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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  
  

  يـررقت
  

  العاشرةجنة النقل عن دورتھا ل
  2009نيسان/أبريل  2 -ذار/مارس آ 31يروت، ب

  

  وجـزم
  

، 2009نيسان/أبريل  2آذار/مارس إلى  31في بيروت من العاشرة عقدت لجنة النقل دورتھا   
ويتضمن ھذا التقرير التوصيات التي خلصت إليھا   لبنود المدرجة على جدول أعمالھا.اونظرت في 

ً موجزاً ، والدورة ھذا التقرير في  وقد اعتمدت اللجنة مناقشات. تي أُثيرت في الألبرز النقاط العرضا
  .2009نيسان/أبريل  2جلستھا الختامية المنعقدة في 

  
مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع  ات التالية:موضوعالركزت المناقشات على و  

المعتمدة في إطار  ةوطلب جمھورية السودان االنضمام إلى اتفاقات النقل الثالث ،النقل في منطقة اإلسكوا
  تابعة تنفيذ توصيات الدورة التاسعة للجنة.، وماإلسكوا

  
اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية نتائج أبرز  نتتضموثيقة لجنة لاستعرضت ا  

الذي نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
 دمشق يومي عقد في ذي الو ،السوريةالجمھورية العربية في (اإلسكوا) بالتعاون مع وزارة النقل 

على لجنة النقل في  ضتُعرالتوصيات التي .  كما نظرت في 2008تشرين الثاني/نوفمبر  13و 12
 ةمتصلأخرى و ،ةعام توصياتإلى اعتماد اللجنة وخلصت .  وناقشتھا واعتمدتھا التاسعةدورتھا 

انضمام جمھورية السودان إلى موضوع منھا  ال سيماو ،دورةبالمواضيع المطروحة على جدول أعمال ال
  اإلسكوا. بإشرافالمعتمدة  ةاتفاقات النقل الثالث
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  قدمـةم
  
رقم  )اإلسكوا( اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسياعمالً بقرار  العاشرةعقدت لجنة النقل دورتھا   - 1

ذي أقره المجلس االقتصادي وال اإلسكوابشأن إنشاء لجنة للنقل في  1997أيار/مايو  7) المؤرخ 19-(د 213
) المؤرخ 21-(د 229وتنفيذاً لقرار اإلسكوا ، 1997تموز/يوليو  18المؤرخ  1997/11واالجتماعي في قراره 

  .اإلسكوابشأن تواتر دورات لجنة النقل في  2001أيار/مايو  11
 
 ،لسيد غازي العريضيا ،معالي وزير األشغال العامة والنقل في لبنانإلى وتوجھت لجنة النقل بالشكر   - 2

بالمشاركين وشكرھم على حضورھم إلى بيروت للمشاركة في أعمال فيھا رحب كلمة بالدورة افتتح الذي 
ً متعدد الوسائطالعلى أھمية قطاع النقل العريضي  سيدالدورة.  كما ركز ال في ظل األزمة المالية  ، وخصوصا
وجامعة الدول العربية في إعداد مخطط الربط العربي البري  بالتعاون بين اإلسكواوأشاد  . واالقتصادية العالمية

ً و . متعدد الوسائط بين الدول العربيةالواتفاقية النقل  ،بالسكك الحديدية النجاح  للمجتمعين اختتم كلمته متمنيا
  .في ھذه الدورة والتوفيق

  
جدول المدرجة على  بنودالحول كل بند من التي أُثيرت مناقشات برز الھذا التقرير أستعرض وي  - 3

 .2009 أبريل/نيسان 2في التي عقدت الختامية  جلستھاوقد اعتمدته اللجنة في  ،األعمال
  

  الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا العاشرة تالتوصيا  -والً أ
  

  مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات توصيات بشأن   -ألف
  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  
اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية الصادرة عن  توصياتالالنقل باعتماد أوصت لجنة   - 4

) بعد إدخال بعض 2008تشرين الثاني/نوفمبر  13-12دمشق، (والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا 
  .ومصر ،والجمھورية العربية السورية ،ة من األردنواردالتعديالت ال

  

  توصيات عامة  - 1
  
ً بال تأخذ  - 5 تنظيمية في مجال التشريعية والصالحات اإلو ،تنفيذيةالجراءات واإل ،دراساتاللجنة علما

وأوصى المجتمعون  . اإلسكوا بلدانتطوير الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في عدد من 
مة الھياكل ءموااجحة لالممارسات الدولية النمن األعضاء و البلدانباالستفادة من الخبرات الوطنية في 
 المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل.

 

أو عن بعض من ھذه األعضاء  البلدانمجموعة عمل تضم ممثلين عن  وأوصى المشاركون بتشكيل  - 6
تھدف إلى تقديم توصيات إلى لجنة النقل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل و البلدان،

 وا.في منطقة اإلسك
  
ھذه األمانة التنفيذية لإلسكوا بدور المنسق العام لفأوصى المجتمعون في الصدد عينه بأن تضطلع   - 7
ً مقترح ، وأن تعدلمجموعةا ھذا المقترح  ومھامھا والفترة الزمنية لعملھا، وثم ترفع ونطاق عملھا ھاحول تشكيل ا

 لموافقة عليه.يصار إلى اإلى لجنة النقل ل
  المؤسسية في قطاع النقل في منطقة اإلسكوامواءمة الھياكل توصيات بشأن   - 2
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واءمة الھياكل المؤسسية في قطاع النقل أوصت اللجنة بأن تتركز أولويات عمل ھذه المجموعة على م  - 8

 اتالتشريعات المتعلقة بالتنسيق بين المؤسسو ،النقل على الطرق والسكك الحديدية ال سيما، وفي منطقة اإلسكوا
  وقد وزع المجتمعون المھام في ھذا الصدد بين مجموعة العمل نفسھا واألمانة التنفيذية لإلسكوا.  لدولة.اداخل 

  
 :مھام مجموعة العمل  (أ)  

  
 فيماتحديد الجھات واألجھزة ذات العالقة بالنقل من داخل القطاع وخارجه وسبل التنسيق   )1(    

 بينھا؛
  

من البلدان األعضاء  كتسبةلتجارب الناجحة والدروس الماستنباط اعلى  التعاون مع اإلسكوا  )2(    
 وبلدان أخرى متقدمة؛

  
تطوير مصفوفة المسؤوليات المستقبلية بما يتماشى مع اإلطار العام لتطوير قطاع النقل في   )3(    

  ومواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات؛ ،كل بلد
  

يمية داخل قطاع النقل وخارجه في تقديم مقترحات لتطوير الھياكل المؤسسية التنظ  )4(    
 بينھا؛ فيماذات العالقة وسبل التنسيق القطاعات 

 
  :مھام األمانة التنفيذية لإلسكوا  (ب)

 
في  الجھات المعنيةعلى وتوزيعه األعضاء،  البلداناالسترشاد برأي بعد إعداد استبيان،   )1(    

 ،الھياكل المؤسسية وأدوارھاالبلدان األعضاء للحصول على المعلومات الالزمة للتعريف ب
والجھات ذات العالقة خارج قطاع  ،واإلجراءات الھادفة إلى إصالح قطاع النقل وتطويره

 النقل في كل من البلدان األعضاء؛
  

إجراء دراسة تحليلية للھياكل المؤسسية وتوزيع المسؤوليات في القطاعات المتصلة بالنقل   )2(    
 كل بلد؛ وتحديد الفجوات واالزدواجية في

  
عقد اجتماع خبراء إقليمي لمناقشة نتائج الدراسة والتشاور مع البلدان األعضاء بھدف   )3(    

مساعدة مجموعة العمل في وضع التوصيات الالزمة لتطوير مصفوفة المسؤوليات 
 المستقبلية والھياكل المؤسسية التنظيمية في كل بلد؛

 
ل لمواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في مساعدة مجموعة العمل في تطوير خطة عم  )4(    

 قطاع النقل في البلدان األعضاء.
  

  مواءمة التشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكواتوصيات بشأن   - 3
  
  .في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا التشريعاتواءمة مى المجتمعون بما يلي فيما يتعلق بأوص  - 9
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 مجموعة العمل:مھام   (أ)
 

ة  ،صل إلى توافق حول مجموعة من المقترحاتالتو     دان المنطق ين بل أو الخاصة بكل المشتركة ب
ل (وإن أمكن في القطاعات ذات من أجل  ه،احتياجاتبلد حسب  تطوير التشريعات في قطاع النق

 ؛العالقة)
  

 مھام األمانة التنفيذية لإلسكوا:  (ب)  
 

ھدف تحليل التشريعات القائمة مع ب األعضاء، نالبلدااالسترشاد برأي بعد إعداد استبيان،   )1(    
التركيز على اإلجراءات اإلدارية (مثل إجراءات الترخيص ألعمال النقل وغيرھا) 

 وصالتھا بالھياكل المؤسسية؛
  

تصبح الھياكل كي التطوير لالمعنية بجوانب التشريعات  حولإقامة حوار مع كل بلد   )2(    
 المؤسسية قابلة للتنفيذ.

  
  الصادرة توصيات المتابعة تنفيذ توصيات بشأن   -باء

  التاسعة تھادورفي  لجنة النقلعن 
  

ً علممن البلدان األعضاء كل بلد اتفق المجتمعون على أن يأخذ   -10 البيانات الواردة في الوثيقة ب ا
E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4(Part I) ي دورتھا متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل فتقرير  حول

في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  تحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع مالحظاته بھذا الشأنأن يقوم بو ،التاسعة
 .حال عدم ورود أي مالحظات من أي بلدفي  معتمدةً  الوثيقةوتعتبر  . 2009 حزيران/يونيو 30

 
   بالنقل ةالمتعلقالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة توصيات بشأن   - جيم

  التاسعة للجنة النقل عمل اإلسكوا منذ الدورةبرنامج  في إطار     
  

ً علممن البلدان األعضاء كل بلد اتفق المجتمعون على أن يأخذ   -11 الوثيقة البيانات الواردة في ب ا
E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4(Part II) برنامج  ارالمتعلقة بالنقل في إطالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة  حول

 تحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع مالحظاته بھذا الشأنأن يقوم بو ،عمل اإلسكوا منذ الدورة التاسعة للجنة النقل
في حال عدم ورود أي  معتمدةً  الوثيقةوتعتبر  . 2009 حزيران/يونيو 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية 
 .مالحظات من أي بلد

  
  ونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيتوصيات بشأن مك  -دال

  
مكون من مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي أصدرت لجنة النقل توصيات بشأن كل   -12

 كاآلتي:
  توصيات بشأن اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  - 1

  
ً علمالمجتمعون أخذ   -13 ل التفاق الطرق الدولية في المشرق الملحق األو التي اعتمدت بشأنبالتعديالت  ا

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part I) العربي الخاص بشبكة الطرق الدولية، وذلك وفق وثيقة االعتماد
  .الصادرة عن األمين العام لألمم المتحدة بصفته وديع االتفاق
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إدخال بفي المشرق العربي إلى األمانة التنفيذية تحديث خريطة اتفاق الطرق الدولية المجتمعون طلب و  -14
أحدث التعديالت المعتمدة أعاله والواردة في التوصيات المتعلقة و ،مقترحات البلدان األعضاء بشأن الخريطة

 قسم المعاھدات. لدىفور اعتمادھا وذلك  ،التفاقإلى ابانضمام السودان 
  

  .مان اإلسراع في االنضمام إلى االتفاقعُ المجتمعون ناشد و  -15
 

  العراق اإلسراع في التصديق على االتفاق.واإلمارات العربية المتحدة المجتمعون اشد نو  -16
 

الواردين ضمن خطة  2و 1 ينتعبئة الجدول ،في االتفاق ينالطرف ،الكويت ولبنانالمجتمعون من  طلبو  -17
  صاه اإلسكوا في موعد أق وتقديمھما إلى (*)عمل تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

 .2009حزيران/يونيو  30
  

االستبيان الخاص بمتابعة  ملء ،األطراف في االتفاق ،ولبنانقطر والعراق المجتمعون من  طلبو  -18
  اإلسكوا في موعد أقصاه  وتقديمه إلىإلى البلدان المصادقة على االتفاق،  لسبق أن أُرساالتفاق والذي 

 .2009حزيران/يونيو  30
  

البلدان األعضاء في اإلسكوا مراجعة قاعدة بيانات الطرق في منطقة اإلسكوا  جميعى إلاللجنة  تطلبو  -19
الدورة التاسعة للجنة  انعقادأثناء في القرص المدمج الذي وزع على ممثلي تلك البلدان  المخزنة في) 2007(

إلسكوا في موعد أقصاه البيانات الناقصة (إن وجدت) وإرسالھا إلى اب ھاالنقل، وتحديث ھذه البيانات واستكمال
البحرين  على الحالية،الدورة انعقاد أثناء في  ،القرصھذا ن عنسخ  وزعتوقد  . 2009حزيران/يونيو  30

 سائرمن األمانة التنفيذية تسليم القرص المدمج إلى اللجنة  توعمان وفلسطين واليمن بناًء على طلبھم (وطلب
 ).البلدان

  
  .االنضمام إلى االتفاق كونه أصبح عضواً في اإلسكوابطلب السودان اللجنة  ترحبو  -20
  

  توصيات بشأن اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  - 2
  

مراجعة البيانات الواردة في الوثيقة بمن البلدان األعضاء كل بلد  اتفق المجتمعون على أن يقوم  -21
E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part II) اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، تنفيذ ب المتعلقة

  في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  وتحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع مالحظاته بھذا الشأن
 .في حال عدم ورود أي مالحظات من أي بلد معتمدةً  الوثيقةوتعتبر  . 2009 حزيران/يونيو 30

ب رسمي إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا بخصوص مقترحه الوارد طلباألردن  تقدميأن ارتأت اللجنة   -22
  ما يستجد من أعمال.ل من جدول األعمال المخصص 10 بندضمن ال

  
لى اتفاق السكك الحديدية إاإلسراع في االنضمام  مان، وقطرالعراق، وعُ والسودان، المجتمعون ناشد و  -23

  اإلسراع في التصديق عليه. الكويتومتحدة، اإلمارات العربية الوالدولية في المشرق العربي، 
  

                                                            
اإلسكوا)، خطة عمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق ة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (األمم المتحد  (*)

 .E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1، 2004العربي، نيويورك 
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من خطة عمل تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في  4تعبئة الجدول  لبنانالمجتمعون من  طلبو  -24
 .2009حزيران/يونيو  30المشرق العربي وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه 

  
إلى  سبق أن أُرسلوالذي  ،متابعة االتفاقاالستبيان الخاص ب ملء لبنانالمجتمعون من  طلبكذلك   -25

 .2009حزيران/يونيو  30وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه  ،البلدان المصادقة عليه
  

البلدان األعضاء في اإلسكوا مراجعة قاعدة بيانات السكك الحديدية في منطقة  جميعإلى اللجنة  تطلبو  -26
 الدورة التاسعة نعقادأثناء افي ذي وزع على ممثلي تلك البلدان القرص المدمج ال المخزنة في) 2007اإلسكوا (

 30إلى اإلسكوا في موعد أقصاه  ھا(إن وجدت) وإرسال البيانات الناقصةب ھا، وتحديثھا واستكمالللجنة
  .2009حزيران/يونيو 

  
ر التوصيات نظاالسودان االنضمام إلى االتفاق كونه أصبح عضواً في اإلسكوا، ( بطلباللجنة  ترحبو  -27
  في ھذا التقرير). 43و 42و 41
  

إلى األمانة التنفيذية تحديث خريطة اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق المجتمعون طلب و  -28
التعديالت المتعلقة بانضمام وقد ترد من البلدان األعضاء بشأن الخريطة التي مقترحات الإدخال بالعربي 
 قسم المعاھدات باألمم المتحدة. لدىر اعتمادھا فووذلك ، إلى االتفاق السودان

  

  للجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في بلدان منطقة اإلسكوااتوصيات بشأن   - 3
 

 في الوثيقةالواردة مراجعة البيانات بمن البلدان األعضاء كل بلد  اتفق المجتمعون على أن يقوم  -29

E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part III)  التقدم المحرز في إنشاء اللجان الوطنية وتفعيلھا لتسھيل النقل بشأن
اإلسكوا، وتحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع مالحظاته بھذا الشأن إلى األمانة في  األعضاءبلدان الوالتجارة في 

ظات في حال عدم ورود أي مالح معتمدة الوثيقةوتعتبر  . 2009 حزيران/يونيو 30التنفيذية في موعد أقصاه 
 .من أي بلد

 
اإلسراع في  وقطر، والكويت والسودانوالبحرين، اإلمارات العربية المتحدة، المجتمعون من  طلبو  -30

في دول منطقة بدليل إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة لھذه الغاية االسترشاد و ،لجان وطنية إنشاء
من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا إلنشاء ھذه كذلك تفادة واالس ،2003الذي أعدته اإلسكوا في عام اإلسكوا 
  اللجان.

 
ً وطنية اإلسراع في تفعيلھا عن طريق وضع واعتماد لجانالبلدان التي أنشأت  المجتمعون من طلبو  -31 ا

واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا في إعداد خطط العمل وتفعيل  ،خطط عمل تنفيذية لكل منھا
  للجان.ا

لتسھيل النقل  ھاإنشاء اللجان الوطنية وتفعيلالمتعلق ب) الثالث(المرفق االستبيان المجتمعون اعتمد   -32
 ،األعضاءالبلدان  لت عليه التعديالت التي اقترحتھاأُدخوالتجارة في البلدان األعضاء في اإلسكوا بعد أن 

وستقوم ھذه  . 2009أيار/مايو  30اء في موعد أقصاه من األمانة التنفيذية إرساله إلى البلدان األعض واوطلب
حتى يتسنى لألمانة التنفيذية إعداد  2009آب/أغسطس  30إلسكوا في موعد أقصاه إلى اتعبئته وإعادته البلدان ب

  .شأنھذا البتقرير المتابعة المطلوب 
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  المتابعة.مھام ين اللجان الوطنية ومن األمانة التنفيذية القيام بمھام التنسيق اإلقليمي بالمجتمعون طلب و  -33
 

  توصيات حول مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل   - 4
  البحري في المشرق العربي

  
مذكرة التفاھم بشأن التعاون  التوقيع علىاإلسراع في  والكويت ، والسودان،البحرينالمجتمعون ناشد   -34

  واليمن اإلسراع في التصديق عليھا. ،ومصر ،قطر، وفي مجال النقل البحري في المشرق العربي
  

بين موانئ األطراف الداخلة بالنقل الساحلي متعلقة ال 5 المادةالبلدان األعضاء إعطاء المجتمعون ناشد و  -35
  البدء بتنفيذ بنود االتفاقية.عند األولوية في المذكرة 

  
ھذه  تفعيل ،الدولية المتعلقة بالنقل البحرياالتفاقيات  ، األطراف فياألعضاء المجتمعون البلدانناشد و  -36

 بالتوازي مع مذكرة التفاھم. ھاوتنفيذ االتفاقيات
 

بما  المذكورة أعاله 5 المادةإعداد خطة عمل لتنفيذ إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا ودعا المجتمعون   -37
 األعضاء. للبلدانيتناسب مع القوانين الوطنية 

 
 لسودان االنضمام إلى المذكرة كونه أصبح عضواً في اإلسكوا.بطلب اورحبت اللجنة   -38

  
  توصيات بشأن سالمة المرور على الطرق  - 5

  
ورشة العمل مشاركة في لبلدان األعضاء للإلى امن األمانة التنفيذية توجيه الدعوة المجتمعون طلب   -39

على الطرق في منطقة اإلسكوا في للحد من خسائر حوادث المرور  ةاإلقليميحول تحديد األھداف الوطنية و
إعداد وطلبوا في ھذا الصدد أن يجري  . 2009حزيران/يونيو  17و 16 يومياإلمارات العربية المتحدة، 

  .اتخاذھا لبلوغ تلك األھداف المزمعواإلجراءات  2015ورقة عمل واضحة حول األھداف المنشودة لعام 
 

لمشاركة الفعالة في بة للدعوة المرسلة عن طريق اإلسكوا لالبلدان األعضاء االستجاالمجتمعون ناشد   -40
الذي سيعقد في موسكو العالمي الرفيع المستوى األول من أجل سالمة المرور على الطرق الوزاري  المؤتمر
، على أن تشمل الوفود المشاركة تحت شعار "حان وقت العمل" 2009تشرين الثاني/نوفمبر  19و 18 يومي

 الجمعيات األھلية.عن ء المعنيين ممثلين عن القطاعين العام والخاص وإضافة إلى الوزرا
 

من األمانة التنفيذية عقد ورشات عمل إقليمية دورية من أجل تبادل الخبرات المجتمعون طلب و  - 41
 واالستفادة من الممارسات الجيدة المتبعة في بعض بلدان المنطقة والعالم.

  
  ھورية السودان االنضمام طلب جمالتوصيات المتعلقة ب  -ھاء

  إلى اتفاقات النقل في اإلسكوا
  

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربيتوصيات بشأن   - 1
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على ، فشجعوه اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربيإلى  نضمامالبطلب السودان االمجتمعون رحب   -42
 انة التنفيذية في أقرب فرصة ممكنة.استكمال إجراءات االنضمام وإرسال وثيقة االنضمام إلى األم

  
  ليصبحا كما يلي: 75وم 65ح السودان تعديل المحورين ماقتراعلى  ت اللجنةافقوو  -43

  
 : محور الساحل الغربي للبحر األحمر65م   

  
 – منفذ حاليب (السودان/مصر) - منفذ حاليب (مصر/السودان)  -  سفاجا – السويس – اإلسماعيلية  

  نبورتسودا - قباتيت
  

 : محور وادي النيل75م   
  

 الغابة – منفذ وادي حلفا (السودان/مصر) - منفذ أرقين (مصر/السودان) - قنا – القاھرة – اإلسكندرية  
  ودمدني - الخرطوم – أمدرمان –

  
اتفاق الطرق الدولية في المشرق لى محاور التاليين إمحورين الح السودان إضافة اقتراعلى كما وافقت   -44

 :العربي
 

 الخرطوم - : بورتسودان 82م   
  

  الخرطوم -عطبرة -بورتسودان  
  

 تشاد) -  السودان - : محور وسط السودان (أثيوبيا110م   
  

 سنار – ود مدني -  القضارف – دوكة – منفذ قالبات (السودان/أثيوبيا) - منفذ متمة (أثيوبيا/ السودان)  
منفذ أدري  –ذ الجنينة (السودان/تشاد) منف -  زالنجي – نياال – النھود –األبيض  - كوستي –

  (تشاد/السودان)
  

  توصيات بشأن اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  - 2
  

السكك الحديدية الدولية في المشرق اتفاق إلى نضمام البطلب جمھورية السودان ابت اللجنة رح  -45
وثيقة االنضمام إلى األمانة التنفيذية في أقرب على استكمال إجراءات االنضمام وإرسال ھا توحث ،العربي

  فرصة ممكنة.
  

من اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق  45ح السودان تعديل المحور ساقتراعلى  ت اللجنةوافق  -46
  العربي ليصبح كما يلي:

  
 : محور وادي النيل45س   

  
  الخرطوم -  عطبرة – وادي حلفا -  طنطا  

  
لى اتفاق السكك الحديدية الدولية في أدناه إ 84س محورالح السودان إضافة اقتراى علوافقت اللجنة   -47

  :المشرق العربي
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 عطبرة -: محور بورتسودان84س  
  

  عطبرة - بورتسودان  
  

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

  
مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل إلى نضمام الدان ابطلب جمھورية السواللجنة  ترحب  -48

على استكمال إجراءات االنضمام وإرسال وثيقة االنضمام إلى األمانة ھا توحث ،البحري في المشرق العربي
  التنفيذية في أقرب فرصة ممكنة.

  
رتسودان على المسار بووح جمھورية السودان إضافة وصلة بحرية بين جدة اقتراعلى اللجنة  توافق  -49

على المسارات البحرية ضمن شبكة الموانئ والمرافئ البحرية والمسارات  40المالحي في البحر األحمر أم 
  .المالحية في المشرق العربي

  
 توصيات عامة  -واو

  
ً علم ت اللجنةأخذ  -50  المعروض عليھافي مجال النقل  2011-2010لسنتين فترة الالمقترح برنامج العمل ب ا

  .E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/7في الوثيقة 
 

بما في  ،رحبت اللجنة بما قامت به األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال النقل  -51
وأكدت على أھمية  . دول مجلس التعاون وتكامل وسائط النقلفي ذلك دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل 

ون بين األمانة العامة لمجلس التعاون واألمانة التنفيذية للجنة النقل في اإلسكوا، بما في استمرار وتطوير التعا
  ذلك مشاركة األمانة العامة في أنشطة اإلسكوا في مجال النقل.

  
مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمال البيانات والمعلومات المتعلقة  بلدان ت اللجنةناشدو  -52
وموافاة  ،تطبيق اإلطار المنھجي لنظام النقل المتكامل في المشرق العربيحول اإلسكوا ھا تعددراسة التي الب

، حتى يتسنى لألمانة التنفيذية استكمال الدراسة قبل نھاية 2009تموز/يوليو  30في موعد أقصاه  ،اإلسكوا بھا
 .2009عام 
متابعة تنفيذ توصيات لجنة حول األول ، األعضاء موافاة اإلسكوا بتقريرين إلى البلدان ت اللجنةطلبو  -53

تشرين  1من الممتدة لفترة عن ا بلدمتابعة أھم تطورات النقل في كل حول والثاني  ،النقل في دورتھا العاشرة
  .2009تشرين األول/أكتوبر  31في موعد أقصاه ، وذلك 2009أيلول/سبتمبر  30 إلى 2008األول/أكتوبر 

  
ً ث   شةمواضيع البحث والمناق  -انيا

  
  مواءمة الھياكل  :مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  -لفأ

  المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
 من جدول األعمال) 4البند (
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المشاركون  قام، حيث E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/3إلى الوثيقة  استعرضت اللجنة ھذا البند استناداً   -54
مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة تلك المتعلقة ب ال سيما ،صياتمراجعة التوب

مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في إطار استكمال نظام الخطوات الواجب اتخاذھا لتفعيل و ،اإلسكوا
 .النقل المتكامل في المشرق العربي

  
مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع صالً حول أھمية عرضاً مفممثل األمانة التنفيذية قدم و  -55

 األعضاء. البلدانمراحل عرض الموضوع على ، وحول النقل في منطقة اإلسكوا
 

، كافةالبلدان األعضاء واالتحادات والمنظمات العربية اإلقليمية نقاش مستفيض شاركت فيه وجرى   -56
مواءمة وتسلسل تنفيذ التوصيات المتعلقة ب ،األمانة التنفيذية لإلسكوامھام  حولبعض المالحظات خالله ت أُبديو

  .الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  

  منذ الدورة التاسعة للجنة النقلفي مجال النقل عرض ما تم تنفيذه   -اءب
  من جدول األعمال) 5البند (

  
 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4(Part I)استناداً إلى الوثيقة ن، األول في جزأيلجنة ھذا البند ال ناقشت  -57

ة ـالثاني استناداً إلى الوثيقومتابعة تنفيذ توصيات الدورة التاسعة للجنة النقل، تناولت التي 
E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4(Part II)  فيالنقل المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة  تاستعرضالتي 

وقدم ممثل  بين الدورتين التاسعة والعاشرة للجنة النقل. ، 2009-2008رنامج العمل لفترة السنتين ب إطار
  وجرى نقاش مستفيض حول متابعة تنفيذ التوصيات. ،ينأاألمانة التنفيذية عرضاً مفصالً للجز

  
  متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  - جيم

  األعمال)من جدول  6البند (
  

  تفاق الطرق الدولية في المشرق العربياالتعديالت المعتمدة على   - 1
  

رضت عفاست ،E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part I)لجنة في ھذا الجزء استناداً إلى الوثيقة النظرت   -58
سكوا إلى تزويد اإل دعت البلدانو، بخصوص المحاور المعدلة المعتمدة في إطار االتفاق المحرزالتقدم 

  .2009حزيران/يونيو  30في مدة أقصاھا  محتملةتعديالت أخرى أي بمقترحاتھا حول 
  تفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيا  - 2

  
التقدم المحرز في متابعة حول  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part II)لجنة الوثيقة الاستعرضت   -59

الدعم الفني الذي قدمته حول و ،التنفيذحول و ،لية في المشرق العربيالسكك الحديدية الدوعلى اتفاق  التصديق
  .المجالاألعضاء في ھذا  لبلداناإلى اإلسكوا 

  
في  بلدهأن  عدد من الموفدينأوضح حيث بشأن االتفاق،  اطلعت الوفود المشاركة على ما تم إنجازهو  -60

  بدء التنفيذ.تمھيداً لعليه  إلى االتفاق والتصديقطريقه إلى االنضمام 
  

 ،إلى االتفاق ع في إجراءات االنضماماسراإل مان، وقطرالعراق، وعُ والسودان،  اللجنةناشدت و  -61
 .المصادقة عليهاإلسراع في إتمام إجراءات  الكويتوواإلمارات العربية المتحدة 
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ً بما قامت به األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج او  -62 لعربية حيال مشروع أخذت اللجنة علما

من اتفاق السكك الحديدية الدولية في  اً باعتبارھا جزء ، وذلكالمجلس بين بلدانتربط  يةإنشاء سكك حديد
  المشرق العربي المعتمد في إطار اإلسكوا.

  
  منطقة اإلسكوا بلدانللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في ا  - 3

  
، األعضاء البلداننشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في لجنة التقدم المحرز في إالاستعرضت   -63
كما ورد في الوثيقة المجال األعضاء في ھذا  لبلدانإلى االدعم الفني الذي قدمته اإلسكوا حول و ،التنفيذحول و

E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part III) . ھافعيلوتإنشاء اللجان الوطنية المتعلق بستبيان الكما استعرضت ا 
المعدل في ضوء المقترحات الواردة و ،الوثيقةبالمرفق في اإلسكوا األعضاء  البلدانلتسھيل النقل والتجارة في 

  األعضاء بشأنه. من البلدان
 

االسترشاد بدليل  وقطر، والكويت، والسودانوالبحرين، اإلمارات العربية المتحدة، إلى طلبت اللجنة و  -64
، 2003الذي أعدته اإلسكوا في عام في دول منطقة اإلسكوا سھيل النقل والتجارة إنشاء اللجان الوطنية لت

  واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا بھدف إنشاء ھذه اللجان.
  

  رة تفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيكذم  - 4
  

التقدم المحرز في متابعة بشأن  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part IV)لجنة الوثيقة الاستعرضت   -65
 ،والمباشرة في تنفيذھا ،بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيعلى مذكرة التفاھم  ادقةصالم

 .المجالاألعضاء في ھذا  لبلدانإلى اوالدعم الفني الذي قدمته اإلسكوا 
  

وإلى  ،التوقيع على المذكرة إجراءاتفي  اإلسراع ودانوالكويت، والس ،البحرينللجنة إلى طلبت او  -66
  .المصادقة عليھامصر واليمن اإلسراع في إتمام إجراءات 

  
دعت و . بتنفيذھاعند المباشرة المذكرة األولوية  من 5 المادةواتخذت اللجنة توصيات تتعلق بإعطاء  -67

  األعضاء. في البلدانالقوانين الوطنية  بما يتناسب معالمادة  هإعداد خطة عمل لتنفيذ ھذإلى اإلسكوا 
  سالمة المرور على الطرق  - 5

  
ً حول سالمة المرور على الطرق   -68 استنادا إلى الوثيقة قدم ممثل األمانة التنفيذية عرضا

E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part V)في سياق اإلسكوا  أبرز األنشطة التي اضطلعت بھااستعرض .  ف
سالمة على الطرق، واألنشطة المتصلة ببناء الشراكة من أجل سالمة المرور على الطرق األسبوع العالمي لل

في المشرق العربي، وتنفيذ المشروع الممول من حساب األمم المتحدة للتنمية حول تحديد األھداف المنشودة 
حديد حول تالتحضير لورشة العمل كما استعرض  . في مجال سالمة المرور على الطرق 2015في عام 

اإلمارات للحد من خسائر حوادث المرور على الطرق في منطقة اإلسكوا في  ةاإلقليمياألھداف الوطنية و
بالتعاون مع الھيئة الوطنية للمواصالت في أبو ، وذلك 2009حزيران/يونيو  17و 16 يوميالعربية المتحدة، 

أجل سالمة المرور على الطرق المقرر  واإلعداد للمؤتمر الوزاري العالمي الرفيع المستوى األول من ،ظبي
  .2009تشرين الثاني/نوفمبر  19و 18يومي عقده في موسكو 
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متابعة قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة واإلسكوا  بشأنوعرض ممثل األمانة التنفيذية التوصيات   -69
  في ھذا الصدد.

  
  قل في اإلسكواطلب جمھورية السودان بشأن االنضمام إلى اتفاقات الن  -دال

  من جدول األعمال) 7(البند 
  

طلب جمھورية السودان  التي تتناول E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/6اطلعت اللجنة على الوثيقة   -70
كما اطلعت على مقترحات السودان بخصوص   .المعتمدة في إطار اإلسكوا ةاالنضمام إلى اتفاقات النقل الثالث

رحبت اللجنة بطلب االنضمام أو تعديلھا.  فحديدية والمسارات البحرية الطرق والسكك العلى  محاورإضافة 
  .اآلنفة الذكرالسودان واتخذت بشأنھا التوصيات  التي قدمھاالمحاور المتعلقة بتلك مقترحات بالو
  

  في مجال النقل 2011-2010لسنتين فترة ال المقترحعمل البرنامج   -ھاء
  من جدول األعمال) 8البند (

  
فترة ل اإلسكوابرنامج عمل المتعلقة ب E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/7 على الوثيقة اللجنةت اطلع  -71
البلدان األعضاء على برنامج العمل المقترح الصادر عن واطلعت   .في مجال النقل 2011- 2010لسنتين ا

  .2009األمين العام لألمم المتحدة في نھاية شھر آذار/مارس 
  

  للجنة النقلالحادية عشرة الدورة موعد ومكان انعقاد   -واو
  من جدول األعمال) 9البند (

  
في بيروت،  2010الربع األول من عام  خالللجنة ل ةالحادية عشر ةدورالعقد على اتفق المجتمعون   -72

  .تھااألعضاء رغبته في استضاف البلدانبد أي من يما لم وذلك 
  

  ك فكرة لتطوير اتفاق السك: ما يستجد من أعمال  -زاي
  الحديدية الدولية في المشرق العربي

  من جدول األعمال) 10البند (
  

ً للمباشرة في إعداد مسودة اتفاقية للنقل الدولي بالسكك الحديدية بين   -73  بلدانقدم ممثل األردن مقترحا
بين القائم يق تنسبالنوه وقد  لھذه الغاية. أو تعديل اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  ،اإلسكوا

المملكة العربية السعودية واألردن من جھة أخرى بين و ،األردن والجمھورية العربية السورية من جھة
  للمباشرة بإعداد مسودات اتفاقيات ثنائية بھذا الخصوص.

  
دراسة الجدوى استعرض ممثل األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تم بشأن و  -74

دية إلنشاء خط سكك حديدية يربط بين دول مجلس التعاون كجزء من اتفاق السكك الحديدية الدولية في االقتصا
إضافة قطاع النقل، ودراسة تكامل وسائط النقل، الخاصة ب البياناتإنشاء قاعدة كما استعرض  . المشرق العربي

ً وأشار  . لجنة تسھيل النقل بدول المجلس إلى األنشطة التي اضطلعت بھا البدء بتطبيق نظام تتبع إلى  أيضا
السفن عن بعد الصادر عن المنظمة البحرية الدولية والتدقيق الطوعي لالتفاقيات والمعاھدات الدولية في مجال 

مذكرة التفاھم الخاصة بالتفتيش  في إطارمان إنشاء مركز معلومات وسكرتارية في عُ إلى و ،النقل البحري
أكد على أھمية التعاون والتنسيق مع اإلسكوا في مشروعات كما  دول المجلس.  والرقابة على السفن في موانئ

ممثل األمانة التنفيذية على أھمية تفعيل ھذا التعاون والتنسيق بين األمانة العامة فأثنى  . عديدة وموضوعات
  توصية في ھذا الشأن.وقد خلصت اللجنة إلى للمجلس واألمانة التنفيذية لإلسكوا، 

  
ً ث   رير لجنة النقل عن دورتھا العاشرةقاعتماد ت  -الثا
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  من جدول األعمال) 11البند (
  

عن التقرير المقدم مشروع  2009نيسان/أبريل  2اعتمدت لجنة النقل في الجلسة الختامية المنعقدة في   -75
  عليه التعديالت المتفق عليھا.ُتدخل أن ورتھا العاشرة، على د
  

ً ر   الدورةأعمال تنظيم   -ابعا
  

  نعقادالا وموعدمكان ال  -لفأ
  

، 2009نيسان/أبريل  2 إلىآذار/مارس  31الفترة من  فيفي بيروت  العاشرةدورتھا عقدت لجنة النقل   -76
  جلسات. ستعلى  ھاتوزعت أعمالقد و
  

  االفتتاح  -اءب
  

فرحب ، صفوت نبيل، السيد رئيس شعبة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا جلسة االفتتاح استھل  -77
  وشكرھم على مشاركتھم. بالحضور

  
 ،سة الدورة التاسعة للجنة النقليرئ بصفتھامان ممثلة سلطنة عُ  ،ألقت السيدة حنان بنت سالم الرحبيثم   -78

استعرضت وكلمة رحبت فيھا بالمشاركين وشكرتھم على جھودھم واھتمامھم المستمر للنھوض باللجنة.  
، ال سيما التاسعة تھادورفي  اللجنةيخص القرارات والتوصيات الصادرة عن  فيمامان عُ عما قامت به ملخصاً 

اتفاق السكك الحديدية  ة علىدقوالمصااتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، ة على دقبالمصا يتعلق فيما
ري في المشرق الدولية في المشرق العربي، واالنضمام إلى مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البح

سالمة المرور على الطرق.  بشأن العربي، وتشكيل اللجنة الوطنية لتسھيل النقل والتجارة، وتنفيذ مشروع 
ً سيرئ بصفتهفلسطين ممثل ل اختتمت كلمتھا متمنية التوفيقو  .للجنة النقل لدورة العاشرةل ا
  

رحب كلمة ، واألمين التنفيذي لإلسكوا وكيل األمين العام لألمم المتحدةوألقى السيد بدر عمر الدفع،   -79
على رعاية الدورة  ،السيد غازي العريضي ،فيھا بالحضور وشكر معالي وزير األشغال العامة والنقل في لبنان

تحقيق التكامل اإلقليمي من خالل  الرامية إلىإلى إنجازات اإلسكوا األمين التنفيذي وحضور افتتاحھا.  وأشار 
متعدد الوسائط.  وأشاد بالتعاون الوإعداد قوانين النقل  ،والسكك الحديدية والنقل البحريتنفيذ اتفاقات الطرق 

ومخطط  ،العربية البلدانمتعدد الوسائط بين الالمثمر بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية في إعداد اتفاقية النقل 
االقتصادية والتنموية  العربيةمة القوأطلقته العربية الذي اعتمدته  البلدانالربط بالسكك الحديدية بين 

وكذلك التعاون مع اليمن في إعداد دراسة الجدوى  ،)2009كانون الثاني/يناير  20- 19واالجتماعية (الكويت، 
 .االقتصادية إلنشاء شبكة سكك حديدية في اليمن

  
رحب فالفتتاح كلمة ا ،السيد غازي العريضي، ألقى معالي وزير األشغال العامة والنقل في لبنانثم   -80

خاصة في ظل  ،إلى أھمية النقل بشتى قطاعاتهالعريضي  السيدأشار فحضورھم.  ھم على بالمشاركين وشكر
فيما يتعلق بتوسيع  ، ال سيماتطرق إلى إنجازات لبنان في ھذا المجالو  األزمة المالية واالقتصادية العالمية.

أھمية إلى  السيد العريضيونبه   السياحية والتجارية.مينائي بيروت وطرابلس الستقبال أكبر عدد من السفن 
البلدان، التواصل والترابط بين  يعزز الذيالمتقدمة من حيث االعتماد على النقل السككي  بالبلدانء قتدااال
على أھمية  ، مشدداً النقل الجوي وال سيما مجاالت النقل جميعالعربي في على المستوى ضرورة التعاون وب

 سالمة الموانئ الجوية والطائرات. التركيز على
  

  الحضور  - يمج
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ھي: األردن، وعضاء في اإلسكوا ثالثة عشر بلداً من البلدان األشارك في الدورة ممثلون عن   -81

مان، وفلسطين، وقطر، السودان، وعُ والعربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية،  واإلمارات
  اليمن.ووالمملكة العربية السعودية،  والكويت، ولبنان، ومصر،

  
تحاد العربي واال ،، بصفة مراقب، ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدورةكما حضر   -82

واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد  ،واالتحاد العربي للناقلين البحريين، للنقل البري
واالتحاد العربي لمرحلي  ،واالتحاد العربي لغرف المالحة العربية ،بحرية العربيةواتحاد الموانئ ال ،العربية

ونقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في  ،للوجستياتواومعھد النقل الدولي  ،البضائع واللوجستيات
 ،نئ الكويتيةومؤسسة الموا، وشركة شؤون الطيران المدني ،واالتحاد العربي لغرف المالحة البحرية ،لبنان

مؤسسة و السعودية، ومجموعة بن الدن ،والصندوق السعودي للتنمية ،وجامعة الدول العربية ،والبنك الدولي
  .ھذا التقريرلترد قائمة المشاركين في المرفق األول و.  الفالح

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -الد

  
لغربي آسيا ونظامھا الداخلي بأن  من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية 18لمادة اتقضي   -83
وحسب الترتيب األبجدي بالعربية المعمول به  ،ولى الدول األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية للجنة بالتناوبت"ت

، ممثل فلسطين، رئاسة الدورة.  وعمالً محمود خالدتولى السيد  في األمم المتحدة".  وعمالً بھذه المادة،
ممثلة  ،السيدة حنان بنت سالم الرحبي انتخبت اللجنةقل، نرات السابقة للجنة الباإلجراء الذي اتبع في الدو

والسيد نزار عبد النبي الصايغ، ممثل الكويت،  ،لرئيسل ين، والسيد حمد سالم آل خليفة، ممثل قطر، نائبمانعُ 
 مقرراً.

  
السادة التالية عضوية السيد نزار عبد النبي الصايغ، و ،تم تشكيل لجنة الصياغة برئاسة المقررو  -84

السيد علي عاد المصري من لبنان، والسيد كمال منصور من ، والسيد نعيم خضر حمدان من األردنأسماؤھم: 
  رئيس الدورة العاشرة، واألمانة التنفيذية.و مشاركة السيد محمود خالد، ممثل فلسطينبو ،السودان

 
  

  جدول األعمال  -اءھ
  

رت  -85 ة أق ي جلس ،اللجن ىاأل تھاف دول  ،ول يغة األج ال بالص ا وعم ة عليھ ة المعروض ي الوثيق واردة ف ال
E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/L.1يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة فيما.  و:  

  
  للجنة النقل. العاشرةافتتاح أعمال الدورة   - 1  

  
  انتخاب أعضاء المكتب.  - 2  

  
  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  - 3  

  
مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي: منا  - 4  

  قطاع النقل في منطقة اإلسكوا.
  

  :للجنة النقل التاسعةعرض ما تم تنفيذه في مجال النقل منذ الدورة   - 5  
  

 ؛التاسعة تھادورفي  لجنة النقلالصادرة عن توصيات المتابعة تنفيذ   (أ)    
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المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة لتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ا  (ب)    

  .التاسعة للجنة النقل
  

  متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي:  - 6  
  

  التعديالت المعتمدة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛  (أ)    
  حديدية الدولية في المشرق العربي؛اتفاق السكك ال  (ب)    
  اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في بلدان منطقة اإلسكوا؛  (ج)    
  مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛  (د)    
    )(  .سالمة المرور على الطرق  

  
  قل في اإلسكوا.طلب جمھورية السودان بشأن االنضمام إلى اتفاقات الن  - 7  

  
  في مجال النقل. 2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - 8  

  
  للجنة النقل. الحادية عشرةد الدورة اعقانومكان  موعد  - 9  

  
  .: فكرة لتطوير اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيما يستجد من أعمال  -10  

  
  .العاشرةتھا اعتماد تقرير لجنة النقل عن دور  -11  

  
تنظيم األعمال المعروض عليھا في الوثيقة مشروع وافقت اللجنة على  ذاتھا،في الجلسة و  -86

E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/L.2.بعد أن أُدخلت عليه بعض التعديالت ،  
  

  الوثائق  -اوو
  

  دورتھا العاشرة. الوثائق التي عرضت على لجنة النقل فيبلھذا التقرير قائمة  الثانيترد في المرفق   -87
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  المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  األردن
 

  المھندس ليث دبابنه
  رئيس الوفد ومساعد األمين العام لشؤون النقل البري

  وزارة النقل
 

  السيد نعيم خضر حمدان
  مدير وحدة الشؤون القانونية

  وزارة النقل
  

  السيد أنمار خصاونه
  ر السالمة المروريةمدي

  وزارة األشغال العامة واإلسكان
 

  السيد عناد قبالن حسن الضالعين
  رئيس قسم الترانزيت

  دائرة الجمارك األردنية
 

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد سالم علي الزعابي
  المساعد للشؤون البرية رئيس الوفد ووكيل الوزارة

  والبحرية   
  يذي لقطاع النقل البحريالمكلف بمھام المدير التنف
  الھيئة الوطنية للمواصالت

 
  السيد عبد هللا سالم الكثيري

  المدير التنفيذي لقطاع النقل البري
  الھيئة الوطنية للمواصالت

  
  السيد ماجد عبيد السويدي

  رئيس وحدة تواصل
  إدارة الشؤون الجمركية

  
  السيد غيث حسن الزعابي

  مروريمدير عام اإلدارة العامة للتنسيق ال
  وزارة الداخلية

  
  
  

  السيد خميس محمد سالم الكعبي

  مستشار قانوني
  

  البحرين
  

  سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة
  وكيل وزارة المواصالترئيس الوفد و

  وزارة المواصالت
  

  السيد رشيد جاسم عاشور
  الوكيل المساعد لالتصاالت والنقل البري

  وزارة المواصالت
  

  عبد هللا فخرو ھدىالسيدة 
  مديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق

  وزارة األشغال
 

  السيد محمد محمود يوسف عبد هللا
  رئيس فرع الھندسة المرورية

  وزارة الداخلية
 

  السيد خليفة حسن العماري
  المنسق اإلداري لمكتب وكيل وزارة المواصالت

  وزارة المواصالت
 

  الجمھورية العربية السورية
 

  سكيكرالسيدة ميادة 
 مديرة مديرية التخطيط واإلحصاء

  وزارة النقل
  

  السيدة رشا بديع محمد
  مديرة التعاون العربي والدولي

  وزارة النقل
  

  السيدة صفاء عبد الحق
معاونة مدير مديرية متابعة شؤون النقل بالخطوط الحديدية 

 في وزارة النقل
  
  

  (تابع) الجمھورية العربية السورية
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  سنالسيدة عبير حبيب ح
  وزارة النقل

  
  السيدة شيرين عباس السليمان

  مھندسة مدنية
  وزارة النقل، مديرية النقل البحري

  
  السودان

 
  السيد مالك منير أحمد محمد

  رئيس الوفد ووكيل وزارة النقل والطرق والجسور
  وزارة النقل والطرق والجسور

 
  السيد حامد محمود وكيل

  مدير عام
  الھيئة القومية للطرق والجسور

 
  السيد إبراھيم األمين أحمد

  مدير عام ھيئة الموانئ البحرية
 

  السيد كمال الدين محمد أحمد منصور
  نائب المدير العام للتخطيط والتنمية

  ھيئة الموانئ البحرية
 

  السيد الھادي صديق علي نميري
  مستشار، ونائب رئيس البعثة

  سفارة السودان
 

  ُعمان
  

  السيدة حنان سالم الرحبي
  وفد ومدير دائرة النقل البريرئيس ال

  وزارة النقل واالتصاالت
  

  محمد بن خليفة بن محمد الغساني السيد
  مدير دائرة المشاريع

  المديرية العامة للموانئ
  وزارة النقل واالتصاالت

  
  فلسطين

  
  السيد محمود خالد

  مدير عام، وزارة النقل والمواصالت
  

  السيد قاسم خميس
  المستشار االقتصادي

  فلسطينسفارة 
  السيدة ميرنا سمير عبد الجواد

  سفارة فلسطين

  
  قطر

 
  السيد حمد بن سالم آل خليفة

  رئيس الوفد ورئيس وحدة التعاون الدولي للنقل البري
  الھيئة العامة للجمارك والموانئ

  
  السيد عبد هللا محمد الباكر
 مدير إدارة تنفيذ التخطيط
  والتطوير العمراني الھيئة العامة للتخطيط

  
  السيد راشد طالب المري

  رئيس قسم المالحة البحرية
  الھيئة العامة للجمارك والموانئ

  
  السيد محمد فالح الھاجري

  الدوليةرئيس اتفاقيات النقل الجوي والعالقات 
  إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات

  الھيئة العامة للجمارك والموانئ
  

  الكويت
  

  السيد نزار الصايغ
  لتخطيط الھيكلي لشؤون النقلمساعد مدير إدارة ا

  بلدية الكويت
  

  السيد عمار عبد المحسن المقطوف
 مراقب عام الطرق، إدارة التنظيم

  مدير إدارة التنظيم بالوكالة
  بلدية الكويت

  
  لبنان

  
  السيد عبد الحفيظ القيسي

  رئيس الوفد والمدير العام للنقل البري والبحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

 
  إلھام منصور الخبازاآلنسة 
  دائرة الوصاية والنقل البري ةرئيس

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

 
  السيد جوزف زاكي أبو سمرا

  رئيس مصلحة التصميم والبرامج
  المديرية العامة للطرق والمباني
  وزارة األشغال العامة والنقل

  (تابع) لبنان
  

  المصري السيد علي عاد



  -20-

  رئيس قسم شؤون التجارة البحرية
  المديرية العامة للنقل البري والبحري

  وزارة األشغال العامة والنقل
  

  السيد حسان شعبان
  خبير بحري

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

 
  مصر

  
  السيد حسن أحمد محمد سليم

ة الھيئة العامة لتخطيط رئيس الوفد ونائب رئيس مجلس إدار
 مشروعات النقل، وزارة النقل

 
  السيد طارق العطار

  رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل
  البري   

  الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
 

  المملكة العربية السعودية
 

  السيد علي بن عبد هللا النعيم
  يط والمتابعةلتخطارئيس الوفد ووكيل وزارة 

  وزارة النقل
 

  السيد يوسف إسماعيل جادو
  مدير عام الدراسات بوكالة التخطيط والمتابعة

  وزارة النقل
 

  السيد منذر ناصر الراشد
  مدير إدارة شؤون النقل في الحج

  ومسؤول دراسات النقل العام، وزارة النقل
  السيد حمد عبد الرحمن العبد القادر

  اتنائب الرئيس لشؤون العملي

  المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
  

  السيد عبد الرحمن ابراھيم الدوسري
  مھندس مدني

  اإلدارة العامة للدراسات
 

  اليمن
  

  السيد علي محمد متعافي
  رئيس الوفد ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل البري

  والجوي، وزارة النقل   
  

  السيد عبد الوھاب الحاكم
  لطرق لقطاع الطرقوكيل وزارة األشغال العامة وا
  وزارة األشغال العامة والطرق

  
  السيد عصام أحمد شاكر

  رئيس الھيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
  وزارة النقل

 
  السيد ياسر محمد الزماني

  الوكيل المساعد للشؤون البحرية والموانئ
  وزارة النقل

  
  السيد نصر صالح الحربي

  قتصاديةوكيل وزارة المالية لشؤون الوحدات اال
  

  السيد علي ثابت حرمل
  مدير إدارة المنظمات الدولية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  
  

  
  اإلقليمية العربيةالمنظمات   -باء

  
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  
  السيدة مواھب خالف

  وزير مفوض
  مدير إدارة النقل والسياحة

  
  السيد حسين السويدي

  قطاع االقتصاديالقسم النقل، رئيس 
  

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  

  السيد خالد حمد العليان
  نائب مدير إدارة المواصالت
  األمانة العامة لمجلس التعاون

  
  الصندوق السعودي للتنمية

  
  السيد منصور بن صالح الزغيبي

  كبير مھندسين مدني
  (تابع) الصندوق السعودي للتنمية

  
  لشايعالسيد عبد هللا بن محمد ا



  -21-

  نيخصائيأكبير 
  البحوث والدراسات االقتصادية

  
  اإلتحاد العربي للنقل البري

  
  السيد محمود حمد العبد الالت

  األمين العام لالتحاد العربي للنقل البري
  

  اإلتحاد العربي للسكك الحديدية
  

  السيد مرھف صابوني
  العربي للسكك الحديديةاألمين العام لإلتحاد 

  
  عمر سلطان السيد
  دير الشؤون المالية والعالقات الدوليةم
  

  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد
  العربية   
  

  ُعال صيداني اآلنسة
  باحثة إقتصادية

  
  االتحاد العربي للناقلين البحريين

  
  السيد أنور غزاوي

  األمين العام للناقلين البحريين
  ورئيس جمعية أصحاب السفن اللبنانية

  
  سيد عماد عبد األمير الروضانال

  نائب المدير العام لألمور المالية واإلدارية
  عضو مجلس اإلدارة

 
  االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية

 
  السيد إيلي زخور

  رئيس االتحاد ورئيس الغرفة الدولية للمالحة
 

  شركة شؤون الطيران المدني
  

  السيد فيكتور حاموش
  دنيرئيس شركة شؤون الطيران الم

  فريقياأمكتب الشرق األوسط، الخليج العربي، شمال 
  وتركيا   

  مجموعة بن الدن السعودية
 

  السيد بشار ريحاني
  مدير إدارة قسم النقل

  
  السيد غالب النعماني
  رئيس قسم التصاميم

  قسم النقل
 

  مؤسسة الموانئ الكويتية
  

  السيد عاطف حمد الشطي
  مدير إدارة التنسيق والمتابعة

  
  ھاشم محمد المطيريالسيد 

  مدير إدارة مكتب المدير العام
  

  السيد عادل مبارك الدعى
  نائب مدير إدارة التنسيق

 
  السيد صالح عبد الرضا مال هللا

  مساعد مدير نظم المعلومات
  

  السيد بدر داوود الخالدي
  نائب مدير التدريب

 
  نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان

  
  ريانيالسيد سمير س

  نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان
  

 السيد إبراھيم الجارودي
  شركة الجارودي وأوالده للترانزيت ش.م.م

  تخليص جمركي، نقل، ترانزيت، توكيالت مالحية، تجارة
  عامة   
 

  اإلتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات
 

  اللواء مازن نديم
  مجلس اإلدارةرئيس 
  د مرحلي البضائع واللوجستياتإتحا

  
  السيد إياد النجار

  النائب األول لرئيس اإلتحاد
  ةسوريالجمھورية العربية الرئيس المكتب اإلقليمي في 

 
  (تابع) اإلتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات

  
  السيد عبد القادر ذاكر محمود

  عضو مجلس اإلدارة
  ية العربيةنائب رئيس المكتب اإلقليمي في الجمھور
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  ةسوريال   
  

  السيد حسين ضاھر
  إتحاد مرحلي البضائع واللوجستيات

  
  معھد النقل الدولي واللوجستيات

  
  السيدة إيمان وفائي رمضان

  عميدة معھد النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العليا
  

  المجموعة الدولية المتحدة لألعمال
  

  السيد ناصر خليل الخطيب
  إداري

  مؤسسة الفالح
  

  السيد زايد الفالح

  رئيس مؤسسة الفالح
  

  الشراكة العالمية من أجل سالمة المرور على الطرق
  

  السيدة سمر أبو رعد
  استشاري في سالمة المرور

  الشراكة العالمية من أجل سالمة المرور على الطرق
  

  السيدة نيللي الغصيني
  منسقة إقليمية

  طرقالشراكة العالمية من أجل سالمة المرور على ال
  
  
  
  

  
  المنظمات الدولية  -جيم

  
  البنك الدولي في لبنان

  
  السيد ديمبا با

  المدير اإلقليمي
  طوالشرق األوس أفريقيامنطقة شمال  ،البنك الدولي

  
  الجھة المنظمة  -دال

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  السيد بدر عمر الدفع

  وكيل األمين العام لألمم المتحدة
  األمين التنفيذيو
  

  السيد محمد جميل عبد الرزاق
  القائم بأعمال نائب األمين التنفيذي

  رئيس شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني
  

  السيد نبيل علي صفوت
  رئيس شعبة التنمية االقتصادية والعولمة

  
  السيد بسام عناني

  مسؤول أول للشؤون االقتصادية
  فريق النقل

  ة والعولمةشعبة التنمية االقتصادي
  

  السيد محمود المرعي
  مساعد باحث
  فريق النقل

  شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
  

  منى فتاحالسيدة 
  مساعد باحث

  شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
  

  السيدة دينا قرانوح
  مساعد باحث
  فريق النقل

  شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
  

  السيدة سھام السبع
  قلمساعدة فريق الن

  شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
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  الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق

  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/INF.1    مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/L.1  3  والشروحالمؤقت  جدول األعمال

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/L.2  3  تنظيم األعمال

 النقل في المشرق العربي:مناقشة عامة حول قضايا 
مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في 

  منطقة اإلسكوا

4  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/3 

عرض ما تم تنفيذه في مجال النقل منذ الدورة التاسعة 
  للجنة النقل

5  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4 

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في  
  التاسعةدورتھا 

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4(Part I)  (أ) 5

المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في التقدم  
إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة التاسعة للجنة 

  النقل

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/4(Part II)  (ب) 5

متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق 
  بيالعر

6  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5 

التعديالت المعتمدة على اتفاق الطرق الدولية في  
  المشرق العربي

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part I)  (أ) 6

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part II)  (ب) 6  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي 

منطقة  بلدانة في اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجار 
  اإلسكوا

 E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part III)  (ج) 6

مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري  
  في المشرق العربي

E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part IV)  (د) 6

 (  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/5(Part V)( 6  سالمة المرور على الطرق 

ن بشأن االنضمام إلى اتفاقات النقل طلب جمھورية السودا
 في اإلسكوا

7  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/6 

في  2011- 2010لفترة السنتين المقترح برنامج العمل 
 مجال النقل

8  E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/7 
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  الثالثالمرفق 
  

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  شعبة التنمية االقتصادية والعولمة
  

  تبياناس
  

إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في اإلسكوا 
  )2009 (شباط/فبراير

  
  معلومات عامة

 
  الدولة:  
  الشخص المسؤول عن ملء 

 االستبيان ووظيفته:
 الفاكس:و رقم الھاتف 
 البريد اإللكتروني: 
  تاريخ ملء االستبيان: 

  
  إنشاء اللجنة الوطنية القسم األول:

  القسم الثاني: تفعيل عمل اللجنة الوطنية
  القسم الثالث: الممارسات الجيدة للجنة الوطنية ومقترحات للتطوير

  
لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسيد نبيل صفوت، رئيس شعبة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا على   

، أو اآلنسة دينا قرانوح، مساعد باحث في فريق النقل في شعبة التنمية االقتصادية والعولمة  un.org@safwatnالبريد اإللكتروني:
  .un.org@karanouhفي اإلسكوا، على البريد اإللكتروني: 

  
ھذا االستبيان إذا كان قد تم إنشاء اللجنة الوطنية لتسھيل النقل والتجارة في الدولة.  وفي  األسئلة الواردة في جميع: تتم اإلجابة على مالحظة

علق حال عدم إنشائھا أو عدم استكمال خطوات إنشائھا، تتم اإلجابة على األسئلة الواردة في االستبيان بحسب ما تم إنجازه، خاصة الجزء المت
  بمعوقات إنشاء اللجنة الوطنية.



  -25-

  
  م األول: إنشاء اللجنة الوطنيةالقس  
  
  تشكيل اللجنة الوطنية  -1
  
الطرف المعني  تحديد يرجى( ؟ھل شملت اللجنة الوطنية لتسھيل النقل والتجارة عند تشكيلھا جميع األطراف المعنية  - 1-1

  ):لتمثيلاونسبة 
  

    :الحكومة، نسبة التمثيل ..........  
    :القطاع الخاص، نسبة التمثيل ..........  
     نسبة التمثيل: ):ھاتحديد يرجى(أطراف أخرى ،.................... ..........  

  
  ؟حكومياللجنة ممثلين على المستوى ال تضمھل   - 1-2
  

    نعم      ال  
  

  ؟نعم، فھل يتضمن التمثيل الحكومي في اللجنة الوزارات التاليةبإذا كان الجواب   -  
  

  الوزارة المعنية بالنقل:  (أ)    
  

        نعم    ال 
  

  :الجھات التابعة لھاتحديد  يرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  
  

      مؤسسات الطرق والجسور  
      الموانئ البحرية  
      الطيران المدني  
      شركات النقل العامة  
      ھاتحديد يرجى( جھات أخرى:(  

  
  وزارة المالية:  (ب)    

  
        نعم    ال 

  
  :الجھات التابعة لھاحديد ت يرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  

  
      مصلحة الجمارك  
      مصلحة الضرائب  
      بنوك القطاع العام  
      شركات التأمين التابعة للقطاع العام  
      ھاتحديد يرجى( جھات أخرى:(  

  
  الوزارة المعنية بالتجارة الخارجية:  (ج)    

  
        نعم    ال 

  
  
 

  :لتابعة لھاالجھات اتحديد  يرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  
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      ھيئات تشجيع الصادرات  
      تراخيص االستيراد والتصدير وشھادات المنشأ  
      المختبرات  
      المعامل  
      ھاتحديد يرجى( جھات أخرى:(  

  
  :(أو ما يعادلھا) وزارة الداخلية  (د)    

  
        منع    ال 

  
  :الجھات التابعة لھاتحديد  يرجىنعم، بإذا كان الجواب  -  

 
      ھزة األمنأج  
      أجھزة المرور  
      أجھزة الشرطة  
      ھاتحديد يرجى( جھات أخرى:(  

 
    )( :وزارة الزراعة  

 
        نعم    ال  

  
  وزارة الصناعة: (و)    

 
        نعم    ال  

  
  وزارة الصحة: (ز)    

 
        نعم    ال  

  
  وزارة االتصاالت: (ح)    

 
        نعم    ال  

  
  المركزي: البنك (ط)    

 
        نعم    ال  

  
  لقطاع الخاص؟ممثلين عن ا تضمھل   - 1-3
  

    نعم      ال  
  

  :الجھات التاليةنعم، فھل يتضمن تمثيل القطاع الخاص بإذا كان الجواب   -  
  

  ن عن التجار:يممثل  (أ)    
  

        نعم    ال  
  

  :الجھات تحديديرجى نعم، بإذا كان الجواب   -  
  

      مصدرون      مستوردون      ھاديدتح يرجى( جھات أخرى:(  
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  ن عن مقدمي الخدمات:يممثل  (ب)    

  
        نعم    ال  

  
  :الجھات تحديديرجى نعم، بإذا كان الجواب   -  

  
      وسطاء نقل            وكالء شحن  
       يةالجمركعاملون في تخليص المعامالت      وكالء بحريون  
      وكالء سياحيون            ھاتحديد يرجى( جھات أخرى:(  

  
  ن شركات النقل واإلدارة والتشغيل:ن عيممثل  (ج)    

  
        نعم    ال  

  
  الخاصة: المصارفن عن يممثل  (د)    

  
        نعم    ال  

  
    )(  ن عن شركات التأمين الخاصة:يممثل  

  
        نعم    ال  

  
  ن عن الغرف التجارية والصناعية:يممثل  (و)    

  
        نعم    ال  

  
  ات الصلة:ن عن االتحادات والجمعيات والنقابات ذيممثل  (ز)    

  
        نعم    ال  

  
 الھيكل التنظيمي للجنة الوطنية  -2
  
  من يتولى رئاسة اللجنة الوطنية؟  - 2-1
  

   وزير النقل     وزير التجارة     وزير المالية     ھاتحديد يرجى( جھات أخرى:(  
  
  وما ھو مسماھم الوظيفي؟ ،ما ھو عدد نواب رئيس اللجنة الوطنية  - 2-2
  

  عدد نواب الرئيس:  
  مسماھم الوظيفي:  

  
  ھل اللجنة الوطنية تابعة لرئيس مجلس الوزراء؟  - 2-3
  

    نعم     ال  
  

  تحديد الجھة التي تتبعھا اللجنة الوطنية: فيرجىال، بإذا كان الجواب   -  
  
  على مستوى وكيل وزارة؟و ،ھل أعضاء اللجنة الوطنية من الجانب الحكومي  - 2-4
  

    نعم      ال  



  -28-

  
  التوضيح: فيرجىال، بإذا كان الجواب   -  

  
  ما ھو عدد أعضاء اللجنة الوطنية في:  - 2-5
  

    :القطاع العام  
    :القطاع الخاص  
    األعضاء تحديد الجھة وعدد يرجى( جھات أخرى:(  

  
  ھل تم إنشاء اللجنة الوطنية بقرار صادر عن مجلس الوزراء؟  - 2-6
  

    نعم      ال  
  

  وتزويد األمانة التنفيذية بنسخة عنه: صدوره، م القرار الصادر وتاريختحديد رق فيرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  
  .إذا كان الجواب بال، فيرجى تحديد الجھة التي أصدرت قرار تشكيل اللجنة  -  

  
  ھل تم اتخاذ قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية؟  - 2-7
  

    نعم      ال  
  

  وتزويد األمانة التنفيذية بنسخة عنه: صدوره، ر وتاريختحديد رقم القرار الصاد فيرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  
  
  ما ھي دورية اجتماعات اللجنة الوطنية خالل السنة الوحدة؟  - 2-8
  
  ھل لدى اللجنة الوطنية أمانة تنفيذية؟  - 2-9
  

    نعم      ال  
  

  نعم، فھل األمانة التنفيذية متفرغة لعمل اللجنة:بإذا كان الجواب   -  
  

      ) ًديد عدد المتفرغين):تح يرجىكليا  
      ) ًتحديد عدد المتفرغين): ىرجيجزئيا  

  
  ؟اتھممھاراتھم وخبرعن و ،اللجنة الوطنية عن عدد الموظفين في أمانتھا التنفيذية اما مدى رض  - 2-10
  

  
  
  ھل تعتبر الميزانية المخصصة للجنة الوطنية كافية؟  -2-11
  

  
  
  العينية للجنة الوطنية وأمانتھا التنفيذية؟الموارد المالية وما ھي مصادر توفير   - 2-12
  

   الحكومة       القطاع الخاص     مشاريع المساعدة الفنية المقدمة من ھيئات دولية  
   ھاتحديديرجى ( مصادر أخرى:(  

  اللجان الفرعيةو تكوين اللجنة  -3
  
  لجان فرعية متخصصة؟و لجنة أنشئتھل   -3-1
  

    نعم      ال  
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  :ھاتحديدفيرجى نعم، بإذا كان الجواب   -  
  

     لجنة نقل ومواصالت   لجنة جمارك     لجنة ممارسات تجارية   لجنة اتصاالت  
     لجنة معلومات تجارية   لجنة مصارف وتأمين   ھاتحديديرجى ( لجان أخرى:(  

 
  اللجان الفرعية؟وفي  د العضوية في اللجنةيتحدالمعتمدة في ما ھي المعايير   -3-2
  

  
  
  اللجان الفرعية؟أو إلى  تنتھي المھمة الموكلة إلى اللجنةمتى   -3-3
  

  
  
  اللجان الفرعية؟و أعضاء اللجنةو من ھم ممثلو  -3-4
  

  
  
  اللجان الفرعية؟و عمل اللجنة يجريكيف   -3-5
  

  
  
  اللجان الفرعية بالمنظمات اإلقليمية والدولية؟ وكيف؟و ھل تستعين اللجنة  -3-6
  

  
  
  اللجان الفرعية؟و لجنةكيف يتم تمويل ال  -3-7
  

     الحكومةمن  
     القطاع الخاصمن  
     مشاريع المساعدة الفنيةمن  
    ھاتحديديرجى ( من مصادر أخرى:(  
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  معوقات إنشاء اللجنة الوطنية  -4
  
  ھل تم تحديد معوقات التجارة والنقل في بلدكم الكريم؟  -4-1
  

    نعم      ال  
  

  ق قائمة بھذه المعوقات.إرفا فيرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  
  
  ھل تم اقتراح توصيات إلزالة ھذه المعوقات؟  -4-2
  

    نعم      ال  
  
  إرفاق قائمة بھذه التوصيات. فيرجىنعم، بإذا كان الجواب   -
  
  ھل تم وضع خطة عمل لتنفيذ ھذه التوصيات؟  -4-3
  

    نعم      ال  
  

  إرفاق خطة العمل الموضوعة. فيرجىنعم، بإذا كان الجواب   -  
  
  ھل تم اعتماد خطة عمل؟  -4-4
  

    نعم      ال  
  

  نعم، فما ھي آلية متابعة تنفيذھا؟بإذا كان الجواب   -  
  

  
  

  التوضيح: يرجىال، بإذا كان الجواب   -  
  

  
            

  القسم الثاني: تفعيل عمل اللجنة الوطنية

  

رعية لتسھيل النقل والتجارة (دراسة الوضع الفو إعطاء نبذة مختصرة عن األعمال التي تقوم بھا اللجنة الوطنية يرجى  
  ووضع خطة عمل، ومتابعة تنفيذ خطة العمل، وطلب الدعم الفني من اإلسكوا، وغير ذلك). ،الراھن
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  ھل تقوم اللجنة الوطنية بتقديم توصيات إلى الحكومة بخصوص االستثمارات المستقبلية؟  
  

  
  

  ية لتحقيق أھدافھا؟ما ھي األنشطة التي قامت بھا اللجنة الوطن  
  

  
  

  ما ھي األنشطة التي تنوي اللجنة الوطنية القيام بھا في المستقبل؟  
  

  
  

  لتطويراللجنة الوطنية ومقترحات المعتمدة في االقسم الثالث: الممارسات الجيدة 

  
  

  ان األخرى.يمكن أن تستفيد منھا البلدوالتي لجنة الوطنية التي تعتمدھا الجيدة الممارسات الذكر يرجى   
  

  
  

  ؟هوتحسين ھل لدى اللجنة الوطنية مقترحات بشأن تطوير أدائھا  
  

  
  عمل اللجنة الوطنية واللجان الفرعية.تعرقل أم عرقلت ذكر المعوقات التي  يرجى  
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  األمانة التنفيذية لإلسكوا؟ تعالجھاما ھي المواضيع التي تتمنى اللجنة الوطنية أن   

  

  
  

  ؟إنشائھاالكريم على األمانة التنفيذية للمساعدة في إنشاء اللجنة الوطنية أو استكمال  بلدكمقترحھا يلتي ما ھي التوصيات ا  
  

  
  

وإرفاق الھيكل التنظيمي للجنة الوطنية  ،تزويد اإلسكوا بنسخة عن القرار الصادر إلنشاء اللجنة الوطنية يرجى  
 اللجان الفرعية.أو  واللجنة
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