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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )(اإلسكوااللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  
  النقل واللوجستیاتلجنة 

  السابعة عشرةالدورة 
  2016كانون الثاني/ینایر  23-24
  

  المؤقتمن جدول األعمال  (ج) 4البند 
  

  عشرة للجنة النقلالسادسة التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة 
  

  متابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل بین الدول العربیة
  

  موجـز
  

 أیار/مایو 11) المؤرخ 24-(د 279اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) قرار ب عمالً   
نات متابعة تنفیذ الذي یقضي ب 2006 سھیل التجارة تبھدف ، نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام)مكوّ

 ،في اإلسكوا لجنة النقل واللوجستیاتستعرض ت، ھابینفیما وتحقیق التكامل اإلقلیمي األعضاء  الدولفي والنقل 
د من و إتسامنظام تنفیذ التقدم المحرز في  ،سنویاً  دّل اسم  .ھمكوناتعدد محدّ نقل النظام لیصبح "نظام ال وقد عُ

  ھ األساسیة.علیھا بشأن مكونات المتكامل بین الدول العربیة" (إتساس) لیتناسب مع التعدیالت التي تم التوافق
  

اق السكك ؛ (ب) اتفبین الدول العربیة(أ) اتفاق الطرق الدولیة المكونات التالیة: س نظام إتساتضمّن وی  
ن الدول بی؛ (ج) مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري ةالعربیبین الدول الحدیدیة الدولیة 

 النقل المتعددرور على الطرق؛ (و) سالمة الم(ھ) ؛ (د) اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة؛ العربیة
 ات؛الھیاكل المؤسسیة والتشریع؛ (ح) النقل المتكامل بین الدول العربیة(ز) اإلطار المنھجي لنظام  الوسائط؛

  (ط) نظام المعلومات الجغرافي المصاحب.
  

منذ قل الننظام مكونات  أبرزتنفیذ في  التقدم الذي أحرزتھ الدول األعضاءالوثیقة وتستعرض ھذه   
حتى تاریخ انعقاد و ،)2015تشرین الثاني/نوفمبر  24-23القاھرة، عشرة للجنة النقل (السادسة انعقاد الدورة 

األسس التي تقوم  في التنفیذالمستجدات  وتشكل . )2017كانون الثاني/ینایر  24-23عشرة (السابعة الدورة 
 .وتمویلھاالنقل في المنطقة مشاریع تفعیل بل سُ حول ناقشة علیھا أیة م
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  ةـمقدم

لمشرق لنظام نقل متكامل  1999في عام لجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) الأطلقت  
 :ونات التالیةالمكنظام ھذا ال ویشمل  .نسبة السمھ المختصر باللغة اإلنكلیزیة "إتسامتسمیة "أطلقت علیھ  ،العربي

) مذكرة ج) اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة في المشرق العربي؛ (ب(أ) اتفاق الطرق الدولیة في المشرق العربي؛ (
ارة؛ الوطنیة لتسھیل النقل والتج) اللجان د(التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ 

  ) اإلطار المنھجي لنظام إتسام؛ زمتعدد الوسائط؛ (ال) النقل و) سالمة المرور على الطرق؛ (ھ(
  ) نظام المعلومات الجغرافي المصاحب.ط) الھیاكل المؤسسیة والتشریعات؛ (ح(

مدھا خالل من  ،فیذ مكوناتھتنفي األعضاء  دول، تكثف اإلسكوا جھودھا لدعم الھذا النظاممنذ إطالق و 
 ،نقل البحريأن التعاون في مجال الومذكرة التفاھم بش ،الحدیدیة الدولیة الطرق والسكك يلتنفیذ اتفاقالدعم الفني ب

وتحسین ا، وتفعیلھإنشاء اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة عن طریق المعتمدة، والوطنیة بموجب خطط العمل 
إلسكوا ا تطویر نظام النقل المتكامل ومتابعة تنفیذه بموجب قرار استكمالومن أجل  سالمة المرور على الطرق. 

یذ مراحل تنف ،لجنة النقل واللوجستیاتخالل من  ،سنویاً اإلسكوا تتابع ، 2006أیار/مایو  11) المؤرخ 24-(د 279
  األعضاء. دولمع ال كافة مكوناتھ

 )1()2015تشرین الثاني/نوفمبر  24-23وتزامناً مع انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة النقل (القاھرة،  
الطرق الدولیة والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم بشأن التعاون  ياجتمعت الدول األطراف في كل من اتفاق

 لتشمل دول المغرب العربي المنضمةجماع على توسیع ھذه االتفاقات ال النقل البحري وتم التوافق باإلفي مج
حدیثاً إلى اإلسكوا وتعدیل عناوینھا لتصبح على التوالي: اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة، واتفاق السكك 

 العربیة.  الدولالحدیدیة الدولیة بین الدول العربیة، ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بین 
تسمیتھ  ولتصبح قل المتكامل بین الدول العربیة"وبناءً على ذلك، تم تعدیل اسم نظام النقل لیصبح "نظام الن

  المختصرة "إتساس" وھي لفظة اختصار تسمیة االتفاق باإلنكلیزیة.

طلباً بتوثیق  2015تموز/یولیو  4وقدمت األمانة التنفیذیة إلى مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونیة في  
التعدیالت المذكورة على االتفاقین ومذكرة التفاھم في سجل معاھدات األمم المتحدة حسب األنظمة والقوانین 
المعمول بھا، ووفقاً للمادة الخاصة بالتعدیالت في كل من االتفاقین ومذكرة التفاھم.  ووفقاً لھذه المواد، ثبتت 

 .أشھر من تاریخھا وبعدم اعتراض أي طرف من األطرافالتعدیالت المتفق علیھا بعد ثالثة 

وأصدرت لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة توصیات بشأن متابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل.   
ھت األمانة التنفیذیة رسالة إلى الدول األعضاء بخصوص إعداد تقاریر عن تنفیذ 2016نیسان/أبریل  13وفي  ، وجّ

، مرفقة بنموذج عن تقریر المتابعة المطلوب إعداده.  كما طلبت من الدول األطراف في اتفاقي ھذه التوصیات
النقل الدولي والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم في مجال النقل البحري، التي لم تمأل االستبیان الخاص 

.  ودعت الدول 2016أیار/مایو  15أقصاه بمتابعة التنفیذ أن تقوم بملئھ وموافاة األمانة التنفیذیة بھ في موعد 
 األعضاء التي لم تنضم إلى االتفاقین ومذكرة التفاھم إلى اإلسراع في االنضمام.

وتتضمن ھذه الوثیقة عرضاً لردود الدول األطراف بشأن تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل، باإلضافة  
  ومذكرة التفاھم مع تواریخ التوقیع والتصدیق. إلى جداول تبین الدول التي انضمت إلى كل من االتفاقین

                                                
، 2015تشرین الثاني/نوفمبر  24-23، القاھرة، نة النقل عن دورتھا السادسة عشرةتقریر لجاإلسكوا،   )1(

E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/6/Report.  
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  ةلعربیبین الدول االطرق الدولیة  اتفاق  -أوالً 

ز ودخل حیّ  2001أیار/مایو  10في  الطرق الدولیة في المشرق العربي تحت مسمّى اتفاق تفاقاالاعتُمد  
آذار/مارس  4-2لجنة النقل في دورتھا الخامسة (بیروت،  واعتمدت.  2003تشرین األول/أكتوبر  19التنفیذ في 

    .)2(تنفیذ ھذا االتفاقلخطة عمل  )2004

  ویبیّن الجدول التالي الدول التي انضمت إلى اتفاق الطرق الدولیة مع تواریخ التوقیع والتصدیق. 

 البلد تاریخ التوقیع تاریخ التصدیق
 المملكة األردنیة الھاشمیة 2001/مایو أیار 10 2002كانون الثاني/ینایر  18

 اإلمارات العربیة المتحدة 2001/مایو أیار 10 2011شباط/فبرایر  26
 مملكة البحرین 2002/مارس آذار 8 2006كانون األول/دیسمبر  13

  الجمھوریة التونسیة  ----  ----
 الجمھوریة العربیة السوریة 2001مایو أیار/ 10 2003تموز/یولیو  21
 جمھوریة السودان ---- 2009تموز/یولیو  30
 جمھوریة العراق 2002كانون األول/دیسمبر  19 2008آذار/مارس  17

 سلطنة عُمان ---- ----
 فلسطیندولة  2001مایو أیار/ 10 2006تشرین الثاني/نوفمبر  28

 دولة قطر 2002نیسان/أبریل  8 2002حزیران/یونیو  28
 دولة الكویت ---- 2006/مایو أیار 12
 الجمھوریة اللبنانیة 2001 أیار/مایو 10 2003أیار/مایو  1

  لیبیا  ----  -----
 جمھوریة مصر العربیة 2001مایو أیار/ 10 2004/مایو أیار 5

  المملكة المغربیة  -----  -----
 المملكة العربیة السعودیة 2002آذار/مارس  7 2004تموز/یولیو  26

  اإلسالمیة الموریتانیة الجمھوریة  -----  -----
 الجمھوریة الیمنیة 2001تموز/یولیو  4 2002تشرین الثاني/نوفمبر  15

أن تنفیذ على استبیان اإلسكوا بش دولردود ال وفي ما یلي، الجزء المتعلق بتنفیذ اتفاق الطرق الدولیة، من 
  مكونات نظام النقل المتكامل (إتساس).

  المملكة األردنیة الھاشمیة  

بخصوص تنفیذ توصیات لجنة النقل وقرارات تقریراً كامالً  2016أیار/مایو  11أرسلت وزارة النقل في 
لسادسة امتابعة تنفیذ توصیات لجنة النقل في دورتھا حول وثیقة ب مرفقاً النقل،  بقطاعالدورة الوزاریة الخاصة 

.  )45مو 40م( ینواالستبیان حول نسب تنفیذ المحورالطرق الدولیة  ستبیان حول نسب تنفیذ اتفاقباالعشرة، و
أن األردن قد استكمل تنفیذ االتفاق خالل الفترة  2016أیار/مایو  3تفاق المؤرخ االویظھر االستبیان حول تنفیذ 

  وفیما یلي أبرز التطورات الحاصلة بھذا الشأن:   .2015-2016

                                                
، 2004آذار/مارس  30، بیروت، خطة عمل لتنفیذ اتفاق الطرق الدولیة في المشرق العربياإلسكوا،   )2(

E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1.  
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  ؛40مالفتة تعریف على جانب الطریق على المحور  253تثبیت  )1(

 ؛45مالفتة تعریف على جانب الطریق على المحور  97تثبیت  )2(

 ؛ مدن رئیسیة 5في  40موصف مسار المحور  )3(

 ؛مدن رئیسیة 4في  45موصف مسار المحور  )4(

 ؛40مكم كطریق درجة أولى سریعة على المحور  230تصنیف  )5(

 ؛45مكم كطریق درجة أولى سریعة على المحور  386تصنیف  )6(

 ؛40مكم كطریق درجة ثانیة على المحور  146تصنیف  )7(

 ؛45مكم كطریق درجة ثانیة على المحور  57تصنیف  )8(

 ؛45مو 40متصنیف كل جزء من المحورین  عملیةمن في  المائة  100تنفیذ  )9(

 ؛في المائة 100بنسبة  45مو 40ماالنتھاء من إعداد جداول المواصفات الفنیة للمحورین  )10(

من أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق على  في المائة 20إنھاء األعمال المطلوبة للتحسینات بنسبة  )11(
 ؛40مالمحور 

من أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق على  في المائة 72إنھاء األعمال المطلوبة للتحسینات بنسبة  )12(
 ؛45مالمحور 

 ؛الشبكةجراء التحسینات الالزمة لتحدیث أجزاء كتاریخ متوقع إل 2016تحدید عام  )13(

  نتھاء من األعمال المطلوبة للتحسینات على كامل أطوال الطرق.كتاریخ متوقع لال 2017تحدید عام  )14(

  اإلمارات العربیة المتحدة  

  .بھذا الشأن اً تقریر اإلمارات العربیة المتحدة ترسللم 

  مملكة البحرین  

عشرة السادسة الدورة متابعة توصیات  حول اً تقریر 2016آب/أغسطس  24في مملكة البحرین رسلت أ
یشمل التقریر و  .ةالعربی بین الدولاتفاق الطرق الدولیة تقم بتحدیث االستبیان الخاص بلكنھا لم و ،للجنة النقل

  عن خطة تطویر قطاع المواصالت والخدمات اللوجستیة في مملكة البحرین.  اً ملخص

  الجمھوریة التونسیة  

  بھذا الشأن. اً لم ترسل الجمھوریة التونسیة تقریر
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  الجمھوریة العربیة السوریة  

 ھ إلىأرسلتتقریر  المتوفرة في آخربیانات الومحدث من الجمھوریة العربیة السوریة.  لم یرد تقریرٌ 
  وھي كالتالي:  . 2009عام إلى ، تعود 2012اإلسكوا في عام 

، 20، م10، م51، م15، م45المحددة (م نجز تنفیذ الفتات التعریف بالطرق الدولیة على المحاورأُ  )1(
 ؛)، لالفتات المثبتة بشكل مستقل، والالفتات المثبتة على الالفتات اإلرشادیة30م

فّذ وصف المسار الواقعي على طول المحاور وتم تصنیفھا وإعداد جداول كاملة بالمواصفات نُ  )2(
. أما األطوال المتضمنة مع جرد الالفتات واإلشارات الموجودة على طول ھذه المحاورالفنیة لھا 

 ؛في المائة 65كلم، مما یعني أن نسبة عدم المطابقة بلغت  300الفتات غیر مطابقة، فتصل إلى 

 ؛طوال المحاورأفي المائة من مجموع  67دلت الالفتات واإلشارات غیر المطابقة على بُ  )3(

عمال المطلوبة للتحسینات على مجمل المحاور المحددة وفقاً للمواصفات الفنیة المدرجة األ نفّذت )4(
 ؛في المائة 85في االتفاق بنسبة 

قد من أُ  )5(    12طلقت حملة إعالمیة خالل مؤتمر الطرق الدولیة السوري األول في دمشق الذي عُ
  . 2006تشرین الثاني/نوفمبر  14إلى 

  جمھوریة السودان  

 بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل جمھوریة السودان 

  جمھوریة العراق  

  تقریراً شامالً حول متابعة ما تم إنجازه  2016نیسان/أبریل  27 فيیة العراقأرسلت وزارة النقل 
رق وتضمن التقریر االستبیان الخاص بمتابعة تنفیذ اتفاق الط من توصیات لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة. 

كانون األول/دیسمبر  31المؤرخ  وفیما یلي أھم المعلومات الواردة في االستبیان الدولیة بین الدول العربیة. 
2015:  

د )1( دّ  ؛5مكتاریخ متوقع لالنتھاء من تثبیت كافة الفتات التعریف على المحور  2020عام  حُ

د )2( دّ  في المائة؛ 100بنسبة   5متصنیف كل جزء من المحور  حُ

 في المائة؛  100بنسبة  5مالالفتات واإلشارات الموجودة على كل جزء من المحور  أنواع تردجُ  )3(

 في المائة؛ 100أعمال التحسینات المطلوبة على أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق بنسبة  أُنھیت )4(

ل )5( لما بعد تحسن الظروف  10متحدید مدة زمنیة لالنتھاء من تثبیت الفتات التعریف على المحور  أُجّ
  ؛األمنیة
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د )6( دّ   في المائة؛ 100بنسبة  10متصنیف كل جزء من المحور  حُ

ل )7( لما بعد تحسن الظروف  15متحدید مدة زمنیة لالنتھاء من تثبیت الفتات التعریف على المحور  أُجّ
 ؛األمنیة

د )8( دّ   في المائة؛ 100بنسبة  15متصنیف كل جزء من المحور  حُ

  ؛15مجداول المواصفات الفنیة للمحور  أُعدّت )9(

ل )10( لما بعد تحسن الظروف  30متحدید مدة زمنیة لالنتھاء من تثبیت الفتات التعریف على المحور  أُجّ
 ؛األمنیة

د )11( دّ   في المائة؛ 100بنسبة  30متصنیف كل جزء من المحور  حُ

ل )12( لما بعد تحسن الظروف  40متحدید مدة زمنیة لالنتھاء من تثبیت الفتات التعریف على المحور  أُجّ
  ؛األمنیة

د )13( دّ  في المائة؛ 100بنسبة  40منیف كل جزء من المحور تص حُ

د )14( دّ  في المائة؛ 100بنسبة  50متصنیف كل جزء من المحور  حُ

 في المائة، 80بنسبة  50مأنواع الالفتات واإلشارات الموجودة على كل جزء من المحور  تردجُ  )15(
  .نتھاء من أعمال الجردلال اً تاریخ 2016دد عام وحُ 

مان     سلطنة عُ

لة النھائیة في المرح أصبحتفادت بأنھا ألكنھا  ،ع السلطنة على االتفاقلم توقّ  ،عداد التقریرإحتى تاریخ 
لجنة الع إطال لجنة النقل واللوجستیاتوالمطلوب من وفد السلطنة إلى الدورة السابعة عشرة ل النضمام.من عملیة ا

  بھذا الشأن. أنجزعلى ما 

  فلسطیندولة   

تقریراً شامالً حول تنفیذ توصیات لجنة النقل  2016أیار/مایو  15أرسلت وزارة النقل الفلسطینیة بتاریخ 
المصنفین من المحاور  45م و 40ماالستبیان حول نسب تنفیذ المحورین تمت تعبئة و السادسة عشرة.  في دورتھا

. 2016أیار/مایو في  40مصفات الفنیة للمحور والموا ةالعربی بین الدولولویة في اتفاق الطرق الدولیة األذات 
في  لم یعكس االستبیان أي تقدم ملحوظ اإلسرائیلي،ونظراً للظروف التي تعاني منھا فلسطین نتیجة لالحتالل 

  وقد أرفقت وزارة النقل مع االستبیان خارطة الربط الطرقي الدولي لدولة فلسطین.   تفاق. االتنفیذ 

  دولة قطر  

  بھذا الشأن. اً تقریر قطر دولةلم ترسل 
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  دولة الكویت  

 حول  2013شباط/فبرایر  4حسب آخر البیانات الواردة منھا بتاریخ و .الكویتمن محدث  لم یرد تقریرٌ 
  : 70وم 5لتقدم المحرز في تنفیذ أجزاء المحورین ما

، 70كلم على المحور م 100و 5م على المحور ملك 231تم تحدید المحاور ومواصفاتھا على طول  )1(
باإلضافة إلى وصف المسار الواقعي على امتداد كل محور، وتصنیف كل جزء من المحاور، 

 ؛1/10000ورسم المحاور حسب تصنیفھا على مخططات 

 ؛لم یتم إعداد جداول المواصفات الفنیة لكل جزء حسب التصنیف )2(

وأصبحت  ،بشكل كامل 70وم 5األنشطة المتعلقة بالالفتات واإلشارات على المحورین م نُفّذت )3(
  متوافقة مع االتفاق. ھذین المحورینجمیع أجزاء 

  الجمھوریة اللبنانیة  

محدثاً بھذا الشأنلم  رسلھ آخر تقریر أ يحسب المعلومات الواردة فو  .ترسل الجمھوریة اللبنانیة تقریراً 
  : 2009تشرین الثاني/نوفمبر  9وا في لبنان إلى اإلسك

أُنجزت المرحلة األولى من عملیة تحدید أماكن وضع الفتات التعریف.  أما عملیة تصنیعھا  )1(
 ؛االنتھاء من تلزیم المشروع فأرجئت إلىوتثبیتھا، 

وتصنیف  ،كلم 300بإجمالي طول  51وم 30تم وصف المسار الواقعي على امتداد المحورین م )2(
 ؛ورسمھا على الخرائط حسب تصنیفھا ،وإعداد جداول مواصفاتھا، كامل المحاور

لتم جرد الالفتات واإلشارات على المحاور بشكل كامل،  )3(  منھا ما ال یتطابق مع على أن یُبدّ
 ؛شغاللمواصفات عند تلزیم األا

نات التحسی ء من تلزیماالتفاق ریثما یتم االنتھا التي تستوفي مواصفاتالطرق  أطوال یتم تقییمس )4(
  المطلوبة.

  لیبیا  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل لیبیا 

  جمھوریة مصر العربیة  

حول  2014آذار/مارس  19محدث من مصر ولكن بحسب آخر تقریر ورد لإلسكوا بتاریخ  لم یرد تقریر
م المحرز في تنفیذ االتفاق      .40ھو المحور من قد استكمل كفإن المحور الوحید الذي لم یمتابعة التقدّ

  ما یلي التقدم الحاصل بشأنھ:  وفي

 ؛من الفتات التعریف في المائة 83.3تثبیت  )1(
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من المسار الواقعي للمحور، على خالف المحاور األخرى التي  في المائة 35.5وصف إال  عدم )2(
 .كملت بشكل تاماستُ 

  المملكة المغربیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل المملكة المغربیة 

  السعودیة المملكة العربیة  

تقریراً حول متابعة تنفیذ التوصیات الصادرة عن لجنة  2016نیسان/أبریل  13 أرسلت وزارة النقل في
حول تنفیذ كافة المحاور الواقعة ضمن األراضي  اً تفصیلی اً ملحقت بھ رفقأ ،عشرة السادسةالنقل في دورتھا 

لتنفیذ كافة بنود  2004في عام بتطبیق خطة العمل المعتمدة من اإلسكوا قامت المملكة التقریر بأن یفید و .السعودیة
ة، محاور الطرق الدولیفي الالفتات التعریفیة ذلك وضع  بما في ھا،االتفاق على جمیع المحاور الواقعة داخل

وتعتبر  . فتعبئة البیانات الخاصة بھذه المحاور، ورفع مستواھا، وإعداد جداول المواصفات الفنیة حسب التصنیو
  .2020عام في  وذلك ،البرنامج الزمني الخاص بإنھاء خطة عمل تنفیذ االتفاق لىالمملكة متقدمة ع

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة   

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة 

  الجمھوریة الیمنیة  

آخر تقریر أرسلتھ وزارة النقل إلى  وتضمن  للظروف الحالیة فیھ. لم یرد تقریر محدث من الیمن نظراً 
 55وم 45حول نسب تنفیذ اتفاق الطرق الدولیة على كل من المحاور م 2012كانون الثاني/ینایر  6في اإلسكوا 

   : ةالتالی البیانات العابرة لألراضي الیمنیة 100وم

فقط من في المائة  9و على إجمالي المحاور في المائة من الالفتات المثبتة بشكل مستقل 92وضع  )1(
عام ي ف، وذلك نتیجة لألحداث التي مرت فیھا البالد الالفتات المثبتة على الالفتات اإلرشادیة

 ؛2013.  وكان من المتوقع االنتھاء من تثبیت كافة الالفتات في عام 2011

كلم  686و 45على المحور مكلم  587الواقعي على الطرق: تمّ تنفیذ  المساروصف إلى بالنسبة  )2(
في المائة من إجمالي  95، أي بنسبة تنفیذ قدرھا 100كلم على المحور م 1 264و 55على المحور م

نّفت  المحاور.  ،ئھاھذه المحاور بشكل تام، كما أُعدّت جداول المواصفات الفنیة لجمیع أجزا وصُ
سمت  ؛1/10000على الخرائط حسب تصنیفھا على مخططات  ورُ

بعد جرد كافة الالفتات واإلشارات على المحاور، تبین أن نسبة عدم المطابقة للمواصفات وصلت  )3(
 ؛2013في المائة.  والمتوقع االنتھاء من أعمال تبدیل الالفتات واإلشارات بحلول عام  97الى 

إطالق  ىنُفذت التحسینات الفنیة بشكل كامل على إجمالي أطوال المحاور. لكن لم یبدأ بعد العمل عل )4(
  .2015عام  أن تستمر حتىمن المقرر كان الحملة اإلعالمیة التي 
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في تنفیذ اتفاق الطرق الدولیة بسبب التي تعكس تقدماً خجوالً و على المعلومات المذكورة أعاله وبناءً  
لى صعید عتنفیذ االتفاق قدر األمانة التنفیذیة أن متوسط ت، مر بھا عدد من دول المنطقةیالظروف األمنیة التي 

لمعلومات الواردة نسبة وسطى على ضوء اك أن قُدّرتالتي سبق  في المائة 70 نسبة المنطقة ال یزال في حدود
 األطراف في االتفاق.  الدولمن 

  ةلعربیبین الدول االسكك الحدیدیة الدولیة  اتفاق  -ثانیاً 

ز التنفیذ في ودخل حیّ  2003نیسان/أبریل  14في  اعتُمد اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة في المشرق العربي 
خطة عمل ) 2006نیسان/أبریل  19-17لجنة النقل في دورتھا السابعة (بیروت،  واعتمدت.  2005أیار/مایو  23

    .)3(لتنفیذ االتفاق

  :ویبین الجدول التالي الدول التي انضمت إلى اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة مع تواریخ التوقیع والتصدیق 

  البلد  تاریخ التوقیع  ریخ التصدیقتا
  المملكة األردنیة الھاشمیة  2003نیسان/أبریل  14  2004نیسان/أبریل  16
  اإلمارات العربیة المتحدة  2003نیسان/أبریل  14  2011شباط/فبرایر  25

  مملكة البحرین  2003نیسان/أبریل  17  2007أیار/مایو  18
  الجمھوریة التونسیة  ----  ----

  الجمھوریة العربیة السوریة  2003نیسان/أبریل  14  2005شباط/فبرایر  22
  جمھوریة السودان    2009تموز/یولیو  30

  جمھوریة العراق  ----  ----
  سلطنة عُمان  ----  ----

  فلسطیندولة   2003نیسان/أبریل  14  2006تشرین الثاني/نوفمبر  28
  دولة قطر  ----  ----
  دولة الكویت  2004أیار/مایو  10  ----

  الجمھوریة اللبنانیة  2003نیسان/أبریل  14  2004نیسان/أبریل  26
  لیبیا  ----  ----

  جمھوریة مصر العربیة  2003نیسان/أبریل  14  2004/مایو أیار 5
  المملكة المغربیة  -----  -----

  المملكة العربیة السعودیة    2006تموز/یولیو  12
  الموریتانیة الجمھوریة اإلسالمیة  -----  -----

  الجمھوریة الیمنیة  2003نیسان/أبریل  14  2007دیسمبر /كانون األول 10

وفي ما یلي، الجزء المتعلق بتنفیذ اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة، من ردود الدول على استبیان اإلسكوا  
  بشأن تنفیذ مكونات نظام إتساس.

  المملكة األردنیة الھاشمیة  

 وفیھشامالً ضم االستبیان الخاص باتفاق السكك تقریراً  2016أیار/مایو  11أرسلت وزارة النقل في 
  :إعداد التقریر المعلومات التالیة حول نسبة تنفیذ االتفاق حتى تاریخ

                                                
، 2006تشرین الثاني/نوفمبر  25اإلسكوا، خطة عمل لتنفیذ اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة في المشرق العربي، بیروت،   )3(

E/ESCWA/GRID/2006/Technical Paper.1.  
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 ؛15وس 25الوصالت الناقصة على المحورین س تردجُ  )1(

دّدت )2(  ؛الجدوى للوصالت الناقصة دراساتاولویات  حُ

   ؛الساحلي عند منطقة العقبةدراسات الجدوى للبدیل  أُعدّت )3(

دّدت )4(   معان، -) عمانبالعقبة، و(-) معانأأولویات إنشاء الوصالت الناقصة التالیة: ( حُ
   ؛الحدود السوریة-) عمانھالحدود السعودیة، و(-) عماندالحدود العراقیة، و(-) عمانجو(

  في المائة. 100لوصالت الموجودة بنسبة ااألعمال المطلوبة لتحسین  أنجزت )5(

  اإلمارات العربیة المتحدة  

خر تقریر ورد لإلسكوا من الھیئة آل وفقاً  ولكن بھذا الشأن. اً تقریر المتحدة العربیةمارات لم ترسل اإل
   :یتبین ما یلي 2014حزیران/یونیو  30 فيالوطنیة للمواصالت 

وتمتد  بر إنشاؤھا من األولویات أربع وصالت. واعتُ  تردبلغ عدد الوصالت الناقصة التي جُ  )1(
كلم)؛ ومن طریف  132كلم، وتتضمن: من الغویفات الى الرویس ( 537على  ھذه الوصالت أطوال

كلم)؛ ومن تقاطع مصفح إلى تقاطع  180كلم)؛ ومن تقاطع مصفح إلى جبل علي ( 192إلى العین (
 ؛كلم) 33أیكاد (

اء الوصالت في الربع حسب البرنامج الزمني المحدّد، من المتوقع أن یبدأ العمل على مشروع إنش )2(
، 2018، وتشغیل الوصالت األولى والثانیة والرابعة في الربع الثالث من عام 2014الثاني من عام 

.  ولم ترد أي معلومات بشأن إعداد أیة 2019وتشغیل الوصلة الثالثة في الربع الثالث من عام 
 دراسات جدوى. 

  مملكة البحرین  

 24متابعة توصیات الدورة السادسة عشرة للجنة النقل في أرسلت مملكة البحرین تقریراً حول 
  .ةلعربیابین الدول الدولیة الحدیدیة ، لكنھا لم تقم بتحدیث االستبیان الخاص باتفاق السكك 2016آب/أغسطس 

  الجمھوریة التونسیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل الجمھوریة التونسیة 

  الجمھوریة العربیة السوریة  

من كوا لإلسآخر تقریر ورد من  یتبیّنولكن  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل الجمھوریة العربیة السوریة 
  ما یلي:  2012نیسان/أبریل  1وزارة النقل بتاریخ 

 290عدد الوصالت الناقصة التي تم جردھا وتحدیدھا كأولویة أربع وصالت، مجموع أطوالھا بلغ  )1(
 -منفذ الدبوسیة؛ حمص-الحدود؛ عكاري -درعا-البو كمال؛ دمشق-الزوردیر كلم، موزعة كالتالي: 

دّدت جمیع أجزاء الوصالت كأولویة   ؛القصیر.  وقد حُ
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   ؛الدبوسیة-الحدود وعكاري-درعا-بدأ العمل على إعداد دراستین جدوى ألجزاء وصلتي دمشق )2(

ات الفنیة المبیّنة في الوصالت الناقصة، حسب األولویات والمواصف في المائة من 80تم تنفیذ  )3(
  ؛2015والتاریخ المتوقع إلنھاء العمل على كامل أطوال السكك ھو عام االتفاق.  

كملت المواصفات الفنیة لكافة الوصالت الموجودة ضمن محاور اإلسكوا والممتدة على طول استُ  )4(
 ؛كلم، فأصبحت كل الوصالت متوافقة مع االتفاق 237

التفاق، وأیضاً لمیزات النقل على السكك الحدیدیة وتأثیره على أُطلقت حملة إعالمیة للترویج ل )5(
خفض التكالیف وتعزیز األمن والسالمة في عملیة النقل، وفعالیة نقل البضائع الكبیرة الحجم، 

  والتخفیف من الضرر على البیئة.

  جمھوریة السودان  

  ن بیحول ما تم تنفیذه لناحیة اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة  لم ترسل جمھوریة السودان تقریراً 
  .ةالعربیالدول 

  جمھوریة العراق  

نضمام جمھوریة العراق إلى اب 2016نیسان/أبریل  25في تقریرھا المؤرخ العراقیة وزارة النقل فادت أ
كما تقدمت وزارة النقل في ھذا التقریر بطلب من األمانة التنفیذیة  . 2015لسنة  53االتفاق بموجب القانون رقم 

  داخل جمھوریة العراق لیكون على النحو التالي:  40سلتعدیل مسار المحور رقم 

كم (وأرفق مع الطلب نسخة عن الخارطة الموضحة للمسار  400منفذ طربیل بطول -الرمادي )1(
 325طربیل بطول -المطلوب تعدیلھ) وذلك بدالً من المسار السابق الوارد في االتفاق (الحقالنیة

  كم). وأفاد التقریر بأن التصامیم األولیة للتعدیل المقترح ودراسة الجدوى االقتصادیة والفنیة 
  . 2010قد أعدت منذ عام 

 والدول األطراف في ،مدعوة للنظر في االقتراح المطلوب وإبداء الرأي ة النقل واللوجستیاتلجنو )2(
  االتفاق مدعوة للتصویت على التعدیل المطلوب. 

مان     سلطنة عُ

نھا أتفاق مع العلم حول التقدم المحرز بشأن انضمامھا إلى اال اً تقریروزارة النقل واالتصاالت لم ترسل 
االنضمام.  إلىالجھات المعنیة في السلطنة  إلى سعي، 2014أیار/مایو  27 لھا فيخر تقریر آ كانت قد أشارت في

  مان اإلفادة عما تم بھذا الشأن. عُ سلطنة والمطلوب من ممثلي 

  فلسطیندولة   

حول تنفیذ توصیات لجنة النقل في  2016أیار/مایو  15تضمن تقریر وزارة النقل الفلسطینیة بتاریخ 
االستبیان  أشارودورتھا السادسة عشرة االستبیان حول نسب تنفیذ اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة بین الدول العربیة. 

   غیر المستقر:والوضع السیاسي بالرغم من عقبات التنفیذ المتمثلة باالحتالل  التطورات التالیةإلى 
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   ؛كم 460بإجمالي أطوال  50وس 40سعلى المحورین تم جرد خمس وصالت ناقصة  )1(

دد  )2(    ؛كم 292وھي بإجمالي طول  5 بـإنشائھا ال بد من عدد الوصالت التي حُ

  إجمالي أطوال الوصالت الموجودة: مسار في قطاع غزة ومسار في شمال الضفة الغربیة )3(
  .(مسار سكة الحجاز القدیم)

  دولة قطر  

   الشأن.بھذا  اً تقریرلم ترسل دولة قطر 

  دولة الكویت  

ویت وزارة المواصالت في الك أرسلتھآخر تقریر  جاء فيبھذا الشأن. ولكن  اً تقریرالكویت لم ترسل دولة 
وصالت مجموع أطوالھا  4عدد الوصالت الناقصة التي تم جردھا بلغ أن  2014نیسان/أبریل  16إلى اإلسكوا في 

كویت الوصالت التي تربط ال وبیّن التقریر أنوبأنھ تم استكمال دراسة الجدوى لكل الوصالت المحددة.   ،كلم 326
  .الوصالت الناقصة، وأُدرج إنشاؤھا ضمن األولویاتأھم  ھيالخلیجي  بدول مجلس التعاون

  الجمھوریة اللبنانیة  

وزارة  ن آخر تقریر م جاء فيلكن ، االتفاقمحدثاً حول نسب تنفیذ اً تقریرنانیة لم ترسل الجمھوریة اللب
  : ما یلي، 2012شباط/فبرایر  28بتاریخ األشغال العامة والنقل 

 ؛35سو 30سھما و ،راضي اللبنانیةاألضمن نفذ أي جزء من المحورین اللذین یدخالن یُ لم  )1(

ي السكك الحدیدإعادة تأھیل خط لبدء بعداد الدراسات والمخططات التنفیذیة وملف التلزیم لإتم  )2(
والذي  ،كلم 35.5 بطول ،الحدود اللبنانیة السوریة عند العبودیة الممتد من مرفأ طرابلس وحتى

 ؛35سالمحور  یشكل جزءاً من

تأمین كامل االعتمادات الالزمة تنفیذ األعمال فور للبدء بجراء مناقصة عالمیة إكان من المقرر  )3(
التفاوض  أنكي، ویمرأملیون دوالر  20بقیمة  اً مالی اً اعتمادالدولة اللبنانیة رصدت  نأللتنفیذ، علماً 
  عتماد اإلضافي الالزم بدت اھتماماً بالمشروع لتأمین االأالتي الدائنة مع الجھات كان قائماً 

 ؛تنفیذلبدء بالل

 كلم ویشكل جزءاً آخر 70یبلغ طولھ ولجزء الممتد من مرفأ طرابلس حتى طبرجا إلى ابالنسبة  )4(
، تم إعداد الشروط المرجعیة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم األثر 35 سمن المحور 

 ؛البیئي والدراسات الھندسیة األولیة

شكل الذي ی ،الجزء الممتد من طبرجا حتى بیروتبالنسبة إلى  تم إعداد دراسة الجدوى االقتصادیة )5(
  .35سیضاً جزءاً من المحور أ
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  لیبیا  

  بھذا الشأن. اً لم ترسل لیبیا تقریر

  جمھوریة مصر العربیة  

 19 في وزارة النقل أرسلتھخر تقریر آ جاء فيلم ترسل جمھوریة مصر العربیة تقریراً محدثاً ولكن 
  : ما یلي 2014آذار/مارس 

، أربع وصالت بھااقتصادیة  ىدراسة جدوإعداد وأوصي ب تردعدد الوصالت الناقصة التي جُ بلغ  )1(
  ؛كلم 1035مجموع أطوالھا 

العریش (ضمن المحور -بئر العبد كلم من إجمالي وصلة 77لطول  أُعدّت دراسة جدوى مبدئیة )2(
 ؛)50س

نشاء الوصالت الناقصة حسب األولویات المحددة والمواصفات الفنیة المبیّنة لم تُتخذ أیة خطوة إل )3(
 ؛عتمادات المالیة الكافیةنظراً إلى عدم توفر االفي االتفاق، 

دد  )4(  ؛نتھاء من كامل أطوال السككالمتوقع لإل العام 2020 عامحُ

  ؛وصالت موجودة ضمن محاور اإلسكوا 8المواصفات الفنیة لـ  وفیتاستُ  )5(

) ذات مواصفات غیر متوافقة مع االتفاق، وتحتاج إلى 50مطروح (س-الوصلة من السلوم تبیّن أن )6(
  ؛كلفة إزالة األلغامملیون جنیھ، من دون  750كلم، بكلفة إجمالیة قدرھا  260إعادة تأھیل بطول 

األعمال الالزمة إلتمام التحسینات المطلوبة على الوصالت الموجودة، لم تنھِ الجھات المختصة  )7(
 ؛وذلك لعدم وجود اعتمادات مالیة كافیة

العمل على إعادة تأھیل الخط من اإلسماعیلیة إلى بئر العبد، تمھیداً الستكمال إنشاء الخط على بدأ  )8(
  ؛رفح-العریش وثم العریش-عبدمرحلتین ھما بئر ال

  كلم. 125رفح من بئر العبد حتى رفح على طول -استكمل خط الفردان )9(

  المملكة المغربیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرالمملكة المغربیة لم ترسل 

  المملكة العربیة السعودیة  

معلومات مفصلة عن التطور الحاصل  2016نیسان/أبریل  13المرسل بتاریخ وزارة النقل تضمن تقریر 
  خالصتھا: ،بشأن تنفیذ االتفاق
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في دة مم المتحفي مقر األالجھات المختصة تصدیق على االتفاق لدى الإیداع وثیقة المملكة بقامت  )1(
 12 لمملكة اعتباراً منإلى ابالنسبة تنفیذ ز الحیّ االتفاق دخل و ،2006تموز/یولیو  12في  ،نیویورك

 ؛2006كتوبر تشرین األول/أ

یبلغ إجمالي عدد محاور السكك الحدیدیة الواقعة داخل أراضي المملكة أربعة محاور، ویبلغ مجموع  )2(
الحدیدیة من إجمالي أطوال جمیع محاور السكك في المائة  36نحو كلم تقریباً، وتمثل  5877 أطوالھا
 في منطقة المشرق العربي؛  الدولیة

توسعة لاً طموح اً برنامجتبنى االتفاق حسب خطة العمل المعتمدة، وتتقوم المملكة بمتابعة تنفیذ  )3(
  ؛خدمات السكك الحدیدیة ونشرھا في كافة أنحاء المملكة

یتم حالیاً و . في الجریدة الرسمیة االتفاق عن أعلنبالنسبة للحملة اإلعالمیة لالتفاق، فقد سبق أن  )4(
  ؛المعنیةلتوزیعھا على الجھات  ھطباعة نسخ من

 أالبعض اآلخر للتنفیذ أو بدطرح لبعضھا ودراسات الجدوى  وبدأ إعدادالوصالت الناقصة  تردجُ  )5(
  ؛اً فعلی تنفیذه

ویبلغ طولھ  ،وھو مخصص للركاب والبضائع ،التنفیذ قید): 80سمشروع محور الجبیل/جدة ( )6(
  ؛2021ومن المتوقع أن یتم االنتھاء من تنفیذه بحلول عام  .كم 115

إنھاء العمل بمشروع إنشاء خط على حالیاً  جارٍ العمل ): 15سالعربیة (محور وسط الجزیرة  )7(
    .كم 1745ویبلغ طولھ  ،لركاب والبضائع یربط منفذ الحدیثة على الحدود األردنیة بالریاضل
  ؛2016كان من المتوقع البدء بتشغیلھ مع نھایة عام قد و

): أنھى االستشاري إعداد التصامیم التفصیلیة وتتم 05سمحور العراق/شرق الجزیرة العربیة ( )8(
 ؛كم 660. ویبلغ طول المحور تھامراجعحالیاً 

نظر ویُ دراسة جدوى مبدئیة  أُعدّتكم:  1900) بطول 25سمحور سوریا/األردن/السعودیة/الیمن ( )9(
 روراً أن الخط بین المدینة المنورة وجدة م. وتجدر اإلشارة إلى دراسة جدوى تفصیلیة في إعداد

یتم و .وھو ضمن مشروع قطار الحرمین الكھربائي الذي قارب على االنتھاء ،برابغ تحت التنفیذ
  ؛2017لجمھور فعلیاً في عام ا لوضعھ في متناولاآلن تشغیل قطارات تجریبیة على ھذا الخط 

لالنتھاء من كافة المشاریع المتعلقة بتنفیذ  اً تاریخ 2025ظھر الجدول المرفق بالتقریر تحدید عام یُ  )10(
  محاور اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة بین الدول العربیة الواقعة في المملكة.   

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة جاللم ترسل 

  الجمھوریة الیمنیة  

شباط/فبرایر  7بتاریخ وزارة النقل الیمنیة آخر تقریر ورد من بیّن لكن  ،اً محدث اً تقریر رسل الیمنیلم 
ردت 90وس 25الوصالت على المحورین س أن 2012 دّدت أولویات دراسات الجدوى للوصالت قد جُ ، كما حُ

ا ھالجوف، التي یصل إجمالي أطوال-) مأربجمأرب؛ (-) شبوهبشبوه؛ (-) الوصلة بلحافأالناقصة كالتالي: (
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أنّ إلى بمساعدة فنیة من اإلسكوا، مع اإلشارة  2010كلم.  أما دراسة الجدوى، فتم استكمالھا في عام  670إلى 
  .العمل على إنشاء الوصالت الناقصة لم یكن قد بدأ بعد

المحدثة من معظم الدول األطراف في االتفاق  وبغیاب البیانات بناءً على المعلومات المذكورة أعاله،و 
عبة التي لظروف األمنیة والسیاسیة الصا ، وال سیما في ظلن الصعب تقدیر نسبة التنفیذ اإلجمالیة لالتفاقفإنھ م

ادیة الظروف االقتص كذلك أثّرتتأثیر مباشر على البنى التحتیة.  نم، وما لھا تعاني منھا بعض دول المنطقة
 تنفیذ متطلبات االتفاق.  على غیر المستقرة بشكل كبیر على قدرة الدول 

  ةیالعرببین الدول  النقل البحريرة التفاھم بشأن التعاون في مجال مذك  -ثالثاً 

األعضاء في اإلسكوا مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق  دولاعتمدت ال 
).  ودخلت مذكرة التفاھم 2005أیار/مایو  12-9(دمشق،  لإلسكواالثالثة والعشرین  الوزاریة العربي خالل الدورة

أیار/مایو  19-17. واعتمدت لجنة النقل في دورتھا الثانیة عشرة (بیروت، 2006أیلول/سبتمبر  4ز التنفیذ في حیّ 
  بالنقل الساحلي.  وھي تتعلّق) خطة عمل لتنفیذ المادة الخامسة من مذكرة التفاھم، 2011

تواریخ و أن التعاون في مجال النقل البحرينضمت إلى مذكرة التفاھم بشویبین الجدول التالي الدول التي ا 
  التوقیع والتصدیق.

 البلد تاریخ التوقیع تاریخ التصدیق
 المملكة األردنیة الھاشمیة 2005أیار/مایو  9 2005أیلول/سبتمبر  27

 اإلمارات العربیة المتحدة ---- 2007تشرین األول/أكتوبر  29
 البحرین مملكة ---- ----
  الجمھوریة التونسیة  ----  ----

 الجمھوریة العربیة السوریة 2005أیار/مایو  9 2006شباط/فبرایر  24
 جمھوریة السودان  2009تموز/یولیو  30
 جمھوریة العراق  2008آذار/مارس  17
 سلطنة عُمان 2005كانون األول/دیسمبر  31 2009شباط/فبرایر  25

 فلسطیندولة   2005أیار/مایو  9
 دولة قطر 2005أیار/مایو  9 ----

 دولة الكویت ---- 2015أیار/مایو  5
 الجمھوریة اللبنانیة 2005أیار/مایو  9 2005كانون األول/دیسمبر  25

  لیبیا  -----  ----
 جمھوریة مصر العربیة 2005أیار/مایو  9 ----
  المملكة المغربیة  ----  ----

 المملكة العربیة السعودیة 2005أیار/مایو  9 2006حزیران/یونیو  6
  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  ----  ----

 الجمھوریة الیمنیة 2005أیار/مایو  9 2005أیار/مایو  9

یلي، الجزء المتعلق بتنفیذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، من ردود الدول  وفي ما 
  على استبیان اإلسكوا بشأن مقومات نظام إتساس.

   



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

-17-  
  

  المملكة األردنیة الھاشمیة  

  معلومات خاصة بقطاع النقل البحري. 2016أیار/مایو  11المؤرخ تقریر وزارة النقل تضمن لم ی

  ةاإلمارات العربیة المتحد  

  بھذا الشأن. اً تقریرالعربیة المتحدة لم ترسل اإلمارات 

  مملكة البحرین  

ملخصاً عن  بلقسماً خاصاً بالنقل البحري  2016آب/أغسطس  24لم یتضمن تقریر المملكة المؤرخ 
صالت والخدمات اللوجستیة في البحرین. وأشار التقریر إلى تعیین لجنة لتطویر قطاع اتطویر قطاع المو

المواصالت والخدمات اللوجستیة بھدف تحقیق عدد من األھداف ومن ضمنھا تقییم الخطط االستراتیجیة الوطنیة 
  المعنیة بقطاع المواصالت (النقل الجوي والبحري والبري). 

  الجمھوریة التونسیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرل الجمھوریة التونسیة لم ترس

  الجمھوریة العربیة السوریة  

  .بھذا الشأن اً تقریرلم ترسل الجمھوریة العربیة السوریة 

  جمھوریة السودان  

  .بھذا الشأن اً تقریرلم ترسل جمھوریة السودان 

  جمھوریة العراق  

   تقریراً مفصالً حول النقل 2016نیسان/أبریل  27أرسلت وزارة النقل ضمن تقریرھا المؤرخ 
وجاءت ردود العراق على االستبیان حول تنفیذ خطة العمل المعتمدة بشأن البند الخامس من مذكرة التفاھم على 

  الشكل التالي:

 ؛قوانین متعلقة بالنقل الساحلي تتوفرال  )1(

بتقدیم جمیع الخدمات المطلوبة والتسھیالت لنقل البضائع وعبور  تقوم الوكاالت البحریة )2(
 ؛األشخاص، وتقتصر الخدمات المقدمة حالیاً على تأھیل رصیف استقبال یخوت نقل الزوار

  ؛النقل الساحلي تعمل فيشركات نقل ما من  )3(

  في ھذا المجال؛ لقطاع العاما یشاركال  )4(
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  ؛طاع الخاصیقتصر العمل في مجال النقل الساحلي على الق )5(

  دمة المستخمرافىء الستقبال السفن والمراكب الصغیرة  توجد ،لبنى التحتیةإلى ابالنسبة  )6(
  ؛لنقل النھريفي ا

  ؛على تسھیل عبور األشخاص والبضائع بین البصرة وعبدانجارٍ العمل  )7(

  .نھري فقطالمتوفر ساحلي النقل ال )8(

  مانسلطنة عُ   

  .بھذا الشأن اً تقریرمان لم ترسل سلطنة عُ 

  فلسطیندولة   

ما یشیر إلى تطورات في  2016أیار/مایو  15تضمن تقریر وزارة النقل الفلسطینیة المرسل بتاریخ لم ی
  مجال تنفیذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري. 

  دولة قطر  

  .بھذا الشأن اً تقریرترسل دولة قطر لم 

  دولة الكویت  

  .بھذا الشأن اً تقریرترسل دولة الكویت  لم

  الجمھوریة اللبنانیة  

  .بھذا الشأن اً تقریرترسل الجمھوریة اللبنانیة  لم

  لیبیا  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل لیبیا 

  جمھوریة مصر العربیة  

لتصدیق الزمة لاإلجراءات ال، وھي اآلن في صدد اتخاذ 2005مایو أیار/ يمصر مذكرة التفاھم فوقّعت 
ى لوالمطلوب من ممثلي مصر إطالع لجنة النقل واللوجستیات عبالتنسیق مع الجھات المعنیة األخرى.  ،یھاعل
  ا تم بھذا الشأن. م
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   المملكة المغربیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرالمملكة المغربیة لم ترسل 

  المملكة العربیة السعودیة  

التطور الحاصل في مجال تنفیذ مذكرة التفاھم.  2016حزیران/یونیو  4تناول تقریر وزارة النقل بتاریخ 
فقد تم إیداع وثیقة تصدیق المملكة على المذكرة لدى األمین العام لألمم المتحدة في مقر المنظمة في نیویورك 

المملكة  وتعمل. 2006أیلول/سبتمبر  3لكة بتاریخ مز التنفیذ بالنسبة للمودخلت حیّ  2006حزیران/یونیو  6بتاریخ 
 ،المذكرة في عدة مجاالت ھي: الدراسات واالتفاقات الثنائیة والدولیة لخاذ الخطوات الالزمة لتفعیاتعلى 

مرات المؤتالمشاركة في و ،وتطبیق الشروط والمعاییر البحریة الدولیة ،واالستثمار في مجال النقل البحري
  النقل الساحلي. في أنشطة اإلقلیمیة والدولیة و

  الموریتانیةالجمھوریة اإلسالمیة   

  بھذا الشأن. اً تقریرالجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة لم ترسل 

  الجمھوریة الیمنیة  

  .بھذا الشأن اً تقریرترسل الجمھوریة الیمنیة  لم

  لتسھیل النقل والتجارة اللجان الوطنیة  -ابعاً ر

 ي من مكوناتمكون رئیس ھي اإلسكوا األعضاء في دولالاللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة في  
ن والتنسیق بی ،للحوار المنظممؤسسي  إطار تھیئةھذه اللجان في دور ، وذلك انطالقاً من نظام النقل المتكامل

في إطار من  ،وتعزیز الثقة بین ھذه األطراف ،جمیع األطراف المشاركة في عملیات النقل والتجارة الدولیة
  الشراكة الفاعلة.

  األعضاء على صعید إنشاء اللجان الوطنیة لتسھیل  دولیلي ملخص لما أنجزه كل من ال ما یرد فيو 
  النقل والتجارة:

  المملكة األردنیة الھاشمیة  

 أنشئت، )2016أیار/مایو  11یة (زارة النقل األردنتقریر والمعلومات الواردة في االستبیان المرفق بسب ح
النقل مام أمعوقات الزالة إو ،تبسیط النقل والتجارة الدولیةلاللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة في المملكة 

لس تشكیل اللجنة الوطنیة بقرار مج . ثم أعید المنطقة والعالمبلدان تعزیز التبادل التجاري بین و ،والتصدیر
ضم اللجنة ممثلین من القطاع العام (وزارة النقل ومن وت  .2015تموز/یولیو  14بتاریخ  10584الوزراء رقم 

ضمنھا الموانىء البحریة والطیران المدني، ووزارة المالیة ومن ضمنھا مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة 
الخارجیة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموین، ووزارة الداخلیة ومن ضمنھا أجھزة األمن، ووزارة الزراعة، 

القطاع الخاص (ممثلین عن التجار وغرف الصناعة والتجارة وجمعیة المصدرین األردنیین، و) ووزارة الصحة
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 وممثلین ،وممثلین عن مقدمي الخدمات، ووسطاء النقل ووكالء الشحن ومخلصي الجمارك والوكالء البحریین
 تحادات والجمعیاتعن شركات النقل واإلدارة والتشغیل وممثلین عن شركات التأمین الخاصة وممثلین عن اال

  والنقابات ذات الصلة).   

وقامت اللجنة بعدة أنشطة لتحقیق أھدافھا وھي: إنشاء األمانة التنفیذیة لتسھیل النقل والتجارة ووضع 
لكتروني لتسھیل النقل والتجارة، وعقد الورش اإلقلیمیة الموقع اإلإنشاء استراتیجیة تسھیل النقل والتجارة، و

اإلقلیمي للنقل والتجارة، وعقد دورات تدریبیة لموظفي أمانة اللجنة والمعنیین بتسھیل النقل لتعزیز التعاون 
اجتماعات اللجنة الفنیة الشھریة المستمرة. وتنوي اللجنة العمل على إزالة إلى جانب  ،والتجارة لبناء القدرات

یذیة للجنة في نھایة التقریر على األمانة التنفت انّ المعوقات لزیادة انسیابیة التجارة والتعاون مع دول اإلقلیم. وتم
ھیل النقل لتس ھاالتواصل مع وتفعیللإلسكوا إعداد المزید من الدراسات المتعلقة بالنقل والتجارة مع دول اإلقلیم 

  والتجارة في األردن. 

  اإلمارات العربیة المتحدة  

  .بھذا الشأن اً تقریرالعربیة المتحدة اإلمارات  لم ترسل

  مملكة البحرین  

 2016آب/أغسطس  24عبر وزارة الخارجیة بتاریخ الذي أرسلتھ التقریر مملكة البحرین في  أفادت
بتشكیل لجنة تسھیل النقل والتجارة بقرار من صاحب السمو الملكي، ولي العھد، والنائب األول لرئیس مجلس 
الوزراء. وتتألف اللجنة من ممثلین عن الحكومة فقط (مجلس التنمیة االقتصادیة وشؤون الجمارك وشؤون النقل 

سلیط تل مسؤولیة فریق عمل اللجنة في البري وشؤون الشحن الجوي) وتجتمع بشكل دوري كل اسبوعین. وتتمث
 .وتنفیذ المبادرات التي من شأنھا تطویر قطاعي النقل والتجارة ،التحدیات التي یواجھھا القطاع الضوء على

رفع التقاریر للجنة التنسیقیة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العھد النائب األول لرئیس مجلس الوزراء تو
  بشكل ربع سنوي. 

لجنة على تبسیط اإلجراءات الجمركیة في كافة نقاط الدخول لضمان انسیابیة السلع إلى األسواق وتعمل ال
اإلقلیمیة وفتح أسواق المملكة لالستثمار األجنبي في األنشطة التجاریة المعنیة بالمواصالت والخدمات اللوجستیة، 

طنیة فة إلى تقییم الخطط االستراتیجیة الوباإلضا ،واللوجستیةوتوحید منظومة الحوافز للمناطق الحرة الصناعیة 
وتحدید مشاریع واستثمارات البنیة التحتیة المطلوبة لتحسین كفاءة الخدمات  ،المعنیة بقطاع المواصالت

 وراجعت ،مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فھد اللجنة وقد عالجتوتعزیز القدرة التنافسیة.   ،اللوجستیة
  تحسین خدمات میناء خلیفة بن سلمان. ، وعملت على النقل اإلطار التنظیمي لقطاع

  الجمھوریة التونسیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل الجمھوریة التونسیة 

  الجمھوریة العربیة السوریة  

  .بھذا الشأن اً تقریرالسوریة العربیة لم ترسل الجمھوریة 
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  جمھوریة السودان  

  .الشأنبھذا  اً تقریرلم ترسل جمھوریة السودان 

  جمھوریة العراق  

حول اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل  اً استبیان 2016نیسان/أبریل  27ضم تقریر وزارة النقل العراقیة المؤرخ 
 برئاسة وزیر النقل بموجب قرار مجلس الوزراءوالتجارة في العراق. ویوضح االستبیان بأنھ تم تشكیل اللجنة 

والقطاع الخاص بنسبة  في المائة، 60تمثل القطاع العام بنسبة ھي . و2008شباط/فبرایر  17بتاریخ  50/3731رقم 
   2013تموز/یولیو  2في  ھاقرارات بإعادة تشكیل واتخذت. في المائة 5واقلیم كردستان بنسبة  في المائة، 35

  . 2014تشرین الثاني/نوفمبر  17ثم في 

متابعة مشاكل  )ھیل النقل والتجارةسلت لجنة الوطنیةوتتولى اللجنة الفنیة لتسھیل النقل والتجارة (التابعة ل
 .ومستجدات قضایا النقل والتجارة ودراستھا وإعداد الوثائق ومسودات المقترحات والتوصیات الالزمة حولھا

لجان فرعیة (فرق عمل) ھندسیة وتجاریة وقانونیة من المختصین في القطاعین العام ب وتستعین في عملھا
بخبرات اإلسكوا وغیرھا من المنظمات الدولیة. وترفع توصیاتھا إلى رئیس اللجنة الوطنیة لمناقشتھا ووالخاص، 

وإقرارھا أو تعدیلھا أو رفضھا. ومن أھم األنشطة التي قامت بھا اللجنة إصدار نظام داخلي (آلیة عمل) للجنة 
االنضمام إلى االتفاقیات الدولیة (خاصة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة في جمھوریة العراق، ومتابعة مراحل 

الجمارك  إجراءاتفي  استخدام التكنولوجیاتلك المبرمة في إطار اإلسكوا وجامعة الدول العربیة)، والتشجیع على 
والمصارف والضرائب وفحص البضائع وغیرھا، والمتابعة مع وزارة المالیة والھیئة العامة للجمارك لسرعة 

  .)ASUCUDA( نظام األسیكوداتطبیق 

مان     سلطنة عُ

   .بھذا الشأن اً تقریرمان لم ترسل سلطنة عُ 

  فلسطیندولة   

إنشاء اللجان الوطنیة لتسھیل النقل الخاص باالستبیان  2016أیار/مایو  15فلسطین في دولة رسلت أ
ي فبإنشاء اللجنة  أصدر قراراً مجلس الوزراء  نأجاء فیھ . واألعضاء في اإلسكوا دولفي الوتفعیلھا والتجارة 

القطاعین العام اللجنة في عضویتھا ضم تو. نفسھ لعامابإعادة تشكیلھا في و ،2006كتوبر أتشرین األول/ 16
، ویتولى رئاس ویشمل تمثیل القطاع العام  . أعضاء 8یشارك في عضویتھا وزیر النقل وتھا والخاص مناصفةً

ووزارة المالیة (مصلحة الجمارك ومصلحة  ،البحریة) وزارة النقل (ومن ضمنھا الطیران المدني والموانىء
ووزارة  ،ووزارة الصحة ،والوزارة المعنیة بالتجارة الخارجیة ،الضرائب وشركات تأمین القطاع العام)

تأمین وممثلین عن شركات ال، في اللجنة بممثلین عن غرف التجارة والصناعةویتمثل القطاع الخاص  .االتصاالت
عن النقابات واالتحادات ذات الصلة. وللجنة لجان فرعیة متخصصة منھا لجنة النقل وممثلین  ،الخاصة

  ولجنة المصارف والتأمین.  ،ولجنة االتصاالت ،ولجنة الممارسات التجاریة ،ولجنة الجمارك ،والمواصالت

والترابط  التواصل تقطیعو ،غالق المعابر من قبل االحتاللإ :وحددت اللجنة معوقات النقل والتجارة التالیة
ان المھام االستبی وحددنقص في االمكانیات المادیة. الو ،انشاء جدار الفصل العنصريو ،بین المدن الفلسطینیة
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قل مع متطلبات الن للمواءمةالمنوطة باللجنة وتضم: رسم ومتابعة وتطویر السیاسات االقتصادیة والتجاریة 
طلب ذلك تیوتشجیع وترسیخ شروط االقتصاد الحر وما  ،ام والخاصوتعزیز الشراكة بین القطاع الع والتجارة. 

والقوانین التنظیمیة والتشریعیة والقانونیة والمؤسسیة، وتحسین البیئة االستثماریة وفتح األطر من تطویر ومتابعة 
سھیل شطة تالقیام بكافة مھام وأنوة، آفاق االستثمار للقطاع الخاص والمحلي واالجنبي في مجال النقل والتجار

ستطع تاللجنة لم إلى أنّ  أیضاً االستبیان وأشار سكوا. النقل والتجارة واألنشطة االنمائیة المقترحة من قبل اإل
  . السائدةبسبب الظروف األمنیة والسیاسیة  ،أي من مھامھا ةمارسم

  دولة قطر  

  ھذا الشأن.ب اً تقریر قطرلم ترسل دولة 

  دولة الكویت  

  ھذا الشأن.ب اً تقریر الكویتلم ترسل دولة 

  الجمھوریة اللبنانیة  

  ھذا الشأن.ب اً تقریرلم ترسل الجمھوریة اللبنانیة 

  لیبیا  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل لیبیا 

  جمھوریة مصر العربیة  

ة السابقة إن اللجنة الوطنی التقاریر وقد ورد في  .بھذا الشأن لم ترسل جمھوریة مصر العربیة تقریراً 
 2004تشرین الثاني/نوفمبر  10في مصر بقرار من مجلس الوزراء بتاریخ  قد شُكّلتلتسھیل النقل والتجارة 

خطة عمل لتفعیل مھامھا  توضعو 2013تشكیل اللجنة في عام  وأعیدبرئاسة وزیر النقل وتضم أمانة تنفیذیة. 
  سكوا. بمساعدة فنیة من األمانة التنفیذیة لإل

  لمملكة المغربیةا  

  بھذا الشأن. اً تقریرالمملكة المغربیة لم ترسل 

  المملكة العربیة السعودیة  

أبرز التطورات واإلنجازات  2016حزیران/یونیو  4في المرسل وزارة النقل السعودیة تقریر ن تضمّ 
 ھ2/5/1427 المؤرخ) 109رقم (قرار مجلس الوزراء وھي  ،یل النقل والتجارةھاللجنة الوطنیة لتسالمتعلقة ب

وحتى تاریخ   .وتفعیلھاإنشاء اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة القاضي بأن تتولى الھیئة العامة لالستثمار 
 الخاص بشؤون النقلإلسكوا امستشار إعداد التقریر لم یكن القرار قد صدر بعد. وأشار التقریر إلى زیارة 
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الدعم الفني للھیئة  قدیمتل ،2011دیسمبر األول/ كانون 15-10لالستثمار خالل الفترة ئة العامة للھیواللوجستیات 
  اللجنة الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة. نشاء المطلوب اتخاذھا إلخطوات الحول 

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرالحمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة لم ترسل 

  الیمنیة الجمھوریة  

  ھذا الشأن.ب اً تقریرلم ترسل الجمھوریة اللبنانیة 

  على الطرق المرور سالمة  -خامساً 

أحد أھم مكونات نظام باعتباره  ،اھتماماً كبیراً موضوع السالمة المروریة  2005منذ عام اإلسكوا تولي  
فادحة البشریّة لابسبب الخسائر وفي ضوء االھتمام العالمي والدولي بھ، ال سیما ، بین الدول العربیةالنقل المتكامل 

 ،ن خالل دوراتھا السنویةم ،واللوجستیات لجنة النقلتثابر و الناجمة سنویاً عن حوادث المرور على الطرق. 
  تكثیف جھودھا من أجل تحسین السالمة إلى األعضاء  دولال تدعو فیھاعلى إصدار توصیات خاصة 

  .لطرقعلى ا

عدة ) 2015تشرین الثاني/نوفمبر  24-23القاھرة، (عشرة السادسة أصدرت لجنة النقل في دورتھا و 
دعوة الدول األعضاء إلى ملء االستبیان الخاص بمسح من أھمھا  ،توصیات خاصة بسالمة المرور على الطرق

. والھدف 2016كانون الثاني/ینایر  30أوضاع السالمة المروریة، وإرسالھ إلى األمانة التنفیذیة في مدة أقصاھا 
تجمیع بیانات الدول وإصدارھا في تقریر موحد حول متابعة  من ألمانة التنفیذیةا من ھذا االستبیان ھو تمكین

في دورتھا  ،لجنة النقل وكانت. 2020-2011  الخطة الشاملة لتنفیذ عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المروریة
م وطنیة ظت على اعتماد الدلیل اإلرشادي المقترح من األمانة التنفیذیة إلنشاء/تفعیل نُ قد وافق ،السادسة عشرة

بما یشمل تكلیف ھیئات قیادیة حكومیة متخصصة بإدارة السالمة المروریة على  ،إلدارة السالمة المروریة
وا لحین یة على موقع اإلسكومن الممكن االطالع على نسخة الدلیل اإللكترون .المستوى الوطني في البلدان العربیة

 .)4(إصداره بنسختھ الورقیة

  األعضاء: دوللما یلي ملخص عما جاء في التقاریر الواردة من ا فيو 

  المملكة االردنیة الھاشمیة  

  استبیان أوضاع السالمة المروریة.ردن وزارة النقل في األیشمل التقریر المرسل من لم 

   

                                                
)4(  https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guidlines_for_the_establishment_of_national_sys 

                                                          .                                                                                                                tems_on_road_safety_arabic.pdf 
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  اإلمارات العربیة المتحدة  

  .بھذا الشأن اً تقریر العربیة المتحدة اإلماراتلم ترسل 

  مملكة البحرین  

آب/أغسطس  24بتاریخ في مملكة البحرین األشغال عبر وزارة الخارجیة زارة والذي أرسلتھ تقریر القدم 
وحدد . )TRL(عرضاً حول تطویر استراتیجیة السالمة على الطرق المعدة من قبل مركز أبحاث النقل  2016

في االستراتیجیة ومھامھم وھم: وزارة األشغال (إدارة تخطیط وتصمیم  الجھات المشاركة األساسیةالعرض 
لیة ووزارة الداخ ،ئ)ووزارة الصحة (خدمات العنایة الطبیة لإلسعاف والطوار ،ووزارة التربیة والتعلیم ،الطرق)

قسم امتحان السیاقة -دارة العامة للمرور(خدمات الحریق والدفاع المدني، والمدرسة العامة لتعلیم السیاقة واإل
ومركز دراسات الطرق  ،والمجالس البلدیة ،ووزارة المالیة ،ووزارة المواصالت ،وقسم فحص المركبات)

وشركات تأمین رئیسیة. وشرح العرض مراحل تطویر االستراتیجیة بدءاً بجمع  ،والمرور بجامعة البحرین
لمرور العرض مقترح تشكیل مجلس ا وتناولتنفیذھا. واالستراتیجیة  ثم ،ثم تحلیلھا وفحص الخیارات ،الحقائق

أو المجلس الوطني لسالمة الطرق ومھامھ، ومقترح تشكیل اللجنة الفنیة لتنفیذ الخطة الوطنیة للسالمة المروریة.  
  ملیون دینار) ومقارنتھا بتكلفة  100واختتم العرض بتقدیر الفوائد االقتصادیة لخفض حوادث المرور (

لضمان  العوامل األساسیة وتطرّق إلىملیون دینار)  13.9تنفیذ التحسینات في مختلف القطاعات ذات العالقة (
  تنفیذ االستراتیجیة.

ص تشكیل مجلس أعلى متخصأوضح استبیان مسح أوضاع السالمة المروریة الذي أیضاً تقریر ال وتضمّن
ویضم المجلس لجنة فنیة برئاسة مدیر اإلدارة العامة للمرور والوكیل  .برئاسة وزیر الداخلیةبالسالمة الطرقیة 

ویعرض االستبیان بشكل مفصل مھام مجموعة السالمة المروریة وھي   المساعد للطرق بوزارة األشغال.
  المؤسسة الحكومیة القیادیة المتخصصة بالسالمة المروریة.  

  الجمھوریة التونسیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل الجمھوریة التونسیة 

  الجمھوریة العربیة السوریة  

  .بھذا الشأن اً تقریر السوریة العربیة الجمھوریةلم ترسل 

  جمھوریة السودان  

  .بھذا الشأن اً تقریر جمھوریة السودانلم ترسل 

  جمھوریة العراق  

نیسان/أبریل  27في العراق الذي أرسلھ تقریر الب المرفق استبیان مسح وضع السالمة الطرقیةجاء في 
م (أو من یخولھ) وذلك بموجب القسبأنھ تم تشكیل المجلس األعلى للسالمة المروریة برئاسة وزیر الداخلیة  2016

لوزیر الداخلیة (أو من یخولھ) صالحیة تشكیل لجان  یعطيالذي  2004لسنة  86) من قانون المرور رقم 33(
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 2020-2011تشرف وتطور السالمة المروریة. وبناءً على ذلك وعمالَ بخطة عقد األمم المتحدة للسالمة الطرقیة 
) لجنة إدارة شؤون السالمة على ب) لجنة إدارة وتحسین شبكات الطرق، و(أخمس لجان متخصصة ھي: ( شُكّلت

ابة لجنة االستج )ھ، و(ن سالمة المركبات) لجنة تحسید) لجنة االرتقاء بسلوك مستخدمي الطرق، و(جالطرق، و(
إلى خطط  وقُسّمت) 2020-2011عشر سنوات (مدتھا خطط وبرامج عمل لتلك اللجان  توضعوبعد التصادم. 

ویتم متابعة ما تم تنفیذه من تلك البرامج والخطط خالل اجتماعات المجلس  .قصیرة األمد ومتوسطة وبعیدة األمد
  األعلى للسالمة المروریة.

  مانسلطنة عُ   

  .بھذا الشأن اً تقریرمان لم ترسل سلطنة عُ 

  فلسطیندولة   

. وتجدر موضوع السالمة المروریة 2016أیار/مایو  15في فلسطین دولة الذي أرسلتھ تقریر التناول لم ی
لس األعلى للمرور المجتشكیل بتقاریر سابقة في أبلغت األمانة التنفیذیة لإلسكوا كانت قد أن فلسطین اإلشارة إلى 

  . تأمین السالمة المروریة للمواطنمھمتھ الرئیسیة و

  دولة قطر  

  .بھذا الشأن اً تقریر لم ترسل دولة قطر

  دولة الكویت  

  .بھذا الشأن اً تقریر لم ترسل دولة الكویت

  الجمھوریة اللبنانیة  

انت كأن األمانة التنفیذیة وتجدر اإلشارة إلى  . حول ھذا الموضوع اً تقریرلم ترسل الجمھوریة اللبنانیة 
  .2015المروریة في عام مة تشكیل المجلس الوطني للسالاً بقرار مجلس الوزراء اللبناني بلغت سابقأُ قد 

  لیبیا  

  بھذا الشأن. اً تقریرلم ترسل لیبیا 

  جمھوریة مصر العربیة  

والجدیر بالذكر أن مصر قدمت خالل حول ھذا الموضوع.  اً تقریرلم ترسل جمھوریة مصر العربیة 
خطة الھیئة العامة للطرق والكباري التي تھدف إلى اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة النقل عرضاً حول 

الضبط المروري والتعلیم والتوعیة والتحسینات الھندسیة وزمن  على . تركز الخطةتحسین السالمة المروریة
  ة. إلى االستراتیجیة المعتمدة بموجب ھذه الخطالعرض لتقییم المستمر. وتطرّق االستجابة والمشاركة المجتمعیة وا
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  المملكة المغربیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرالمملكة المغربیة لم ترسل 

  المملكة العربیة السعودیة  

اللجنة الوطنیة إلى تشكیل  2016حزیران/یونیو  4في المملكة العربیة السعودیة الذي أعدتھ تقریر أشار ال
ي وتشترك ف ،مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة على اللجنةتشرف و  .ھ16/8/1405في المرور لسالمة 

لى عاللجنة  وتعمل . اخلیة ووزارة النقل ووزارة الصحةمن بینھا وزارة الد ،جھة مختلفة ةعضویتھا خمس عشر
ي فوتستعین  .من مستجدات في مجال سالمة المرورلكل ما یطرأ واقتراح الحلول  األھداف المناطة بھاتحقیق 
ة م الجوانب البحثیبھدف دع ،بعدد من المختصین والباحثین والمھتمین من ذوي الخبرة بمشاكل المرورعملھا 
عدد التقریر األنشطة التي شاركت فیھا اللجنة مع اإلسكوا في مجال السالمة المروریة. وأشار إلى و . ھاألعمال

  للسالمة المروریة.  ھ بالموافقة على الخطة الوطنیة3/11/1434) بتاریخ 350رار مجلس الوزراء رقم (ق

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  

  بھذا الشأن. اً تقریرالجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة لم ترسل 

  الجمھوریة الیمنیة  

  .بھذا الشأن اً تقریرالجمھوریة الیمنیة ترسل لم 

-----  


