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  المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

  واللوجستیات النقللجنة 
  عشرةبعة الساالدورة 
  2017الثاني/ینایر كانون  24-23، القاھرة

  مذكرة توضیحیة

  معلومات أساسیة -1

ادیة للجنة االقتصامتابعة للجھود التي تبذلھا واللوجستیات للجنة النقل  عشرةبعة الساتمثل الدورة 
 في مجال النقل لما لھ من دور فاعل وھام في دعم التكامل اإلقلیمي العربي. ا (اإلسكوا) واالجتماعیة لغربي آسی

دت قالتي عُ النقل عشرة للجنة السادسة استعراض ما تم إنجازه في ھذا الصدد منذ الدورة  ھذه الدورة فيجري وی
  .2015نوفمبر الثاني/تشرین  24و 23یومي القاھرة في 

 )*(بین الدول العربیة (إتساس)نقل المتكامل النظام  تنفیذ مكوناتمتابعة  من أجلكما تعقد ھذه الدورة 
، بغیة تسھیل التجارة والنقل وتحقیق التكامل اإلقلیمي 2006أیار/مایو  11) المؤرخ 24-(د 279قرار اإلسكوا ل تنفیذاً 

  ؛ ةالعربی الدولبین المكونات التالیة: (أ) اتفاق الطرق الدولیة  سبین بلدان المنطقة.  ویشمل نظام إتسا
 بین الدولاألولویة؛ (ج) اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة  المصنفان من المحاور ذات 45وم 40(ب) المحوران م

ة لتسھیل اللجان الوطنی(ھ) ؛ ةالعربیبین الدول ؛ (د) مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري ةالعربی
؛ (ح) نظام المعلومات سى الطرق؛ (ز) اإلطار المنھجي لنظام إتساالنقل والتجارة؛ (و) سالمة المرور عل

  .؛ (ط) النقل المتعدد الوسائط؛ (ي) الھیاكل المؤسسیة والتشریعاتالجغرافي المصاحب

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

Integrated Transport System in the Arab States (ITSAS) .  وھذه ھي التسمیة الجدیدة لنظام النقل المتكامل في المشرق العربي الذي
، وذلك بعد Integrated Transport System in the Arab Mashreq (ITSAM)مختصر تسمیتھ باإلنكلیزیة  "إتسام" نقالً عن كان یشار إلیھ بـ

 توسیعھ لیشمل دول المغرب العربي التي انضمت مؤخراً إلى عضویة اإلسكوا، بناء على توصیة الدول األعضاء في لجنة النقل.
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رئیسیاً على جدول أعمال دورات األعضاء في الدول في  سزال تنفیذ نظام إتسای الو اإلسكوا یشكل بنداً 
أ) إلى (و) ( مكوناتالسیتم استعراض التطورات الحاصلة في تنفیذ  وفي ھذه الدورة  .واللوجستیات لجنة النقل

في المنطقة ات واللوجستیقضایا النقل عدد من  تقاریر عن .  وستعرض األمانة التنفیذیةالمذكورة في الفقرة السابقة
ذ مكونات اإللكترونیة لمتابعة تنفیالمنصة و ؛دور النقل في االتصال بسالسل القیمة العالمیة :العربیة ومن ضمنھا

سل دور النقل البري ضمن سالو ؛النقل البحري في المنطقة العربیة؛ ونظام النقل المتكامل بین الدول العربیة
اللجنة  األمانة التنفیذیة علىكما تعرض  .أھداف التنمیة المستدامةعالقتھ بالنقل و؛ ومتعددة األنماطالاللوجستیات 

  .2016تشرین الثاني/نوفمبر  27و 26یومي ، بادآعشق قد في الذي عُ  النقل المستدامبشأن لعالمي المؤتمر ا نتائج

ویُتوقع أن یقدم ممثلو الدول األعضاء المشاركة في الدورة مداخالت حول ما أنجزتھ بلدانھم في مجال 
  .امةالمستد للتنمیةالوطنیة  الخططفي  النقلتطویر قطاع  موضوعإدراج  حولونظام إتساس تنفیذ مكونات 

ة أحد بنود جدول أعمالھا لمناقشواللوجستیات وكما جرت العادة في الدورات السابقة، تخصص لجنة النقل 
 ناقشة العامةالمجلسة تتناول . وفي الدورة الحالیة، ةالعربیالمنطقة في واللوجستیات قضایا النقل إحدى عامة حول 

  التي سیشارك فیھا ممثلون عن االتحاد العالمي للنقل الطرقي موضوع اتفاقات النقل الدولیة وفوائد االنضمام إلیھا.

رز استعراض التقدم المحوھو البند المعتاد واللوجستیات أعمال الدورة الحالیة للجنة النقل جدول شمل یو
برنامج  واألنشطة المتعلقة بالنقل في إطار ،عشرةسادسة الفي تنفیذ التوصیات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا 

  .2019-2018 السنتین لفترةاإلطار االستراتیجي واألنشطة المقترحة في مجال النقل واللوجستیات و عمل اإلسكوا،

  األعمالجدول  -2

 بعةالسا للدورة والشروحجدول األعمال المؤقت  E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.1 الوثیقةتضمن ت
  .E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/L.2.  أما تنظیم األعمال فیرد في الوثیقة واللوجستیات 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 

معمول حسب األنظمة ال ،. ومن المعلومالمتعلقة بالمواضیع المطروحة للنقاش المجاالت المختلفة متخصصین في
 فلسطین وموریتانیاودولة السودان ممثل واحد من كل من (باستثناء األعضاء الدول أن  ،بھا في األمم المتحدة

دد ع الدعوة موجھة أیضاً إلىوالحكومیة.   االجتماعاتتتكفل بتكالیف سفر وإقامة ممثلیھا في مثل ھذه  )والیمن
ذه ھن تتحمل أعلى ، بصفة مراقب في أعمال ھذه الدورة لمشاركةل الصلةمن الھیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات 

  أیضاً نفقات سفر ممثلیھا وإقامتھم.الھیئات 

  والزمانالمكان  -4

ي النقل البرو يوالكبارمقر الھیئة العامة للطرق في واللوجستیات عشرة للجنة النقل بعة السالدورة تُعقد ا
المشاركین في تمام .  ویبدأ تسجیل 2017ینایر /الثانيكانون  24و 23 یوميفي القاھرة،  التابعة لوزارة النقل،



E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/INF.1 
  

-3-  
  

  

الدورة في أعمال على أن تُفتتح  ،2017ینایر /الثانيكانون  23اإلثنین صباح یوم من التاسعة والنصف الساعة 
 كانون 24الثالثاء  مساءمن خامسة الالساعة الیوم نفسھ.  وتنتھي أعمال الدورة في صباح من العاشرة الساعة 

  .2017 الثاني/ینایر

  اللغة -5

  یتم تقدیم العروض والمداخالت باللغة العربیة.

  اإلقامة -6

أحد فنادق القاھرة القریبة من مقر االجتماع. وقد في تقترح اإلسكوا أن یقوم المشاركون بحجز إقامتھم 
مم مدروسة للمشاركین في اجتماعات منظمات األ اً األمانة التنفیذیة قائمة بالفنادق القریبة والتي تقدم أسعار أعدت

اإلنترنت رة على موقع اإلسكوا على المخصصة للدوصفحة العلى متوفرة  ، وھيالمتحدة في القاھرة
session-17th-transport-https://www.unescwa.org/events/committee. بقسم االتصال للمشاركین  ویمكن

 النقللجنة  اجتماعشاركون في یم ھإلشارة إلى أن، واةرغبالللحجز حسب المقترحة دق افي الفن الحجوزات
  اإلسكوا. ذي تنظمھواللوجستیات ال

  المراسالت -7

 :ه الدورة إلىیرجى توجیھ كافة المراسالت المتعلقة بھذ

  عادل الغابري السید
  مسؤول أول للشؤون االقتصادیة

  قسم التكامل اإلقلیمي
  االقتصاديالتكامل والتنمیة شعبة 

  اإلسكوا
  11-8575ب.: . ص

  الجمھوریة اللبنانیة، بیروت
  961-1-978457ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

  ghaberi@un.org-al: إلكترونيبرید 

  السیدة منى فتاح
   ةوطنیالبرامج لل ةمنسق

  االقتصاديالتكامل والتنمیة شعبة 
  اإلسكوا

  11-8575ب.: . ص
  الجمھوریة اللبنانیة، بیروت
  961-1-978437ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

 fattahm@un.org :إلكترونيبرید 
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