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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )(اإلسكوااللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  
  واللوجستیات  النقللجنة 

  عشرةبعة الساالدورة 
  2016كانون الثاني/ینایر  23-24
  

  من جدول األعمال المؤقت(ھ)  5البند 
  
  

  في المنطقة العربیة النقل واللوجستیات
  

  فوائد االنضمام :اتفاقات النقل الدولیة
  

  موجـز
  

للجنة اتستعرض ھذه الوثیقة أھم فوائد ومزایا االنضمام إلى اتفاقات النقل الدولیة المعتمدة في إطار   
انطالقاً من نظام ا لنقل المتكامل بین الدول العربیة الذي االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

والبحري لمنطقة المشرق العربي كافة وسائط النقل البري تجمع كمنظومة  1998وضعتھ اإلسكوا عام 
   ھي وھذه المنظومة  .(منطقة اإلسكوا آنذاك) وما یتعلق بھا فیما یخص التجارة البینیة واللوجستیات

اعتماد وتنفیذ استراتیجیة شاملة لتطویر نظام نقل متكامل في المنطقة العربیة ذات أبعاد نحو خطوة أولى 
لمساھمة في تحقیق التكامل ااالقتصادیة في الدول العربیة و دفع التنمیةتھدف إلى متكاملة ومترابطة 
  االقتصادي اإلقلیمي.

  
نضم تتوصیات لجنة النقل التي تدعو الدول التي لم تشجیع االستجابة لالوثیقة في إطار أُعدت ھذه و  

مام. لتصدیق أو االنضالستكمال إجراءات ااإلسراع في اتخاذ ما یلزم من تدابیر  بعد إلى اتفاقات النقل إلى
الوثیقة ضمن جلسة خاصة حول فوائد االنضمام التفاقات النقل الدولیة تعقدھا األمانة التنفیذیة رض ھذه عوست

وقعت معھ اإلسكوا مذكرة تفاھم في نیسان/أبریل الذي  ،)IRU( على الطرقللنقل الدولي بالتعاون مع االتحاد 
 قة العربیة.تسھیل التجارة في المنطبالنقل البري وتتعلق بمجال التعاون في تنفیذ أنشطة وبرامج بشأن  2016
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  مقدمة
  

أصدرت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) في دورتھا الوزاریة العشرین (بیروت،  -1
تسمیة  علیھ تأطلقونقل متكامل للمشرق العربي، إلى تطویر نظام فیھ  تدع اً ) بیاناً وزاری1999أیار/مایو  27-28

  ھي: وھذا النظام مكونات األطراف  تعلى ذلك، تبن ءً بنانسبة السمھ المختصر باللغة اإلنكلیزیة. و )1("إتسام"
مذكرة  )(أ) اتفاق الطرق الدولیة في المشرق العربي؛ (ب) اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة في المشرق العربي؛ (ج

التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ (د) اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة؛ 
الھیاكل (ز) اإلطار المنھجي لنظام إتسام؛ (ح)  النقل المتعدد الوسائط؛سالمة المرور على الطرق؛ (و) (ھ) 

 ي المصاحب.(ط) نظام المعلومات الجغراف المؤسسیة والتشریعات؛
  
فعالیة عملیات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة في تحسین ویھدف ھذا النظام بشكل عام إلى  -2

النظام  أھدافو التعاون والتكامل اإلقلیمي بین الدول األعضاء. ق یثمن خالل تووتعزیز كفاءتھا منطقة اإلسكوا 
لة ھي على ال  : اآلتيشكل مفصّ

  
، نتقالاالتسھیل النقل الدولي في المنطقة ورفع كفاءتھ بما في ذلك تخفیض التكالیف، وزمن   (أ)  

  حركة البضائع والركاب؛في سالمة واألمان وتحسین شروط الواإلجراءات اإلداریة والجمركیة، 
  

ة وتقلیل تكلفتھا بھدف زیادة حجم التجارة الدولیورفع كفاءتھا تسھیل التجارة الدولیة في المنطقة   (ب)  
  لمنطقة؛ة لالمبادالت العابرة الدولیة بین المنطقة والعالم، ویالتجار المبادالتزیادة حجم والبینیة بین دول المنطقة، 

  
بین دول المنطقة المساھمة في رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي والصناعي، وزیادة درجة المنافسة   (ج)  
  للسلع والخدمات من خالل تخفیض التكلفة اللوجستیة للمنتجات والخدمات؛ المنتجة

  
المساھمة في تحلیل سیاسات وأولویات االستثمار والتمویل في قطاع النقل الدولي واإلقلیمي في   (د)  
  .وتقویم ھذه السیاسات واقتراح التعدیالت الھادفة إلى تفعیل كفاءتھا المنطقة

  
السكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة اتفاق اتفاق الطرق الدولیة ومن  ،قل المتكاملمكونات نظام النوترتكز  -3

لى علدول األطراف فیھ وعلى ا تعود بفوائد تنمویةأھداف ، على التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري
 فوائد االنضمام لكل من االتفاقین والمذكرة.  األقسام التالیةتستعرض األمانة في و لمنطقة ككل.ا

  
  )2(اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة  -أوالً 

  
وتنقّل الركاب على الطرق في المنطقة العربیة كواحدة من أعرق وسائط النقل البري بالشاحنات إنّ أھمیة  -4

في المنطقة  ھاأكثرالنقل و  2001دفعت إلى اعتماد اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة في عام  العربیةانتشاراً 
الصناعي والزراعي من جھة وبین تجمعات السكان ومراكز االستھالك اإلنتاج مراكز بین ربط ال تعزیزبھدف 

                                                        
)1(  Integrated Transport System in the Arab Mashreq (ITSAM). 

جلسة تصویت ضمن  إطار العضویة فیھ تم توسیعثم . 2001 أیار/مایو 10في اعتمد اتفاق الطرق الدولیة في المشرق العربي   )2(
اتفاق الطرق تسمیة االتفاق من " تعدیل، حیث جرى )2015تشرین الثاني/نوفمبر  24، القاھرة(إطار العضویة الموسّع على الدول األطراف فیھ 

  .دول المغرب العربي المنضمة حدیثاً إلى اإلسكواإلى "اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة" وأصبح یضمّ  "الدولیة في المشرق العربي
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 عبر شبكة طرق دولیة ذات مواصفات وشروط عالمیة.  التواصل والربط بین ھذه الدولوتوثیق  من جھة أخرى
  : تلتزم الدول األطراف بما یلياالتفاق ذا فبانضمامھا إلى ھ

  
 تشمل اعتبارات عالمیةمواصفات فنیة وھندسیة وإنشائیة وفقاً لالدولیة  طرقالنشاء وتأھیل إ )1(

التصمیم الھندسي وتجھیزات الطرق وخصائص المركبات واالعتبارات البیئیة وشروط السالمة 
  خطة عمل واضحة وعلمیة؛محدد ووفق إطار زمني ضمن ، العامة

مواءمة المواصفات واألحمال المحوریة والعالمات واإلشارات ومستویات الخدمات المساندة  )2(
  ؛وتوحیدھا للشبكة

األسالیب  ھذه ومواءمة تھا،وإدار ھاوتحدیث تھاوصیانالشبكة تطویر أسالیب وتقنیات إنشاء  )3(
  ؛وتوحیدھا حیثما أمكن

ة المنتظمة أو العشوائیوالثابتة منھا أو المتحركة، ، المحوریة التعرف على أسالیب مراقبة األوزان )4(
  المطبقة حالیاً على الطرق؛

 ومواءمة ھذه األسالیب وتوحیدھا حیثما أمكن؛ تطویر أسالیب وتقنیات مراقبة األوزان المحوریة )5(

  ي إطار قانوني إقلیمي ودولضمن تحدید محاور الربط الدولیة بینھا وبین الدول المجاورة لھا  )6(
 متفق علیھ؛

 اإلسكوا في مجال تنفیذ االتفاق؛ ھقدمذي تاالستفادة من الدعم الفني ال )7(

تبنى غیره من أقالیم العالم التي تواالستفادة من الربط الدولي بین إقلیم اإلسكوا (المنطقة العربیة)  )8(
ة یتجارالللمبادالت  اً اتفاقات دولیة متوائمة مع اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة، تعزیز

 والسیاحة مع سائر دول العالم.
  

  )3(اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة بین الدول العربیة  -ثانیاً 
  
بعد دراسة مستفیضة لوضع قطاع النقل البري على السكك الحدیدیة  2003اعتماد ھذا االتفاق في عام تم  -5

واتجاه عدد آخر من الدول العربیة ھا قائمة في عدد مننظراً لوجود شبكات سكك حدیدیة وفي دول منطقة اإلسكوا 
 عن تمیزه فضالً  بالسكك الحدیدیةضوء المزایا االقتصادیة للنقل ، وفي إلنشاء شبكات سككیة محلیة وإقلیمیة

مخطط شامل لشبكات السكك الحدیدیة العربیة یعكس  واالتفاق ھو عبارة عن. بدرجة عالیة من السالمة واألمان
، معالمھا ومواصفاتھا وأنظمة التشغیل علیھالھا لمخطط، ویؤھل لربط تلك الشبكات بمحاور ربط رئیسیة القائم وا

مع مراعاة االتفاقیات الثنائیة واإلقلیمیة والدولیة التي تكون الدول العربیة أطرافاً فیھا وتھیئ لربط الوطن العربي 
سككي ظم النقل النقل الدولي ورفع مستویات األداء لنُ تسھیل الویھدف االتفاق بشكل عام إلى  بالدول المجاورة.

  واألمن والسالمة والتجارة والسیاحة من أجل زیادة التبادل التجاري والسیاحي البیني والعربي والعالمي. 

                                                        
جلسة ضمن  إطار العضویة فیھ تم توسیعثم   .2003نیسان/أبریل  14في الدولیة في المشرق العربي السكك الحدیدیة اعتمد اتفاق   )3(

تسمیة االتفاق من  تعدیل، حیث جرى )2015تشرین الثاني/نوفمبر  24، القاھرة(إطار العضویة الموسّع على الدول األطراف فیھ تصویت 
لمغرب العربي دول االدولیة بین الدول العربیة" وأصبح یضمّ السكك الحدیدیة إلى "اتفاق  "الدولیة في المشرق العربيالسكك الحدیدیة اتفاق "

  .المنضمة حدیثاً إلى اإلسكوا
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وكما اتفاق الطرق، فإن االنضمام التفاق السكك الحدیدیة الدولیة لھ أثره اإلیجابي العام لناحیة التنمیة  -6
 ي بشكل خاص:ھوفوائد االنضمام االقتصادیة واالجتماعیة على الدول المنضمة إلیھ، 

 
ئیة عالمیة امواصفات فنیة وھندسیة وإنشالدولیة بحسب سككھا الحدیدیة بإنشاء و/أو تأھیل  االلتزام )1(

تشمل اعتبارات التصمیم الھندسي وتجھیزات السكك الحدیدیة وخصائص المركبات واالعتبارات 
  دد ووفق خطة عمل واضحة وعلمیة؛البیئیة وشروط السالمة العامة، وفي إطار زمني مح

  مواءمة وتوحید المواصفات والعالمات واإلشارات ومستویات الخدمات المساندة للشبكة؛ )2(

  واءمة (وإن أمكن توحید) أسالیب وتقنیات اإلنشاء والصیانة والتحدیث واإلدارة للشبكة؛تطویر وم )3(

  تحدید محاور الربط الدولیة بینھا وبین الدول المجاورة لھا في إطار قانوني إقلیمي ودولي  )4(
 متفق علیھ؛

 االستفادة من الدعم الفني المقدم من اإلسكوا في مجال تنفیذ االتفاق؛ )5(

االستفادة من الربط الدولي بین إقلیم اإلسكوا (المنطقة العربیة) مع غیره من أقالیم العالم التي تتبنى  )6(
ة لدولیة بین الدول العربیة، وذلك لتعزیز التجارالسكك الحدیدیة ااتفاقیات دولیة متوائمة مع اتفاق 
  والسیاحة مع سائر دول العالم. 

  
  ون في مجال النقل البحريمذكرة التفاھم بشأن التعا  -ثالثاً 

  )4(بین الدول العربیة
  
أیار/مایو  12-9ت الدول األعضاء في اإلسكوا، في دورتھا الوزاریة الثالثة والعشرین (دمشق، اعتمد -7

للدور إدراكاً منھا  2005مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي في عام )، 2005
النقل البحري في تعزیز التجارة البینیة والخارجیة ودعم التكامل االقتصادي واالجتماعي في یؤدیھ الھام الذي 

عموماً.  منطقة اإلسكوا والمنطقة العربیة 
 
رد لألساطیل البحریة الوطنیة في المنطقة وتنمیة تطور مطّ أھمیتھا من أھمیة تحقیق لمذكرة وتستمدّ ا -8

األولویة  في المجاالت ذاتوتنسیقھا التعاون ومواءمة السیاسات ، وتوثیق بحریةمتوازنة للنقل البحري والموانئ ال
 في قطاع النقل البحري والموانئ.

  
 توطید التعاون في قطاعفي السند الشرعي والقانوني في تطویر مجاالت عدیدة، والمذكرة وتشكل ھذه  -9

 إجراءاتحریة والسالمة واألمن البحري، والنقل البحري والموانئ والخدمات المتصلة بھا، كحمایة البیئة الب
  مام فوائد االنضبرز وفیما یلي أ التأمین والحمایة والتعویض، وتحدیث التشریعات البحریة في المنطقة. 

 إلى المذكرة:
                                                        

إلسكوا ا الدورة الثالثة والعشرین للجنةخالل في المشرق العربي مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري  تاعتمد  )4(
طار الموسّع اإلعلى الدول األطراف جلسة تصویت ضمن الدول األطراف فیھا  رإطا تم توسیعثم . )2005أیار/مایو  12-9 ،دمشقالوزاریة (

في مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري تسمیة المذكرة من " تعدیل، حیث جرى )2015تشرین الثاني/نوفمبر  24، القاھرة(
دول المغرب مّ ضت تبین الدول العربیة" وأصبحفي المشرق العربي مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري إلى " "المشرق العربي

  .العربي المنضمة حدیثاً إلى اإلسكوا
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تطویره في القطاعین العام ضرورة ووزیادة الوعي بأھمیتھ قطاع النقل البحري والموانئ تعزیز  )1(
  المنطقة، وتھیئة البیئة المؤاتیة لذلك؛والخاص في بلدان 

األعضاء في التوصل إلى سیاسات تكفل البدء بتحدیث األساطیل التجاریة البحریة الدول مساعدة  )2(
 ؛وتھیئة البیئة المؤاتیة لذلك لزیادة حصتھا في نقل التجارة البینیة والخارجیة في المنطقة

السفن والتعاون في مجال العمالة البحریة مواءمة التشریعات البحریة وإجراءات الرقابة على  )3(
  ؛ المنطقةھذا المجال في في الكوادر المعنیة العاملة  وتعلیم وتدریب

اعتماد نظام النقل المتعدد الوسائط وفقاً لإلجراءات والصكوك المعترف بھا دولیاً، واستكمال البنیة  )4(
 األساسیة المتكاملة لھ ضمن منظومة واحدة للمنطقة العربیة؛

  إنشاء شركات مالحیة مشتركة واتحادات بین بلدان المنطقة، وإجراء عملیات دمج جیع تش )5(
  ؛االستفادة من فرص االستثمار یتیح للقطاع الخاصبما  فیما بینھا

تأمین خدمات النقل الدولي بواسطة القطاع الخاص بھدف إنشاء شركات النقل الشامل تشجیع  )6(
 یما بینھا؛بلدان المنطقة وفداخل المتعدد الوسائط 

  تقدیم الدعم الحكومي والتسھیالت لشركات النقل البحري في القطاع الخاص؛ )7(

فساجاً إ تطویر البني األساسیة في الموانئ البحریة وزیادة عملیات الخصخصة في تشغیلھا وإدارتھا )8(
 ؛أمام القطاع الخاص لالستفادة من فرص االستثمار مجالفي ال

األعضاء على التعامل مع الشركات الوطنیة للتأمین البحري، الدول تشجیع شركات المالحة في  )9(
نظراً إلى ارتفاع أقساط التأمین التي تدفع سنویاً للشركات األجنبیة لتأمین السفن التجاریة وناقالت 

 ؛ النفط والغاز التابعة لبلدان المنطقة

 اھم؛اإلسكوا في مجال تنفیذ مذكرة التف ھقدمذي تاالستفادة من الدعم الفني ال )10(

تبنى غیره من أقالیم العالم التي تواالستفادة من الربط الدولي بین إقلیم اإلسكوا (المنطقة العربیة)  )11(
  .اتفاقات دولیة متوائمة مع مذكرة التفاھم، وذلك لتعزیز التجارة والسیاحة مع سائر دول العالم

  
  خالصة  -رابعاً 

  
منھا من ضو عدیدة، المنطقة العربیة في مجاالتفي ظل التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي تواجھ  -10

لتي إضافة إلى العقبات ا ة،نظمفي األقطاع النقل الدولي الذي یعاني من ضعف في البنى التحتیة وعدم تكامل 
للوجستیات االمتعلقة بمشاكل الق حركة تنقل البضائع والركاب وضعف التبادل التجاري بین دول المنطقة ووتع

ة والقانونیة الخاصة بالتجارة والنقل، ال بد لدول المنطقة من االستفادة من اتفاقات النقل الدولیة واألنظمة المؤسسی
التفاقات ى ھذه اكاإلسكوا وجامعة الدول العربیة، وذلك عبر االنضمام إل ،المنظمات الدولیة واإلقلیمیةالتي تعتمدھا 

ز یعزّ ولعربي االقتصادي االتكامل الجھود المبذولة بھدف تحقیق  یخدمتنفیذ ھذه االتفاقات ف . واإلسراع في تنفیذھا
  .التنافسي في سوق االقتصاد العالميموقع الدول العربیة 

  
-----  


