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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  
  
  

  يـررقت
  

  عشرةثانية الجنة النقل عن دورتھا ل
  2011أيار/مايو  19-17يروت، ب

  

  وجـزم
  

عشرة الثانية دورتھا للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التابعة عقدت لجنة النقل   
  لبنود المدرجة على جدول أعمالھا.افي  بحثت، و2011أيار/مايو  19إلى  17في بيروت في الفترة من 

واءمة الھياكل المؤسسية مواضيع، منھا ممن ال مجموعةعلى خالل الدورة ركزت المناقشات و
والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، وسالمة المرور على الطرق، وتسھيل النقل والتجارة، 

  الحادية عشرة. تھادورالصادرة عن اللجنة في توصيات الوكذلك متابعة تنفيذ والنقل البحري والبري، 
  

واءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في مجموعة العمل بشأن م تعقدفي اليوم األول للدورة، و  
األمانة التنفيذية وبحثت في جدول األعمال الذي اقترحته ، قطاع النقل في منطقة اإلسكوا اجتماعھا األول

ً موجزاً ل ، وأصدرت عدة توصيات.لالجتماع إلسكوال  ارتلنقاشات التي دويتضمن ھذا التقرير عرضا
منھا ما ھو عام ومنھا ما ، ولنتائج والتوصيات التي خلصت إليھااو ،على جدول أعمال الدورة دنب حول كلّ 

وقد اعتمدت اللجنة ھذا التقرير في جلستھا   .عمالاألھو متصل بالمواضيع المطروحة على جدول 
  .2011أيار/مايو  91 لمنعقدة فيالختامية ا
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  ةـمقدّ م
  
، 1997أيار/مايو  7) المؤرخ 19-(د 213عمالً بقرار اإلسكوا عشرة الثانية عقدت لجنة النقل دورتھا   - 1

دي االجتماعية لغربي آسيا، والذي أقره المجلس االقتصاوبشأن إنشاء لجنة للنقل في اللجنة االقتصادية 
 ؛ وتنفيذاً لقرار اإلسكوا 1997تموز/يوليو  18المؤرخ  1997/11واالجتماعي في قراره 

قتصادية واالجتماعية ، بشأن تواتر دورات لجنة النقل في اللجنة اال2001أيار/مايو  11) المؤرخ 21-(د 229
  لغربي آسيا.

  
السيد  ،ل في الجمھورية اللبنانيةوزير األشغال العامة والنقمعالي إلى وتوجھت لجنة النقل بالشكر   - 2

لنقل البري والبحري في لعام المدير العلى رعايته الدورة ممثالً بالسيد عبد الحفيظ القيسي،  ،ريضيغازي الع
ثقتھم على وشكرھم  ،رحب بالمشاركينحيث  ،في افتتاح الدورة الوزيركلمة ألقى السيد القيسي و الوزارة. 

 ،على أھمية تسھيل النقل تهكلمفي  ركزو  .مشاركة في أعمال الدورةللوحضورھم إلى بيروت بلبنان 
  النجاح والتوفيق.كّل لالجتماع  يانتمم، ينتحقيق التكامل والتعاون اإلقليميالالزمة لواإلجراءات 

  
  عشرةنية اثاللجنة النقل في دورتھا  الصادرة عن تالتوصيا  -والً أ

  
  ات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوامواءمة الھياكل المؤسسية والتشريع  -ألف

  
مة الھياكل المؤسسية والتشريعات في ءموابشأن عمل التوصيات االجتماع األول لمجموعة اعتماد   - 3

  من ھذا التقرير. األولفي المرفق  بّينكما ھو م ،قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  

  عشرةحادية ال ھاتدورفي  لجنة النقلالصادرة عن توصيات المتابعة تنفيذ   -باء
  
الصادرة عن لجنة متابعة تنفيذ التوصيات عن تقرير الالبيانات الواردة في بخذ العلم ألكل بلد دعوة   - 4

   E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part I)كما ھي مفصلة في الوثيقة شرة عحادية الالنقل في دورتھا 
 30في موعد أقصاه ى األمانة التنفيذية إل مالحظات بھذا الشأنأي وتحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع 

  .معتمداً  التقريرعتبر ما ورد في أنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يُ ب، علماً 2011 حزيران/يونيو
  

  عمل اإلسكوابرنامج  المتعلقة بالنقل في إطارتنفيذ األنشطة متابعة   - جيم
  
المتعلقة بالنقل التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة تقرير عن ي الالبيانات الواردة فخذ العلم بألدعوة كل بلد   - 5

كما ھي مفصلة في الوثيقة  ،للجنة النقل عشرة الحادية عمل اإلسكوا منذ الدورةبرنامج  في إطار
E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part II) ، إلى  مالحظات بھذا الشأنأي وتحديث ھذه البيانات وإرسالھا مع

أنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي ب، علماً 2011 حزيران/يونيو 30في موعد أقصاه ية األمانة التنفيذ
  .معتمداً  التقريربلد يعتبر ما ورد في 

  
  
  

  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  -دال
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  :ق العربيات نظام النقل المتكامل في المشرمكونبعض بشأن التالية توصيات الأصدرت لجنة النقل   - 6
  

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  - 1
  
  سلطنة عمان اإلسراع في االنضمام إلى االتفاق.ناشدة م  - 7
  
  اإلمارات العربية المتحدة اإلسراع في التصديق على االتفاق. دولة مناشدة  - 8
  
بمتابعة ن الخاص الطلب إلى البلدان األطراف في االتفاق تحديث المعلومات الواردة في االستبيا  - 9

  .2011آب/أغسطس  31وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه  ،االتفاق
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  - 2
  

التي لم توقع على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي (جمھورية العراق،  ناشدة البلدانم  -10
  .راع في االنضمام إليهمان، ودولة قطر) اإلسوسلطنة عُ 

  
  .وقعت على االتفاق ولم تصدق عليه (دولة الكويت) اإلسراع في التصديق عليه البلدان التيمناشدة   -11
  

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

ون في مجال النقل البحري في تنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاھم بشأن التعالاعتماد خطة عمل   -12
  من ھذا التقرير. الثانيكما ھي مفصلة في المرفق  ،المشرق العربي المتعلقة بالنقل الساحلي

  
  تسھيل النقل والتجارة في بلدان منطقة اإلسكوا  - 4

  
ً لجانبعد الطلب إلى البلدان التي لم تنشئ   -13 متحدة، (اإلمارات العربية اللتسھيل النقل والتجارة وطنية  ا

االسترشاد بدليل إنشاء اللجان الوطنية و ،ودولة قطر، ودولة الكويت) اإلسراع في ذلكومملكة البحرين، 
تقدمه اإلسكوا واالستفادة من الدعم الفني الذي  ،2003لتسھيل النقل والتجارة الذي أعدته اإلسكوا في عام 

  إلنشاء ھذه اللجان.
  

ً وطنيةانلجالطلب إلى البلدان التي أنشأت   -14 عن طريق  ،اإلسراع في تفعيلھا لتسھيل النقل والتجارة ا
في إعداد خطط  مه اإلسكواواالستفادة من الدعم الفني الذي تقدّ  ،وضع واعتماد خطط عمل تنفيذية لكل منھا

  .العمل وتفعيل اللجان
  

ذية لإلسكوا إلعداد األعضاء االستمرار في التنسيق والتعاون مع األمانة التنفي بلدانالطلب من ال  -15
على  ،التي تحول دون تفعيل عمل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارةدراسات وطنية عن العوائق والعقبات 

  أن تعكس ھذه الدراسات استراتيجيات وخطط واضحة وعملية.
  

 ، وذلكسكوالتنسيق والتعاون فيما بينھا عن طريق اإلإلى ااألعضاء البلدان دعوة اللجان الوطنية في   -16
  واالستفادة من التجارب الناجحة. لتبادل الخبرات والمعرفة

لتنسيق والتعاون مع اللجان الوطنية األخرى في بلدانھا إلى ااألعضاء البلدان دعوة اللجان الوطنية في   -17
  وذلك تفادياً الزدواجية العمل. ،التي تضطلع بأنشطة ذات عالقة بالنقل والتجارة
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األعضاء في مجال البلدان أداء عن عرض إعداد األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في  الطلب إلى  -18

تسھيل النقل والتجارة بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة كما تم العمل به في عرض اإلسكوا بشأن تسھيل النقل 
  والتجارة أثناء الدورة الثانية عشرة للجنة النقل.

  
  قسالمة المرور على الطر  - 5

  
 ھاوقضايا ھاقائمة أولويات ضمنموضوع سالمة المرور على الطرق  إلى إدراجاألعضاء البلدان دعوة   -19

  .ةالملحّ 
  

  بنود خطة تنفيذ طبيق تلعمل والتنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا لإلى ااألعضاء البلدان دعوة   -20
  بنود إعالن موسكو ج زمني لتنفيذ برنامووضع  ،""عقد العمل من أجل تحقيق السالمة على الطرق

  .)2009تشرين الثاني/نوفمبر  20(
  

وطنية تضم مجالس أو /و مؤسساتأو /و سراع في تشكيل وتفعيل لجانإلإلى ااألعضاء البلدان دعوة   -21
  تحسين سالمة المرور على الطرق.المعنية بالعمل لكافة الجھات 

  
تحسين سالمة إلى الھادفة  بشريةالمالية والموارد تعزيز الأھمية إلى مراعاة األعضاء البلدان دعوة   -22

  .المنطقةبلدان في  المرور على الطرق
  

األعضاء في مجال تحسين سالمة المرور بلدان ستمرار في تقديم الدعم الفني للالإلى ادعوة اإلسكوا   -23
  على الطرق.

  
  عامة توصيات  -ھاء

  
في مجال النقل كما ورد في الوثيقة  2013-2012ين لسنتفترة ابرنامج العمل لأخذ العلم ب  -24

E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/6  ُرضت على االجتماعالتي ع.  
  

طار المنھجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في تطبيق اإل  -25
ون والتنسيق مع كافة المنظمات والھيئات تطوير آلية لتفعيل التعافي ذلك بما  ،المتكامل في المشرق العربي

واالتحادات الدولية واإلقليمية والشركات وبيوت الخبرة المتخصصة والخبراء واالستشاريين لالستفادة من 
  الشأن.التدابير المتخذة في ھذا عرض حول إعداد و ،الخبرات المتوفرة لديھم

  
بتقريرين: األول عن متابعة تنفيذ توصيات لجنة  األعضاء موافاة اإلسكوا البلدانكّل من لطلب إلى ا  -26

  لفترة من خالل ا بلدفي كل التقدم المحرز في مجال النقل والثاني عن  ؛عشرةية ناثالالنقل في دورتھا 
  .2011تشرين األول/أكتوبر  31في موعد أقصاه  2011أيلول/سبتمبر  30 إلى 2010تشرين األول/أكتوبر  1

 ً   المناقشةمواضيع البحث و  -ثانيا
  

  االجتماع األول لمجموعة مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي:  -ألف
  مؤسسية والتشريعات في قطاع النقلمواءمة الھياكل ال العمل بشأن
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  في منطقة اإلسكوا
  من جدول األعمال) 4(البند 

  
قل في المشرق العربي كانت مناقشة عامة حول قضايا الندارت من جدول األعمال،  4في إطار البند   -27

لجنة  جتماع األول لمجموعة العمل المعنية بھذا الموضوع والتي تم تشكيلھا بناًء على إحدى توصياتبمثابة اال
  ).2010آذار/مارس  24-22(بيروت،  شرةالنقل في دورتھا الحادية ع

  
ً مفصالً مقدّ و  -28 الذي عمال األجدول ت عرضو ،عضوية مجموعة العمل عن ت األمانة التنفيذية عرضا
على  مداخالت ممثلي البلدان األعضاء المشاركين في الدورة تعليقات توتضمن  .األول ھاجتماعال هحتقتر

 ، وذلك بھدف توطيد التفاعل بين البلدان األعضاءمجموعة العمل مجمل المواضيع المدرجة على جدول أعمال
  واألمانة التنفيذية لإلسكوا.

  
اثنين من عضوين المشتركة، وتتألف الفنية  األمانةاء المجموعة، تم انتخاب أعضاء بعد تقديم أعضو  -29

منصب في المملكة األردنية الھاشمية نت يعُ وبعد ذلك،   من ممثلي البلدان األعضاء، واألمانة التنفيذية لإلسكوا.
ودار نقاش مستفيض   كوا.بلدان اإلسسماء األولى بحسب الترتيب األبجدي ألالعمل، باعتبارھا رئاسة مجموعة 

أشارت األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى أن آلية حيث  ،في إطار البند الرابع من جدول األعمال المتعلق بالميزانية
أشار عدد من و  مھا األمانة.ومساھمات عينية تقدّ التمويل المقترحة تشمل تبرعات من البلدان األعضاء 

ً المشاركين إلى أن بلدان من ھنا ضرورة إعداد و  موارد مادية كافية تخّولھا تقديم تبرعات للجنة.ملك ال ت عّدة ا
المساھمة حث الشركات المحلية والجھات الراعية وصناديق التمويل العربية على و الالزم خطط لتأمين التمويل

انحة بدالً من التعاطي مع الجھات الم مھّمةدعا المشاركون اإلسكوا إلى تولّي  ،وفي ھذا اإلطار  التمويل.ب
عزز فرص تسھل عليھا التعامل مع ھذه الجھات وتاإلسكوا كانة التي تحتلھا المإلى أّن  نظراً البلدان األعضاء، 

المتعلق بإعداد دراسة تحليلية عن أوضاع الھياكل التنظيمية في  5وفي إطار البند   لطلب التمويل. ةستجاباال
مسألة ذه الھ ي البلدان األعضاء في اإلسكوا، أشار المشاركون إلى أنالجھات الحكومية العاملة في قطاع النقل ف

، عدادھامزيد من التوضيح لناحية تحديد أھداف الدارسة، والجھة التي ستتولى إإلى وتحتاج  ،حساسة ودقيقة
بھا على ن القوانين والتشريعات المعمول مفلكّل بلد ھياكله التنظيمية المنبثقة   اعتمادھا.المقّرر واآلليات 
يما يتعلق بمكان انعقاد وف  .يةلتسھيل التجارة البينالھياكل ما بين ھذه فيبالتالي، من الحّري التنسيق وأراضيه، 

 ،مقر الدائم لألمم المتحدة في بيروتالفي  ه، أجمع المشاركون على عقدهوزمان جتماع الثاني لمجموعة العملاال
ليتسنى عرض ضافته، على أن يعقد قبل الدورة المقبلة للجنة النقل في حال رغب أحد البلدان األعضاء باستال إ

  المجموعة.على  جتماعاالعن صدر التقرير الذي سي
  

بشأن مواءمة الھياكل  العمللمجموعة جتماع األول ير محضر االرھذا التقاألول لمرفق اليرد في   -30
  فة إلى ما صدر عنه من توصيات.ضاباإل ،المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  
  
  

  التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة الحادية عشرة للجنة النقل  -باء
  من جدول األعمال) 5(البند 

  
نظرت اللجنة في ھذا البند استناداً إلى وثيقتْين عرضتھما األمانة التنفيذية: األولى   -31

(E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part I)) في مجال النقل تنفيذاً للتوصيات العمل الذي أنجز تعرض التي تس
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التي  (E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part II))الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا الحادية عشرة؛ والثانية 
  تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا.

  
 المتخذةجراءات اإلوالمقترحة يقة األولى، جرى عرض لكل التوصيات الوثالبحث في في إطار   -32

بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في لتنفيذھا، ومن أبرزھا إنشاء مجموعة العمل 
ً وطنية لتسھيل النقل والتجارة إلى اإلسراع في ذل ك، منطقة اإلسكوا، ودعوة البلدان التي لم تنشئ بعد لجانا

فضالً عن صياغة مسودة اتفاقية إقليمية لتسھيل النقل والتجارة بين بلدان منطقة اإلسكوا بالتنسيق مع األمانة 
وفي معرض التعليق على الوثيقة، أشار المشاركون إلى أن معظم   .العربية الخليجلدول العامة لمجلس التعاون 

تفعيل في  تھالمساعدليھا إبعثات أن ترسل اإلسكوا ة إلى غير أنھا بحاج ،اللجانتلك البلدان األعضاء قد أنشأت 
توقفت ممثلة جامعة الدول العربية عند آخر األنشطة والدراسات التي نفذتھا الجامعة في و  اللجان. تلك عمل

اإلسكوا إلى المشاركة في ورش العمل التي ستعقد في  داعية ،مجال الربط السككي والطرقي وسالمة المرور
  .المنظمتينسعياً منھا إلى تعزيز التنسيق بين  ،رھذا اإلطا

  
بمتابعة تنفيذ مكونات صلة المت في الوثيقة الثانية التقاريرتي تستعرضھا اللجنة ومن أبرز األنشطة ال  -33

ومنھا مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق  ،نظام النقل المتكامل في المشرق العربي
األنشطة كذلك  ھذه وتشمل  واللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة، وسالمة المرور على الطرق. العربي،

خبراء بشأن تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل القدت في إطار التعاون الفني، ومنھا اجتماع جتماعات التي عُ اال
خبراء حول ال، واجتماع )2011براير شباط/ف 1(البحرين،  والسالمة المرورية على الطرق في منطقة اإلسكوا

 أنشطة اإلسكواُيضاف إلى   .)2011آذار/مارس  2-1(بيروت،  تسھيل التجارة والنقل في منطقة اإلسكوا
تحديث خرائط اتفاق الطرق الدولية و ؛حول تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل في منطقة اإلسكواعّدتھا دراسة أ

ك الحديدية الدولية في المشرق العربي، ونظام النقل المتكامل في المشرق في المشرق العربي، واتفاق السك
  فضالً عن الخدمات االستشارية التي قدمتھا في مجال النقل استجابة لطلب البلدان األعضاء. ؛العربي

  
وفي معرض التعليق على ما تم تنفيذه من أنشطة، تمنى بعض المشاركين على اإلسكوا تسريع وتيرة   -34
والتركيز خالل انعقاد اجتماعات لجنة النقل على المشاكل التي تواجھھا البلدان األعضاء بدالً من  ،اعملھ

على المحرز بقياس التقدم  ذلك في غياب أدوات تسمحواالكتفاء باستعراض وثائق نظرية عن التقدم المحرز، 
  أرض الواقع.

  
  مل في المشرق العربيالتقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكا  - جيم

  من جدول األعمال) 6(البند 
  

  مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  - 1
  

 ،(E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1(Part I))(أ) من جدول األعمال، واستناداً إلى الوثيقة  6في إطار البند   - 35
في مجال النقل البحري في المشرق العربي التي اعتمدت في نظرت اللجنة في مذكرة التفاھم بشأن التعاون 
  دخلت حيز التنفيذ في ) و2005أيار/مايو  12-9، دمشق( الدورة الوزارية الثالثة والعشرين لإلسكوا

   – مارسآذار/ 31بيروت، (أوصت لجنة النقل في دورتھا العاشرة قد و  .2006أيلول/سبتمبر  4
المتعلقة بالنقل وخطة عمل لتنفيذ المادة الخامسة من ھذه المذكرة  شروعبإعداد م )2009نيسان/أبريل  2

على تطبيق ھذه المادة، ة البلدان ساعدكفيلة بمبعد ذلك، استعرضت األمانة التنفيذية الخطوات الو  الساحلي.
نطقة اإلسكوا؛ والتي تتلخص في البنود الثالثة الرئيسية التالية: تقييم عام للوضع الراھن للنقل الساحلي في م

؛ وتفعيل حركة النقل الساحلي بين الدول هوتطوير تحسين النقل الساحلي في الدول الداخلة في مذكرة التفاھمو
مراحل خطة العمل، على أن تقوم كل دولة مختلف د البرنامج الزمني لتنفيذ حدّ في الختام، وة. الداخلة في المذكر
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 بينھما فيما يخص التنسيق والتعاون 2011 أغسطسآب/ 31عد أقصاه موبمراسلة األمانة التنفيذية لإلسكوا في 
  .للبدء في تنفيذ الخطة اً تمھيد

  
دار نقاش مستفيض اعترض ، التفاھم طلعت الوفود المشاركة على ما تم انجازه بشأن مذكرةأوبعد أن   -36

ھؤالء تساءل و  .كرة التفاھمعلى تسمية "النقل الساحلي" الواردة في البند الخامس من مذالمشاركين فيه بعض 
أنھا ال توضح ما إذا كان النقل المقصود يتّم بين موانئ معتبرين  ،عن مدى قانونية ھذه العبارةالمشاركون 

ً أن تتولى جھة خارجية  ال ،أم داخل الدولة الواحدة المختلفة الدول ً باتا سيما وأن التشريعات الوطنية تمنع منعا
، أكدت األمانة التنفيذية أن عبارة "النقل الساحلي" على ذلك ورداً   دولة الواحدة.نقل البضائع بين موانئ ال

أكدت و  .وافق عليھا المكتب المعني بالمصطلحات القانونية في اإلسكواأّن و ،جاءت نتيجة مناقشات مستفيضة
 ً طلق على تفي حين ة، المختلفالنقل الذي يجري بين موانئ الدول ھو النقل الساحلي بعبارة أن المقصود  أيضا

إلى وجود خريطة تبرز بشكل واضح مسارات النقل  اخلي"، مشيرةداخل البلد الواحد تسمية "النقل الدالنقل 
من  5ثير خالل النقاش موضوع الجدول الزمني لتطبيق المادة إضافة إلى ذلك، أ  .المختلفة الساحلي بين الدول

ً خ ،مقترحة لتنفيذه طويلةإذ اعتبر البعض أن المدة ال ،مذكرة التفاھم أن تقييم الوضع وحده سيستغرق و صوصا
الجھود  وتكثيفسنة ونصف، في حين يتطلب تفعيل النقل والتجارة بين بلدان اإلسكوا تسريع وتيرة العمل 

الھدف من  ، أوضحت األمانة التنفيذية أنلسياقوفي ھذا ا  .2017بلوغ الغايات المنشودة قبل عام من للتمكن 
أن التغيرات بما  ،ر الزمني المقترح ھو إعطاء البلدان األعضاء الوقت الكافي لتنفيذ المراحل المطلوبةاإلطا

ً إلى تباطؤ العمل،  بالرغم من ذلك كان البلدان األعضاء مشيرة إلى أنه بإمالتي تطرأ على المنطقة تؤدي حكما
تطّرقت . وقصريذ العمل في مھلة زمنية أأنھا قادرة على تنفإذا ارتأت التوافق على وضع جدول زمني جديد 

سيما في  صناعة، وذلك كي تتمكن الشركات، البمثابة ضرورة اعتبار النقل البحري إلى المناقشات كذلك 
  تحسين األساطيل وبناء سفن حديثة.لالجمھورية اللبنانية، من الحصول على قروض ميسرة تكفلھا الحكومات 

  
  ل والتجارةاللجان الوطنية لتسھيل النق  - 2

  
، (E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1(Part III))(ب) من جدول األعمال، واستناداً إلى الوثيقة  6في إطار البند   - 37

بشكل أساسي إلى تفعيل التجارة ھدف التي ت ،اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارةتناولت اللجنة موضوع 
ً بيّ قدمت األمانو  األعضاء. بلدانالبينية والخارجية لل نت فيه المراحل التي مرت بھا عملية ة التنفيذية عرضا

والبحرين تعمالن على إنشاء ھذه العربية المتحدة وأشارت إلى أن اإلمارات  ھا،وتفعيل تقييم إنشاء ھذه اللجان
ً قطر والكويت اإلسكوا بأية معلومات في ھذا الخصوصلم تزّود اللجان، في حين  بقية بلدان اإلسكوا ل ، خالفا

ھن لھذه اللجان في كل بلد، ومصادر الوضع الرااستعرضت األمانة التنفيذية و  أنشأت ھذه اللجان.التي 
 ،مقارنة بين أوضاع البلدانبعد ذلك جرت و  .ضطلع بھاجتماعاتھا، وأھم األعمال والمھام التي تا، وھاتمويل

توى األداء اللوجيستي؛ والتجارة عبر الحدود؛ استناداً إلى المؤشرات التالية المتعلقة بتسھيل التجارة: معيار مس
تھا اإلجراءات الواجب اتخاذھا في دوراللجنة وفي الختام، استعرضت   رتباط بشبكة النقل البحري المنتظم.االو
إيجاد التمويل الالزم؛ تفعيلھا وبذل مزيد من الجھود إلنشاء اللجان الوطنية وإلى البلدان األعضاء داعية  ،لحاليةا
  للبلدان.أكبر تقديم دعم فني إلى اإلسكوا ية اعود
  

، أشار بعض المشاركين إلى أن معظم البلدان قد األمانة التنفيذية عرضتعليق على وفي معرض ال  -38
تم التشديد على و إال أن المشكلة تكمن في تفعيل عمل ھذه اللجان.  ،أنشأت لجاناً وطنية لتسھيل النقل والتجارة

وضرورة أن تكون  ت التي تحول دون تفعيل عمل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارةضرورة دراسة العقبا
كما أشار   مدى تفعيل ھذه اللجان. ةبدقأن تعكس سات التي تعد في ھذا الخصوص واقعية وواضحة وراالد
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لة، ة مماثلتي تضطلع بأنشطبعض المندوبين إلى أھمية التنسيق بين عمل اللجان الوطنية واللجان األخرى ا
  العمل.في الزدواجية لذلك تفادياً و
  

  سالمة المرور على الطرق  - 3
  

التقدم المحرز في تنفيذ إعالن   E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part III))استعرضت اللجنة في الوثيقة  -39
وسكو، موسكو الصادر عن "المؤتمر الوزاري العالمي األول بشأن السالمة على الطرق: حان وقت العمل" (م

- 2011سيما فيما يتعلق بعقد العمل من أجل السالمة على الطرق  )، وال2009تشرين الثاني/نوفمبر  19-20
  المؤرخ  64/255، الذي دعا المؤتمر إلى اعتماده وأقرته الجمعية العامة في قرارھا 2020

العمل من أجل السالمة على  أھداف عقدإلى العرض الذي قدمته األمانة التنفيذية شار أو  .2010آذار/مارس  2
إعداد وتنفيذ دراسات واستراتيجيات وبرامج مضمونة االستمرار لتعزيز السالمة على الطرق؛ ، ومنھا الطرق

ألنشطة السالمة على الطرق على  ةتقنينواحي الالقدرة على تنفيذ التعزيز األساسية و ىإدارة البنحسين وت
قواعد الشراكة والتعاون والتنسيق لتنفيذ  تم تحديدإلضافة إلى ذلك، وبا  .الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي

مستخدمو ومركبات أكثر آمناً؛ و؛ أمنا طرق وتنقل أكثروالسالمة على الطرق؛  وھي: إدارة شؤون ،العمل عقد
ز لبلوغ رصد التقدم المحرالخطوات المقّررة لبعد ذلك، تّم توضيح و  طرق أكثر أمناً؛ واالستجابة بعد التصادم.

تقييم العقد في منتصف المدة والمراحل؛ مختلف متابعة ورصد المؤشرات؛ عبر  ، وذلكھذا العقد اتغاي
موضوع سالمة المرور  إدراج، ومنھا قدعرضت الخطوات المطلوبة للبدء بتنفيذ العوفي الختام، است  ونھايتھا.

 تخصيص الموارد المالية والبشرية الالزمةوقائمة األولويات والقضايا الملحة في المنطقة؛  ضمنعلى الطرق 
  .لذلك

  
الحاضرون على ضرورة توضيح الدور المنوط باإلسكوا فيما رّكز فيه العرض نقاش  وجرى بعد  -40

، والتنسيق القائم بينھا وبين األمم المتحدة في ھذا 2020- 2011من أجل السالمة على الطرق  يتعلق بعقد العمل
وقيام اإلسكوا بمواكبة البلدان  ،لى ضرورة تحديد منھجية العمل للفترة القادمةسلطوا الضوء عو  المجال.

 على اً وردّ  . إلى أقصى حد ممكنمن خبرة اإلسكوا وھي تستفيد تنفيذ بنود ھذا العقد كي تتمكن من األعضاء 
وأنھا اء القدرات، ، أشارت األمانة التنفيذية إلى أن دور اإلسكوا األساسي يكمن في التوعية واإلرشاد وبنذلك

  األنشطة المدرجة ضمن عقد العمل. رئيسي في تنفيذ شريك
  

كل من ممثلو م قدّ  ،من جدول األعمال 6نتھاء من استعراض الوثائق المدرجة ضمن البند وبعد اال  -41
ً مرئي ة حول االتحاد الدولي للنقل على الطرق والمملكة األردنية الھاشمية والمملكة العربية السعودية عروضا

السالمة على الطرق؛ والھياكل المؤسسية والتشريعات؛ والطرق ، ھي بالنقل على كافة مستوياتهقضايا خاصة 
  الدولية؛ وتسھيل النقل والتجارة.والسكك 

  في مجال النقل 2013-2012برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -دال
  من جدول األعمال) 7(البند 

  
في مجال النقل المعروض عليھا  2013-2012مج عمل اإلسكوا لفترة السنتين استعرضت اللجنة برنا  -42

المعني بالتنمية والتكامل  3، وذلك في إطار البرنامج الفرعي  (E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/6)في الوثيقة
  .تنفيذه التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا شعبةاالقتصادي، والذي تتولى 

  
  نعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة النقلموعد ومكان ا  -ھاء

  من جدول األعمال) 8(البند 
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، ما لم يبد أي من 2012من عام  الربع األولأوصت اللجنة بعقد دورتھا الثالثة عشرة في بيروت في   -43
  .تھاالبلدان األعضاء رغبته في استضاف

  
  ما يستجد من أعمال  -واو

  من جدول األعمال) 9(البند 
  

التواتر السنوي الجتماعات لجنة النقل تغيير موضوع مشاركون رح طھذا البند، ار البحث في في إط  -44
ً أطول لتنفيذ  بلدانمرة كل عامين إلعطاء العقد تبحيث   ،لجنة النقل الصادرة عن توصياتالاألعضاء وقتا

تطوير قطاع النقل الالزمة لاتخاذ التدابير و ،ستكمال تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيالو
في ھذا الموضوع مناقشات وافية دارت حول أن إلى ممثل الجمھورية اللبنانية شار أوفي ھذا الصدد،   .ھافي

عرب أوبعد أن   .المتفق عليهعلى النحو مرة كل عام  اتھادورتعقد اللجنة استقر على أن السابق، وأّن الرأي 
على إبقاء تواتر انعقاد  واأجمعو المشاركون على األمرت صوّ عن تأييده لھذا الرأي،  ممثل الجمھورية اليمنية

  مرة كل عام.أي على حاله، دورات لجنة النقل 
  

 ً   اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتھا الثانية عشرة  -ثالثا
  من جدول األعمال) 11(البند 

  
التقرير المقدم عن دورتھا  2011أيار/مايو  19في الختامية المنعقدة  تھااعتمدت لجنة النقل في جلس  -45

  .)E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/7( الثانية عشرة في الوثيقة
  

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا
  

  ھامكان الدورة وتاريخ انعقاد  -ألف
  

 19إلى  17عقدت لجنة النقل دورتھا الثانية عشرة في بيت األمم المتحدة، في بيروت، في الفترة من   -46
  على خمس جلسات. ھاعمالأ، وتوّزعت 2011/مايو أيار

  
  االفتتاح  -باء

  
سبق افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة النقل حفل إطالق عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على   -47

مم المتحدة الحفل بعرض شريط وثائقي عن العقد المذكور من إعداد لجنة األبدأ و  .2020- 2011الطرق 
  صادية ألوروبا.االقت
عقد األمم المتحدة  ةنشطأإلسكوا في مع اكارمن لبس، الوجه اإلعالمي المشارك السيدة الممثلة وألقت   -48

أسباب أشارت إلى فكلمة شكرت فيھا الحضور على مشاركتھم في الحفل، للعمل من أجل السالمة على الطرق، 
طرق ومصافي المياه، واألشغال غير اآلمنة، وعدم كالقيادة المتھورة، وعدم صيانة ال ،وقوع حوادث السير

ر أھمھا توفوالمرور، عند الحلول الممكنة للحد من حوادث بعد ذلك وتوقفت   إجراء صيانة دورية للسيارات.
لتنفيذ مشاريع تأھيل الطرق بسرعة وضمن إطار خطط واضحة الزم التمويل الإتاحة و ،اإلرادة السياسية

وجھت نداء إلى الشباب دعتھم فيه إلى وبتثمين جھود اإلسكوا في سالمة المرور، وختمت كلمتھا   ودقيقة.
ً على السالمة الشخصية وسالمة الغير. إلى و ،يةالقيادة بمسؤول بعد ذلك، عرض و احترام قوانين السير حفاظا
  لبس حول سالمة المرور على الطرق.لسيدة لشريط مصّور 
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، مدير عام النقل البري والبحري في وزارة األشغال العامة والنقل في عبد الحفيظ القيسي السيدوألقى   -49
ً رّحبملبنان، كلمة معالي الوزير السيد غازي العريضي،  الجھود الحثيثة التي  اثّمنمو ،بالمشاركين في بيروت ا

رات مذكواألطر التشريعية وضع من خالل  ،ال سيما في مجال النقل ،تبذلھا اإلسكوا في مختلف المجاالت
بدءاً بالبنى النقل، إلى نواٍح مختلفة من قطاع في عملھا أن لجنة النقل تطرقت شار إلى وأ  تفاقات.االتفاھم وال

جتماعية، وأھمھا السالمة االنسانية ووصوالً إلى النواحي االوالتحتية والتشريعات والھياكل المؤسسية، 
ضمان األھم يكمن في وضع خطط وطنية لكد أّن ، أبأھمية إنشاء شبكات طرق حديثةوإذ أشاد   .المرورية

وإطالق  ،انتقال مستخدمي ھذه الطرقات بشكل آمن، مما يفترض بناء ثقافة تقوم على احترام القوانين واألنظمة
 لبرامج التربوية لتوجيه األجيال الناشئة نحو تطبيق ھذه الثقافة في حياتھم العملية. اوتحديث  ،حمالت توعية
سيما مذكرة التفاھم بشأن التعاون في  عند عناوين بارزة أخرى على جدول أعمال اللجنة، ال وتوقف بعد ذلك

كلمته بتمني ، وذلك قبل أن يختم مجال النقل البحري في المشرق العربي واللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة
  النجاح ألعمال ھذه الدورة.

  
لعام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، كلمة استھلتھا وألقت الدكتورة ريما خلف، وكيل األمين ا  -50

، الناتجة منھا الخسائر الماديةإلى فداحة و ،وقتلىجرحى من وادث السير حلضحايا الھائل عدد الباإلشارة إلى 
ن لتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرھا مإلى اما دفع باللجان اإلقليمية الخمس في األمم المتحدة وھو 

عبر وضع خطة عمل تتضمن مجموعة من األنشطة ، تحقيق سالمة المرور على الطرقلالجھات المعنية 
البنود المدرجة على جدول أعمال بعد ذلك استعرضت السيدة خلف و  وحمالت التوعية على مدار أعوام العقد.

ن، النقل خالل العامين الماضييسكوا في مجال إنجازات اإلعدد من ، متوقفة عند تھا الحاليةدورفي لجنة النقل 
 ،واختتمت كلمتھا بتوجيه الشكر والتقدير للحضور النقل البحري وتسھيل النقل والتجارة. مجال  سيما في ال

  النجاح والتوفيق.كّل متمنية لھم 
  

ھا إلى األستاذ زياد بارود، كلمة أشار في ،ألقى معالي وزير الداخلية والبلديات في الجمھورية اللبنانيةو  -51
ً أّن عدداً كبيراً من الشباب يسقطون قتلى على الطرقات  ھذه وأّن بسبب اإلھمال أو التھور في القيادة، يوميا

األھمية نفسھا تكتسب أن أزمة السالمة على الطرق  عاقات جسدية وخسائر مادية، مؤكداً إتسفر عن الحوادث 
  معاقبة السائقين وتغريمھم  نّ وأكد أ . كثر أھميةم تكن أإن ل ،ھا األزمات األمنية في العالم العربيبالتي تكتس

ن اذھأثقافة سالمة الطرق وترسيخھا في بناء مشيراً إلى أھمية  ،ا للحد من الحوادثموحدھ انكفييال 
عدد من المقومات التي يجب أن تتمتع بھا المسالك اآلمنة لضمان سالمة إلى الوزير بارود شار أو المواطنين. 

ط الضوء على الجھود سلو ل اإلشارات الضوئية، وجدران الحماية، والفواصل، واإلنارة المناسبة. مث ،المرور
تعزيز عدد عناصر مفرزة بما في ذلك الطرق في لبنان،  لتحسينالتي بذلتھا وزارة الداخلية والبلديات في عھده 

على وضع مشروع قانون حديث  عمل بالتعاون مع وزارة األشغال والنقلالالسير في قوى األمن الداخلي، و
  .عتباراالفي  رللسير يأخذ كافة المقومات الرئيسية لسالمة المرو

  
مراسم توقيع اإلعالن الخاص بعقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق جرت وبعد ذلك،   -52

  .اإلسكواجوقة ھا تغنائية قّدمفقرة ختتم الحفل بقبل أن يُ  ،2020- 2011
  

رئاسة الدورة الحادية عشرة للجنة النقل، كلمة  تتولقى السيد سعد المسند، ممثل دولة قطر التي وأل  -53
وتوقف عند   ھتمامھا المتواصل بقضايا النقل في المشرق العربي.اوشكر اإلسكوا على  ،رّحب فيھا بالمشاركين

ً على الخ ،عدد من التوصيات الصادرة عن الدورة الحادية عشرة للجنة طوات التي اتخذت في إطار مثنيا
ومن أبرز ھذه التوصيات تشكيل مجموعة العمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في   تنفيذھا.

ً وطنية لتسھيل النقل والتجارة  ؛قطاع النقل في منطقة اإلسكوا  علىوحث البلدان التي لم تنشئ بعد لجانا
صياغة مسودة اتفاقية و ؛في ھذا اإلطار 2003ه اإلسكوا عام بالدليل الذي أعدت مسترشدة ،اإلسراع في ذلك
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لدول بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس التعاون وذلك  ،إقليمية لتسھيل النقل والتجارة بين بلدان منطقة اإلسكوا
ن في للمشاركيالسيد المسند وفي ختام كلمته، تمّنى   لالستفادة من تجربتھا في ھذا المجال.العربية  الخليج

  .الدورة التوفيق في مناقشاتھم
  

  الحضور  - جيم
  

لبلدان األعضاء في اإلسكوا وھي: المملكة األردنية الھاشمية، معظم اشارك في الدورة ممثلون عن   -54
ومملكة البحرين، والجمھورية العربية السورية، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، 

  وجمھورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمھورية اليمنية.والجمھورية اللبنانية، 
  

تحادات العربية الناشطة في مجال النقل ومنظمات كما حضر الدورة، بصفة مراقبين، ممثلون عن اال  -55
  لھذا التقرير. الثالث إقليمية عّدة. وترد قائمة المشاركين في المرفق

  
  انتخاب اعضاء المكتب  -دال

  
ي آسيا ونظامھا الداخلي بأن تتولى بمن صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر 18تقضي المادة   -56

الدول األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية للجنة بالتناوب وحسب الترتيب األبجدي بالعربية، المعمول به في األمم 
وعمالً باإلجراء الذي  الكويت رئاسة الدورة.  دولة لوعمالً بھذه المادة، تولى السيد فھد المسعود، ممث  المتحدة.

اتبع في الدورات السابقة للجنة النقل، تولى كل من السيد سعد المسند، ممثل دولة قطر، والسيد عبد الحفيظ 
   ل جمھورية مصر العربية،القيسي، ممثل الجمھورية اللبنانية، منصبي نائب الرئيس، والسيد حسن سليم، ممث

  مقرراً.
  

وعضوية  ،ممثل جمھورية مصر العربية ،السيد حسن سليم وتم تشكيل لجنة الصياغة برئاسة المقرر  -57
  والجمھورية اللبنانية وفلسطين. األمانة التنفيذية لإلسكوا وممثلي المملكة العربية السعودية،

  
  جدول األعمال وتنظيم األعمال  -اءھ

  
أعمال دورتھا الثانية عشرة بالصيغة الواردة في الوثيقة أقرت لجنة النقل في الجلسة األولى جدول   -58

(E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.1):كما يلي ،  
  

  .للجنة النقل عشرةثانية ال افتتاح أعمال الدورة  -1" 
  

  انتخاب أعضاء المكتب.  -2  
  

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  -3  
  

ق العربي: االجتماع األول لمجموعة العمل بشأن مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشر  - 4  
  مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا.

  
  التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة الحادية عشرة للجنة النقل:  - 5  

  
  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا الحادية عشرة؛  (أ)    
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  متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا.  (ب)    
  

  التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي:  - 6  
  

  مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛  (أ)    
  ارة؛اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتج  (ب)    
  سالمة المرور على الطرق.  (ج)    

  
  في مجال النقل. 2013-2012برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - 7  

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة النقل.  - 8  

  
  ما يستجد من أعمال.  - 9  

  
  ."اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتھا الثانية عشرة  -10  

  
 وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقة ،وفي الجلسة نفسھا  -59

(E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.2).  
  

  الوثائق  -واو
  

لھذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة النقل في دورتھا الثانية  الرابع ترد في المرفق  -60
  عشرة.
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  المرفق األول
  

  عمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعاتالاالجتماع األول لمجموعة محضر 
  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  )2011أيار/مايو  17(بيروت، 
  

  الحضور  -1
  

  ؛المملكة األردنية الھاشمية: السيد نعيم حمدان (رئيس المجموعة)  -  
  ؛ضو األمانة الفنية)عمملكة البحرين: السيد عارف المنصوري (  -  
  ؛نرجس عبد هللا المرشودي (عضو األمانة الفنية) مان:سلطنة عُ   -  
  ؛دولة قطر: السيد سعد أحمد المسند والسيد محمد حامد المال  -  
  ؛يوسف بن اسماعيل جادو والسيد منذر ناصر الراشدالسيد المملكة العربية السعودية:   -  
  ؛فلسطين: السيد علي شعث  -  
  ؛محمد دولة الكويت: السيد نبيل باشا  -  
  ؛مھورية اللبنانية: السيد حسان شعبانالج  -  
  ؛جمھورية مصر العربية: السيد محمود عزالدين والسيد حسن أحمد محمد سليم  -  
  ؛علي محمد المتعافي والسيد عصام أحمد شاكرالسيد الجمھورية اليمنية:   -  
  .األمانة التنفيذية لإلسكوا: السيدة منى فتاح  -  

  
  جدول األعمال  -2

  
  .ء مجموعة العملتقديم أعضا  -1  

  .انتخاب أعضاء الھيئة الفنية للمجموعة  -2  

  .2011انتخاب رئيس مجموعة العمل لعام   -3  

  .مقترحات بشأن الميزانية  -4  

مناقشة عامة حول إعداد دراسة تحليلية عن أوضاع الھياكل التنظيمية في الجھات الحكومية العاملة في قطاع   -5  
  .إلسكواالنقل في البلدان األعضاء في ا

  .دور اإلسكوا والمطلوب من أمانتھا التنفيذية  -6  

  .مواضيع ومقترحات للبحث  -7  

  .تحديد مكان وزمان انعقاد االجتماع الثاني للمجموعة  -8  

  توصيات االجتماع األول.  -9  
  

  المناقشة  -3
  

طقة اإلسكوا اجتماعھا األول مة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منءموابشأن عمل العقدت مجموعة   
ضمن جدول أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة النقل  2011أيار/مايو  17في بيت األمم المتحدة في بيروت صباح يوم الثالثاء 

  ).2011أيار/مايو  19-17(بيروت، 
  

  ).2011أيار/مايو  19-17(تم تعارف أعضاء المجموعة المشاركين في اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة النقل  ،بداية  
ً للمجموعة للعام األول من بداية عمل المجموعة ،ممثل المملكة األردنية الھاشمية ،تسمية السيد نعيم حمدان تتمو  توتم ،رئيسا

  ) بشأن الحضور أعاله.1تسمية أعضاء اللجنة الفنية كما ھو موضح في الفقرة (
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وتم التوافق على التوصيات  ،مقترح من قبل األمانة التنفيذية لإلسكوامناقشة مستفيضة لبنود جدول األعمال الوجرت   
  التالية:

  
  التوصيات  -4

  
الطلب من أعضاء مجموعة العمل إعداد تقارير وطنية حول أوضاع الھياكل المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل  :أوالً   

  .2011في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر  ،بالتعاون مع اإلسكوا ،بحسب نموذج تعده األمانة الفنية للمجموعة
  

   ً الطلب من األمانة الفنية للمجموعة التنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا لوضع مسودة الشروط المرجعية لدراسة  :ثانيا
قادم عرضھا على مجموعة العمل في اجتماعھا البھدف  ،تقييم الوضع العام للھياكل المؤسسية في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  .ھاواعتماد تھالمناقش
  

   ً الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا العمل على وضع مسودة ميزانية تشمل كافة المصاريف المتوقعة لعمل  :ثالثا
لعرضھا فيما بعد على اجتماع لجنة النقل و ،ومن ثم عرضھا على رئاسة المجموعة واألمانة الفنية لدراستھا وتبنيھا ،المجموعة
  .ةالثالثة عشر في دورتھا

  
مانة التنفيذية لإلسكوا التعاون والتنسيق مع األمانة الفنية لمجموعة العمل لتأمين التمويل الالزم ألاالطلب من  :رابعاً◌ً   

ق التمويلية وبنوك التنمية وشركات القطاع الخاص التي قد تساعد في تأمين مصادر ديعبر استقطاب الصنا ،لھذه المجموعة
  التمويل.

  
ً خامس    هد تاريخحدّ يالطلب من األمانة الفنية للمجموعة التنسيق مع اإلسكوا لتنظيم االجتماع الثاني لمجموعة العمل ( :ا

  اف.للجنة النقل بوقت ك ةبالتوافق بين مجموعة العمل واإلسكوا) قبل انعقاد الدورة الثالثة عشر
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  الثانيالمرفق 
  

  مذكرة التفاھم بشأن التعاون من لمادة الخامسةتنفيذ اخطة العمل المعتمدة ل
  في المشرق العربي في مجال النقل البحري

  
  المادة الخامسة من مذكرة التفاھمملخص خطة العمل لتنفيذ   -أوالً 

  
جوانب  ةثالثل وفقاصنفت التي تبين القائمة التالية الخطوات التي يتطلبھا تنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاھم، و  

  رئيسية ھي:
  

  تقييم عام للوضع الراھن للنقل الساحلي في منطقة اإلسكوا؛  )(أ  
  تحسين وتطوير النقل الساحلي في الدول الداخلة في مذكرة التفاھم؛  (ب)  
  تفعيل حركة النقل الساحلي بين الدول الداخلة في المذكرة.  )ج(  

  
  وفيما يلي استعراض لتفاصيل خطة العمل المقترحة.  

  
 ً   تنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاھم بشأن عملتفاصيل خطة   -ثانيا

  التعاون في مجال النقل البحري
  

  تقييم عام للوضع الراھن للنقل الساحلي في منطقة اإلسكوا  - ألف
  

تضمن ت ،إعداد دراسات تقييمية للوضع الراھن للنقل الساحلي في المنطقة ،األعضاءبلدان بالتعاون مع ال ،تتولى اإلسكوا  
  التالية:مانية الثالبنود 

  
  .قوانين المتعلقة بالنقل الساحليال  -1
  .الخدمات  -2
  .شركات النقل العاملة في النقل الساحلي  -3
  .دور القطاع العام  -4
  .التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل الساحلي  -5
  .ساطيل)األو ،سفنوالمرافئ، الالبنى التحتية (  -6
  .األشخاص والبضائع إجراءات عبور  -7
  .حركة النقل الساحلي  -8
  

  تحسين وتطوير النقل الساحلي في الدول الداخلة في مذكرة التفاھم  -باء
  

واإلضاءة على مكامن الضعف والنجاح في  ،بعد االنتھاء من إعداد التقييم العام لكافة الجوانب المتعلقة بالنقل الساحلي  
لمنطقة بلدان اوذلك بالتنسيق والتعاون الفني بين  ،ط لتطويرھا بشكل متدرج ومتكاملكل منھا، ال بد من إعداد برامج وخط

  وتشمل ھذه الخطط ما يلي: اإلسكوا. و
  
  .تطوير القوانين المعمول بھا في مجال النقل الساحلي  -1
  .تحسين الخدمات والتشغيل  -2
  المعنية.واالتحادات وتحديث أطر النقابات  ،شركات النقل الساحليإنشاء تحديث آليات   -3
  .تطوير دور القطاع العام في مجال النقل الساحلي  -4
  .تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل الساحلي  -5
  .إنشاء وتحديث البنى التحتية للنقل الساحلي  -6
  .تطوير األساطيل العاملة بالنقل الساحلي  -7
  .نئ والجمارك للبضائع واألشخاصتبسيط وتسھيل إجراءات عبور الموا  -8

  
  منطقة اإلسكوابلدان تفعيل حركة النقل الساحلي بين   -يمج
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يأتي التطبيق الفعلي األخيرة من خطة العمل لتفعيل حركة النقل الساحلي بين بلدان منطقة اإلسكوا، في ھذه المرحلة   

 ؛مة إجراءات التشغيلء) موا2مة القوانين الوطنية؛ (ءوا) م1للخطط المذكورة في المرحلة الثانية من خطة العمل عن طريق: (
يمكن  ،وبتنفيذ ھذه الخطوات المنطقة. بلدان ) تبسيط إجراءات النقل والعبور بين 4( ؛مة إجراءات الجمارك والموانئء) موا3(

  تعاون في مجال النقل البحري وھي:تحقيق بنود المادة الخامسة من مذكرة التفاھم بشأن ال
  

  الوطنية؛ شجيع حركة النقل الساحلي بين الموانئ والمرافئ، وتقديم التسھيالت والدعم لشركات النقل الساحليت  (أ)  

  إتاحة خدمات النقل الساحلي، وتطويره وتجھيزه باإلمكانات والتسھيالت المناسبة؛  (ب)  

  بة لھا في الموانئ والمرافئ؛وتقديم الخدمات والتسھيالت المناس تسھيل استقبال سفن ومراكب النقل الساحلي  (ج)  

تبسيط وتسھيل إجراءات الموانئ والجمارك وسائر اإلجراءات لسفن وبضائع النقل الساحلي في الموانئ   (د)  
  والمرافئ.

  
 ً   الزمني لخطة العمل لتنفيذ االتفاق برنامجال  - ثالثا

  
تفق عليھا وفيما يلي المواعيد الم .الثالث يتطلب إطالق العمل ببنود خطة العمل وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل الخطة  

  لالنتھاء من كل مرحلة:
  
  .للجنة النقل ةقبل انعقاد الدورة الثالثة عشر: تقييم عام للوضع الراھن للنقل الساحلي في منطقة اإلسكوا  -1
  .للجنة النقل ةقبل انعقاد الدورة الرابعة عشر: اإلسكوافي األعضاء البلدان تطوير النقل الساحلي في تحسين و  -2
  .للجنة النقل ةقبل انعقاد الدورة السادسة عشر: منطقة اإلسكوابلدان تفعيل حركة النقل الساحلي بين   -3
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  المرفق الثالث
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد عبد هللا الشواورة
  قل البضائع على الطرقنمديرية رئيس الوفد، مدير 

  وزارة النقل
  

  السيد نعيم خضر حمدان
  مدير الشؤون القانونية

  وزارة النقل
  

  السيد عبد الغني السعايدة
  مدير إدارة التطوير المؤسسي

  وزارة األشغال العامة واإلسكان
  

  مملكة البحرين
  

  السيد عارف حسن المنصوري 
  اليةرئيس الوفد، مدير إدارة الموارد البشرية والم

  النقل وزارة
  

  عبد هللا فخرو ھدىالسيدة 
  مديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق

  وزارة األشغال 
  

  السيد خليفة حسن العماري
  رئيس خدمات النقل العام

  وزارة المواصالت
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيد بشار األسعد
  ثالث سكرتيررئيس الوفد، 

  ة الجمھورية العربية السوريةسفار
  بيروتفي    
  

  السيدة مايا علي السكاف
  سفارة الجمھورية العربية السوريةموظفة ب

  
  
  

  جمھورية السودان

  
  السيد ھادي الصديق النميري

  مستشار
  نائب رئيس البعثة

  
  جمھورية العراق

  
  السيدة نور الھاشمي

  ملحق
  سفارة جمھورية العراق في بيروت

  
  سلطنة ُعمان

  
  األستاذ حسن بن سليمان المجيني

  رئيس الوفد، مدير دائرة شؤون الموانئ
  وزارة النقل واالتصاالت

  
  نرجس عبد هللا مبارك المرشوديالسيدة 

  مھندسة مدنية
  وزارة النقل واالتصاالت

  
  دولة قطر

  
  السيد سعد أحمد المسند

  رئيس الوفد، مستشار في مكتب الرئيس
  ھيئة األشغال العامة

  
  د محمد حامد المالالسي

  يةاقتصادرئيس الوفد، خبير شؤون 
  ية والتجاريةقتصادإدارة المنظمات اال

  
  السيد جاسم بن حمد آل ثاني

  مسؤول ملف التعاون المشترك
  وزارة األعمال والتجارة

  
  خليفة آل حمد سالممالسيد 

  رئيس قسم النقل البري
  إدارة النقل العام

  
  (تابع) دولة قطر
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  سن جابر الجابرالسيد محمد ح
  القنصل

  سفارة قطر في بيروت
  

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد علي عبد هللا النعيم
  رئيس الوفد، وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة

  وزارة النقل
  

  السيد يوسف إسماعيل جادو
  الدراسات إدارة مدير عام 
  وزارة النقل

  
  ناصر الراشد بن السيد منذر

  قل العاممدير عام إدارة الن
  وزارة النقل

  
  السيد عايض ھادي العتيبي
  ستثمارمدير إدارة تطوير أنظمة اال

  ستثمارالھيئة العامة لال
  

  السيد زاحم فيحان المطيري
  مھندس تخطيط
  وزارة النقل

  
  القحطاني عبد هللالسيد فريد 

  مدير إدارة النقل الساحلي
  وزارة النقل

  
  السيد دافيد فارل

  مستشار
  مة لالستثمارالھيئة العا

  
  السيد ماجد بن رمزي عطية

  سكرتير أول
  سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت

  
  فلسطين

  
  شعث عبد الحميد السيد علي

  وزارة النقل والمواصالتوكيل رئيس الوفد، 
  وزارة النقل والمواصالت

  
  السيد ياسر خليل الخطيب

  تراخيص المدير عام سلطة 
  وزارة النقل والمواصالت

  دولة الكويت
  

  المسعودسعد السيد فھد 

  رئيس الوفد، مدير إدارة النقل البري
  وزارة المواصالت

  
  محمد باشا السيد نبيل 

  مراقب التسجيل البحري وشؤون البحارة 
  وزارة المواصالت

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد عبد الحفيظ القيسي
  لبري للنقل ا للمديرية العامة رئيس الوفد، المدير العام

  والبحري   
  وزارة األشغال العامة والنقل

  
  اآلنسة إلھام خباز

  دائرة الوصاية والنقل البري ةرئيس
  وزارة األشغال العامة والنقل

  
  السيد حسان شعبان

  خبير بحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

  
  عبدهللا نمر السيد وفيق

  رئيس دائرة البيئة وسالمة السير
  والنقل وزارة األشغال العامة

  
  السيد ميشال كفوري
  ممثل وزير الصحة

  وزارة الصحة
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد حسن أحمد محمد سليم
  الھيئةرئيس الوفد، نائب رئيس مجلس إدارة 

  العامة لتخطيط مشروعات النقل  
  وزارة النقل

  
  السيد محمود عز الدين
  رئيس مجلس إدارة

  ل البريالھيئة العامة للطرق والكباري والنق
  

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد علي محمد متعافي
  يالنقل البري والجوشؤون رئيس الوفد، وكيل 

  وزارة النقل
  (تابع) الجمھورية اليمنية

  
  السيد عبد الوھاب الحاكم

  لقطاع الطرقوكيل 
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  وزارة األشغال العامة والطرق
  

  السيد عصام أحمد شاكر
  البري رئيس الھيئة العامة لتنظيم شؤون النقل

  وزارة النقل
  السيد نصر صالح الحربي 

  يةقتصادشؤون الوحدات االلوكيل 

  وزارة المالية
  

  السيد أمين محسن الھمداني
  عضو

  السفارة اليمنية في بيروت
  
  

  
  المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة  -باء

  
  منظمة الصحة العالمية

  
  السيد سمين صديقي

  الممثل المقيم

  
  اد منصورالسيد زي

   منسق الوقاية من اإلصابات والسالمة على الطرق
  

  
  المنظمات الحكومية والدولية والھيئات التابعة لھا  -جيم

  
  جامعة الدول العربية

  
  السيدة مواھب خالّف

  وزير مفوض
  إدارة النقل والسياحة ةمدير

  
  األمانة العامة - ية العربيةقتصادمجلس الوحدة اال

  
  الربيعالسيد محمد محمد 

  األمين العام
  جامعة الدول العربية

  
  

  الصندوق السعودي للتنمية
  

  السيد فھد عبد هللا البسام
  ي مساعداقتصادباحث 

  
  السيد عبد هللا عبد الرحمن الرشودي

  مھندس مدني مساعد
  
  لطرقللنقل البري على اتحاد الدولي اال
  

  السيد طالل الوھيبي
  المشاريعمسؤول 

  
  حكومية وغير الحكوميةالمنظمات ال  -دال

  
  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد 

  العربية   
  

  السيد آدم خضر المال
  ياقتصادباحث 

  
  واألعمال قتصادمجموعة اال

  
  طارق زاھنان

  مدقق مالي ومصرفي
  

  اتحاد الموانئ البحرية العربية
  

  السيد عصام الدين بدوي 
  األمين العام
  سعد رجبالسيد أحمد 
  تحادعضو في اال

  

  السيد محمد كمال سلھب
  - يا والعلوم التطبيقية اللبنانيةرئيس جامعة التكنولوج

  الفرنسية   
  

  السيد أحمد الرافعي
  عميد كلية العلوم واآلداب

  الفرنسية-جيا والعلوم التطبيقية اللبنانيةجامعة التكنولو
  

  المرعبي السيد جود هللا بك
  ة التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةجامع م،المنّسق والمدير العا

  الفرنسية-اللبنانية   
  (تابع) اتحاد الموانئ البحرية العربية

  
  سليم دبج رنىالسيدة 
  خبيرة

  مركز األبحاث البحرية
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  السيد مروان جركس
  خبير صيانة صناعية

  مركز األبحاث البحرية العربية
  

  السيد محمود سلھب 
  عضو مجلس إدارة مرفأ طرابلس

  ستثمار مرفأ طرابلس امصلحة 
  

  محمد المطيري ھشامالسيد 
  مدير إدارة مكتب المدير العام

  
  السيد عادل مبارك الدعي

  ضابط بحري
  

  مؤسسة الموانئ الكويتية
  

  السيد عاطف حمد الشطي
  مدير إدارة التنسيق والمتابعة

 االتحاد العربي للناقلين البحريين
  

  السيد أنور غزاوي

  رئيسال
  معية أصحاب السفن اللبنانيةورئيس ج

  
  السيد أحمد عضام

  مستشار
  

  االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية
  

  السيد إيلي زخور
  رئيس االتحاد ورئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت

  
 شركة تيجان البترولية المحدودة

  
  السيد معتز سفيان مكي

  مدير تسويق
  
  
  
  
  
  

  
  إطالق عقد األمم المتحدة للعمل لالجھات المشاركة في حف  -ھاء

  )2020-2011لسالمة المرورية (امن أجل 
  

  في بيروت سفارة المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيدة نسرين القصوص
  

  في بيروت سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  سعادة السيد رحمة حسين الزعابي
  سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  في بيروت رية العربية السوريةسفارة الجمھو

  
  السيد بشار األسعد
  مستشار السفير

  
  في بيروت سفارة جمھورية السودان

  
  السيد ھادي الصديق النميري

  نائب رئيس البعثة
  مستشارو
  

  في بيروت سفارة جمھورية العراق
  

  السيدة نور الھاشمي
  ملحق

  
  في بيروت سفارة دولة الكويت

  
  السيد جاسم الناجم

  مستشار
  

  في لبنان وزارة الداخلية
  

  معالي المھندس زياد بارود
  وزير الداخلية

  
  وزارة الصحة اللبنانية

  
  السيد ميشال جورج خوري

  ممثل معالي وزير الصحة اللبناني
  رئيس قسم الصحة في الوزارة
  سفارة المملكة العربية السعودية

  
 السيد ماجد بن رمزي عطية

  أول سكرتير
  

  نيةسفارة الجمھورية اليم
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  السيد أمين محسن الھمداني
  سكرتير أول

  
  مؤسسة اليازا

 
  زياد عقل

  رئيس اليازا الدولية للسالمة العامة
  

  مؤسسة كن ھادي
  

  السيدة ميرنا منيمنة 
  مندوبة عالقات عامة

  
  السامؤسسة 

  
  السيد جو دكاش

  اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسيةرئيس 
  

  يادة السياراتشركة اإلمارات لتعليم ق
  

  السيد جورج الزاخم

  تصال المؤسسيرئيس وحدة اال
  أبو ظبي

  
  إعالمية شخصيات

  
  السيدة كارمن لبس

  ممثلة لبنانية
  

  السيد محمد درويش
  محرر صحافي

  مؤسسة حسن صعب للدراسات واألبحاث
  

  السيدة عايدة حسين
  صحافية

  مجلة الرأي
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  رابعالمرفق ال
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  البند  انالعنو

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/INF.1    مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.1  3  جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.2 3  تنظيم األعمال

االجتماع مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي: 
المؤسسية  لمواءمة الھياك بشأنعمل المجموعة األول ل

  والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

4  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/3 

عشرة للجنة الحادية منذ الدورة  التقدم المحرز في مجال النقل
  النقل

5 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4 

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا   
  عشرةالحادية 

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part I)  (أ) 5

متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل   
  اإلسكوا

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part II)  (ب) 5

تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق  التقدم المحرز في
  العربي

6  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5 

مجال النقل البحري في  مذكرة التفاھم بشأن التعاون في 
  المشرق العربي

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part I)  (أ) 6

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part II)  (ب) 6  اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة  

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part III)  (ج) 6  سالمة المرور على الطرق 

في مجال  2013-2012برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  النقل

7  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/6 

  


