
  متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي) 24-د (279
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

ل  إلى بيان اعتماد نظام      إذ تشير    ذي صدر عن اإلسكوا في                  المتكامل  النق ا  في المشرق العربي ال  دورته
  ،1999مايو /العشرين في أيار

  
ضًاو   شير أي ى إذ ت ضائع    إل دفق الب ادة ت و زي ي ه شرق العرب ي الم ل ف ل المتكام ام النق ن نظ دف م أن اله

  واألفراد عبر الحدود في منطقة اإلسكوا،
  

ة         النقل المتكامل في المشرق العربي           أن المكونات الرئيسية لنظام    وإذ تدرك    تتضمن تحسين البنى التحتي
آفالة النقل اآلمن، وتوفير نظام للمعلومات وإطار منهجي          وتسهيل تدفق البضائع واألفراد عبر النقاط الحدودية، و       

  لوضع وتحليل السياسات،
  

د   ى وإذ تؤآ ة عل ارة  أهمي ل والتج سهيل النق ة لت ة القائم ان الوطني ل اللج ل عم دول األعضاء بتفعي ام ال  قي
  وإنشائها في الدول التي لم تنشئها بعد،

  
 بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي              إلى القرارات الالحقة المتعلقة بتطبيق     وإذ تشير   

رار   ًة الق ؤرخ ) 21-د (235وخاص ار11الم ايو / أي شرق     2001م ي الم ة ف رق الدولي اق الط اد اتف شأن اعتم  ب
رار   سان  17المؤرخ   ) 22-د( 243العربي، والق ل   / ني شأن  2003أبري اق     ب اد اتف سكك  اعتم ة  الحديدال ة في   ي  الدولي
 بشأن اعتماد مذآرة تفاهم بشأن التعاون في         2005مايو  / أيار 12المؤرخ  ) 23-د (256قرار  الو،  المشرق العربي 

رار    ي، والق شرق العرب ي الم ري ف ل البح ال النق ؤرخ ) 23-د (265مج ار12الم ايو / أي اون 2005م شأن التع  ب
 اإلقليمي في مجال سالمة المرور على الطرق،

  
رار               إلى القرارات التي اتخذته      وإذ تشير أيضاً     سالمة المرور، وخاصة الق ق ب ا يتعل ة فيم ة العام ا الجمعي

الم حيث رحبت بتنظيم                2005أآتوبر  / تشرين األول  26 المؤرخ   60/5  حول تحسين السالمة على الطرق في الع
  ،2007أبريل /األسبوع العالمي األول للسالمة على الطرق في جنيف في نيسان

  
اق              مع االرتياح بالخطوات التي ا     وإذ تنوه    ذ اتف تخذتها بعض الدول األعضاء نحو تطبيق خطة العمل لتنفي

ورين م   ى المح ي وخاصة عل شرق العرب ي الم ة ف راق( 40الطرق الدولي سطين-األردن-الع وبي -فل ساحل الجن ال
يمن -السعودية-األردن-سوريا (45وم) للبحر المتوسط  ضائع               )ال ور الب سهيل عب ذلك الخطوات المتخذة نحو ت ، وآ

  وخاصة من خالل تشكيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة،عبر الحدود 
  

ة      )29( إلى خطة العمل لتنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي           وإذ تشير    دتها لجن  التي اعتم
  ،2006أبريل / نيسان19 إلى 17النقل في دورتها السابعة التي ُعقدت في بيروت في الفترة من 

  
ة لنظام        وإذ تدرك    شطة المتكامل ا واألن ل المتكامل في المشرق      أن التنفيذ الجيد للقرارات اآلنف ذآره النق
  التكامل اإلقليمي والتنمية االقتصادية في الدول األعضاء،رفع مستوى سيساهم في العربي 

  

                                                      
  )29( E/ESCWA/GRID/2006/IG.1/3(Part I)/Add.2.  



ل     البشرية والموارد الكافية لضمان متابعة تنفيذ مكون       ات ضرورة توفير القدر   وإذ تدرك أيضاً     ات نظام النق
دول األعضاء   ة لل شارآة الفعال كوا والم ل اإلس ن قب ي م ي المشرق العرب ل ف يالمتكام المي األول ف بوع الع  األس

  للسالمة على الطرق،
  

ذ تحث  -1   ق خطة العمل لتنفي ة من أجل استكمال تطبي اذ الخطوات العملي ى اتخ دول األعضاء عل  ال
 لها؛  في الوقت المحدد)30(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

  
ة   تحث أيضاً   -2   ة الدولي  الدول األعضاء على البدء في تنفيذ خطة العمل المعتمدة التفاق السكك الحديدي

  ؛)31(في المشرق العربي
  

ة أو               تحث آذلك   -3   ة التصديق أو الموافق داع وثيق  الدول األعضاء التي لم تقم بعد بالتوقيع النهائي أو إي
ل البحري في المشرق العربي                االنضمام لمذآر  ذلك في          )32(ة التفاهم بشأن التعاون في مجال النق وم ب ى أن تق ، عل

ى       ذ عل ز التنفي ا حي د دخوله ذآرة عن ود الم ق بن ذ، وأن تطب ز التنفي ذآرة حي دخل الم ي ت ة لك رب فرصة ممكن أق
  المستويين الوطني واإلقليمي؛

  
ى الطرق في        إلى األمانة التنفيذية أن تلعب دورًا ق       تطلب  -4   ياديًا في نشر موضوع سالمة المرور عل

الل       كوا خ ا اإلس تقوم به ي س شاطات الت سيق الن ل تن ن أج وعي، م شر ال درات ون اء الق ك بن ي ذل ا ف ة، بم المنطق
  األسبوع العالمي األول للسالمة على الطرق؛

  
ضاً    -5   دم المحرز في تنف                  تطلب أي ة التق وم بمتابع ة أن تق ة التنفيذي ى األمان دم          إل ة وأن تق اط التالي ذ النق ي

 :تقارير بهذا الشأن إلى لجنة النقل
  

  ؛)33(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )أ(  
  ؛45مو 40المحاور ذات األولوية م  )ب(  
  ؛)34( الدولية في المشرق العربيية الحديدالسككاتفاق   )ج(  
   المشرق العربي؛مذآرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في  )د(  
  اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛  )•(  
  .سالمة المرور على الطرق  )و(  
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