسنيالس

  مستشار الشؤون القانونية
  للمواصالتھيئة الوطنية ال

  4182119-20: ھاتف
  + 971 50 4414536: خليوي
  024498050: فاكس

  hosani@nta.gov.ae: بريد إلكتروني
 

  م عبداهللا الكثيريلالسيد سا
  البري المدير التنفيذي لشؤون النقل

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  + 971 2106 2418 :ھاتف
  + 971 504612225: خليوي
  + 971 24492844 :فاكس

 alkatheeri.a@nta.gov.ae :بريد إلكتروني
  

  السيدة بدرية أحمد الظاھري
  مدير إدارة الشؤون البحرية

  التللمواصھيئة الوطنية ال
  صندوق أبو ظبي 900 .:ب.ص

  +9714182110 2: ھاتف
  +971 50 6114445: خليوي
  + 971 4491500 2: فاكس

  aldaheri@hotmail.com: بريد إلكتروني
  Aldaheri_uae@hotmail.com  

  
  مسالمعبد اهللا عيسى السيد 

  مدير إدارة الشؤون المالية

                                                      

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)  
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  ھيئة النقل الوطنية
  أبو ظبي 900 .:ب.ص

  + 97124182123: ھاتف
  
  )تابع( مارات العربية المتحدةاإل
  

  الحوسني دومحمالسيد 
  رئيس قسم العالقات العامة

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  02 4182188: ھاتف
  + 971 50 4412415: خليوي
  4492833: فاكس

  mahmoodah@nta.gov.ae :بريد إلكتروني
  

  نمرالالسيد وجيه 
  العالقات العامة

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  02 4182170: ھاتف
  + 971 50 6119011: خليوي
  4492833: فاكس

  wajih@nta.gov.ae: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد الصياح المنصوري
  مبرمج

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  أبو ظبي 900 .:ب.ص

  4182138-02: ھاتف
  + 971 50 3190100: خليوي
  4492833: فاكس

  bozbozman@hotmail.com: بريد إلكتروني
  

  النيادي السيدة فاطمة محمد غريب
  مساعد إداري

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  4182208-02: ھاتف
  + 971 50 8822460: خليوي
  4492833: فاكس

  fatima@nta.gov.ae :بريد إلكتروني
  

  السيدة عواطف سعيد غانم
  إدارة الشؤون البحرية

  للمواصالتھيئة الوطنية ال
  4182144-02: ھاتف
  + 971 50 6175595: خليوي
  4491500: فاكس

  awatif@nta.gov.ae: بريد إلكتروني
  
  
  
  

  السيد سمير محمد الخطيب
  مھندس المرور
  وزارة الداخلية

  398 .:ب.ص
  4022654-02: ھاتف
  + 971 50 6135262: خليوي
  4446293-02: فاكس

  alkhatibs@hotmail.com: بريد إلكتروني
  

  مرعيشالسيد صالح أحمد 
  لتنسيق والمتابعةارئيس 

  وزارة الداخلية
  398 .:ب.ص

  02 4021666: ھاتف
  + 971 509716422909: خليوي
  02 4446293: فاكس

  
  السيد أحمد حسن النعيمي

  رئيس الشؤون اإلدارية والمالية
  ألمانة العامة للبلديات أبو ظبيا

  02 4444747: ھاتف
  + 971 50 2647000: خليوي

  
  السيد نزار فيصل مشعل
  مدير المنظمة الدولية

  وزارة االقتصاد
  

  السيد مروان بن كاظم
  إدارة الشؤون الجمركية

  دبي
  + 971 50  6226212: خليوي

  binkhadim@customs.com: بريد إلكتروني
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  حفارالد والسيد محم
  اللجنة الوطنية لمركز التنسيق

  مدير دراسات وبحوث والقضايا البيئية
  وزارة النقل

  ، دمشقرمانةأبو 
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  +9633331625: ھاتف
  + 963 944 590864: خليوي
  + 963 11 333162: فاكس

  mahmoudalhaffar@yahoo.com: بريد إلكتروني
  
  

  فلسطين
  

  السيد علي شعت
  نائب وزير
  وزارة النقل

  المسؤول عن االتصال مع اإلسكوا
  ، غزة 1420 .:ب.ص

  +970 08 2867490 :ھاتف
2951460 02 970+  

  + 970 59 9601888: خليوي
  +970 08 2842282: فاكس

  aashaat@yahoo.com: يبريد إلكترون
  

  السيد عادل حافظ نوفل
  مساعد نائب

  وزارة االقتصاد الوطني
  رام اهللا
  + 970 2981210: فاكس/ھاتف
  + 970 599 522523: خليوي

  hafizn@met.gov.ps: بريد إلكتروني
  

  الخازندارالسيد سامح 
  ريةتجاال الخازنداررئيس شركة 

  +20222904303 :ھاتف
  + 970 59 9402337: خليوي

7939299 2012+  
  + 970 82820899: فاكس

2686799 202+  
  elmasaco@yahoo.com: بريد إلكتروني

  
  الكويت

  
  السيد فھد مسعود

  المدير العام للنقل البري
  المسؤول عن االتصال مع اإلسكوا

  ة االتصاالتوزار
  + 965 4819099: ھاتف
  + 965 9526061: خليوي
  + 965 4835984: فاكس

  
  السيد فھد العتيبي

  العام ميناأل
  اتحاد النقل البري الكويت

  13160الصفاة  29906 .:ب.ص
  2451705-2451704: ھاتف
  6209990: خليوي
  2451705: فاكس

  union.com.kw-fahad@kot: بريد إلكتروني
   union.com.kw -www.kot: يموقع إلكترون

  مھلل الشامريالسيد 
  المدير التقني

  وزارة االتصاالت
  + 965 4835984: ھاتف

  
  مصر

  
  السيد حسن أحمد سليم

  نائب رئيس مجلس اإلدارة
  ھيئة تخطيط النقل

  عضو اللجنة الوطنية للنقل وتيسير التجارة في مصر
  شركة قصر سانت عيني 105القاھرة ، و.: ب.ص

  + 202 27921592: ھاتف
  010 3932728: خليوي
  02 27946008: فاكس

  tpa_Egypt@msn.com: بريد إلكتروني
  

  السيد جالل أبو الفتوح
  مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك

  وزارة المالية
  إدارة الجمارك

  +202 23422016/23422014: ھاتف
  20 12 1670707: خليوي
  202 23422281 / 23422280: فاكس

  egyptcustoms@yahoo.com: ترونيبريد إلك
  

  السيد طارق العطار
  نقل البريالرئيس الھيئة العامة للطرق والجسور و

  شارع النصر، مدينة نصر، القاھرة
  +202 24044556: ھاتف
  + 2012 1993633 :خليوي
  +20222618322 :فاكس

  .eggarb@idsc.gov: بريد إلكتروني
  

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد خميس بن صالح الغامدي
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  المسؤول عن االتصال مع اإلسكوا
  مدير شعبة النقل العام

  وزارة النقل
  11575الرياض  61996 .:ب.ص

  +966 1 4014882: ھاتف
  + 966 05 5775426: خليوي
  + 966 1 4021584: فاكس

  mot.gov.sa@khamis.alghamdi :بريد إلكتروني
  www.mot.gov.sa: موقع إلكتروني

  )تابع( المملكة العربية السعودية
  

  السيد اسامة عبده
  استشاري االستثمار

المملكة العربية في الھيئة العامة لالستثمار في قطاع النقل 
  السعودية
  + 966 20354175: ھاتف
  + 966 50 4449 023 :خليوي
  + 966 1 037 4473 :فاكس

  oabdouh@hotmail.com: بريد إلكتروني
  www..sagia.gov.sa: موقع إلكتروني

  
  مانيالالسيد محمد 
  مدير تنفيذي

  رئيس اللجنة الوطنية
  المملكة العربية السعوديةفي مجلس الغرفة التجارية 

  21491جده  4223 .:ب.ص
  +966 2 6918883: ھاتف
  + 966 555 6117 37:خليوي

  + 966 2 6917190 :فاكس
  ksa.com-mo@fourwinds: بريد إلكتروني
  www.fourwinds.ksa.com: موقع إلكتروني

  
  اليمن

  
  متعافيالسيد علي محمد علي 

  نائب وزير النقل
  وزارة النقل

  + 967 1 260902/260901: ھاتف
  + 967 7 711011115: خليوي
  + 967 1 260902: فاكس

  mutaafi_a@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

  حكيمالالسيد عبد الوھاب 
  نائب وزير

  وزارة األشغال العامة والطرق
  + 967 1 545385: ھاتف
  + 967 71 1123570: خليوي
  + 967 1 545964: فاكس

  
  شمسانالسيد حمود 

  نائب مساعد للشؤون الفنية
  مصلحة الجمارك

  + 976 1 500974: ھاتف
  + 967 77 711190330 -77790330: خليوي
  + 967 1 500973 :فاكس

   hm.shasan @ yahoo.com: بريد إلكتروني

  
  اللجنة االقتصادية ألوروبابلدان   - باء

  
  روسيا البيضاء

  
  نغريالسيد سيرجي 

  رئيس قسم العالقات االقتصادية الخارجية
  وزارة النقل والمواصالت

 ششرن، ، 220017بيضاء، مينسك، روسيا ال .:ب.ص
  21ش

  + 375172934927: ھاتف
  +375 296343019: خليوي
  + 375 18/41/17293 :فاكس

  uvs@mintrans.mtk.by: بريد إلكتروني
  

  جمھورية بلغاريا
  

  السيد جورجي بوبوف
  جيةنائب مدير العالقات الدولية في وزارة الخار

  وزارة النقل
  1000صوفيا  9شارع  دياكون اغناتي .:ب.ص

  + 3592 9409617: ھاتف
  + 359 2 9874942: فاكس

  g_popov@mt.government.bg: بريد إلكتروني
  

  تركيا
  

  دينسرالسيد إيمري 
  خبير بحري

  وكيل وزارة أمانة الشؤون البحرية
  بحريةال تجارةلمديرية العامة لال

  أنقرة 128رقم بولفار ج م ك   .:ب.ص
  + 90 312 2322850/2337: ھاتف
  + 90 312 4224 232: فاكس



  

  

 -19 -

  dincer77@gmail.com: بريد إلكتروني
  denizcilik.gov.trwww.: موقع إلكتروني

  
  رمانأ موكاھيتالسيد 

  مدير شعبة التخطيط االستراتيجي
  المديرية العامة للطرق الرئيسية التركية

  وزارة النقل
  أنقرة 128رقم بولفار ج م ك   .:ب.ص

  +90 3128066 415: ھاتف
  +90 505  6424986: خليوي
  + 90 312 417 1093 :فاكس

  marman@kgm.gov.tr: بريد إلكتروني
  www.kgm.gov.tr: موقع إلكتروني

  )تابع( تركيا
  

  كاموران يازيسيالسيد 
  مدير التنمية االستراتيجية

  المديرية العامة للطرق الرئيسية التركية
  وزارة النقل

  رةأنق 128رقم بولفار ج م ك  .:ب.ص
  + 90 312 415 8064 :ھاتف
  0532 3460725: خليوي
  + 90 312 417 1093 :فاكس

  kyazici@kgm.gov.tr: بريد إلكتروني
  www.kgm.gov.tr: موقع إلكتروني

  
  أوكرانيا

  
  ھريھوري لھينكي السيد

نقل واالتصاالت وتطوير النظم والتنسيق في وزارة مدير ال
  الخارجية

  وزارة النقل والمواصالت

  01135كييف . افيبرموغي ، 14 .:ب.ص
  + 380 44 461 4065 :ھاتف
  + 380 44 2165 338 :فاكس

  vmtkl@mtu.gov.ua: بريد إلكتروني
  legenky@mtu.gov.ua  
  www.mtu.gov.ua: موقع إلكتروني

  
  تتيانيا دياشنكو السيدة

  رئيس شعبة سياسة االستثمار والتعاون
  وزارة النقل والمواصالت

  01135كييف . افي بيريموغي، 14 .:ب.ص
  + 380 67  65 461 44: ھاتف
  + 380 338 2165 44 :فاكس

  dyachenko@mtu.gov.ua: بريد إلكتروني
  www.mtu.gov.ua: موقع إلكتروني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللجنة االقتصادية الفريقيابلدان   - جيم
  

  جمھورية الكونغو الديمقراطية
  
  دونات باغوال موغنغو لسيدا

  اإلقليميةمدير مكتب شعبة متابعة األسئلة 
  وزارة االتصاالت للنقل

  األمانة العامة
  ندولو/المطار، كينشاسا جادة. 636  .:ب.ص

  + 243998182103: ھاتف
  + 243998182103: خليوي
  448701300650: فاكس

  bagulamugangu@yahoo.fr: بريد إلكتروني

  جيبوتي
  

  علمي عبدالرحمانالسيد اسماعيل 
  الممثل المقيم
  ميناء جيبوتي

  أديس أبابا، إثيوبيا
  + 251 11 5533744: ھاتف
  + 251 911 202411: خليوي
  + 251 11 5534659: فاكس

 abdourahman.elmi@dpworld.com: بريد إلكتروني

  
  قتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئاللجنة االبلدان   - دال

  
  طاجكستان

  
  أنفارالسيد نوروف 

  اإلشراف على إدارة الخدمات في مجال النقل
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  ، دوشنبهتيتوفستر 40 .:ب.ص
  + 992 37 2217423: ھاتف
  + 992  372217423: فاكس

  rt@mruil.ru-mt: بريد إلكتروني
  جمھورية إيران اإلسالمية

  
  محزونالسيد مھدي 

  لمدير العام لشؤون الطرق والمواصالتا
  اإلدارة والتخطيط

  بوھارستان، مبنى م ب وطھران،  .:ب.ص
  +98 2133115337: ھاتف
  +98 2133114646: فاكس

  transport@mporg.ir: بريد إلكتروني
  أوزبكستان

  
  زيلوال مخمدوفا السيدة
  ات الدوليةدارة العالقإمدير 

  اإلدارة الوطنية للطرق السريعة
  ألف شارع بوشكين طشقند 68 .:ب.ص

  + 998 71 1361088: ھاتف
  + 998 71 1360665: فاكس

  z_mukhamedova@hotmail.com: بريد إلكتروني
  www.uzavtoyul.uz: موقع إلكتروني

  جمھورية قيرغيزستان
  

  تمير نيازبكوفالسيد 
  رئيس قسم

  وزارة النقل والمواصالت
  cشارع، بيشكيك  ايسانوف، 42 .:ب.ص

  + 922 312 662151 :ھاتف
  +996 312 662151: فاكس

   niyazbekov@mail.ru: بريد إلكتروني

  
  المنظمات الدولية  -ھاء

  
  االتحاد الدولي للنقل البري

  
  السيد حيدر اوزكان

  المندوب العام
  وسط والمنطقةلى الشرق األإالوفد الدائم لالتحاد 

  15: ، كات بلوكبالزا جيم كريدي يابي  .:ب.ص
  اسطنبول، تركيا 34330يفنت 
  + 90 212 2849747: ھاتف
  + 90 212 2849767: فاكس

  Istanbul@iru.org: رونيبريد إلكت
  Haydar.ozkan @ iru.org  
   www.iru.org: موقع إلكتروني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لجان األمم المتحدة اإلقليمية  - واو

  
  )سكوااإل( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

  
  سيد نبيل صفوتال

  منسق المشروع
  إدارة التنمية االقتصادية والعولمة

  األمم المتحدة، رياض الصلح
  بيروت، لبنان

  + 961 1 978438: ھاتف
  + 961 1 981510: فاكس

  safwatn@un.org: بريد إلكتروني
  www.escwa.org.lb: موقع إلكتروني

  
  السيد بسام العناني

  مسؤول أول

  إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
  األمم المتحدة، رياض الصلح

  بيروت، لبنان
  + 961 1 978429: ھاتف
  + 961 1 981510: فاكس

  anani@un.org: بريد إلكتروني
  www.escwa.org.lb: موقع إلكتروني

  السيد نبيل مصطفى
  استشاري نظم المعلومات الجغرافية

  لبنان ،بيروت
  + 961 03 780174: خليوي

  nabilmoustafa79@hotmail.com: يبريد إلكترون
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  وروبااللجنة االقتصادية أل
  

  أدامنتيادسالسيد ميخائيل 
  النقل وتطوير البنية األساسية

  شعبة النقل
  ، شارع بيه 14-8 .:ب.ص

  10، جنيف  1211 قصر األمم الفصل
  + 41229171128: ھاتف
  + 41229170039 :فاكس

  unece.orgntiadisamichalis.adam@: بريد إلكتروني
 
 
 
  

  )تابع( اللجنة االقتصادية ألوروبا
 

  بسوتالسيد ميودراغ 
  مسؤول الشؤون االقتصادية

  شعبة النقل
  مكتب األمم المتحدة في جنيف

  ، شارع بيه14-8 .:ب.ص
  ، سويسراجنيف  1211 ،10الفصل 
  + 4136 4122917: ھاتف
  + 41229170039 :فاكس

  ce.orgmiodrag.pesut @ une: بريد إلكتروني
  

  بوتنالسيد ارتور 
  موظف قانوني

  شعبة النقل
  10، جنيف  1211قصر األمم الفصل  .:ب.ص

  سويسرا
  9172433-22-41: ھاتف
  9170039/0614-22-41: فاكس

  artur.bouten@unece.org: بريد إلكتروني
  

  جونيالسيدة كارولين 
  جمساعد البرنام
  شعبة النقل

  مكتب األمم المتحدة في جنيف
  ، شارع بيه14-8 .:ب.ص

  جنيف، سويسرا 1211 ،10الفصل 
  42 412291732: ھاتف
  41229170039 :فاكس

  org.caroline.jeunet @ unece: بريد إلكتروني
  

  األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط
  الھادئ   
  

  اواالكرند رودريغو غيتاالسيدة 

  رئيس قسم النقل
  شعبة النقل والسياحة

  تايالند 10200بانكوك رجدمنرن،  جادة كرونة  .:ب.ص
  2881376-2-66: ھاتف
  2806042-2-66: فاكس

  karandawala.unescap@un.org: بريد إلكتروني
  

  أيغول دوشنھانوفاالسيدة 
  للشؤون االقتصاديةموظف معاون 

  قسم البنية التحتية للنقل
  شعبة النقل والسياحة

  تايالند 10200بانكوك رجدمنرن،  جادة كرونة .:ب.ص
  1559 288 662: ھاتف
  3050 288، 6024 280 662: فاكس

  duysenhanova@un.org: بريد إلكتروني
  www.unescap.org: موقع إلكتروني

  
  شومبفالسيدة دنيس 

  موظف معاون للشؤون االقتصادية
  قسم النقل

  شعبة النقل والسياحة
  تايالند 10200بانكوك رجدمنرن،  جادة كرونة .:ب.ص

  2882237-662: ھاتف
  2806042،  3050-288-662:فاكس 

  sumpf@un.org: بريد إلكتروني
  www.unescap.org/ttdw: موقع إلكتروني

  
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
  غويبوالسيدة ماري تيريز 

  مسؤول الشؤون االقتصادية
  الشراكة والتكامل اإلقليمي

  أديس أبابا، إثيوبيا 3005 .:ب.ص
  + 251 11 5445352: ھاتف
  + 251 11 5153005: فاكس

  mguiebo@uneca.org: بريد إلكتروني
  

  السيد بيدرو انطونيو
  رئيس قسم تنمية الطبيعية والبنية التحتية

  ، أديس أبابا، إثيوبيا 3005 .:ب.ص
  + 251 11 5443238: ھاتف
  + 251 11 5514416: فاكس
  apedro@uneca.org: د إلكترونيبري

  www.uneca.org: موقع إلكتروني
  

  ليزينجالسيد روبرت 



  

  

 -22 -

  تيسير التجارة والنقل المتخصص
  شعبة التنمية االقتصادية والتجارة

  ، أديس أبابا، إثيوبيا 3005 .:ب.ص
  + 251 11 3443-544: ھاتف
  + 251 911 886054: خليوي
  + 251 11 3038-551: فاكس

  tlisinge@uneca.org: بريد إلكتروني
  www.uneca.org: موقع إلكتروني

  

  شوكودوزي ايزيغبااليك السيد
  مدير قسم نظم المعلومات الجغرافية

  با، إثيوبيا، أديس أبا 3005 .:ب.ص
  +251115444569: ھاتف
  + 251 12200911: خليوي

  ezigbalike@uneca.un.org: بريد إلكتروني
  www.uneca.org: موقع إلكتروني

  


