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 اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

  عشرةالثانية الدورة 
  2011مايو /أيار 19- 17 بيروت،

  
  جدول األعمال المؤقت من )أ( 6البند 

  
  
  
  
  

  تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي التقدم المحرز في
  

  في مجال النقل البحري في المشرق العربيمذكرة تفاهم بشأن التعاون 
  

  زـموج
  

م مذكرة تفاه) اإلسكوا(األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  البلداناعتمدت   
الدورة الثالثة والعشرين للجنة، التي خالل بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي 

  ت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ودخل . 2005مايو /أيار 12إلى  9عقدت في دمشق في الفترة من 
 31وت، بير(العاشرة في دورتها المنعقدة أوصت لجنة النقل قد و . 2006سبتمبر /أيلول 4في 
المادة الخامسة من مذكرة خطة عمل لتنفيذ مشروع اإلسكوا إعداد ) 2009أبريل /نيسان 2 –مارس /آذار

أثناء  وعرضها على المجتمعين ،في المذكرة الداخلة التفاهم المتعلقة بالنقل الساحلي بين موانئ األطراف
  .هاداً لتنفيذيلمناقشتها واعتمادها تمهالثانية عشرة الدورة  انعقاد
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  ةـمقدم
  
اللجنة االقتصادية واالجتماعية  عتوقَّفي إطار تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي،   -1

الدولية والربط البحري الطرق والسكك الحديدية حول شبكات ومذكرات تفاهم اتفاقات  )اإلسكوا(لغربي آسيا 
لتكامل ل اًالمنطقة تحقيق بلدانتعزيز الربط بين بغية  هذه الشبكات تطويرتهدف إلى الدولي في المنطقة 
خطط العمل ال بد من وضع كان  ،حيز التنفيذومذكرات التفاهم ومع دخول تلك االتفاقات  . اإلقليمي فيما بينها

المادة مشروع خطة عمل لتنفيذ أعدت اإلسكوا ف . ا أو حتى تنفيذ المواد ذات األولوية فيهاهالالزمة لتنفيذ
 المتعلقة بالنقل الساحليمن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي الخامسة 

  .بين موانئ األطراف الداخلة في المذكرة
  
 خاللقد اعتُمدت اون في مجال النقل البحري في المشرق العربي مذكرة التفاهم بشأن التعوكانت   -2

ودخلت  ،2005مايو /أيار 12إلى  9فترة من ، التي عقدت في دمشق في اللإلسكواالدورة الثالثة والعشرين 
 بلدان ةعشرحتى تاريخ إعداد هذه الورقة  يهادقت علاصوقد .  2006سبتمبر /أيلول 4 حيز التنفيذ في

والجمهورية العربية السورية ودولة اإلمارات العربية المتحدة لمملكة األردنية الهاشمية ا: يأعضاء ه
المملكة العربية والجمهورية اللبنانية ووجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين 

بوضع الخطط  ، وبالتنسيق مع اإلسكوا،األطراف أن تضطلع البلدان وعلى . السعودية والجمهورية اليمنية
  .لتنفيذ مذكرة التفاهم الالزمة

  
لتنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في عمل الخطة مشروع أعدت اإلسكوا وقد   -3

في دورتها المنعقدة لجنة النقل الصادرة عن توصية المجال النقل البحري المتعلقة بالنقل الساحلي بناء على 
الخطوات العامة مشروع خطة العمل تضمن يو).  2009أبريل /نيسان 2 –مارس /ارآذ 31بيروت، (العاشرة 

الخطط من البلدان األطراف  بلدل على أن يضع ك ،من مذكرة التفاهمهذه المادة على تنفيذ  البلدانالتي تساعد 
  .هظروفالتي تتناسب والتفصيلية والتنفيذية 

  
  خطة العملمشروع  استعراض  -أوالً

  
على النحو المطلوب، المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الخطوات التي يتطلبها تنفيذ قائمة التالية تبين ال  -4

  :رئيسية هي بنود ةثالث ضمنوقد صنفت هذه الخطوات 
  

  لنقل الساحلي في منطقة اإلسكوافي مجال اتقييم عام للوضع الراهن   -ألف
  
في مجال لوضع الراهن عن اتقييمية إعداد دراسات فيها األعضاء  البلدانتتولى اإلسكوا بالتعاون مع   -5
  :المجاالت التالية وتتناول هذه الدراسات.  لنقل الساحلي في المنطقةا
  

  ؛قوانين المتعلقة بالنقل الساحليال  )أ(  
  ؛الخدمات  )ب(  
  ؛النقل الساحليمجال في  شركات النقل العاملة  )ج(  
  ؛دور القطاع العام  )د(  
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  ؛في مجال النقل الساحلين القطاعين العام والخاص التعاون بي  )ه(  
  ؛)وسفن وأساطيلمرافئ، من (البنى التحتية   )و(  
  ؛إجراءات عبور األشخاص والبضائع  )ز(  
  .حركة النقل الساحلي  )ح(  

  
  في البلدان األطراف في مذكرة التفاهمتطوير النقل الساحلي تحسين و  -باء

  
 مواطن لساحلي، ال سيماالجوانب المتعلقة بالنقل ايشمل جميع ام إعداد تقييم عبعد االنتهاء من   -6

وذلك بالتنسيق  ها بشكل متدرج ومتكاملبرامج وخطط لتطويرمن إعداد  الضعف والنجاح في كل منها، ال بد
  :الجوانب التاليةوتشمل هذه الخطط  . اإلسكواوالمنطقة  بلدانوالتعاون الفني بين 

  
  ؛معمول بها في مجال النقل الساحليتطوير القوانين ال  )أ(  

  ؛التشغيلآليات الخدمات و تحسين  )ب(  

التحادات المعنية بالنقل عمل النقابات واتحديث آليات تشكيل شركات النقل الساحلي وأطر   )ج(  
  الساحلي؛

  ؛تطوير دور القطاع العام في مجال النقل الساحلي  )د(  

  ؛خاص في مجال النقل الساحليتفعيل التعاون بين القطاعين العام وال  )ه(  

  ؛وتحديثها للنقل الساحليالالزمة إنشاء البنى التحتية   )و(  

  ؛النقل الساحليفي مجال تطوير األساطيل العاملة   )ز(  

  .وتسهيلها تبسيط إجراءات عبور الموانئ والجمارك للبضائع واألشخاص  )ح(  
  

  وامنطقة اإلسكبلدان تفعيل حركة النقل الساحلي بين   -يمج
  
التطبيق الفعلي للخطط المذكورة مشروع خطة العمل وهي تتعلّق بمن ضي األخيرة المرحلة ههذه   -7

 ، وذلكمنطقة اإلسكوا بلدانتفعيل حركة النقل الساحلي بين الهادفة إلى في المرحلة الثانية من خطة العمل 
مة مواء) 3( ؛مة إجراءات التشغيلءموا) 2(مة القوانين الوطنية؛ مواء) 1: (عبر تنفيذ اإلجراءات التالية
 ،اإلجراءاتوبتنفيذ هذه  . المنطقة بلدانتبسيط إجراءات النقل والعبور بين ) 4( ؛إجراءات الجمارك والموانئ

  :نصها كالتاليتحقيق بنود المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري ويمكن 
  

شركات النقل والدعم ل التسهيالتوتقديم ساحلي بين الموانئ والمرافئ، تشجيع حركة النقل ال  )أ("  
  الوطنية؛ الساحلي

  ؛المناسبةاإلمكانات والتسهيالت ب وتجهيزه هوتطوير ،إتاحة خدمات النقل الساحلي  )ب(  

في وتقديم الخدمات والتسهيالت المناسبة لها تسهيل استقبال سفن ومراكب النقل الساحلي   )ج(  
  ؛والمرافئالموانئ 
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سفن وبضائع النقل الساحلي في لجراءات الموانئ والجمارك وسائر اإلجراءات إ وتسهيلتبسيط   )د(  
  ."الموانئ والمرافئ

  خطة العملتنفيذ مشروع الزمني ل برنامجال  -نياًثا
  
 . تنفيذ مراحل الخطة الثالثبرنامج زمني لخطة العمل وضع مشروع يتطلب إطالق العمل ببنود   -8
  :لالنتهاء من كل مرحلة المقترحة ما يلي المواعيدوفي
  

ديسمبر /كانون األول الساحلي في منطقة اإلسكوا في مجال النقلتقييم عام للوضع الراهن   )أ(  
  ؛2012

ديسمبر /كانون األول تحسين وتطوير النقل الساحلي في البلدان األطراف في مذكرة التفاهم  )ب(  
  ؛2014

  .2017ديسمبر /كانون األول منطقة اإلسكوا بلدانلساحلي بين تفعيل حركة النقل ا  )ج(  
  
راسلة م ،خطة العمل هذهمشروع فور اعتماد ويتولى كل بلد من البلدان األطراف في المذكرة،   -9

التنسيق والتعاون إجراءات  بخصوص 2011 أغسطس/آب 31في موعد أقصاه إلسكوا األمانة التنفيذية ل
موضوع هذه العمل تنفيذ خطة ومن ثم سات التقييم المفصلة في المرحلة األولى للبدء بإعداد دراتمهيداً 
  .الوثيقة

  
 -----  

  


