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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا

  
  واللوجستیات لجنة النقل

  عشرة  السابعةالدورة 
  2017 ینایر/الثانيكانون  24-23القاھرة، 

  
  من جدول األعمال المؤقت(أ)  4البند 

  
  
  
  
  

  للجنة النقل عشرةسادسة الالتقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة 
  

  شرةسادسة عالفي دورتھا  اللجنةتنفیذ التوصیات الصادرة عن 
  

  موجـز
  

سادسة الیة السنولجنة النقل التابعة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) دورتھا  عقدت  
وأصدرت في ختامھا مجموعة من  ،2015ثاني/نوفمبر تشرین ال 24 الى 23 ، منالقاھرةفي  عشرة

ؤسسیة تناولت التوصیات مواءمة الھیاكل المو . تھامتابعاالقتصادي والتكامل  التنمیةشعبة التوصیات تتولى 
وسالمة  ،بین الدول العربیةوالتشریعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، ومكونات نظام النقل المتكامل 

ر ترد في تقریھي و  المرور على الطرق، ومواضیع أخرى تتعلق ببرنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل.
  .E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/6/Report في الوثیقة عشرةسادسة اللجنة النقل عن دورتھا 

  
یة تلیھ یُدرج نص التوص بحیث، توصیاتتقدم المحرز في تنفیذ ھذه الوتتضمن ھذه الوثیقة عرضاً لل  

 اإلجراءات المتخذة لمتابعة تنفیذھا.
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  عشرةسادسة اللجنة النقل في دورتھا الصادرة عن  توصیاتال
  لتنفیذھاواإلجراءات المتخذة 

  
  عشرةسادسة ال دورتھا في النقل لجنة عن الصادرة التوصیات تنفیذ  -ألف

  
  التوصیة

  
نة النقل تنفیذ التوصیات الصادرة عن لج الذي أعدتھ األمانة التنفیذیة حولبالبیانات الواردة في التقریر  علمالأخذ 

، وتحدیث (E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part I)) في دورتھا الخامسة عشرة وعرضتھ على اللجنة في الوثیقة
، علماً أنھ في حال 2016آذار/مارس  30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفیذیة البیانات وإرسالھا مع المالحظات 

  معتمداً. التقریرعدم ورود أیة مالحظات من أي بلد، فسیُعتبر ما ورد في 
 

  متابعة التنفیذ
 

  .2016آذار/مارس  30 ة فيدنھایة المھلة المحد حتىبشأنھ التقریر معتمداً لعدم ورود مالحظات  براعتُ 
  

  تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -باء
 

  التوصیة
  

ي إطار فالواردة في التقریر الذي أعدتھ األمانة التنفیذیة عن تنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل  بالبیاناتأخذ العلم 
برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل وعرضتھ على اللجنة في الوثیقة 

(E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part II)) ، جل تطویر أمن األمانة التنفیذیة والترحیب بالجھود التي تقوم بھا
 عم نظام النقل في الدول االعضاء.ود
 

  متابعة التنفیذ
  

 الدورة السادسة عشرة للجنة النقل. نُفّذت ھذه التوصیة خالل
  

  (*)بین الدول العربیة (إتساس) المتكامل النقل نظام مكونات  -جیم
  

  التوصیة
  

الدول األعضاء التي لم تصدّق بعد على أيّ من االتفاقین أو مذكرة الطلب إلى األمانة التنفیذیة لإلسكوا مخاطبة 
  التفاھم في مجال النقل أو لم تنضمّ إلیھا، وحثھا على اإلسراع في اتخاذ ما یلزم للتصدیق أو االنضمام.

  

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

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

 لیشمل دول المغرب العربي التي انضمت مؤخراً إلى عضویة اإلسكوا، بناء على توصیة الدول األعضاء في لجنة النقل.
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  متابعة التنفیذ
  

خاطبة الدول متأجیل ارتأت  لذلك،. لتعدیل االتفاقین والمذكرةالالزمة االمانة التنفیذیة اإلجراءات القانونیة  اتخذت
عدیالت المتحدة عن تصدیق الت لألممإعالن المكتب القانوني لألمین العام حتى  االنضمام والتصدیق بشأناألعضاء 

  .2016وإیداعھا بشكل رسمي. ومن المتوقع أن یتم ذلك في أیلول/سبتمبر 
  

  التوصیة
  

الطلب إلى الدول األعضاء في ھذه االتفاقات تحدیث المعلومات الواردة في االستبیان الخاص بمتابعتھا، وموافاة 
  .2016حزیران/یونیو  15 أقصاهاإلسكوا بھ في موعد 

  
  متابعة التنفیذ

  
  حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر.سكوا تحدیثات من العراق وفلسطین تلقت اإل

  
  التوصیة

  
األمانة التنفیذیة لإلسكوا توفیر الدعم الفني لتسھیل انضمام الدول إلى اتفاقي/مذكرة التفاھم الخاصة الطلب من 

  بالنقل التي لم تنضم حتى تاریخھ إلیھا فور ورود طلبات من ھذه الدول في ھذا الشأن.
  

  متابعة التنفیذ
  
بات ات فور ورود طلي من االتفاقأام الى سكوا مستعدة لتقدیم الدعم الفني الالزم للدول الراغبة في االنضماإل
  بھذا الخصوص. ھامن
  

  كاآلتي: (إتساس)مكون من مكونات نظام النقل المتكامل أصدرت لجنة النقل توصیات مفصلة بشأن كل 
 

  ةالعربی بین الدولاتفاق الطرق الدولیة   -1
  

  التوصیة
  

في الدورة السادسة عشرة للجنة النقل وخاصة  أخذ العلم بنتیجة اجتماع الدول األطراف في االتفاق المشاركة
  ذلك من إجراءات قانونیة مطلوبة. لجھة التصویت على التعدیالت المقترحة وما یترتب على

  
  متابعة التنفیذ

  
 عشرة. خالل اجتماع لجنة النقل في دورتھا السادسةنُفّذت ھذه التوصیة 
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  التوصیة
  

الطلب إلى الدول األطراف في االتفاق تحدیث المعلومات الواردة في االستبیان الخاص بمتابعة االتفاق، وموافاة 
 .2016حزیران/یونیو  15اإلسكوا بھ في موعد أقصاه 

  
  متابعة التنفیذ

  
إنجازه من توصیات  ما تمّ  شأن متابعةب خطاباً  2016بریل أنیسان/ 13أرسلت اإلسكوا إلى الدول األعضاء بتاریخ 

عرفة متنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، ومدى و ،عشرة السادسةلجنة النقل في دورتھا 
دة مرفقات عاإلسكوا  مراسلةوتضمن  .2015النقل في الدول األعضاء في عام التي طرأت في مجال تطورات ال

 :ليوقد مألت الدول التالیة االستبیان وسلمتھ لإلسكوا كما ی اتفاق الطرق الدولیة.  متابعة تنفیذمن ضمنھا استبیان 
  

  ؛2016نیسان/أبریل  27العراق:   )1(  
  ؛2016أیار/مایو  15 فلسطین:  )2(  
  ؛ 2016أیار/مایو  11االردن:   )3(  
  .2016أیار/مایو  26: المملكة العربیة السعودیة  )4(  

  
 ةالعربی بین الدوللسكك الحدیدیة الدولیة اتفاق ا  -2

  
  التوصیة

  
أخذ العلم بنتیجة اجتماع الدول األطراف في االتفاق المشاركة في الدورة السادسة عشرة للجنة النقل لجھة 

  ذلك من إجراءات قانونیة مطلوبة. التصویت على التعدیالت المقترحة وما یترتب على
  

  متابعة التنفیذ
  

  خالل اجتماع لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة.نُفّذت ھذه التوصیة 
  

  التوصیة
 

الطلب إلى الدول األطراف في االتفاق تحدیث المعلومات الواردة في االستبیان الخاص بمتابعة االتفاق، وموافاة 
  .2016حزیران/یونیو  15اإلسكوا بھ في موعد أقصاه 

 
  متابعة التنفیذ

  
ما تمّ إنجازه من توصیات  بشأن متابعةخطاباً  2016 بریلأ/نیسان 13أرسلت اإلسكوا إلى الدول األعضاء بتاریخ 

 ، ومعرفة التطورات التي طرأتنفیذ مكونات نظام النقل المتكاملعشرة، ومدى ت السادسةلجنة النقل في دورتھا 
عدة مرفقات من ضمنھا االستبیان اإلسكوا ت مراسلة وتضمن .2015في مجال النقل في الدول األعضاء في عام 

  .لسكك الحدیدیة الدولیةا اتفاق الخاص بمتابعة تنفیذ
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  وقد مألت الدول التالیة االستبیان وسلمتھ لإلسكوا كما یلي:
  

  ؛2016نیسان/أبریل  27العراق:   )1(
  ؛2016أیار/مایو  15فلسطین:   )2(
  ؛ 2016أیار/مایو  11االردن:   )3(
  .2016أیار/مایو  26المملكة العربیة السعودیة:   )4(

  
 ةالعربی بین الدولمذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري   -3

  
  التوصیة

  
المشاركة في الدورة السادسة عشرة للجنة النقل وخاصة والعلم بنتیجة اجتماع الدول األطراف في المذكرة  أخذ

 ذلك من إجراءات قانونیة مطلوبة. المقترحة وما یترتب علىلجھة التصویت على التعدیالت 
  

  متابعة التنفیذ
  

  خالل اجتماع لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة.نُفّذت ھذه التوصیة 
  

  التوصیة
  

أخذ العلم بالعرض المرئي الذي أعدتھ األمانة التنفیذیة حول تحدید خطوط مالحیة للربط البحري والنھري بین 
العربیة، والطلب إلى األمانة التنفیذیة وضع ورقة عمل فنیة حول الموضوع ویتم عرضھا في اجتماع الدول 

  لدورة السابعة عشرة للجنة النقل.ا
  

  متابعة التنفیذ
  

لعربیة، ا ورقة العمل الفنیة المطلوبة حول موضوع تحدید خطوط مالحیة للربط البحري والنھري بین الدول أُعدّت
  تماع الدورة السابعة عشرة للجنة.خالل اج وستُعرض

  
 تسھیل النقل والتجارةاللجان الوطنیة ل  -4

  
  التوصیة

  
شاد بدلیل واالستر ؛اإلسراع في ذلكعلى والتجارة التي لم تنشئ بعد لجاناً وطنیة لتسھیل النقل  تشجیع الدول

، واالستفادة من الدعم الفني الذي 2003إنشاء اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة الذي أعدتھ اإلسكوا في عام 
  تقدمھ اإلسكوا إلنشاء ھذه اللجان.

  
  متابعة التنفیذ

  
 ما یفید بتنفیذ ھذه التوصیة. المعنیةلم یرد من البلدان 
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  التوصیة
  

عن طریق وضع واعتماد خطط عمل  اإلسراع في تفعیلھا لھاولم تفعّ  التي أنشأت لجاناً وطنیة الدولإلى الطلب 
  لكل منھا، واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمھ اإلسكوا في ھذا المجال. تنفیذیة

  
  متابعة التنفیذ

  
  .ما یفید بتنفیذ ھذه التوصیة المعنیةلم یرد من البلدان 

  
  التوصیة

  
الطلب من األمانة التنفیذیة لإلسكوا االستمرار في تقدیم الدعم الفني للدول األعضاء في مجال تسھیل النقل 
قات المسبّبة لتأخیر وتعقید العملیات التجاریة ودراسة أفضل  والتجارة، خصوصاً فیما یتعلق برصد وتقییم المعوّ
الممارسات المعمول بھا عالمیاً. والطلب من الدول األعضاء إشراك رؤساء اللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة 

  في وفودھا إلى اجتماعات اللجنة.
  

  متابعة التنفیذ
  
من الدول األعضاء إشراك رؤساء اللجان الوطنیة ویُرجى . عند الطلبسكوا مستعدة لتقدیم المساعدة الالزمة إلا

 لتسھیل النقل والتجارة في وفودھا إلى اجتماعات اللجنة.
  

  التوصیة
  

تقییم فعلي ء إجراالطلب من الدول األعضاء المشاركة بتعبئة االستبیانات المرسلة إلیھا من األمانة التنفیذیة بھدف 
  .إلجراءات النقل، والتجارة في ھذا القطاع

  
  متابعة التنفیذ

  
ما تمّ إنجازه من توصیات لجنة  متابعةتطلب  2016بریل أنیسان/ 13أرسلت اإلسكوا إلى الدول األعضاء بتاریخ 

، ومعرفة التطورات التي طرأت في نفیذ مكونات نظام النقل المتكاملعشرة، ومدى ت السادسةالنقل في دورتھا 
وتضمنت الرسائل عدة مرفقات من ضمنھا االستبیان المعدل حول انشاء وتفعیل  .2015مجال النقل في عام 

  .بین البلدان العربیةاللجان الوطنیة لتسھیل النقل والتجارة 
  

  سالمة المرور على الطرق  -5
  

  التوصیة
  

الذي وضعتھ األمانة التنفیذیة بشأن إنشاء أنظمة وطنیة متكاملة إلدارة علم بمقترح الدلیل االسترشادي الأخذ 
السالمة المروریة (ھیئات قیادیة ومجالس وطنیة ولجان تنسیق مرتبطة بھا) والطلب إلى األمانة التنفیذیة إصدار 

  المروریة. ةعضاء من أجل االسترشاد بھ الستحداث أنظمة السالمالدلیل االسترشادي وتعمیمھ على الدول األ
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  متابعة التنفیذ
  

وتعمیمھ على الدول األعضاء من أجل االسترشاد بھ الستحداث أنظمة إدارة  الدلیل إصدارعلى جار العمل 
  السالمة المروریة.

  
  التوصیة

  
تعبئة االستبیان الخاص بمسح أوضاع السالمة المروریة وإرسالھ إلى األمانة التنفیذیة إلى دعوة الدول األعضاء 

لیتسنى لألمانة التنفیذیة تجمیع بیانات الدول وإصدارھا في تقریر  2016كانون الثاني/ینایر  30في مدة أقصاھا 
  .2020-2011یة موحد حول متابعة الخطة الشاملة لتنفیذ عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرور

 
  متابعة التنفیذ

  
لتمكین )، 2015لدول األعضاء لتعبئتھ (وإضافة البیانات المتعلقة بعام إلى اتم االتفاق على إعادة إرسال االستبیان 

لجنة لالثامنة عشرة تجمیع البیانات. ومن المتوقع عرض الموضوع خالل اجتماع الدورة مانة التنفیذیة من األ
  .2017عام  في النقل المزمع عقده

  
  التوصیة

  
تشرین  19-18دعوة الدول األعضاء لتنفیذ توصیات المؤتمر العالمي الثاني حول السالمة المروریة (برازیلیا، 

) وخاصة في ما یتعلق برسم سیاسات ووضع استراتیجیات وخطط عمل لتحسین السالمة 2015الثاني/نوفمبر 
إلى األعضاء المروریة بموجب األھداف الوطنیة التي تضعھا الدول حسب ظروفھا وامكانیاتھا، ودعوة الدول 

  لیا العام المقبل.ازیلتصویت اإلیجابي على قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة (قید التحضیر) بشأن تبني إعالن برا
  

  متابعة التنفیذ
  

بشأن  70/260على قرارھا لجمعیة العامة لألمم المتحدة ل في الدورة السبعینسكوا عملیة التصویت اإل تتابع
 عالن برازیلیا.إل اً تضمن تأییدو 2016نیسان/أبریل  15في تحسین السالمة على الطرق في العالم الذي صدر 

  
  التوصیة

  
  المة المروریة.أنشطة تحسین الس األمانة التنفیذیة االستمرار في تقدیم الدعم الفني للدول األعضاء لتنفیذالطلب من 

  
  متابعة التنفیذ

  
  .عند الطلباإلسكوا مستعدة لتقدیم المساعدة الفنیة للدول األعضاء 
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  توصیات عامة  -دال
  

  التوصیة
  

 في تطبیق اإلطار المنھجي لتطویر وتنفیذ نظام النقل المتكامل بینالطلب من األمانة التنفیذیة لإلسكوا االستمرار 
الدول العربیة وتفعیل التعاون والتنسیق مع كافة المنظمات والھیئات واالتحادات الدولیة واإلقلیمیة والشركات 

یل التجارة، ھومراكز الخبرة المتخصصة والخبراء واالستشاریین وكذلك المنظمات الدولیة المعنیة بتنفیذ اتفاق تس
  لالستفادة من الخبرات المتوفرة لدیھم.

  
  متابعة التنفیذ

  
علن أ ،طاراإل ھذا وفي قلیمیة والدولیة العاملة في مجال النقل وغیره. سكوا التعاون مع المنظمات اإلتواصل اإل

عم د بھدف الطرقعلى  للنقل الدولي واالتحاد سكوااإل بین عن توقیع مذكرة تفاھم 2016حزیران/یونیو  28في 
تعزیز مسیرة التنمیة االقتصادیة من أجل  ،الدول العربیة في مجال تسھیل وتطویر النقل البري على الطرق

  والتكامل اإلقلیمي في المنطقة.
  

  التوصیة
  

، بتقریرین: األول عن تنفیذ 2016 حزیران/یونیو 15الدول األعضاء موافاة اإلسكوا، في موعد أقصاه إلى الطلب 
التوصیات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة، والثاني عن التطورات الحاصلة في مجال النقل 

، لتتمكن األمانة التنفیذیة 2015كانون األول/دیسمبر  31إلى  2015/ینایر انيكانون الث 1في كل دولة في الفترة من 
  عرضھ على الموقع اإللكتروني للجنة بھدف تسھیل اطالع الدول األعضاء علیھ.من إعداد تقریرھا الشامل و

  
  متابعة التنفیذ

  
ما تمّ إنجازه من توصیات لجنة النقل  متابعةل 2016بریل أنیسان/ 13أرسلت اإلسكوا إلى الدول األعضاء بتاریخ 

، ومعرفة التطورات التي طرأت في مجال نفیذ مكونات نظام النقل المتكاملعشرة، ومدى ت السادسةفي دورتھا 
  .2015النقل في الدول األعضاء في عام 

  
  التوصیة

  
رونیة لنظام لكتالدول األعضاء تسمیة منسق وطني للتعاون مع األمانة التنفیذیة في مشروع المنصة اإلإلى الطلب 

مع األخذ  2016كانون الثاني/ینایر  15الدول العربیة وموافاة اإلسكوا باسمھ في مدة ال تتعدى بین النقل المتكامل 
باالعتبار أن بعض الدول كانت قد عینت منسقین وطنیین بشأن متابعة تنفیذ اتفاقي الطرق والسكك الحدیدیة الدولیة 

  ي مجال النقل البحري.ومذكرة التفاھم بشأن التعاون ف
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  متابعة التنفیذ
  

تدقیق بانتظار ال(في المائة  90الخرائط بنسبة  وأُنجزتأصبح مشروع المنصة جاھزاً من حیث ھیكل البیانات، 
میة عضاء بغرض تسسكوا الدول األخاطبت اإلبعض الوصالت مع المنسقین الوطنیین حال تسمیتھم). وقد في 

ن، السوداوالعراق، وتونس، وھي األردن،  منھاسبعة الوطنیین، وحصلت بالفعل على أسماء منسقي منسقیھا 
أیلول/سبتمبر  يف ورشة عمل تدریبیةوتقوم األمانة التنفیذیة بتنظیم  .والمملكة العربیة السعودیة، مصرولبنان، و

  للمنسقین الوطنیین حول كیفیة ملء بیانات شبكات النقل المتعلقة ببلدانھم. 2016
  

  التوصیة
 

ات وسیاسات ستراتیجیحث الدول األعضاء على دمج المشاریع واالستراتیجیات المعنیة بتطویر شبكات النقل في ا
  بالدول التي سبق لھا أن قامت بذلك. اقتداءً التنمیة االقتصادیة الشاملة وتوجھاتھا التجاریة 

  متابعة التنفیذ
  

  طلوبة.بالبیانات المتزویدھا سكوا وتأمل اإل .تطورات في ھذا الصددبعضاء تفید بیانات من الدول األ ةیألم ترد 
 

  التوصیة
  

الترحیب بتوجھ األمانة التنفیذیة لعقد اجتماعات لجنة النقل بالتتابع مع لجان أخرى ذات صلة مثل لجنة النقل 
وتمویل التنمیة والتجارة واإلحصاء بھدف مناقشة قضایا ذات طبیعة مشتركة للجان، وكذلك دعوة األمانة التنفیذیة 

  حدة.اعد المتبعة في األمم المتخاص وفقاً لإلجراءات والقوالقطاع الوالمجتمع المدني ممثلین عن للنظر في إشراك 
  

  متابعة التنفیذ
  

جان حدى اللإاجتماعات بالتزامن مع للجنة النقل واللوجستیات مكانیة تنظیم االجتماع القادم إسكوا تدرس اإل
 سالسلب االتصال في النقل حول دور ن االجتماع الحالي ینعقد بالتزامن مع اجتماع فریق خبراءأحیث  خرىاأل

 .العالمیة القیمة
 

-----  


