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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
  
  
  
 

 رـتقري
  

  قل في منطقة اإلسكوااجتماع الخبراء بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع الن
  2008نوفمبر / تشرين الثاني13-12دمشق، 

  

  زـموج
  

خبراء بشأن مواءمة الھياكل الاجتماع ) اإلسكوا(عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
 تشرين 13-12 ، في الفترةدمشق في المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

ونظمت اإلسكوا ھذا االجتماع بالتعاون مع وزارة النقل في الجمھورية العربية  . 2008نوفمبر /الثاني
  .السورية، وتحت رعاية معالي وزير النقل السوري

  
الوضع الراھن لمنظومة النقل في المنطقة العربية، واالستراتيجية عن ويتضمن ھذا التقرير نبذة   

 ويشير إلى أھم مواضيع  .وسائط في المنطقة العربيةالمقترحة لتطوير نظام النقل المتكامل ومتعدد ال
البحث والمناقشة التي تناولھا االجتماع، وأھمھا الھياكل المؤسسية والتشريعات والقوانين المطبقة في 

اإلسكوا، والمقترحات الرامية إلى مواءمتھا في بلدان المنطقة، وبعض الممارسات الحسنة بلدان بعض 
  .على مستوى العالم

  
مة الھياكل المؤسسية وتشريعات قطاع النقل ءموا تھدف إلى ص االجتماع إلى اعتماد عدة توصياتوخل
 واعتمد المجتمعون  .استكمال تنفيذ نظام النقل المتكامل في المشرق العربيو ،منطقة االسكوابلدان في 

  .2008نوفمبر /تشرين الثاني 13ھذا التقرير في الجلسة الختامية في 
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  ةـمقدم
  
، )اإلسكوا(صادية واالجتماعية لغربي آسيا في إطار خطة عمل األمم المتحدة، نظمت اللجنة االقت  -1

بالتعاون مع وزارة النقل في الجمھورية العربية السورية وتحت رعاية معالي وزير النقل السوري، اجتماع 
الخبراء بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، في فندق المريديان، 

  .2008نوفمبر / تشرين الثاني13- 12في دمشق، في الفترة 
  
وتناول االجتماع الوضع الراھن لمنظومة النقل في المنطقة العربية، واالستراتيجية المقترحة لتطوير   -2

نظام النقل المتكامل ومتعدد الوسائط في المنطقة العربية، والھياكل المؤسسية والتشريعات والقوانين المطبقة 
ترحات الرامية إلى مواءمتھا في بلدان المنطقة، وبعض الممارسات الحسنة اإلسكوا، والمقبلدان في بعض 

  . على مستوى العالم
  
األعضاء والمنظمات واالتحادات العربية والخبراء مالحظاتھم واقتراحاتھم على البلدان وأبدى ممثلو   -3

شاركتھم، وتمت كافة المواضيع بحضور فريق النقل ومستشاري اإلسكوا المختصين في ھذا الموضوع وم
وخلص االجتماع إلى اعتماد عدة توصيات، أھمھا تبني عدد من  . اإلجابة على جميع االستفسارات

المقترحات الھادفة إلى مواءمة الھياكل المؤسسية وتشريعات قطاع النقل في بلدان منطقة االسكوا، وتوصيات 
  .يأخرى حول استكمال تنفيذ نظام النقل المتكامل في المشرق العرب

  
  التوصيات  -أوالً

  
  التوصيات المتصلة بمواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات   -ألف

  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  
أخذ العلم بالدراسات الجارية واإلجراءات التنفيذية المتخذة واإلصالحات التشريعية والتنظيمية   -4

وأوصى  .  في قطاع النقل في عدد من بلدان اإلسكواالمعتمدة في مجال تطوير الھياكل المؤسسية والتشريعات
المجتمعون كذلك بضرورة االستفادة من الخبرات الوطنية في البلدان األعضاء ومن الممارسات الدولية 

 .مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقلالناجحة في 
 
 األمانة التنفيذية لإلسكوا دور المنسق تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البلدان األعضاء وتؤدي  -5

وتھدف ھذه المجموعة إلى إسداء النصح للبلدان األعضاء بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية  . العام لھا
 وتعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا على إعداد مقترح حول  .والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

قدم ھذا المقترح إلى لجنة النقل ي ومھامھا والفترة الزمنية لعملھا، وتشكيل مجموعة العمل ونطاق عملھا
 .للموافقة عليه

  
وستركز  . تحديد الطرق والسكك الحديدية كأولويات مجموعة العمل في قطاع النقل في مرحلة أولى              -6

 .  المجموعة كذلك على التشريعات المعنية بالتنسيق بين الجھات المؤسسية في البلد
  
، أوصى المجتمعون بأن واءمة الھياكل المؤسسية في قطاع النقل في منطقة اإلسكوايما يتعلق بموف  -7

  :تضطلع مجموعة العمل واألمانة التنفيذية لإلسكوا بالمھام المقترحة التالية
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: مھام مجموعة العمل  )أ(  

سبل التنسيق تحديد الجھات واألجھزة المعنية بالنقل من داخل القطاع وخارجه وتحديد   )1(    
فيما بينھا؛

استنباط التجارب الناجحة ومشاكل التنفيذ، بالتعاون مع اإلسكوا؛  )2(    
  

إعداد مصفوفة المسؤوليات المستقبلية في كل بلد، بما يتماشى مع اإلطار العام لتطوير   )3(    
  سسية والتشريعات في كل البلدان؛قطاع النقل ومواءمة الھياكل المؤ

إلى توافق عام حول مجموعة من المقترحات الھادفة إلى تطوير الھياكل التوصل   )4(    
ذات الصلة، وتحديد سبل القطاعات المؤسسية التنظيمية داخل قطاع النقل وخارجه في 

  التنسيق فيما بينھا؛

: مھام األمانة التنفيذية لإلسكوا  )ب(  

صول على المعلومات الالزمة إعداد استبيان يوزع على البلدان األعضاء، وذلك للح  )1(    
خذة إلصالح قطاع النقل وتطويره، ؤسسية وأدوارھا، واإلجراءات المتحول الھياكل الم

والجھات المعنية من خارج قطاع النقل في كّل من البلدان األعضاء؛

إعداد دراسة تتضمن تحليال للھياكل المؤسسية وتتناول توزيع المسؤوليات في قطاعات   )2(    
تحدد الفجوات واالزدواجية في كل بلد؛النقل و

مناقشة نتائج الدراسة مع البلدان األعضاء ووضع التوصيات الالزمة للتطوير؛  )3(    

عقد اجتماع خبراء إلجراء مناقشة متعددة اإلطراف لمصفوفة المسؤوليات المستقبلية   )4(    
والھياكل المؤسسية التنظيمية في كل بلد والتشاور بشأنھا؛

مساعدة مجموعة العمل على تطوير خطة عمل لمواءمة الھياكل المؤسسية وتشريعات   )5(    
  . النقل في البلدان األعضاء

  
 :، أوصى المجتمعون بما يليوفيما يتعلق بمواءمة التشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا  -8
  

:مجموعة العملمھام   )أ(
  

 المقترحات الھادفة إلى تطوير التشريعات في قطاع        لتوصل إلى توافق عام حول مجموعة من      ا    
النقل في البلدان األعضاء، وفي القطاعات ذات الصلة إذا أمكن، حسب احتياجات كل بلد؛
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:مھام األمانة التنفيذية لإلسكوا  )ب(  

  
 ركيز على اإلجراءات اإلدارية مثلاعداد استبيان لتحليل التشريعات القائمة، مع الت  )1(    

ات الترخيص ألعمال النقل وغيرھا، وصالتھا بالھياكل المؤسسية؛إجراء
  

إجراء حوار مع كل بلد عن الجوانب الالزم تطويرھا في التشريعات لتصبح الھياكل   )2(    
.المؤسسية قابلة للتنفيذ

   
    التوصيات المتصلة بمكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي-باء

  
  ية في المشرق العربياتفاق الطرق الدول  -1

  
الطلب من البلدان األعضاء التي لم تنضم إلى االتفاق بعد اإلسراع في عملية االنضمام   )أ(  

 ؛)السودان وعمان(
  

 تشرين 13(الطلب من البلدان األعضاء التي وقّعت على االتفاق ولم تصادق عليه حتى تاريخه   )ب(  
 ؛المعتمدةه وثم البدء بتنفيذ خطة العمل اإلسراع في التصديق علي) 2008نوفمبر /الثاني

  
 .خطة العمل المعتمدة  وفقهمتابعة تنفيذالطلب من البلدان األطراف في االتفاق   )ج(  

 
  حديدية الدولية في المشرق العربياتفاق السكك ال  -2

  
عمان  (الطلب من البلدان األعضاء التي لم تنضم إلى االتفاق بعد اإلسراع في عملية االنضمام  )أ(  
 ؛)وقطر

  
 تشرين 13(الطلب من البلدان األعضاء التي وقّعت على االتفاق ولم تصادق عليه حتى تاريخه   )ب(  
 ؛المعتمدةاإلسراع في التصديق وثم البدء بتنفيذ خطة العمل ) 2008نوفمبر /الثاني

  
 .مدةخطة العمل المعت وفقالطلب من البلدان األطراف في االتفاق البدء بتنفيذه   )ج(  

  
  مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  -3

  
 الطلب من البلدان األعضاء التي لم تنضم إلى المذكرة بعد اإلسراع في عملية االنضمام؛  )أ(  

  
الطلب من البلدان األعضاء التي وقّعت على المذكرة ولم تصادق عليھا حتى تاريخه اإلسراع   )ب(  
 .تصديق عليھافي ال

  
  التجارةاللجان الوطنية لتسھيل النقل و  -4
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األعضاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تنفيذ متطلبات تسھيل النقل البلدان الطلب من   )أ(  
 والتجارة؛ 

األعضاء التي لم تنشئ لجاناً وطنية حتى اآلن االسترشاد بدليل إنشاء اللجان البلدان الطلب من   )ب(  
، واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه 2003لتسھيل النقل والتجارة والذي أعدته اإلسكوا في عام الوطنية 

 اإلسكوا إلنشاء ھذه اللجان؛
  

األعضاء التي أنشأت لجاناً وطنية إلى المسارعة في تفعيلھا عن طريق البلدان الطلب من   )ج(  
ة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا في إعداد خطط وضع خطط عمل تنفيذية لكل منھا واعتمادھا، واالستفاد

 العمل، وتفعيل اللجان؛
  

الطلب من اإلسكوا االستمرار في تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء في كل ما يخص إنشاء   )د(  
 . اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة أو تفعيلھا، وذلك حسب الموارد المتاحة وبناء على طلب البلدان

  
  سالمة المرور على الطرق  -5

  
األعضاء في اإلسكوا إلى التعاون في إطار مشروع األمم المتحدة للتنمية حول تحسين البلدان دعوة   

 .سالمة المرور
  

  مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية  -6
 

غربي آسيا على جھودھا وتعاونھا توجيه الشكر للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ل  )أ(  
 مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلنجاز االتفاقية الموحدة؛

  
األعضاء إلى وضع خطط وبرامج عملية لتطوير البلدان دعوة األجھزة المختصة في حكومات   )ب(  

  . يز التنفيذمنظومة النقل متعدد الوسائط في كل منھا، تمھيداً لتفعيل االتفاقية فور دخولھا ح
 

  يع البحث والمناقشة ضامو  -ثانياً
  
الوضع الراھن لمنظومة النقل في المنطقة العربية، واالستراتيجية عن قُدمت خالل االجتماع نبذة   -9

كما استُعرضت الھياكل  . المقترحة لتطوير نظام النقل المتكامل ومتعدد الوسائط في المنطقة العربية
اإلسكوا، وبعض الممارسات الحسنة على مستوى بلدان لقوانين المطبقة في بعض المؤسسية والتشريعات وا

األعضاء البلدان وأبدى ممثلو  . العالم، وقُدمت بعض المقترحات من أجل مواءمتھا في بلدان المنطقة
ل والمنظمات واالتحادات العربية والخبراء مالحظاتھم واقتراحاتھم على كافة المواضيع بحضور فريق النق

  . ومستشاري اإلسكوا المختصين في ھذا الموضوع ومشاركتھم
  

  واقع منظومة النقل في المنطقة العربية وسبل تطويرھا واستراتيجية تطوير   -ألف
  نظام النقل المتكامل ومتعدد الوسائط في المنطقة العربية

  
 النقل لعربية، وخصوصاًقدم ممثل اإلسكوا عرضاً عن الوضع الراھن لمنظومة النقل في المنطقة ا  - 10

البري على الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والنقل متعدد الوسائط، وكذلك واقع النقل 
 وعرض  .والتجارة واإلجراءات واللوجستيات في المنطقة العربية، واالتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة
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 رئيسياً وتھدف إلى تطوير نظام ة تتكون من اثني عشر بنداً الستراتيجية شاملممثل اإلسكوا كذلك مقترحاً
  .دد الوسائط في المنطقة العربيةالنقل المتكامل ومتع

  
 )إتسام(متابعة تنفيذ بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي   -باء

  
كامل في المشرق وجرى كذلك استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن بعض مكونات نظام النقل المت  - 11

واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق ، وھي اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، )إتسام(العربي 
العربي، ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، واللجان الوطنية لتسھيل 

في بلدانھم باستعراض ومناقشة ما تم تنفيذه م ممثلو البلدان وقا . النقل والتجارة، وسالمة المرور على الطرق
، وھي اتفاق الطرق الدولية في المشرق )إتسام(بشأن بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي 

العربي واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي واللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة وسالمة 
 .ور على الطرقالمر

  
 واقع وقضايا الھياكل المؤسسية لقطاع النقل في دول منطقة اإلسكوا  -جيم

  
م ممثل مملكة البحرين ملخصا عن ورقة عمل حول واقع الھياكل المؤسسية لقطاع النقل وقد  - 12

وزارة ) أ: (وعدد الجھات الست الرئيسية المسؤولة عن قطاع النقل، وھي . وقضاياھا في البحرين
ووزارة األشغال، وتُعنى بالتخطيط للبنية ) ب(لمواصالت، وتُعنى بتنظيم قطاع النقل البري والبحري؛ ا

ووزارة التجارة والصناعة، وتُعنى بالمواصفات ) ج(التحتية من طرق وجسور وتصميمھا وإنشائھا؛ 
وتنفيذ القانون والتوعية ووزارة الداخلية، اإلدارة العامة للمرور، وتُعنى بقانون المرور ) د(والتراخيص؛ 

واإلدارة ) و(ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وتُعنى بوضع الخطط العامة للمملكة؛ ) •(بشأن المرور؛ 
وأضاف ممثّل البحرين أن القطاع الخاص قد منح امتياز إدارة . العامة للموانئ، وتُعنى بتنظيم النقل البحري

 .الموانئ وتشغيلھا
  

 عن الھياكل المؤسسية الالزمة إلعادة تعريف دور الدولة في قطاع إلسكوا عرضاًم مستشار اوقد  - 13
 وأشار إلى االتجاه المتمثل في قيام الدولة بدور الجھة المسؤولة عن وضع السياسات والتنظيم وفي  .النقل

رسات وذكر العرض عددا من المما . تكامل دورھا مع دور القطاع الخاص الذي يؤدي دور مقدم الخدمات
الحسنة في العالم وحدد األنماط المؤسسية السائدة وكذلك المبادئ األساسية التي يجب تطبيقھا ومراعاتھا عند 

  .إعادة الھيكلة
  

 . وقدم وفد المملكة العربية السعودية عرضاً عن الھياكل المؤسسية وتشريعات قطاع النقل في المملكة  - 14
ل في المملكة، وتشمل إلى جانب وزارة النقل عدداً من األجھزة وأشار العرض إلى األجھزة المعنية بالنق

والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، 
واستعرض الوفد كذلك الھيكل التنظيمي لوزارة النقل ووكاالتھا الرئيسية،  . ووزارة الحج، وغيرھا

كما  . عات المنظمة لقطاع النقل بشقيه البري والبحري، واللوائح التنفيذية المنبثقة من ھذه التشريعاتوالتشري
قدم العرض لمحة عن بعض اتفاقيات النقل البري الموقعة بين المملكة وعدد من البلدان، سواء على المستوى 

البحري والتي وقعتھا المملكة أو انضمت اإلقليمي أو الثنائي، وبعض االتفاقيات والمعاھدات المعنية بالنقل 
 واختتم العرض بلمحة عن أھم الدراسات التي أنجزتھا  .إليھا، وذلك على المستويين اإلقليمي والدولي

 .الوزارة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والھياكل المؤسسية للنقل
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مل الذي تشھده القطاعات وقدم ممثل جمھورية مصر العربية عرضاَ عن التطوير المؤسسي الشا  - 15
ھدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية للنقل، ي، والذي التابعة لوزارة النقل حالياً

 . وفي تنظيم القطاع واإلشراف عليه ومتابعتهالالزمة، وإلى تعزيز دور وزارة النقل في وضع السياسات 
زارة النقل لتكون مسؤولة عن تنظيم األنشطة الجارية وضبط  إنشاء كيانات مؤسسية في وويجري حالياً

ويجري كذلك اإلعداد لتنفيذ مشاريع التوأمة مع بعض البلدان  . المنافسة بين مختلف مشغّلي القطاع
 . األوروبية، بھدف التقريب المؤسسي والتشريعي ونقل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسالمة واألمان

اد مشروع قانون موحد للنقل الداخلي في مصر يكون بمثابة إطار تشريعي يحدد ق العرض إلى إعدوتطر
ويفترض أن تكون وزارة النقل المرجع في جميع شؤون النقل  . اختصاصات كافة االطراف المعنية بالنقل

وع وقد تمت الصياغة القانونية لمشر . الداخلي، وھي التخطيط والتنظيم واإلشراف والرقابة على التشغيل
إنشاء المجلس القومي للنقل، والذي يھدف إلى التنسيق بين المشاريع التي تقوم بھا مختلف الوزارات 

 المشاريع ذات الصبغة القومية، بما يكفل التكامل في والجھات، وتحقيق التكامل فيما بينھا، وخصوصاً
 . المشاريع على المستوى القوميالتخطيط لھذه

  
ل في المملكة األردنية الھاشمية ورقة موجزة عن التشريعات والھياكل وقدم ممثلو وزارة النق  - 16

وتضمنت ھذه الورقة التشريعات التي ترعى قطاع النقل األردني بكافة  . التنظيمية في قطاع النقل في المملكة
 .2008أنماطه، وھياكله المؤسسية، وأھم التشريعات ذات الصلة والتي تم تحديثھا في عام 

  
ض ممثل فلسطين أوضاع قطاع النقل في األراضي الفلسطينية، ووصفه بأنه مدمر بالكامل واستعر  - 17

بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي ساھمت في قطع التواصل فيما بين مدن الضفة وتدمير قطاع الحافالت 
رة النقل وأشار العرض إلى ما تقوم به وزا . نيبالكامل، األمر الذي يؤثّر سلباً على حركة الفلسطيني

وأشار العرض إلى  . والمواصالت الفلسطينية، مثل منح التراخيص للسيارات، ومنھا سيارات النقل العمومي
 .  على المجلس التشريعي للتصديق عليهأعدته الوزارة، وھو معروض حالياً والذي 2000 لعام 5القانون رقم 

بلة، وتتضمن عدة خطوات، أھمھا تحديث وشرح ممثل فلسطين بالتفصيل خطة عمل الوزارة للمرحلة المق
تھا، وتحديث قطاع النقل، وتحسين خدمات المناطق المھمشة والريفية، وتخفيض تبرامج الترخيص وأتم

سالمة معدالت التلوث البيئي، وتطوير األنظمة والتشريعات والجھاز اإلداري، وتطوير شبكة الطرق و
فاقيات المعابر الحدودية ونقل البضائع من فلسطين إلى البلدان  وتحسينھما، وتفعيل دور الوزارة في اتالمرور
 .المجاورة

  
وشاركت سلطنة عمان بورقة عمل أوضحت فيھا واقع الھياكل المؤسسية في قطاعي النقل البري   - 18

، خصوصا فيما )إتسام(والبحري والتشريعات المعنية بھما، وما تم تنفيذه من توصيات لجنة النقل لتطوير 
وطنية لتسھيل النقل ق باتفاق الطرق الدولية واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي واللجان اليتعل

 .والتجارة
  

  واءمة الھياكل المؤسسية في قطاع النقل في دول منطقة اإلسكوا  م-دال
  

لى العزم على  لألنماط الھيكلية السائدة في دول اإلسكوا، وأشار إوعرض مستشار اإلسكوا تحليالً  - 19
 إلى اھمية مواءمة تلك الھياكل فيما اًتطوير قطاع النقل بصفة عامة وھياكله المؤسسية بصفة خاصة، مشير

واقترح المستشار في عرضه برنامج عمل لتحقيق ھذه المواءمة كي تشترك فيھا البلدان  . بين بلدان المنطقة
 . وتؤدي اإلسكوا دور المنسق العام لھا
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حول ضرورة مراجعة الھيكل التشريعي لقطاع النقل في بلدان اإلسكوا  اًشار اإلسكوا عرضوقدم مست  - 20
وتشمل ھذه المراجعة اإلجراءات اإلدارية التي يجب أن تتخذھا  . ليتوافق مع االحتياجات المستقبلية للمنطقة

عة القرار اإلداري بشفافية البلدان وتطبقھا بشفافية، مما يستلزم وضع معايير تتبعھا المحاكم اإلدارية لمراج
 ونصح المستشار بضرورة أن يتمثّل دور الجھات المسؤولة عن النقل في تنظيم القطاع وليس تشغيله  .عالية
فبلدان اإلسكوا بمعظمھا تفتقر إلى . وتطرق المستشار إلى ضرورة تنظيم قطاع السكك الحديدية . فحسب

ك تحديث قوانين الطرق لتتوافق مع احتياجات التجارة عبر  وينبغي كذل .القوانين التي ترعى ھذا القطاع
 وتحتاج قوانين قطاع النقل البحري كذلك إلى المراجعة والتحديث بھدف مواكبة التطورات الحاصلة  .الحدود

 وستساھم ھذه المراجعات وخطوات  .في مجال القوانين التجارية البحرية وتسجيل السفن والسالمة البحرية
 . تعزيز التجارة البينية في منطقة اإلسكواالتحديث في 

 
وقدم ممثل الجمھورية اليمنية ورقة عمل حول مواءمة الھياكل والتشريعات في قطاع النقل في منطقة   - 21

 .اإلسكوا
  

  الممارسات الحسنة في العالم: تشريعات النقل  -ھاء
  

ثير الممارسات أق بتضه المتعلت المعنية بالنقل في عروركز مستشار اإلسكوا على كفاءة الجھا  - 22
وشدد على أن المسؤولية عن قطاع النقل بمجمله تتوزع بين السلطات  . الحسنة اإليجابية في تشريعات النقل
خرى المسؤولة عن البنى التحتية ت النقل، باإلضافة إلى الجھات األالمسؤولة عن كل قطاع من قطاعا

كما تطرق العرض إلى موضوع قبول  . ار البيئية مثالُوالتخطيط االقتصادي والتخطيط المكاني واآلث
وفيما يتعلق بقطاع  . التراخيص عبر الحدود والوسائل األخرى المعتمدة لتسھيل التجارة اإلقليمية والدولية

وفي  . السكك الحديدية، جرى عرض لمختلف المفاھيم والرؤى حول البنية التحتية للسكك الحديدية وتشغيلھا
قطاع وآثارھا على لبحري، جرت مناقشة االختالفات بين القانون العام والقانون المدني لھذا المجال النقل ا
 .التشريعات

  
  ما تم إنجازه بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية  -واو

  
ما تم إنجازه  حولم ممثل اإلسكوا، بحضور ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربية، عرضاً وقد  - 23

 ولخص نتائج االجتماعات المكثفة التي عقدت  .بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية
وفريق إعداد اتفاقية النقل متعدد بين ممثلي األمانة التنفيذية لإلسكوا واألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

لى إعداد صيغة موحدة التفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية ت إ والتي أدالوسائط بين الدول العربية
وقد وافق عليھا مجلس وزراء النقل العرب في دورته الحادية والعشرين  . 2008أكتوبر / تشرين األول9في 

 . 2008أكتوبر / تشرين األول29والتي عقدت في القاھرة في 
  

لدول العربية مداخلة أوضحت فيھا مزايا االتفاقية والخطوات وقدمت ممثلة األمانة العامة لجامعة ا  - 24
 . التالية التي ستتخذ في إطار جامعة الدول العربية إلعدادھا كي توقعھا البلدان العربية وتصدق عليھا

  
وذكّر ممثل اإلسكوا ممثلي البلدان بضرورة تزويد اإلسكوا بالتقارير المطلوبة حول متابعة توصيات   - 25

، وذلك تحضيراً للدورة 2008لتاسعة للجنة النقل وأھم تطورات النقل في البلدان األعضاء خالل عام الدورة ا
 . 2009العاشرة للجنة النقل والمزمع عقدھا في الربع األول من عام 
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م المنظمات العربية اإلقليمية، وقدجميع الدول األعضاء واالتحادات ونقاش مطول شاركت فيه ودار   - 26

 . تمعون مالحظاتھم، وأجاب مستشار اإلسكوا وممثلو األمانة التنفيذية عن كل االستفسارات المطروحةفيه المج
 

شارك فيه معالي وزير النقل في الجمھورية العربية حول التوصيات الختامية، نقاش مطول وجرى   - 27
وتم االتفاق على صياغة  . األعضاء واالتحادات والمنظمات العربية اإلقليميةالبلدان السورية وممثلو جميع 

 ).24- 4(لفقرات التوصيات بالشكل المفصل في ا
 

  تنظيم االجتماع  -ثالثاً
  

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  

اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الھياكل ) اإلسكوا(عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   - 28
 13- 12دمشق، في الفترة  في فندق المريديان، في ل في منطقة اإلسكواالمؤسسية والتشريعات في قطاع النق

  . 2008نوفمبر /تشرين الثاني
  

  االفتتاح  -باء
  

في بداية الجلسة، ألقى السيد نبيل صفوت، ممثل اإلسكوا والقائم بأعمال شعبة التنمية االقتصادية   - 29
 األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي والعولمة ورئيس فريق النقل، كلمة افتتاحية نيابة عن وكيل

ورحب السيد صفوت في كلمته بجميع المشاركين في االجتماع، ونقل لھم   .، السيد بدر عمر الدفعلإلسكوا
 كما شكر معالي وزير النقل  .اعتذار السيد الدفع عن الحضور نظراً لتواجده في مھمة رسمية خارج لبنان

السوري، الدكتور يعرب سليمان بدر، على رعايته لالجتماع وحضوره الجلسة االفتتاحية وإلقاء كلمة فيھا، 
 وعرض السيد  .له عن تقديره لكرم وزارة النقل في الجمھورية العربية السورية وحسن ضيافتھااً معرب

ا في تطوير مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق صفوت بإيجاز أھداف االجتماع وإنجازات اإلسكو
العربي ومتابعة تنفيذھا، بما في ذلك اتفاق الطرق الدولية واتفاق السكك الحديدية الدولية ومذكرة التفاھم في 

 ونقل السيد  .مجال النقل البحري واللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة وسالمة المرور على الطرق
د بدر الدفع إشادته بالتطور اإليجابي الذي يشھده التعاون والتنسيق بين اإلسكوا وجامعة صفوت عن السي

الدول العربية، والذي توج مؤخراً بموافقة مجلس وزراء النقل العرب على مشروع اتفاقية النقل متعدد 
اون بين المنظمتين وخطوة وتُعد ھذه االتفاقية مثاالً يحتذى به في التنسيق والتع . الوسائط بين الدول العربية

  .رئيسية نحو تسھيل التجارة بين البلدان العربية وتطويرھا
  

راعي االجتماع معالي وزير النقل في الجمھورية العربية السورية الدكتور يعرب سليمان بدر وألقى   - 30
وخطط العمل التي والبرامج  إلى إنجازات وزارة النقل السوريةوأشار  .  بالمشاركينكلمة االفتتاح، مرحباً

تطوير البنية التحتية والتشريعات والقوانين والتطوير اإلداري والمؤسسي ودور القطاع الخاص تطبقھا بھدف 
وأعرب  . والتأھيل وتدريب الموارد البشرية وسالمة المرور على الطرق والبحوث التطبيقية في مجال النقل

  .  فريق العمل المعني بالنقل على جھودھم في خدمة المنطقةمعالي الوزير كذلك عن تقديره وامتنانه لإلسكوا و
  

  الحضور  -جيم
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 وبموضوع الھياكل المؤسسية والتشريعات في جميع المعنيين بقطاع النقل عموماًوجھت الدعوة إلى   - 31
 ودعي كذلك خبراء متخصصون في  .، من مسؤولين وفنيين ومستشارين قانونيينقطاع النقل خصوصاً

 وتسھيل النقل سالمة المرورت الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل متعدد الوسائط ومجاال
ويتضمن المرفق قائمة  . والتجارة في بلدان اإلسكوا، والمنظمات واالتحادات العربية المعنية بھذا القطاع

  .المشاركين
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  -ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد محمود عبد السالم
  مستشار شؤون النقل البحري

  وزارة النقل
  11180 ،ان عم35214.: ب.ص

  229:  فرعي962-6-5518111: ھاتف
  962-6-5527233: فاكس

 jo.gov.mot@mabedalsalam: بريد إلكتروني
  jo.gov.mot.www :  اإلنترنتموقع

  
  السيد نعيم خضر حمدان
  مدير الشؤون القانونية

  وزارة النقل
   11180 عمان، 35214.: ب.ص

  222:  مقسم962-6-5518111: ھاتف
  962-79-5372227: محمول
  962-6-5527233: فاكس

  jo.gov.mot@nhamdan: بريد إلكتروني
  jo.gov.mot.www :موقع اإلنترنت

 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  السيد قصي رائد كليب

  رئيس قسم تخطيط مشاريع الطرق
  وزارة األشغال العامة

  971-4-2125759: ھاتف
  971-50-3875520: محمول

  971-4-2125765: سفاك
   ae.gov.mopw@qrkulaib: بريد إلكتروني
  ae.mopw.www: موقع اإلنترنت

  
  مملكة البحرين

  
  سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة

  وكيل وزارة المواصالت رئيس الوفد و
  زارة المواصالتو

   المنامة 10325: ب.ص
  973-17535444: ھاتف
  973-17534446: فاكس
  bh.com.batelco@4ali: إلكتروني بريد

  
  السيد رشيد جاسم عاشور

  الوكيل المساعد لالتصاالت والنقل البري
  11170.: ب.ص

  وزارة المواصالت
  973-17523441-17534455: ھاتف
  973-17533544: فاكس

   bh.gov.mot@ashoorr :بريد إلكتروني
  

  السيد خليفة حسن العماري
  المنسق اإلداري لمكتب وكيل وزارة المواصالت

  وزارة المواصالت
  المنامة10325.: ب.ص

  973-17535444: ھاتف
  973-3-9666168 :محمول
  973-17534446: فاكس

 bh.gov.mot@alamary: بريد إلكتروني
  

  السيد عبد النبي الصباح
  مستشار الطرق والمرور

  وزارة األشغال
   المنامة5.: ب.ص

  17545655: ھاتف
  39683719: محمول
  17534649: فاكس

  com.gmail@anasabah: بريد إلكتروني
    bh.gov.mwh@anasabah  

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  معالي الوزير الدكتور يعرب سليمان بدر

  وزير النقل
  وزارة النقل

  
  السيد محمود أبو زنبوعة

  معاون وزير النقل
  وزارة النقل

  
  

                                                             

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)  
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  )تابع (الجمھورية العربية السورية

  
  السيد راجح سريع

  عاون وزير النقل لشؤون النقل البريم
  وزارة النقل

  33999.: ب.ص
  963-11-3330485: ھاتف
  963-944-037268: محمول
  963-11-3335557: فاكس

 sy.gov.mot@rajeh :بريد إلكتروني
  

  السيدة رشا بديع محمد
  مديرة التعاون الدولي

  وزارة النقل
  963-944-402361 :محمول
  963-11-3341079: فاكس

  com.yahoo@enrasha: بريد إلكتروني
 sy.gov.mot : موقع اإلنترنت

  
  السيد محمود الحفار

  مدير الدراسات والبحوث 
  وزارة النقل

  شارع أبو رمانة
  963-11-3331625: ھاتف
  963-944590864: محمول
  963-11-3331625 :فاكس

 com.yahoo@mahmoudalhaffar: بريد إلكتروني
  

  السيد إياد حسن األسعد
  رئيس دائرة التعاون مع المنظمات
  مديرية التعاون العربي والدولي

  وزارة النقل
  963-999518116: ھاتف
  963-3341079: فاكس

   com.ahooy@as_eyad: بريد إلكتروني
  

  السيد حسام الدين النجار
  ھيئة تخطيط الدولة

  دمشق
  963-11-5161093: ھاتف
  963-932-333463: محمول
  963-11-5161033: فاكس

   com.gmail@fhussamnaj: بريد إلكتروني
  

  
  

  السيدة عبير حبيب حسن
  وزارة النقل

  وني البلددمشق، جديدة عرط
  933-682116: ھاتف

   com.gmail@basel.abeer: بريد إلكتروني
  

  السيدة لوسيندا جبران دحدوح
  مديرة مكتب مدير عام المؤسسة

  المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية، وزارة النقل
  34203.: ب.ص

  963-11-3341623: ھاتف
  963-955-567200: محمول
  963-11-3341623: فاكس

  sy.gov.perc@o_director :بريد إلكتروني
  

  السيدة ديما العساف
  مديرة شؤون النقل البحري

  وزارة النقل
  963-933445033: محمول
  963-11-3320209: فاكس

   com.yahoo@dimahassaf: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد أياد علي إدريس
  معاون مديرة شؤون النقل البحري

  دمشق، أبو رمانة
  وزارة النقل

  932-501787: ھاتف
  3320209: فاكس

 com.yahoo@iyadadvis: بريد إلكتروني
 

  مال الدينالسيد محمد عمار ك
  مدير الشؤون اإلدارية والقانونية

  وزارة النقل
  3341092: ھاتف
  933-635639: محمول
  3322322: فاكس

  com.hotmail@ammarkmal: بريد إلكتروني
  

  السيد خالد كمال الدين الشماط
  رئيس دائرة
  وزارة النقل

  
  رالسيد فراس حسان صق

  معاون رئيس شعبة، مديرية النقل البحري
  دمشق، أبو رمانة

  988 -549198: ھاتف
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  955-551957: محمول
   com.yahoo@asaqar825firas: بريد إلكتروني

  
  )تابع (الجمھورية العربية السورية

  
  السيد جورج اسكاف

  رئيس قسم
  وزارة النقل

  3346434: تفھا
  3346434: فاكس

  
  السيد أياس محمد سليمان

  وزارة النقل 
  دمشق
  966-793847: ھاتف

   com.gmail@iassliman: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد عبد الباسط الضبع
  مدير النقل بالخطوط الحديدية

  وزارة النقل
  963-944267913: محمول
  963-11-3319169: فاكس

   sy.mail@abdulbaset: بريد إلكتروني
  

  السيد محمود عبيد
  مدير تسھيل وكفاءة التجارة

  رئيس وحدة مكافحة اإلغراق والدعم والوقاية
  وزارة االقتصاد والتجارة

   دمشق5183.: ب.ص
  بناء نقابة المحامين، شارع ميسلون

  963-11-2324836: ھاتف وفاكس
  963-93-958960: محمول

 org.syrecon@tf: بريد إلكتروني
   uk.co.postmaster@mobeid  

  
  السيدة ريما فرخ

  رئيسة دائرة المنظمات
  مديرية العالقات العربية

  زارة االقتصاد والتجارةو
  2325910: ھاتف
  944-239799: محمول
  2228722: فاكس

  com.yahoo@remaalfareh: بريد إلكتروني
  

  جمھورية العراق
  

  السيد عماد حمزة الحلي
  مدير عام

  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي

  دائرة النقل واإلتصاالت
  بغداد

  964-790-2437979: محمول
   com.yahoo@imadhmh: بريد إلكتروني

  السيد منعم صالح عليوي السبع
  رئيس مھندسين

  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي
  39، دار 15، زقاق 346بغداد، حي البساتين، محلة 

  790-5806980: محمول
   com.yahoo@45munim: بريد إلكتروني

  
  السيدة سيماء رشيد سعيد البندر

  موظفة 
  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي

  بغداد
  964-780-6821793: محمول

  com.yahoo@2000s52_nane: بريد إلكتروني
  

   السودانجمھورية
  

  السيد مالك منير أحمد
  وكيل وزارة النقل والطرق والجسور

  وزارة النقل والطرق والجسور
  الخرطوم
  240-912-300434: محمول

  
  السيد حامد محمود وكيل

  مدير عام
  الھيئة القومية للطرق والجسور

  294-232752: ھاتف
  294-95/183235594: فاكس
  249-912301517: محمول

  com.hotmail@netrepnha :بريد إلكتروني
  

  النوراني يوسف دفع اهللا
  المدير العام

  شركة الخطوط البحرية السودانية
  249-183-786268: ھاتف
  249-9-12390974: محمول
  249-183-781675: فاكس

   net.sudanlines@nawrani: بريد إلكتروني
  

  سلطنة عمان
  

  السيد محمد بن عارف أبو زكي
  )خ.ت.م(محكم وخبير معتمد /خبير تصاميم طرق

  عضو معھد المحكمين الدوليين
  المديرية العامة للطرق

  وزارة النقل واإلتصاالت



 -16- 

  113:  مسقط684.: ب.ص
  968-24701856: ھاتف
  968-99448820: محمول
  968-24781800: فاكس

 com.hotmail@mabuzaki: بريد إلكتروني
  )تابع (سلطنة عمان

  
  السيد يوسف بن سليمان الحمادي
  رئيس قسم الموانئ والنقل البحري

  وزارة النقل واإلتصاالت
  113:  مسقط684.: ب.ص

  246985388: ھاتف
  968-99268293: محمول
  968-24781800: فاكس

  
  فلسطين

  
  السيد علي عريقات

  مساعد لشؤونالوكيل ال
  وسائط النقل كافة

  وزارة النقل والمواصالت
   رام اهللا399.: ب.ص
   غزة4015.: ب.ص

  970-2-2975167: ھاتف مباشر
  970-2-2951292: ھاتف
  970-599369735: محمول
  970-2-2951318: فاكس

  com.yahoo@ariqat_ali: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد الحلو
  والدعم التقني الوكيل المساعد لشؤون تطوير النقل العام

  وزارة النقل والمواصالت
   رام اهللا399.: ب.ص

  970-2-2974235: ھاتف
  970-599-671231: محمول
  02-2951318: فاكس

  com.hotmail@185-mah: بريد إكتروني
  

   كمال أحمد غنامالسيد
  مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية

  وزارة النقل والمواصالت
   رام اهللا399.: ب.ص

  599-258398: محمول
  02-2951318: فاكس

  
  دولة قطر

  

  السيد حمد بن سالم آل خليفة
  رئيس وحدة التعاون الدولي للنقل البري

  الھيئة العامة للجمارك والموانئ
   الدوحة8559.: ب.ص

  974-5093222: محمول
  974-4410360: فاكس

  السيد راشد طالب المري
  رئيس قسم المالحة البحرية 

  الھيئة العامة للجمارك والموانئ
   الدوحة92482.: ب.ص

  974-4457282: ھاتف
  974-5999904: محمول
  974-4414356: فاكس

   com.mailhot@67_7msam: بريد إلكتروني
  

  السيد عبد الھادي حسن السھلي
  باحث قانوني

  الھيئة العامة للجمارك والموانئ
   الدوحة12129.: ب.ص

  974-4457468: ھاتف
  974-5822230: محمول
  974-4457415: فاكس

   com.hotmail@qatar.alsahli: بريد إلكتروني
  

  رية اللبنانيةالجمھو
  

  السيد عبد الحفيظ القيسي
  المدير العام للنقل البري والبحري

  وزارة األشغال العامة والنقل
  3.شارع جورج بيكو، بناية ستاركو ط

  961-1-6/5/371644: ھاتف
  961-3-312385: محمول
  961-1-371647: فاكس

  lb.gov.transportation@ministry: بريد إلكتروني
  

  اآلنسة إلھام الخباز
  رئيس دائرة الوصاية والنقل البري

  وزارة األشغال العامة والنقل
  3.بناية ستاركو ط شارع جورج بيكو،

  961-1-372762: ھاتف
  961-03-930858: محمول
  961-1-371647: فاكس

 lb.gov.transportation@ministry: بريد إلكتروني
  

  السيد رضوان بو ناصر الدين
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  رئيس مجلس إدارة
  مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

  وزارة األشغال العامة والنقل
  961-1-587211-587212: ھاتف
  961-3-566900: محمول
  961-1-447007: فاكس

   lb.net.terra@ocftc :بريد إلكتروني
  )تابع (الجمھورية اللبنانية

  
  السيدة ھالة شمس
  رئيسة قطاع النقل

  إدارة التخطيط والبرمجة
  مجلس اإلنماء واإلعمار

  تلة السراي، وسط مدينة بيروت
  360:  مقسم961-1-980096: ھاتف
  961-3-879119: محمول
  961-1-981252-981253: فاكس

   lb.gov.cdr@halac: بريد إلكتروني
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد حسن أحمد محمد سليم
نائب رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة لتخطيط مشروعات 

  النقل
 وزارة النقل

   شارع قصر العيني، القاھرة105
  202- 2 7921592- 2 7957407: ھاتف
  20-10-3932728: محمول
  202- 2 7946631- 2 7946008: فاكس

  com.msn@egypt_tpa: بريد إلكتروني
  

  السيد ضياء الدين يوسف السيد
  مدير عام التخطيط والمتابعة

  الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 
  وزارة النقل

  ع الظافر، الجيزة شار6شارع الھرم 
  203-7798278: ھاتف

  2628213-202  
  20-18-3005630: محمول
  20-11-9898986: فاكس

  22618322-2-02  
   com.yahoo@yossef_diaa :بريد إلكتروني

  
  المملكة العربية السعودية

  

  السيد علي بن عبد اهللا النعيم
  لتخطيط والمتابعةوكيل وزارة ل
  وزارة النقل 

  11421 الرياض -564.: ب.ص
  966-1-4021521: ھاتف مباشر

  966-1-4020083: فاكس
  
  

  السيد يوسف بن إسماعيل جادو
  مدير عام الدراسات بوكالة التخطيط والمتابعة

  وزارة النقل
  11642، الرياض 87403.: ب.ص

  966-1-4055988: ھاتف
  966-50-3484202: محمول
  966-1-4055988: فاكس

 sa.gov.mot@jado.yousef: بريد إلكتروني
  

  السيد منذر ناصر الراشد
  مدير إدارة شؤون النقل في الحج

  مسؤول دراسات النقل العام
  وزارة النقل

  11515:  الرمز البريدي58912.: ب.ص
  286 : مقسم961-1-4043000: ھاتف

  966-1-4120717: اتف وفاكسھ
  966-505-448217: محمول

  com.hotmail@1u4mr: بريد إلكتروني
  

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد علي محمد متعافي
  وكيل وزارة النقل لشؤون النقل

  البري والجوي
  وزارة النقل

  967-1-248277: ھاتف
  967-7-11011115: محمول
  967-260902: فاكس

 com.yahoo@a_mutaafi: بريد إلكتروني
  

  السيد حسين محمد حيدر الحارثي
  كبير المھندسين

  وزارة األشغال العامة والطرق
  967-1 -545163: ھاتف
  967-711101871: محمول
  967-1-545384: فاكس

 com.yahoo@7haider_eng: بريد إلكتروني
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  السيد طارق المجاھد

  ستاذ القانون الدولي الخاص جامعة صنعاءأ
وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية 

  والبحوث والرقابة القانونية
  وزارة الشؤون القانونية

  1292.: ب.ص
  967-1-400181: ھاتف وفاكس

  967-777775750: حمولم
  )تابع (الجمھورية اليمنية

  
  السيد عبد الحكيم الكميم

  مستشار الوزارة للشؤون القانونية
  وزارة النقل

  967-777169368: محمول
  967-1-468028: فاكس

  
  

  السيد علي ثابت حرمل 
  مدير إدارة المنظمات الدولية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
   صنعاء175.: ب.ص

  967-1-250630 :ھاتف
  967-77711013: محمول
  967-1-250630: فاكس

  cim.yahoo@harmal_ali: بريد إلكتروني

  اإلقليمية العربيةالمنظمات   -باء
  

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  السيدة مواھب خالف
  وزير مفوض

  مدير إدارة النقل والسياحة
   المقطم44.  ش20

  نة العامةميدان التحرير، مقر األما
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  202-5745503-5750511: ھاتف
  202-5740331: فاكس

   int.las@dept.tratou: بريد إلكتروني
  arableagueonline.www: موقع اإلنترنت

  
  عربي للنقل البرياإلتحاد ال

  
  السيد محمود حمد العبد الالت

  األمين العام لالتحاد العربي للنقل البري
  ان، المملكة األردنية الھاشميةعم
  11190 عمان 926324.: ب.ص

  962-6-5663153: ھاتف
  962-6-5664232: فاكس

  jo.com.go@ault: بريد إلكتروني
  
  موعة بن الدن السعوديةمج
  

  السيد محمد عمر شورى
  سورية/المدير العام لشركات مجموعة بن الدن السعودية

  دمشق، الجمھورية العربية السورية
  1 .شارع المالكي، شارع عبد القادر الجزائري ط

   دمشق36729.: ب.ص
  963-11-3919001: ھاتف
  963-11-3919080: فاكس

   sy.net@sbgsyria: بريد إلكتروني
  
  

  السيد صالح عبد العليم
  مدير تنفيذ مشاريع الطرق والمطارات

  سورية/مجموعة بن الدن السعودية
  دمشق، الجمھورية العربية السورية

   دمشق36729.: ب.ص
  963-11-3919011: ھاتف
  963-11-3919081: فاكس

  
  حريةاالتحاد العربي لغرفة المالحة الب

  
  االتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات

  
  السيد وسيم الحسامي

  رئيس ھيئة المديرين التنفيذيين
  المنطقة الحرة دمشق، بناء أبو شعر

  11523.: ب.ص
  دمشق، الجمھورية العربية السورية

   963-11-9389: رباعي
  963-933-216121: محمول
  963-11-2127084: فاكس

   net.housami@wassim: بريد إلكتروني
  

  اإلتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات
  

  السيد إياد النجار
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  النائب األول لرئيس اإلتحاد
  الجمھورية العربية السوريةرئيس المكتب اإلقليمي في 

  963-11-3313226: ھاتف
  963-11-33501777: فاكس

  org.net-scs@e-najar :بريد إلكتروني
  

  )TIR(غرفة التجارة الدولية 
  

  السيد جورج حبيب ھالل
  مدير عام

  غرفة التجارة الدولية
  933-443615: محمول

  
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  
  السيد حكمت سراج الدين

  عضو الفريق الوطني التنافسية
  الجاھزية التنافسيةمشروع دعم 

   دمشق2317.: ب.ص

  2ط شارع الفردوس، بناء مديرية تخطيط دمشق، 
  5/2325634: ھاتف
  933-756049: محمول
  963-11-2320633: فاكس

   sy.undpprojects@din-serjal.hikmat: بريد إلكتروني
     com.yahoo@1aldeen_Sraj     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  مستشارون وخبراء  -جيم

  
  السيد أشرف حامد

  خبير نقل
  إستشاري اإلسكوا

   القاھرة11782، 462.: ب.ص
  491-71-4404134: ھاتف
  202-25-199459: فاكس

  de.online-hamed@ashraf: بريد إلكتروني
  

  السيد وولف شويبرت
  محامي ومستشار قانوني

   برلين، ألمانيا13465.: ب.ص
  49-30-40636069: ھاتف
  49-171-1220565: محمول
  49-30-40636091: فاكس

  de.schwippert@info: بريد إلكتروني
   de.schwippert.www: تموقع اإلنترن

  
  الوسائل اإلعالمية

  
  السيد دولة حسون

  عضو اتحاد الصحفيين
  سانا/مصور صحفي لدى الوكالة العربية لألنباء

  فوتوغراف وتلفزيوني
  966-204272: ھاتف

   com.yahoo@66dhasson: بريد إلكتروني
  

  السيد أمير سبور
  صحفي

  جريدة الثورة
  دمشق
  2338.: ب.ص

  2193236: ھاتف
  944-512224: محمول

  السيدة سحر عويضة
  صحفية

  جريدة الثورة
  222239 -2222911: ھاتف
  94-763457: محمول
  2216851: فاكس

  
  السيد بسام زيود
  محرر صحفي
  جريدة الثورة

  دمشق، كفر سوسة
  944-976655: ھاتف
  944-2216851: فاكس

  
  السيدة الرا ناصر

  محررة
  قسم العالقات الخارجية

  التلفزيون العربي السوري
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  3234373: ھاتف
  95-5707470: محمول

  
  السيد فؤاد كمال الدين
  التلفزيون السوري

  
  السيد فؤاد محمد العلي

  التلفزيون السوري
  دمشق، المزة

  988-710663: ھاتف
   com.hotmail@02fouad: بريد إلكتروني

  
  
  

  )تابع (الوسائل اإلعالمية
  

  السيد نعمان عبد الفتاح أصالن
  دمشق، أوتوستراد المزة

  ريف دمشق
  933-212973: محمول
  6622140: فاكس

    com.yahoo@nnaaslan: بريد إلكتروني
  

  السيد عادل خرفان درويش
  محرر أخبار

  التلفزيون السوري
  دمشق، أوتوستراد المزة

  
  السيد مالك علي الخضري

  صحفي
  مجلة النقل

  دمشق، برزة البلد
  932-877404: محمول

  
  السيد معد محمد عيسى
  معد برامج اقتصاديات

  تلفزيون الديار
  933-449588: ھاتف

   com.mail@maadiss: بريد إلكتروني
  

  السيد مطاع حسين محفوض
  مدير عام

  عين السائح
  66جرمانة .: ب.ص

  شارع البيدر
  5633900: ھاتف
  944-277777: محمول
  5633901: فاكس

  
  السيد حسن النابلسي

  صحفي
  مجلة قضايا

  دمشق
  944-851956: محمول
  3342100: فاكس

   com.yahoo@hasanla: بريد إلكتروني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجھة المنظمة  -دال

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  السيد نبيل علي صفوت

القائم بأعمال إدارة التنمية االقتصادية والعولمة ورئيس 
  فريق النقل

  إدارة التنمية االقتصادية والعولمة
  961-01-978342 :ھاتف
  961-01-981510: فاكس

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

  
  السيد بسام عناني

  مسؤول أول للشؤون االقتصادية 
  فريق النقل

  دية والعولمةإدارة التنمية االقتصا
  961-01-978358: ھاتف
  961-01-981510: فاكس

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

  منى فتاحالسيدة 
  مساعد باحث
  فريق النقل

  لعولمةإدارة التنمية االقتصادية وا
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  961-01-978350: ھاتف
  961-01-981510: فاكس

 org.un@fattahm: بريد إلكتروني
 lb.org.escwa.www: موقع اإلنترنت

  
  السيدة سھام السبع

  مساعدة فريق النقل
  لمة التنمية االقتصادية والعوإدارة 
  961-01-978346: ھاتف
  961-01-981510: فاكس

 org.un@elsabeh: بريد إلكتروني
  lb.org.escwa.www: الموقع على اإلنترنت

 


