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  معلومات أساسية  -1

  
) اإلسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  التابعةللجنة النقل  عشرةالحادية الدورة تنعقد   

من أجل استكمال تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي في إطار متابعة الجهود التي تبذلها اإلسكوا 
بغية وذلك ، 2006مايو /أيار 11المؤرخ ) 24- د( 279قرار اإلسكوا  بموجبومتابعة تنفيذ مكوناته ) إتسام(

الدورة استعراض هذه وسيجري في  . بلدان المنطقة تسهيل التجارة والنقل وتحقيق التكامل اإلقليمي فيما بين
 31التي عقدت في بيروت في الفترة من النقل للجنة  العاشرةما تم إنجازه في هذا الصدد منذ الدورة 

  .2009 أبريل/نيسان 2إلى مارس /آذار
  

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ ) أ: (اآلتيوتتمثل أهم مكونات نظام إتسام في   
اتفاق السكك الحديدية الدولية في ) ج(األولوية؛  المصنفان من المحاور ذات 45وم 40المحوران م) ب(

اللجان ) ه(جال النقل البحري في المشرق العربي؛ مذكرة التفاهم بشأن التعاون في م) د(المشرق العربي؛ 
نظام ) ح(اإلطار المنهجي لنظام إتسام؛ ) ز(سالمة المرور على الطرق؛ ) و(الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ 
  .الهياكل المؤسسية والتشريعات) ي(النقل متعدد الوسائط؛ ) ط(؛ المعلومات الجغرافي المصاحب

  
م النقل المتكامل في المشرق العربي اتفاق الطرق الدولية في المشرق من أول مكونات نظاوكان   

وقد .  2003أكتوبر/تشرين األول 19ودخل حيز التنفيذ في  2001مايو /أيار 10العربي الذي تم اعتماده في 
 ةالمملك :بحسب الترتيب األبجديوهي صدق عليه حتى اآلن اثنا عشر بلداً من البلدان األعضاء في اإلسكوا، 

وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، األردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، 
جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية ووالجمهورية اللبنانية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وفلسطين، 
عظم البلدان المصدقة عليه، حتى أن البلدان وقد بدأ تنفيذ هذا االتفاق في م.  والجمهورية اليمنية ،السعودية
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األخرى التي لم تصدق بعد على االتفاق تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تأهيل الطرق الداخلية وربطها مع البلدان 
البلدان ممثلي يتوقع أن يقدم كل من و.  م مع المحاور والمواصفات المعتمدة في االتفاقءالمجاورة بما يتال

في مجال تنفيذ االتفاق، في ضوء  بلدانهم مداخلة مكتوبة بشأن ما أنجزته هذه الدورة كة فيالمشاراألعضاء 
 المصنفين من المحاور ذات 45وم 40خطة العمل المعتمدة لتنفيذه، وال سيما فيما يتعلق بالمحورين م

  .األولوية
  

خطوات نحو تطبيق نظام ويعتبر تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي من أهم ال  
ودخل حيز التنفيذ  2003أبريل /نيسان 14في تفاق هذا اال تم اعتمادوقد .  النقل المتكامل في المشرق العربي

بحسب الترتيب وهي  ،أعضاء في اإلسكوابلدان تسعة عليه حتى اآلن  وصدق ،2005مايو /أيار 23في 
وجمهورية السودان، ين، والجمهورية العربية السورية، األردنية الهاشمية، ومملكة البحر المملكة :األبجدي

 . والجمهورية اليمنية ،جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعوديةووفلسطين، والجمهورية اللبنانية، 
  .وفق خطة العمل التي أعدتها اإلسكوا واعتمدتها لجنة النقل االتفاق تنفيذوقد بدأ العديد من هذه البلدان 

مداخلة مكتوبة بشأن ما أنجزته  المشاركة في هذه الدورةالبلدان األعضاء كل من ممثلي وقع أن يقدم يتو
في الدورة السابعة للجنة النقل المعتمدة لتنفيذ االتفاق في مجال تنفيذ االتفاق، في ضوء خطة العمل بلدانهم 

  .)2006أبريل /نيسان 19- 17بيروت، (
  

مقترح ثانية لمسودة الالناقَش في الجلسة األولى لهذه الدورة، فهو أما الموضوع الرئيسي الذي سي  
تشكيل مجموعة عمل خاصة بمواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، التي 

 قدللمقترح وكانت المسودة األولى .  توصيات لجنة النقل في دورتها العاشرةحدى أعدتها اإلسكوا تنفيذاً إل
كانون  8- 7بيروت، (نوقشت في اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا 

من البلدان األعضاء تحضير مالحظاتها، إن وجدت، حول مسودة  والمطلوب.  )2009ديسمبر /األول
.  در عنهاالمقترح ليصار إلى تعديلها أثناء اجتماعات الدورة ومن ثم اعتمادها ضمن التوصيات التي ستص

  .دراستين حول هذا الموضوع من إعداد استشارييها تقدم اإلسكوا خالل الدورةسوفي هذا اإلطار، 
  

 في مجال سيستعرض المشاركون التقدم المحرز ،كما جرت العادة في الدورات السابقة للجنة النقلو  
 لجنة في دورتها العاشرةالدرة عن متابعة تنفيذ التوصيات الصا، بما في ذلك النقل منذ الدورة العاشرة للجنة

اإلطار تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا، باإلضافة إلى عرض  ومتابعة
  .النقل للمناقشة وإبداء المالحظاتفي مجال  2013-2012لفترة السنتين االستراتيجي المقترح 

  
  جدول األعمال المؤقت  -2

  
الحادية للدورة والشروح جدول األعمال المؤقت  E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.1تتضمن الوثيقة   
  .للجنة النقل عشرة

  
  المشاركون  -3
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اإلسكوا، النابع من تنوع وسائط منطقة النقل في في قطاع نشطة األهتمامات واالنظراً إلى تعدد   
األعضاء تشكيل وفد  بلدانوأنظمة النقل وتعدد الجهات ذات الصلة، قد ترى الجهات المعنية في حكومات ال

الطرق، والنقل البري يضم أعضاء متخصصين في المجاالت المختلفة، وال سيما في مجال النقل البري على 
ومن  . الهياكل المؤسسية والتشريعات المعنية بالنقلإضافة إلى متخصصين في على السكك الحديدية، 

األعضاء تتكفل بتكاليف سفر وإقامة ممثليها  بلدانأن ال ،حسب األنظمة المعمول بها في األمم المتحدة ،المعلوم
وسيدعى عدد من ممثلي الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة للمشاركة .  في مثل هذه االجتماعات الحكومية

  .بصفة مراقبين
  المكان والزمان  -4

  
 24إلى  22في الفترة من بيروت، في  بيت األمم المتحدةللجنة النقل في  ةالحادية عشرتعقد الدورة   

، على أن 2010مارس /آذار 22ثنين االويبدأ التسجيل في الساعة التاسعة من صباح .  2010مارس /آذار
  .2010مارس /آذار 24األربعاء تُفتتح الدورة في الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، وتنتهي بعد ظهر 

  
  اإلقامة والتنقل  -5

  
كين في الدورة وتنقلهم، تقترح اإلسكوا أن يقوم المشاركون بحجز من أجل تسهيل حركة المشار  

حيث اتخذت األمانة التنفيذية الترتيبات الالزمة لتوفير اإلقامة بأسعار مخفضة  ،أحد فنادق بيروت إقامتهم في
: يمكن اإلطالع على قائمة شاملة لمعظم الفنادق في بيروت من خالل العنوان اإللكتروني التالي(
).pdf10//www.escwa.un.org/divisions/events/h_list20http:((.  
  

  تأشيرات الدخول  -6
  

وفي حالة .  يحصل المشاركون على تأشيرات الدخول إلى لبنان من السفارة اللبنانية في بلدانهم  
إصدار تأشيرة الدخول، على أن تتم موافاتها بصورة عن المساعدة في الضرورة، قد تعمل اإلسكوا على 

  .2010مارس /آذار 1از السفر تبين المعلومات الالزمة في مدة أقصاها جو
  

  المراسالت  -7
  

  :يرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى  
  

  السيد نبيل علي صفوت  
  مدير  

  التنمية االقتصادية والعولمةشعبة 
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  11- 8575.: ب. ص  
  بيروت، الجمهورية اللبنانية  
  961-1- 978438: هاتف  
  961- 71181535: محمول  
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  961-1- 981510: فاكس  
 safwatn@un.org: بريد إلكتروني  

  
 -----  


