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  افتتاح أعمال الدورة  -1
  

یوم  العاشرة من صباحفي الساعة  واللوجستیاتعشرة للجنة النقل بعة الساتبدأ جلسة افتتاح الدورة 
ة التابعمقر الھیئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  ، وذلك في2017 ینایرالثاني/ كانون 23 الثالثاء

ادسة الدورة الس الدولة التي تولت رئاسة، ویلقي ممثل جمھوریة مصر العربیة  .في القاھرة لوزارة النقل
.  ویُتوقع أن تعقد كلمة ترحیبیةنفیذیة لإلسكوا، تال األمانة، ثم تلقي فتتاحیةاالعشرة للجنة النقل، الكلمة 

  مصر.في  رعایة معالي وزیر النقلبالدورة 
 
  أعضاء المكتب انتخاب  -2
  

"تتولى الدول  أنمن النظام الداخلي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا على  18تنص المادة 
ي األمم ف األعضاء رئاسة الھیئات الفرعیة بالتناوب، وحسب الترتیب األبجدي باللغة العربیة، المعمول بھ

تولى ت، وتنتخب تلك الھیئات سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر غیر ذلك".  وعمالً بھذه المادة، )1(المتحدة
جمھوریة  تبعدما تول واللوجستیات عشرة للجنة النقل السابعةرئاسة الدورة  المملكة العربیة السعودیة

  .السادسة عشرة رئاسة الدورةمصر العربیة 
  

ر،ما یتعلق باختیار نائبي الرئیس  وفي ماناً الستمراریة ض التاليالنھج اتباع على لجنة النقل  دأبت والمقرِّ
 تترأسوممثل الدولة التي سالدورة السابقة  ممثل الدولة التي ترأستیتولى منصبي نائب الرئیس  :العمل

 .  أما المقرر فیكون ممثل الدولة التي تلي دولة النائب الثاني لرئیسالدورة التالیة بحسب الترتیب األبجدي
                                                    

المملكة األردنیة الھاشمیة، اإلمارات العربیة المتحدة، مملكة البحرین، الدول األعضاء بحسب الترتیب األبجدي باللغة العربیة:   )1(
مان، دولة فلسطین، دولة قطر، دولة الكو ت، یالجمھوریة التونسیة، الجمھوریة العربیة السوریة، جمھوریة السودان، جمھوریة العراق، سلطنة عُ

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، مغربیة، المملكة العربیة السعودیة، الجمھوریة اللبنانیة، لیبیا، جمھوریة مصر العربیة، المملكة ال
  .الجمھوریة الیمنیة
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الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وجمھوریة مصر العربیة ممثال كل من  یتولىالدورة الحالیة.  وھكذا، 
  منصب المقرر.الیمنیة الجمھوریة منصبي نائب الرئیس، ویتولى ممثل 

  
  تنظیمیة أخرىإقرار جدول األعمال ومسائل   -3
  

من النظام الداخلي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، الذي تسري أحكامھ على  8تنص المادة 
، 12ة مھامھ وفقاً للماد رة"تقر اللجنة في بدایة كل دورة وبعد تولي رئیس الدو أن الھیئات الفرعیة، على

ؤقت".  وعمالً بھذه المادة، یُعرض على اللجنة جدول األعمال لتلك الدورة بناءً على جدول األعمال الم
، وتنظیم األعمال في E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثیقة 

.  وقد تقرھما اللجنة بالصیغة التي یقدمان بھا أو بعد إدخال E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.2الوثیقة 
  تعدیالت علیھما.

  
عشرة للجنة النقلسادسة منذ الدورة الالتقدم المحرز في مجال النقل   -4

  (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3)  
  

  :التقاریر التالیةتعرض األمانة التنفیذیة على اللجنة في إطار ھذا البند 
  

  عشرة السادسةتنفیذ التوصیات الصادرة عن اللجنة في دورتھا   (أ)  
    (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part I))  

  
تنفیذاً للتوصیات  ،في مجال النقل المتخذةواإلجراءات  المنجزةعرض ھذا التقریر األنشطة ی

 )،2017تشرین الثاني/نوفمبر  24-23(القاھرة،  عشرةالسادسة الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا 
  ما اتُخذ من إجراءات لتنفیذھا.عرض كل من التوصیات و ذلك بإدراجو

  
ت احتیاجاالمالحظات بشأن تقدیم ما تم تنفیذه وویُطلب من ممثلي الدول األعضاء االطالع على 

  بلدانھم للتنفیذ.
  

  تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  
    (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part II))  

  
عرض ھذا التقریر التقدم المحرز في تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا ی

  عشرة.سادسة ، وذلك منذ دورتھا ال2017-2016لفترة السنتین 
  

  بشأنھا. المالحظاتعلى ھذه األنشطة وتقدیم  والمطلوب من ممثلي الدول األعضاء االطالع
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  المتكامل بین الدول العربیةمتابعة تنفیذ مكونات نظام النقل   )ج(  
   (E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/3(Part III))  

  
ن الدول النقل المتكامل بیالتالیة لنظام تنفیذ المكونات الحاصلة في تطورات التقریر العرض ھذا ی

المصنفان من  45وم 40م : (أ) اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة؛ (ب) المحوران)2(ةالعربی
المحاور ذات األولویة؛ (ج) اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة بین الدول العربیة؛ (د) مذكرة التفاھم 

اللجان الوطنیة لتسھیل النقل (ھ) بین الدول العربیة؛ في مجال النقل البحري بشأن التعاون 
   .والتجارة؛ (و) سالمة المرور على الطرق

  
  بشأنھ. المالحظاتوتقدیم ا العرض على ھذ االطالع الدول األعضاء والمطلوب من ممثلي

  
  في المنطقة العربیة النقل واللوجستیات  -5

  )(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4  
  

  تعرض األمانة التنفیذیة على اللجنة في إطار ھذا البند التقاریر التالیة:
  

  دور النقل في االتصال بسالسل القیمة العالمیة  (أ)  
    ))(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part I  

  
صاد العالمي القتإلى اوأھمیتھا بالنسبة  تعرض ھذه الوثیقة المفاھیم األساسیة لسالسل القیمة العالمیة

النامیة والعربیة منھا بشكل خاص. كما تلقي الضوء على دور النقل  بلدانواقتصادات ال ،بشكل عام
  .القیمة العالمیة سالسلباقتصادات ھذه البلدان یز ارتباط في تعز

  
  والمطلوب من ممثلي الدول األعضاء االطالع على ھذه الوثیقة وإبداء الرأي.

 
  اإللكترونیة لمتابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل بین الدول العربیة المنصة  )ب(  
  )عرض مرئي(    

  
نشأتھا المنصة اإللكترونیة التي أالتعدیالت المدخلة على لخص یمرئیاً تقدم األمانة التنفیذیة عرضاً 

لمتعلقة البیانات املء تحدیث الخرائط وعلى الدول األعضاء  فيالتعاون مع نقاط االتصال لتیسیر 
ھذه  أمثلة تطبیقیة عن مع )تساسإنظام النقل المتكامل بین الدول العربیة ( النقل ضمنشبكات ب

نقاط االتصال لاألمانة التنفیذیة نظمتھا تالدورة التدریبیة التي العرض المرئي  تناولیو.  التعدیالت
  . )ھذه الدورة (أي یوم واحد قبل انعقاد 2017كانون الثاني/ینایر  22في 

  

                                                    
  نظام النقل المتكامل بین الدول العربیة التسمیة المختصرة "إتساس" نقالً عن مختصر تسمیتھ باإلنكلیزیة  یطَلق على  )2(

Integrated Transport System in the Arab States (ITSAS) . نظام النقل المتكامل في المشرق العربي الذي ھذه ھي التسمیة الجدیدة لو
وذلك بعد ، Integrated Transport System in the Arab Mashreq (ITSAM)مختصر تسمیتھ باإلنكلیزیة "إتسام" نقالً عن  كان یشار إلیھ بـ
 الدول األعضاء في لجنة النقل.ة بناء على توصیالتي انضمت مؤخراً إلى عضویة اإلسكوا، المغرب العربي دول توسیعھ لیشمل 
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والمطلوب من ممثلي الدول األعضاء االطالع على المنصة اإللكترونیة بشكلھا المعدل وإبداء 
  لكي تجري األمانة التنفیذیة ما قد یُطلب من تعدیالت إضافیة. علیھامالحظاتھم 

  
  النقل البحري في المنطقة العربیة  )ج(  
    ))II(Part 4/1/IG.6(E/ESCWA/EDID/201  

 
. وما یحدث فیھ من تطورات النقل البحري في المنطقة العربیة واقعالتقریر معلومات عن ھذا یقدم 

وتسھیل  ،التبادل التجاري البیني تعزیزلدول العربیة لجھة إلى االنقل البحري بالنسبة  یوضح أھمیةو
دور ھذا  تعزیز تھدف إلىتوصیات ویخلص إلى التجارة الدولیة. وتحسین  ،نقل البضائع والركاب

  . في تنشیط االقتصاد القطاع
  

   وإبداء الرأي.الوثیقة والمطلوب من ممثلي الدول األعضاء االطالع على ھذه 
  

  متعددة األنماطالدور النقل البري ضمن سالسل اللوجستیات   )د(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part III  

  
. بضائعنقل الالمختلفة في مجال  النقل أنماطضمن النقل البري وتكالیف دور  ھذا التقریرعرض ی

في  وتقلیل التكالیف الناجمة عنھ بما یحفز التجارة البینیة هتعزیزفي وتبرز أھمیة االتفاقات الدولیة 
  العربیة. المنطقة

 
  من ممثلي الدول األعضاء االطالع على التقریر وإبداء الرأي.والمطلوب 

  
   اتفاقات النقل الدولیة: فوائد االنضمام  )ھ(  
    )(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part IV)  

  
اتفاقات النقل الدولیة المبرمة تحت مظلة األمم المتحدة، ویلقي الضوء على  عرض ھذا التقریری

، من ضمن ھذه االتفاقاتوالمتوقعة للدول المنضمة إلیھا. والفوائد االقتصادیة واالجتماعیة  ھاأھداف
تساس) الذي وضعتھ األمانة إفي إطار نظام النقل المتكامل بین الدول العربیة ( تلك التي أُبرمت

ا یترتب على وم عنى بقضایا تسھیل النقل والتجارةباإلضافة إلى اتفاقات دولیة أخرى تُ  ،التنفیذیة
  ذلك من إجراءات قانونیة وتنظیمیة.

  
شجع تكما  .االطالع على التقریر وإبداء الرأياألعضاء الدول من ممثلي  تطلب األمانة التنفیذیةو

  ذلك.سراع في إلاالتفاقات إلى االدول التي لم تنضم حتى تاریخھ إلى ھذه 
  

 عأعدتھ بالتعاون مالبند حلقة نقاش یتخللھا عرض مرئي ھذا وتعقد األمانة التنفیذیة في إطار 
حول أھمیة اتفاقات النقل الدولیة ودورھا في تسھیل النقل والتجارة  يللنقل الطرقالدولي التحاد ا

  .مناطقوبین ال ةالواحدالمنطقة في 
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  2030ضمن خطة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام النقل   -6
  )(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5  

  
 : التالیة التقاریرعلى اللجنة في إطار ھذا البند األمانة التنفیذیة عرض ت

  
  النقل وأھداف التنمیة المستدامة  (أ)  
    ))(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part I  

  
لضوء یسلط او .المباشرة بین تطویر قطاع النقل والتنمیة المستدامةالعالقة عرض ھذا التقریر ی

المستدامة ضمن خطة التنمیة المستدامة لعام مؤشرات التنمیة ما یتصل بقطاع النقل من على 
  . ھذه المؤشرات والھدف من وضع ،2030

 
أھمیة وإبداء رأیھم في  ،األعضاء االطالع على ما تضمنھ التقریرالدول المطلوب من ممثلي و

من ض لتنمیة المستدامةالوطنیة لخطط الوضع بند دوري حول المواضیع المتعلقة بقطاع النقل و
  .  واللوجستیات عمال لجنة النقلأجدول 

  
  لتنمیة المستدامةلالوطنیة خطط الالنقل في  إدراج  )ب(  
  (حلقة نقاش)    

  
إمكانیة و لتنمیة المستدامة في الدول العربیةلالوطنیة خطط الحول نقاش األمانة التنفیذیة حلقة تعقد 

 إدراج خطط تنمیة قطاع النقل ضمنھا. 
  

  توقع من ممثلي الدول األعضاء عرض تجارب بلدانھم في ھذا المجال.یو
  

  لمؤتمر العالمي بشأن النقل المستدامانتائج   )ج(  
    ))(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/5(Part II  

  
 المؤتمر العالمي بشأن النقل المستداموثیقة األمانة التنفیذیة على  مالحظاتیتضمن ھذا التقریر 

تسلیط الضوء ھو ھدف وال .2016تشرین الثاني/نوفمبر  27و 26یومي عقد في عشق آباد، الذي 
  عنھ.  تعلى القضایا التي ناقشھا المؤتمر والتوصیات التي صدر

  
تحدید كیفیة تنفیذھا وعلى التوافق والتوصیات أخذ العلم بھذه والمطلوب من ممثلي الدول األعضاء 

  الدور المطلوب من األمانة التنفیذیة في ھذا الشأن.
  
  2019-2018لفترة السنتین  واللوجستیات في مجال النقلنشطة المقترحة ألوااإلطار االستراتیجي   -7

  )(E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/6 
  

األنشطة التي تقترح األمانة التنفیذیة تنفیذھا في مجال النقل واللوجستیات في إطار تنظر اللجنة في 
  فترة السنتین لاإلطار االستراتیجي من  المعني بالتنمیة والتكامل االقتصادي، 3البرنامج الفرعي 
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 ریةالوزااإلسكوا للجنة  التاسعة والعشرین خالل الدورة تھ الدول األعضاءعتمدالذي ا ،2018-2019
  .)2016دیسمبر /كانون األول 15-13(الدوحة، 

  
تقدیم وإبداء التعلیقات والمقترحة  باألنشطةأخذ العلم األعضاء الدول وتطلب األمانة التنفیذیة من ممثلي 

  .ھاالمقترحات بشأن
  
  واللوجستیات النقلعشرة للجنة الثامنة موعد ومكان انعقاد الدورة   -8
  

، على واللوجستیات عشرة للجنة النقل الثامنةموعد ومكان انعقاد الدورة  علىاألعضاء الدول یتفق ممثلو 
 .2017 من عام الثاني النصفأن یكون في 

  
  ما یستجد من أعمال  -9
  

  یشمل ھذا البند أیة قضایا أخرى قد یرى أعضاء اللجنة طرحھا ومناقشتھا.
  

  عشرة لسابعةادورتھا في  واللوجستیاتلجنة النقل  توصیاتاعتماد   -10
  

  .اواعتمادھ اعشرة لمناقشتھالسابعة دورتھا توصیات تنظر اللجنة في مسودة 
  
-----  


