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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 
 
 

 رـتقري
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية اجتماع فريق خبراء بشأن وصالت النقل األقاليمية بين 
 واالجتماعية االقتصادية  واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة لغربي آسيا

 آلسيا والمحيط الهادئ
 

 في إطار
 مشروع حساب التنمية التابع لألمم المتحدة حول بناء القدرات من خالل التعاون على تطوير 

 )٢٠٠٦-٢٠٠٢(وصالت النقل األقاليمية البرية والبرية البحرية 
 ٢٠٠٥يونيو / حزيران١ -مايو / أيار٣٠عم ان، 

 
 موجـز

 
ة لغربي              هدف هذا ا  هدف هذا ا    ة لغربي              الجتماع إلى مناقشة وصالت النقل المقترحة بين اللجنة االقتصادية واالجتماعي الجتماع إلى مناقشة وصالت النقل المقترحة بين اللجنة االقتصادية واالجتماعي
يا  يا آلس كوا((آلس كوااإلس ادية         ) ) اإلس ة االقتص ا واللجن ادية ألوروب ة االقتص ا اللجن ريين هم ين أخ ين إقليميت ادية         ولجنت ة االقتص ا واللجن ادية ألوروب ة االقتص ا اللجن ريين هم ين أخ ين إقليميت ولجنت

ادئ     يا والمحيط اله ة آلس ادئ    واالجتماعي يا والمحيط اله ة آلس ور الحدود المعمول ب    ))اإلسكاب اإلسكاب ((واالجتماعي امالت عب اول موضوع مع ور الحدود المعمول ب    ، وتن امالت عب اول موضوع مع ا ، وتن ا ه ه
ينها  بل تحس ي س ث ف ًا وبح ينها حالي بل تحس ي س ث ف ا  وبح دوى  .  .  حالي ات ج راء دراس ة إلج ات المقترح ارآون المنهجي دوى  ودرس المش ات ج راء دراس ة إلج ات المقترح ارآون المنهجي ودرس المش

 ..اقتصادية بهدف تحديد الطرق المناسبة لتكون جزءا  من الوصالت النهائية المعتمدةاقتصادية بهدف تحديد الطرق المناسبة لتكون جزءًا من الوصالت النهائية المعتمدة
 

ة      اط التالي ى النق دًا عل ات تحدي زت المناقش ة    ورآ اط التالي ى النق دا  عل ات تحدي زت المناقش دان    ) ) أأ: (: (ورآ ن البل ادرة ع ة الص ارير الوطني دان    التق ن البل ادرة ع ة الص ارير الوطني التق
ة ةالمعني الت؛            المعني ن الوص زءا م كل ج ي ستش ل الت رق النق اهيم ط منت مف ي تض ثالث والت اطق ال ي المن الت؛             ف ن الوص زءا م كل ج ي ستش ل الت رق النق اهيم ط منت مف ي تض ثالث والت اطق ال ي المن  ف

ًا؛       ) ) بب(( ا حالي ول به دود المعم ور الح امالت عب ف مع ا ؛       وص ا حالي ول به دود المعم ور الح امالت عب ف مع دوى    ) ) جج((وص ات الج ة لدراس ة المقترح دوى    المنهجي ات الج ة لدراس ة المقترح المنهجي
م                      ) ) دد((االقتصادية؛  االقتصادية؛   ابع لألم ة الت م                      الخطوات التي ستتخذ في الوقت المناسب في إطار مشروع حساب التنمي ابع لألم ة الت الخطوات التي ستتخذ في الوقت المناسب في إطار مشروع حساب التنمي

 ..متحدة وفقا  لشروطهمتحدة وفقًا لشروطهالال
 

ة   رار قائم ة، وإق ة البحري الت البري ة والوص الت البري أن الوص ات بش ى اتفاق ل إل م التوص ة وت رار قائم ة، وإق ة البحري الت البري ة والوص الت البري أن الوص ات بش ى اتفاق ل إل م التوص وت
 ..بالخطوات التي ينبغي أن تتخذها اللجان اإلقليمية الثالثبالخطوات التي ينبغي أن تتخذها اللجان اإلقليمية الثالث

 

EUNITED NATIONS 

القتصادي واالجتماعيالمجلس ا
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   التوصيات الصادرة عن االجتماع-أوال 
 
ديره      -١١ ديره     أعرب المجتمعون عن بالغ تق م                   أعرب المجتمعون عن بالغ تق ابع لألم ة الت ا مشروع حساب التنمي ي يتيحه دة الت م                   م للفرصة الفري ابع لألم ة الت ا مشروع حساب التنمي ي يتيحه دة الت م للفرصة الفري

تعراض وصالت     كاب الس ا واإلس ة االقتصادية ألوروب كوا واللجن اطق اإلس ن من ارآة م دان المش دة للبل تعراض وصالت    المتح كاب الس ا واإلس ة االقتصادية ألوروب كوا واللجن اطق اإلس ن من ارآة م دان المش دة للبل المتح
ربط          ي ت ة الت ل األقاليمي أن وصالت النق ة بش ات الدولي ات وآراء المنظم ادل التطلع ة وتب ة الحالي ل الدولي ربط         النق ي ت ة الت ل األقاليمي أن وصالت النق ة بش ات الدولي ات وآراء المنظم ادل التطلع ة وتب ة الحالي ل الدولي النق

 ..قتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب بمنطقة اإلسكواقتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب بمنطقة اإلسكوامنطمنط
 
اع معلومات               -٢٢ ى االجتم دان المشارآة إل راء من البل وطني والخب اع معلومات              وقدم المعنيون بالتنسيق على الصعيد ال ى االجتم دان المشارآة إل راء من البل وطني والخب وقدم المعنيون بالتنسيق على الصعيد ال

ا                  والخطط  والخطط  عن آخر التطورات المتعلقة بالسياسات      عن آخر التطورات المتعلقة بالسياسات       ده، وآم ة آل في بل ل الدولي ا                  الرامية إلى تطوير وصالت النق ده، وآم ة آل في بل ل الدولي الرامية إلى تطوير وصالت النق
 ..راحات بشأن مزيد من التطوير والتعاون على هذا الصعيدراحات بشأن مزيد من التطوير والتعاون على هذا الصعيدقدموا اقتقدموا اقت

 
ة      -٣٣ ي وضعت تحت رعاي ًا والت ا حالي ول به ة المعم ل الدولي ات النق ة اتفاق ى أهمي ون عل دد المجتمع ة     وش ي وضعت تحت رعاي ا  والت ا حالي ول به ة المعم ل الدولي ات النق ة اتفاق ى أهمي ون عل دد المجتمع وش

اق السكك           : : اإلسكوا واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب، وهي     اإلسكوا واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب، وهي      اق السكك           اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي واتف اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي واتف
اق                    الحديدية الدو الحديدية الدو  ية؛ واالتف ة الرئيس ق بطرق المرور الدولي اق األوروبي المتعل ي؛ واالتف ة في المشرق العرب اق                    لي ية؛ واالتف ة الرئيس ق بطرق المرور الدولي اق األوروبي المتعل ي؛ واالتف ة في المشرق العرب لي

يا              بخطوط السكك الحديدية    بخطوط السكك الحديدية    المتعلق  المتعلق   ابرة آلس ة الع يا              الدولية الرئيسية؛ والطريق السريع اآلسيوي والسكك الحديدي ابرة آلس ة الع .  .  الدولية الرئيسية؛ والطريق السريع اآلسيوي والسكك الحديدي
مل             ي تش مل            واتفق المجتمعون على إمكانية اعتبار هذه االتفاقات والشبكات الت ي تش ة         واتفق المجتمعون على إمكانية اعتبار هذه االتفاقات والشبكات الت د الوصالت األقاليمي ًا لتحدي ة         ها أساس د الوصالت األقاليمي ا  لتحدي ها أساس
 ..التي تربط منطقتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب بمنطقة اإلسكواالتي تربط منطقتي اللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب بمنطقة اإلسكوا

 
ي إطار   -٤٤ وا، ف ل األجل ووافق و عمل طوي ا ه ية إنم ل األساس ارآون أن تطوير هياآل النق ي إطار  والحظ المش وا، ف ل األجل ووافق و عمل طوي ا ه ية إنم ل األساس ارآون أن تطوير هياآل النق والحظ المش

ا يت       ة فيم ائل أهمي ر المس ى أآث ز عل ى الترآي ة، عل اب التنمي روع حس ا يت      مش ة فيم ائل أهمي ر المس ى أآث ز عل ى الترآي ة، عل اب التنمي روع حس ل   مش الت النق يس وص ق بتأس ل   عل الت النق يس وص ق بتأس  عل
 ..األقاليمية وتشغيلهااألقاليمية وتشغيلها

 
كك         -٥٥ وط الس ة وخط رق البري م الط ا أه ى أثره ددوا عل اءة ح ة وبن داوالت آثيف ارآون م رى المش كك        وأج وط الس ة وخط رق البري م الط ا أه ى أثره ددوا عل اءة ح ة وبن داوالت آثيف ارآون م رى المش وأج

كوا          ة اإلس كاب بمنطق ا واإلس ادية ألوروب ة االقتص ي اللجن ربط منطقت ي ت ة الت كوا         الحديدي ة اإلس كاب بمنطق ا واإلس ادية ألوروب ة االقتص ي اللجن ربط منطقت ي ت ة الت داول  ((الحديدي ر الج داول  انظ ر الج  انظ
 ).).٦٦ إلى  إلى ١١
 
ذلك  -٦٦ ارآون آ دد المش ذلك وح ارآون آ دد المش كوا  وح ار مشروع اإلس ي إط ا ف ي ينبغي االضطالع به ترآة والت كوا  األنشطة المش ار مشروع اإلس ي إط ا ف ي ينبغي االضطالع به ترآة والت األنشطة المش

 ::واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب وبالتعاون الوثيق مع البلدان المعنية، وهيواللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب وبالتعاون الوثيق مع البلدان المعنية، وهي
 

ي      ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمبر   ديسمبر   //يونيو إلى آانون األول   يونيو إلى آانون األول   //دراسات عن الممرات من حزيران    دراسات عن الممرات من حزيران     ))أأ((  ا يل ي       وتشمل م ا يل ) ) ١١: (: ( وتشمل م
ادية ة واالقتص ات الفني اديةالتقييم ة واالقتص ات الفني رقالتقييم رق للط ية؛  // للط ة الرئيس ة البحري ة والبري الت البري ية؛  الوص ة الرئيس ة البحري ة والبري الت البري ات ) ) ٢٢((الوص دير احتياج ات تق دير احتياج تق

ى              ) ) ٣٣((الوصالت؛   الوصالت؛   //تدفقات المرور على طول الطرق     تدفقات المرور على طول الطرق     //النقلالنقل ا عل ة والمخطط له تثمار الحالي د مشاريع االس ى              تحدي ا عل ة والمخطط له تثمار الحالي د مشاريع االس تحدي
 الخرائط ذات الصلة؛الخرائط ذات الصلة؛) ) ٤٤((الوصالت؛ والوصالت؛ و//طول الطرقطول الطرق

 
ل          ))بب((  ل         االجتماع الثاني لفريق الخبراء بشأن وصالت النق ة االقتصادية           االجتماع الثاني لفريق الخبراء بشأن وصالت النق ين اإلسكوا واللجن ة ب ة االقتصادية            األقاليمي ين اإلسكوا واللجن ة ب  األقاليمي
 ؛؛٢٠٠٦٢٠٠٦تقييم فني واقتصادي، المزمع عقده في ربيع عام تقييم فني واقتصادي، المزمع عقده في ربيع عام : : اإلسكاباإلسكابألوروبا وألوروبا و

 
انون األول    ))جج((  ن آ ل، م هيل النق ن تس ات ع انون األول   دراس ن آ ل، م هيل النق ن تس ات ع ار //دراس ى أي مبر إل ار ديس ى أي مبر إل ايو //ديس ايو م ي ٢٠٠٦٢٠٠٦م ا يل مل م ي ، وتش ا يل مل م  : : ، وتش

ة؛ ) ) ١١(( ة والتنظيمي غيلية واإلجرائي ق التش د العوائ ة؛ تحدي ة والتنظيمي غيلية واإلجرائي ق التش د العوائ ل؛  التوالتو) ) ٢٢((تحدي ارة والنق هيل التج دابير تس أن ت يات بش ل؛  ص ارة والنق هيل التج دابير تس أن ت يات بش  ص
 تطبيق االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛تطبيق االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛) ) ٣٣((وو
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ة االقتصادية                    ))دد((  ين اإلسكوا واللجن ة ب ل األقاليمي ة االقتصادية                   االجتماع الثالث لفريق الخبراء بشأن وصالت النق ين اإلسكوا واللجن ة ب ل األقاليمي االجتماع الثالث لفريق الخبراء بشأن وصالت النق
 ؛؛٢٠٠٦٢٠٠٦تسهيل النقل والتجارة، المزمع عقده في صيف عام تسهيل النقل والتجارة، المزمع عقده في صيف عام : : اإلسكاباإلسكابألوروبا وألوروبا و

 
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمبر ديسمبر //يونيو إلى آانون األوليونيو إلى آانون األول//ت الوطنية المعنية بتسهيل النقل من حزيرانت الوطنية المعنية بتسهيل النقل من حزيرانالندواالندوا ))•(( 

 
ياحة       -٧٧ دولي للس الف ال تعداد التح دير باس ع التق ًا م ون علم اط المجتمع ياحة      وأح دولي للس الف ال تعداد التح دير باس ع التق ا  م ون علم اط المجتمع ات،   //وأح دولي للمرآب اد ال ات،   االتح دولي للمرآب اد ال االتح

اعدة ا   دعم أنشطة المشروع ومس ل، ل ال النق دولي لعم اد ال ري، واالتح ل الب دولي للنق اد ال اعدة ا  واالتح دعم أنشطة المشروع ومس ل، ل ال النق دولي لعم اد ال ري، واالتح ل الب دولي للنق اد ال دان ضمن واالتح دان ضمن لبل لبل
 ..مجاالت خبرتها، وذلك بهدف تسهيل النقل الدولي في المناطقمجاالت خبرتها، وذلك بهدف تسهيل النقل الدولي في المناطق

 
ات      -٨٨ اع واألمان ذا االجتم افتها ه ي األردن الستض ل ف وزارة النق ديرهم ل ن تق ون ع رب المجتمع ات     وأع اع واألمان ذا االجتم افتها ه ي األردن الستض ل ف وزارة النق ديرهم ل ن تق ون ع رب المجتمع وأع

 ..ب لتنظيمها هذا االجتماعب لتنظيمها هذا االجتماعسكوا واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاسكوا واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاالتنفيذية لإلالتنفيذية لإل
 
تنتاجات   -٩٩ دت االس تنتاجات  واعتم دت االس ن    واعتم ادرة ع ية الص يات الرئيس ن    والتوص ادرة ع ية الص يات الرئيس راء   والتوص ق الخب اع فري راء   اجتم ق الخب اع فري ي   اجتم ان ف ي عّم ي   ف ي عم ان ف  ف
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو // حزيران حزيران١١
 

  المعتمدةوصالت النقل األقاليمية  -ثانيا 
 

ارآون الو   -١٠١٠ د المش ة، اعتم رق األقاليمي ول الط عة ح ات موس ب مناقش ارآون الو  عق د المش ة، اعتم رق األقاليمي ول الط عة ح ات موس ب مناقش ةعق الت األقاليمي ةص الت األقاليمي ةص ة التالي  : :  التالي
ة            ) ) بب((؛  ؛  ))١١لجدول  لجدول  انظر ا انظر ا ((الطرق البرية والبرية البحرية     الطرق البرية والبرية البحرية     ) ) أأ(( ة البحري ة والسكك الحديدي ة            خطوط السكك الحديدي ة البحري ة والسكك الحديدي خطوط السكك الحديدي

ة    ة البحري ة البري كك الحديدي وط الس ة   وخط ة البحري ة البري كك الحديدي وط الس دول ((وخط ر الج دول انظ ر الج ة  ) ) جج((؛ ؛ ))٢٢انظ ة المحتمل كك الحديدي وط الس ة  خط ة المحتمل كك الحديدي وط الس ر ((خط ر انظ انظ
 ).).٦٦ إلى  إلى ٤٤انظر الجداول انظر الجداول ((وصالت المرافئ األقاليمية وصالت المرافئ األقاليمية ) ) دد((؛ و؛ و))٣٣الجدول الجدول 

 
   الطرق البرية والبرية البحرية-١الجدول 

 
التعليق   المرجع الدولي المسارات

 – أدانا – أآساراي – أنقرة – اسطنبول – آابيكول –] بلغاريا[ تصل إلى بلغاريا
حابور  - سيزر - نصيبن– سنليورفا – غزيانتب –توبراآالي 

 – البصرة – السماوة – بغداد – الموصل -زاخو – جمرك
 ابو –  الخفجي–النويصيب  – الكويت – العبدلي –صفوان 
 – البطحاء – سلوى – الهفوف –) مرفأ (– الدمام –حدرية 
 –آلبا  – الفجيرة –) مرفأ( دبي –) مرفأ( أبو ظبي – الغويفات

 – نزوى –) مرفأ( مسقط –) مرفأ( صحار – خطمة مالحة
 )مرفأ( صاللة –ثمريت 

E80/E89/E90 
 الطريق اآلسيوي السريع

AH1/AH5/E90/M05 

1 

 E90/M10 1a  الموصل–  الرابية– اليعروبية – القامشلي –نصيبن  

 E95/E80/E89/AH5/AH1  أنقرة– الجردي – مرزيفون –) مرفأ(سمسون  تصل إلى مرافئ البحر األسود
 الطريق اآلسيوي السريع 

1b 

 
 

 
 )تابع (١الجدول 



 

 

-٥-

 
التعليق   المرجع الدولي المسارات

 – توبراآالي – أدانا –آساراي  أ– أنقرة – اسطنبول –] بلغاريا[ تصل إلى بلغاريا
 –  باب الهوى–سيلفيغوزو  –ريهانلي  – آيريخان –توبوغازي 

 – معان – عمان –  جابر–نصيب  – دمشق – حمص –حلب 
 )مرفأ(العقبة 

E91/E98/ 
M45/M47 

2 

 – بريدة – حائل – سكاآا –  الحديثة–العمري  – األزرق –عم ان  
 الرياض

M40/M35 2a 

بالمدينة وجدة وصلة مباشرة 
 )ليس عبر مكة(

 جدة – المدينة – القليبة – تبوك – حالة عمار – المدورة –معان 
  المخاء– الحديدة – حرض – الطوال – الدرب –) مرفأ(

M45/M80/M55/M45 2b 

الطريق اآلسيوي السريع ال يصل 
AH1 الحدود مع العراق إلى  .

اآلن ) إيران(ليست طمرشين 
 .ى الحدودنقطة عبور رسمية عل

حج  - أربيل – الموصل – القامشلي – حلب –) مرفأ(الالذقية 
  طهران– قازفين – تبريز – طمرشين – عمران

E90/M10/ 
الطريق الوطني اإليراني 

الطريق اآلسيوي /السريع
 AH1/السريع

3 

 – بغداد – الرمادي – الوليد – تنف – حمص –) مرفأ(طرطوس  
  طهران– حمدان – خوسرافي – المنذرية –خانقين 

M20/M45/M30/M40 
 الطريق اآلسيوي السريع

AH2 

4 

 – الوليد – تنف – دمشق –) مرفأ(طرابلس )/مرفأ(بيروت  
  طهران– حمدان – خوسرافي – المنذرية – بغداد –الرمادي 

M30/M51/M40 
 الطريق اآلسيوي السريع

AH2 

5 

 –طرة  آوبري القن–) مرفأ( بور سعيد –) مرفأ(االسكندرية  
 – جسر الملك حسين – القدس – الخليل – غزة – رفح –العريش 

 – بغداد – الرمادي – طربيل – الكرامة – األزرق –عم ان 
  طهران- حمدان –  خوسرافي–المنذرية  –خانقين 

M40 
 الطريق اآلسيوي السريع

AH2 

6 

وصلة مباشرة بين الرياض وجدة 
 )ليس عبر مكة(

وصلة بحرية بالمرافئ  [–) مرفأ(لدمام  ا– الرياض –) مرفأ(جدة 
 ]الباآستانية/اإليرانية

M80 7 

الطريق اآلسيوي السريع يصل 
AH8 أهفاز وبندر  حاليا  بين
 .  اإلمام

أهفاز ال تشكل الوصلة بين 
 حاليا  جزءا  من خر مشهرو

 .الطريق السريع اآلسيوي

 الروقي – حفر البطين – أرطوي ة – بريده – المدينة –) مرفأ(ينبع 
 خر مشهر – شلمشي – البصرة – صفوان – العبدلي – السالمي –
  طهران– سافي – سلفشيغان – أهفاز –

M70/M05/ 
الطريق الوطني اإليراني 

الطريق اآلسيوي /السريع
 AH8/السريع

8 

 
 
 )تابع (١الجدول 

 
التعليق   المرجع الدولي المسارات

وصلة لوراالي .  تصل إلى الهند
الطريق اآلسيوي  من ليست جزءا 

 – تفتن – ميرجافة – زاهدان – قرمان – يازد – قوم –طهران 
 ]عطاري [– وهغة – مولتان – لوراالي -آيتا

 الطريق اآلسيوي السريع
AH2 

9 



 

 

-٦-

 .وإنما تقع قبلهالسريع 

 – حسن عبدل – بشاوار – دير اسماعيل خان – آيتا – تفتن تصل إلى الصين الغربية
 خرجيراب 

 ]عرمكي[ – قاشي – ]يرافحونق [–

 الطريق اآلسيوي السريع
AH51/AH1/AH4 

9a 

آسيا /تصل إلى ترآمانستان
 الوسطى

 الطريق اآلسيوي السريع ]ساراح[ – ساراخ – مشهد – سمنان –طهران 
AH1/AH75 

9b 

 يعالطريق اآلسيوي السر ] ديالرام– زرانغ [– ميالك – زابول – داشتاك –زاهدان  تصل إلى أفغانستان
AH71 

9c 

آسيا /تصل إلى ترآمانستان
 الوسطى

بندر /بوشهر/ بندر اإلمام–] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[
 ]ساراح [–ساراخ  -شبهار /عباس

 الطريق اآلسيوي السريع/البحر
AH8/AH72/AH70/AH75 

10 

 – زهدان –) مرفأ( شبهار –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[ تصل إلى أفغانستان
 ] ديلرام–زرنغ [ – ميالك – زابول – دشتاك

 الطريق اآلسيوي السريع/البحر
AH75/AH71 

11 

 آاراتشي –) مرفأ( غوادار –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[ تصل إلى الهند
 ]عطاري [– وهغة – مولتان – روحري –) مرفأ(

الطريق الوطني الباآستاني /البحر
 الطريق اآلسيوي السريع/السريع

AH4/AH2 

12 

 – آالت –) مرفأ( آاراتشي –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[ تصل إلى أفغانستان
 ]سبينبولداق [–شمان  –آيتا 

 الطريق اآلسيوي السريع/البحر
AH7 

13 

 – سراب –) مرفأ( غوادار –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[ تصل إلى أفغانستان
 ]سبينبولداق [–شمان 

باآستاني الطريق الوطني ال/البحر
 السريع

14 

بندر /بوشهر/ بندر اإلمام–] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[ تصل إلى أذربيجان
 ]أسطرة [– أسطرة – راشت – قازفين – طهران –شبهار /عباس

 الطريق اآلسيوي السريع/البحر
AH8/AH72/AH70/AH75 

15 

 
 
 
 
 
 
 

 لبحرية وخطوط السكك   خطوط السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية ا-٢الجدول 
 الحديدية البرية البحرية

 
  المرجع الدولي المسارات التعليق

الوصلة .  تصل إلى بلغاريا
 ٥٣الناقصة  تحتاج إلى حوالي 

آلم من السكك الحديدية الجديدة، 
 آلم ٣٥ آلم منها في إيران و١٨

 في العراق

 - ماالتيا – آالين – أنقرة – اسطنبول –آابيكول ] بلغاريا[
 – بغداد – الموصل – الرابية – اليعروبية – القامشلي -نصيبن
 – أهفاز – خر مشهر –) وصلة ناقصة (– شلمشي –شعيبة 

  طهران- قوم –أنديمشك 

E70/TAR/R20/R05 
 السكك الحديدية العابرة آلسيا

 

1 

 E97/E70/TAR 1a  آالين-) مرفأ(سمسون  تصل إلى مرافئ البحر األسود



 

 

-٧-

 ابرة آلسياالسكك الحديدية الع

.   في توبراآاليE97ينتهي الخط 
 منفذ ضيق من دمشق ومن عم ان

 – ميدان إخبز - اإلصالحية –بازا .  ف– توبراآالي –ماالتيا 
 )مرفأ( العقبة – عم ان – دمشق –حلب 

E97/TAR/R25/R60 
 السكك الحديدية العابرة آلسيا

2 

 – ميدان إخبز - اإلصالحية –بازا .  ف– توبراآالي –ماالتيا  
 – بغداد – قاعيم الحقالنية - البوآمال – دير الزور –حلب 

 )مرفأ( أم قصر – البصرة – الناصرية –السماوة 

E97/R10/R05 3 

مشروع سكة حديدية قيد اإلنشاء 
وتصل بين أرق وآرمنشاه 

 وخوسرافي

 – المنذرية –] تحول إلى طريق بري [– خانقين – بعقوبة –بغداد 
تحول إلى السكة  [– أرق – خوسرافي – رمنشاه آ–بشماغ 
  طهران–] الحديدية

R10/TAR 
 السكك الحديدية العابرة آلسيا

3a 

مشروع سكة .  تصل إلى الهند
حديدية قيد اإلنشاء تصل بين أرق 

 وآرمنشاه وخوسرافي

 – خوسرافي –  آرمنشاه–بشماغ  –] طريق بري من العراق[
 – ميبود – قوم – طهران –] تحول إلى السكة الحديدية [–أرق 
  تفتن– آوهي –) ميرجافه –) ال منفذ (– زاهدان – آرمان –بفق 

 – ملتان – خانوال – لودهران – روهري – سبيزند – دلبندين –
 ]عطاري [–وهغة  -الهوري

طريق بري من الطريق الوطني 
السكك الحديدية /العراقي السريع
 العابرة آلسيا

4 

طرق برية /سكك حديدية
 تصل إلى الصين

 هونقيراف – خنجراببرا  إلى  [– روالبيندي – سهداره –خانوال 
 ] عرمكي– آاشي –

السكك الحديدية العابرة 
الطريق اآلسيوي /آلسيا

 السريع
TAR/AH4 

4a 

آسيا /تصل إلى ترآمانستان
 الوسطى

 – بفق –) مرفأ( بندر عباس –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[
 ]ساراح[ – ساراخ - سانغباست –  تربة حيدرية–طبس 

 5 السكك الحديدية العابرة آلسيا/البحر

 
 
 
 )تابع (٢الجدول 

 
  المرجع الدولي المسارات التعليق

تصل إلى الهند غوادار )/مرفأ( آاراتشي –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[
 ]عطاري [– وهغة - لودهران – روهري –) مرفأ(

 6 برة آلسياالسكك الحديدية العا/البحر

تصل إلى الصين غوادار )/مرفأ( آاراتشي –] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[
 – شهدرة – الهوري – لودهران – خانبور – روهري –) مرفأ(

 ] عرمكي– آاشي – حونقيراف – خنجراببرا إلى [ -روالبيندي 

السكك الحديدية العابرة /البحر
الطريق اآلسيوي السريع /آلسيا

AH4 

7 

ة مباشرة بين الرياض وجدة وصل
 )ليس عبر مكة(

) مرفأ( الدمام –] الباآستانية/وصلة بحرية من المرافئ اإليرانية[
 )مرفأ( جدة -] تحول إلى طريق بري [– الرياض –

 M80/R80 8/البحر

 – ميدان إخبز - ]اإلصالحية –بازا . ف [– توبراآالي –ماالتيا  
  حمص-) أمرف( طرطوس –) مرفأ( الالذقية –حلب 

E97/R25/R35 9 



 

 

-٨-

تصل إلى أفغانستان  تحول إلى طريق – شمان – آيتا – روحري –) مرفأ(آاراتشي 
 ]سبينبولداك [–برية 

السكك الحديدية العابرة /البحر
 طريق برية/آلسيا

10 

تصل إلى أذربيجان ، بندر /بندر اإلمام/ خر مشهر–] وصلة بحرية من مرافئ اإلسكوا[
] تحول إلى طريق برية [– قازفين –هران  ط–) مرافئ(عباس 

 ]أسطرة [–أسطرة 

 11 السكك الحديدية العابرة آلسيا/البحر

 
   خطوط السكك الحديدية المحتملة-٣الجدول 

 
  المرجع الدولي المسارات التعليق

 – ميدان إخبز - ]اإلصالحية –بازا . ف [– توبراآالي –ماالتيا  ٢ في الجدول ٢تصل إلى الخط 
 تبوك – حالة عمار – المدورة –معان  – عم ان – دمشق – حلب

 – حرض – الطوال – الدرب - جدة – رابغ – ينبع – المدينة –
  باب المندب– المخاء –الحديدة 

E97/TAR/R25 
 السكك الحديدية العابرة آلسيا

P1 

 – يدان إخبزم - ]اإلصالحية –بازا . ف [– توبراآالي –ماالتيا  ٢ في الجدول ٢تصل إلى الخط 
 – الحديثة –عمري – األزرق -الزرقاء  – عمان – دمشق –حلب 

  الرياض- بريدة – حائل – دومة الجندل –القريات 

E97/TAR/R25/R15 
 السكك الحديدية العابرة آلسيا

P2 

 –معان  – العقبة –] زورق [– النويبة – النخل –آوبري الفردان  
 –  الحقالنية– طربيل –ة  الكرام– الصفاوي –الزرقاء  –عم ان 
 – خوسرافي – برا  إلى المنذرية – خانقين – بعقوبة –بغداد 

  طهران–حمدان 

R60/R25/R40/R10 P3 

 :  وصالت المرافئ األقاليمية-٤الجدول 
  مرافئ البحر المتوسط-المرافئ األوروبية : الطرق البرية ووصالت السكك الحديدية/وصالت المرافئ

 
 المرافئ األوروبية مرافئ البحر المتوسط الوصالت البرية

السكك الحديدية في /تصل إلى وصالت الطرق البرية
 منطقة اإلسكوا

 الالذقية، طرطوس، بيروت، طرابلس، 
 بور سعيد، اإلسكندرية

المرافئ في اللجنة االقتصادية 
 ألوروبا

 
 :  وصالت المرافئ األقاليمية-٥الجدول 

 الباآستانية/ المرافئ اإليرانية-الخليج / مرافئ البحر األحمر:الطرق البرية/وصالت المرافئ
 

 مرافئ البحر األحمر/الخليج المرافئ اإليرانية والباآستانية الوصالت البرية

تصل إلى الوصالت البرية في 
 باآستان/إيران

بندر اإلمام، بوشهر بندر عباس، شبهار، 
 آاراتشي، غوادار

راشد، زايد، الشارقة، أم قصر، الدمام، دبي، جبل علي، 
 الفجيرة، خورفكان، سلطان قابوس، العقبة، جدة، ينبع

 
 :  وصالت المرافئ األقاليمية-٦الجدول 

 الباآستانية/ المرافئ اإليرانية–الخليج /مرافئ البحر األحمر: السكك الحديدية/وصالت المرافئ
 

 مرافئ البحر األحمر/خليجال المرافئ اإليرانية والباآستانية الوصالت البرية التعليقات



 

 

-٩-

مرافئ أم قصر، والدمام 
والعقبة لها وصالت مباشرة 

 بالسكك الحديدية

تصل إلى وصالت السكك الحديدية 
 الباآستانية/اإليرانية

خر مشهر، بندر اإلمام الخميني، بندر 
 عباس، آاراتشي، غوادار

أم قصر، الدمام، دبي، جبل علي، 
راشد، زايد، الشارقة، الفجيرة، 

خورفكان، سلطان قابوس، العقبة، 
 جدة، ينبع

 
   تنظيم االجتماع-ثالثا 

 
راء    -١١١١ ق الخب اع فري د اجتم راء    عق ق الخب اع فري د اجتم ادية       عق ة االقتص كوا واللجن ين اإلس ة ب ل األقاليمي الت النق أن وص ادية      بش ة االقتص كوا واللجن ين اإلس ة ب ل األقاليمي الت النق أن وص  بش

ان من       ألوروبا واإلسكاب ألوروبا واإلسكاب  ار  ٣٠٣٠ في عم ان من        في عّم ار   أي ى     // أي ايو إل ى     م ايو إل ران  ١١م ران   حزي و   // حزي و   يوني ه        ٢٠٠٥٢٠٠٥يوني ه         واشترآت في تنظيم اإلسكوا  اإلسكوا   واشترآت في تنظيم
 ..ويتضمن المرفق الثاني تنظيم أعمال االجتماعويتضمن المرفق الثاني تنظيم أعمال االجتماع.  .  االقتصادية ألوروبا واإلسكاباالقتصادية ألوروبا واإلسكابواللجنة واللجنة 

 
ة                      -١٢١٢ اليم التسعة التالي دان واألق راء من البل وطني وخب ى الصعيد ال ة                     حضر االجتماع المعنّيون بالتنسيق عل اليم التسعة التالي دان واألق راء من البل وطني وخب ى الصعيد ال : : حضر االجتماع المعني ون بالتنسيق عل

ة السورية،                    ة العربي ا، الجمهوري تان، ترآي ران، باآس ة المتحدة، إي ة السورية،                   األردن، اإلمارات العربي ة العربي ا، الجمهوري تان، ترآي ران، باآس ة المتحدة، إي راق، فلسطين،   األردن، اإلمارات العربي راق، فلسطين،   الع الع
عودية   ة الس ة العربي عودية  والمملك ة الس ة العربي ياحة       .  .  والمملك دولي للس الف ال ن التح ون ع اع ممثل ر االجتم ا حض ياحة       آم دولي للس الف ال ن التح ون ع اع ممثل ر االجتم ا حض دولي   //آم اد ال دولي   االتح اد ال االتح

ل   ل  للمرآبات واالتحاد الدولي للنقل البري واالتحاد الدولي لعمال النق ة المشارآين في المرفق األول      .  .  للمرآبات واالتحاد الدولي للنقل البري واالتحاد الدولي لعمال النق رد قائم ة المشارآين في المرفق األول      وت رد قائم وت
 ..من هذا التقريرمن هذا التقرير

 
اح االجتم -١٣١٣ ي افتت اح االجتموشارك ف ي افتت يدة وشارك ف ي األردن؛ والس ل ف ر النق وزير سعود نصيرات، وزي يد ال الي الس يدة اع مع ي األردن؛ والس ل ف ر النق وزير سعود نصيرات، وزي يد ال الي الس اع مع

ار    اديس، المستش الس أدمنتي يد ميك كوا؛ والس ي اإلس ي ف ل اإلقليم ة والتكام عبة العولم ة ش دي، رئيس اء الخال ار   ذآ اديس، المستش الس أدمنتي يد ميك كوا؛ والس ي اإلس ي ف ل اإلقليم ة والتكام عبة العولم ة ش دي، رئيس اء الخال ذآ
ؤون  ؤول الش ي، مس دو رجم دان بن يد م ا؛ والس ادية ألوروب ة االقتص ي اللجن ل ف عبة النق ي لش ؤون اإلقليم ؤول الش ي، مس دو رجم دان بن يد م ا؛ والس ادية ألوروب ة االقتص ي اللجن ل ف عبة النق ي لش  اإلقليم

 ..صادية في شعبة النقل والسياحة في اإلسكابصادية في شعبة النقل والسياحة في اإلسكاباالقتاالقت
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 المرفق األول
 

 قائمة المشارآين
 

   الدول األعضاء-ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 معالي الوزير سعود نصيرات
 وزير النقل
 وزارة النقل

 عمان المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد عالء البطاينة
 المدير العام
 وزارة النقل
 ملكة األردنية الهاشميةعمان، الم

 
 السيد ليث دبابنة

 مدير قسم النقل المتعدد 
 وزارة النقل

  األردن١١٨٠ -  عمان٣٥٢١٤.: ب.ص
 ٢٣٣:  مقسم٩٦٢-٦-٥٥١٨١١١: هاتف
 ٩٦٢-٦-٥٥٢٧٢٣٣: فاآس

 jo.gov.ldababneh@mot : : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
   jo.gov.mot.www: : تتموقع اإلنترنموقع اإلنترن

 
 السيد عبد اهللا الشواورةالسيد عبد اهللا الشواورة

 مدير نقل البضائع على الطرقمدير نقل البضائع على الطرق
 وزارة النقلوزارة النقل

 ٩٦٢٩٦٢-٧٩٧٩-٥٩٤١١٣٢٥٩٤١١٣٢: : محمولمحمول
 ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٥٢٧٢٣٣٥٥٢٧٢٣٣: : فاآسفاآس

 jo.gov.ashawawreh@mot: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 
 يد محمود عبد السالميد محمود عبد السالمالسالس

 المنسق الوطني لإلسكواالمنسق الوطني لإلسكوا
 مسؤول شؤون النقل البحريمسؤول شؤون النقل البحري

 وزارة النقلوزارة النقل
  األردن األردن١١١٨٠١١١٨٠  -   عمان عمان٣٥٢١٤٣٥٢١٤.: .: بب..صص

 ٢٢٩٢٢٩: :  مقسم مقسم٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٥١٨١١١٥٥١٨١١١: : هاتفهاتف
 ٩٦٢٩٦٢-٧٩٧٩-٥٠٦٠٥٤٧٥٠٦٠٥٤٧: : محمولمحمول
 ٩٦٢٩٦٢-٦٦-٥٥٢٧٢٣٣٥٥٢٧٢٣٣: : فاآسفاآس

 jo.gov.alam@motmabedals: البريد اإللكتروني
   jo.gov.mot.www : اإلنترنت موقع

 السيد انمار الخصاونةالسيد انمار الخصاونة
 مدير قسم السالمة المروريةمدير قسم السالمة المرورية

 وزارة األشغال العامة واإلسكانوزارة األشغال العامة واإلسكان
 ٩٦٢٩٦٢-٥٥-٨١١٨٦١٨١١٨٦١: : هاتفهاتف
 ٩٦٢٩٦٢-٧٩٧٩-٥٢٨٨٣٠٩٥٢٨٨٣٠٩: : محمولمحمول
                  ٩٦٢٩٦٢-٧٧٧٧-٧٣٩٧٥٥٦٧٣٩٧٥٥٦ 

 jo.gov.com.k@mpwh.anmar: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 

 السيد تيسير الكايدالسيد تيسير الكايد
 رئيس قسم التصميم الهندسيرئيس قسم التصميم الهندسي

 وزارة األشغال العامة واإلسكانوزارة األشغال العامة واإلسكان
 ٥٨٥٠٤٠٧٥٨٥٠٤٠٧: : هاتفهاتف
 ٩٦٢٩٦٢-٧٩٧٩-٥٣٨٨٨٨٥٥٣٨٨٨٨٥: : محمولمحمول
 ٥٨٥٧٥٩٠٥٨٥٧٥٩٠: : فاآسفاآس

 jo.gov.k@mpwh.eertys: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 

 السيد عبد اهللا عز الدين حابوخ
 نائب مدير الترانزيت

 مدير قسم الترانزيت
 ٩٦٢-٦-٤٦٤٤٩٨٤: هاتف وفاآس

 ٩٦٢-٧٧-٧٧٨٥٢٦١: محمول
 jo.gov.a_habekh@customs :البريد اإللكتروني

 
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

 
 لسيد محمد عبد الرحمن المرزوقيا

 المنسق الوطني لإلسكوا
 مدير إدارة الشؤون البرية

 وزارة المواصالت
 اإلمارات العربية المتحدة، أبو ظبي

  أبو ظبي٩٠٠.: ب.ص
 ٩٧١-٢-٤١٨٢١٠٦-٤٤٩٢٧٩٧: هاتف
 ٩٧١-٢-٤٤٩٢٨٤٤: فاآس

 ae.gov.uae.marzooqi@moc  :البريد اإللكتروني
 



 

 

-١١-

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
 

 السيد مهدي محزونالسيد مهدي محزون
 المدير العام المدير العام 

 مكتب شؤون الطرق والنقلمكتب شؤون الطرق والنقل
 منظمة اإلدارة والتخطيطمنظمة اإلدارة والتخطيط

 مبنى اإلدارة والتخطيط، شارع سافيلشاهمبنى اإلدارة والتخطيط، شارع سافيلشاه
 ١١٤٩٤١١٤٩٤ساحة باهارستان، طهران ساحة باهارستان، طهران 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالجمهورية اإلسالمية اإليرانية
 ))٩٨٩٨-٢١٢١ ( (٣١١٣١١-٥٣٣٧٥٣٣٧: : هاتفهاتف
 ))٩٨٩٨-٢١٢١ ( (٣١١٣١١-٤٦٤٦٤٦٤٦: : فاآسفاآس

 ir.transport@mporg: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 

  باآستانباآستان
 

 السيد رجا نواشهران سلطانالسيد رجا نواشهران سلطان
 ))تخطيطتخطيط((عضو عضو 

 هيئة الطرق الوطنيةهيئة الطرق الوطنية
 تصاالتتصاالتوزارة االوزارة اال

 ٩٢٩٢-٥١٥١-٩٢٦٠٤٠٩٩٢٦٠٤٠٩: : هاتفهاتف
 

 السيد طاهر شريفالسيد طاهر شريف
 مدير الطرقمدير الطرق

 وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت
 ٩٢٩٢-٥١٥١-٩٢٠٢٧١١٩٢٠٢٧١١  ::هاتفهاتف
 ٩٢٩٢-٥١٥١-٩٢٢٠٨٩٩٩٢٢٠٨٩٩: : فاآسفاآس

 
 ااــترآيترآي

 
 السيدة نيهال بلجنالسيدة نيهال بلجن

 مديرة مكتبمديرة مكتب
 قسم بحوث التخطيط والتعاونقسم بحوث التخطيط والتعاون

 السكك الحديدية الترآيةالسكك الحديدية الترآية
 ٤٨٢٣٤٨٢٣-٩٠٩٠-٢١٢٣٠٩٠٥١٥٢١٢٣٠٩٠٥١٥: : هاتفهاتف
       ٩٠٩٠-٢١٢٢١٢-٩٠٥١٥٩٠٥١٥ 
 ٩٠٩٠-٢١٢٢١٢-٣١٠٤٠٨٤٣١٠٤٠٨٤: : فاآسفاآس

 tr.gov.isproje@tcddapkd   ::البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 
 
 
 

 السيد مشيت أرمانالسيد مشيت أرمان
 رئيس قسم التخطيطرئيس قسم التخطيط

 وزارة األشغال العامة واإلسكانوزارة األشغال العامة واإلسكان
 ترآياترآيا، ، أنقرةأنقرة
 ٩٠٩٠-٣١٢٣١٢-٤١٥٨٠٦٦٤١٥٨٠٦٦: : هاتفهاتف
 ٩٠٩٠-٣١٢٣١٢-٤١٧١٠٩٣٤١٧١٠٩٣: : فاآسفاآس

 tr.gov.marman@kgm: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 

 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية
 

  محمود الحفار محمود الحفارالسيدالسيد
 المنسق الوطني لإلسكواالمنسق الوطني لإلسكوا

 مدير الدراسات في وزارة النقلمدير الدراسات في وزارة النقل
 وزارة النقلوزارة النقل

 أبو رمانة، دمشقأبو رمانة، دمشق
 ٩٦٣٩٦٣-٣٣٣١٦٢٥٣٣٣١٦٢٥: : هاتفهاتف
 ٩٦٣٩٦٣-٩٤٩٤-٥٩٠٨٦٤٥٩٠٨٦٤: : محمولمحمول

 com.mahmoudalhaffar@hotmail :البريد اإللكتروني
 

 السيدة إيهاب الموالدي
 مديرة التخطيط المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية

 لنقلوزارة ا
 ٣٤٢٠٣.: ب.ص

 الجمهورية العربية السورية دمشق،
 ٩٦٣-١١-٢٢٢٧٠٣٣: هاتف
 ٩٦٣-٩٣-٦٤٠٩٩٠: محمول
 ٩٦٣-١١-٤٤٢٥٣٤٥: فاآس

 com.@hotmail1ihabm  :البريد اإللكتروني
 

 السيد أمل أبو عياشالسيد أمل أبو عياش
 معاون المدير العام للشؤون الفنية معاون المدير العام للشؤون الفنية 

 العامة للمواصالت الطرقيةالعامة للمواصالت الطرقيةالمؤسسة المؤسسة 
 وزارة النقلوزارة النقل

 دمشق، الجمهورية العربية السوريةدمشق، الجمهورية العربية السورية
 ٩٦٣-١١-٢٢٢٧٠٣٣: هاتف
 ٩٦٣٩٦٣-٩٣٩٣-٨٨٢٤٦٧٨٨٢٤٦٧: : محمولمحمول
 ٩٦٣٩٦٣-١١١١-٢٤٤٥٥٣٢٦٦٢٤٤٥٥٣٢٦٦: : فاآسفاآس

 sy.laco@mail  :البريد اإللكتروني
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 ))تابعتابع ( (الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية
 

 ورةورة منص منصعدنانعدنانالسيد السيد 
 مدير المشاريعمدير المشاريع

 المؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةالمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية
 وزارة النقلوزارة النقل

 دمشق، الجمهورية العربية السورية
 ٩٦٣-١١-٢٢٢١١٣٤: هاتف
 ٩٦٣-١١-٢٤٥٥٢٦٦: فاآس

 org.adnan_mn@scs_net : : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 

 العراقالعراق
 

 السيد عطا نبيل حسين عطاالسيد عطا نبيل حسين عطا
 المنسق الوطني لإلسكواالمنسق الوطني لإلسكوا

 وآيل الوزارةوآيل الوزارة
 وزارة النقلوزارة النقل

 ٩٦٤٩٦٤-١١-٥٣٧١١٣١٥٣٧١١٣١-٥٣٧٢٠٩٢٥٣٧٢٠٩٢: : هاتفهاتف
 ٩٦٤٩٦٤-١١-٧٩٧٩-٩٢٣٢٨٨٩٢٣٢٨٨-٥٩٨٤٠٥٣٥٩٨٤٠٥٣: : محمولمحمول

 com.awniatta@yahoo : : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 

 السيد متي يعقوب متيالسيد متي يعقوب متي
 مدير قسم النقل والعملياتمدير قسم النقل والعمليات
  الحديدية الحديديةالمؤسسة العراقية للسككالمؤسسة العراقية للسكك

 ٩٦٤٩٦٤-٧٩٧٩-٥٠٣٩٨٤٥٠٣٩٨٤: : محمولمحمول
 ٩٧٩٧-١١-٥٠٣٩٨٤٥٠٣٩٨٤: : فاآسفاآس

 
 السيد عمران راضي الثاني الالميالسيد عمران راضي الثاني الالمي

 آابتن بحري، رئيس فرعآابتن بحري، رئيس فرع
 المؤسسة العراقية للنقل البحريالمؤسسة العراقية للنقل البحري

 البصرة، العراقالبصرة، العراق
 ٩٦٤٩٦٤-٤٤-٤١٠٥٤١٤١٠٥٤١-٤١٣٦٤٦٤١٣٦٤٦: : هاتفهاتف
 ٧٨٧٨-١١-٤٣٥٤١١٤٣٥٤١١: : محمولمحمول

 
 عزة أحمد حسينعزة أحمد حسين

 مديرة قسم العالقات الخارجيةمديرة قسم العالقات الخارجية
 وزارة النقلوزارة النقل

 ٩٦٤٩٦٤-٧٩٠٧٩٠-١٩٢١٩٢٤٨٣٧٤٨٣٧: : هاتفهاتف
 com.@yahoo2004transportnew: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني

 

 فلسطينفلسطين
 

 السيد محمد جراداتالسيد محمد جرادات
 ل الوزارةل الوزارةييمساعد وآمساعد وآ
 وزارة النقلوزارة النقل

  رام اهللا رام اهللا٣٩٩٣٩٩.: .: بب..صص
 ٩٧٠٩٧٠-٢٩٥١٣٣٠٢٩٥١٣٣٠: : هاتفهاتف
 ٥٩٥٩-٨١٧١٥٣٨١٧١٥٣: : محمولمحمول
 ٩٧٠٩٧٠-٢٢٢٢-٩٥١٣١٨٩٥١٣١٨: : فاآسفاآس

 ps.gov.mjaradat@mot   ::نينيالبريد اإللكتروالبريد اإللكترو
 

 المملكة العربية السعودية
 

 السيد خميس بن صالح الغامديالسيد خميس بن صالح الغامدي
 المنسق الوطني لإلسكواالمنسق الوطني لإلسكوا

 مدير النقل الجماعيمدير النقل الجماعي
 وزارة النقلوزارة النقل

 ٦١٩٩٦٦١٩٩٦.: .: بب..صص
 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٠١٤٨٨٢٤٠١٤٨٨٢: : هاتفهاتف
 ٩٦٦٩٦٦-٥٠٥٠-٥٧٧٥٤٢٦٥٧٧٥٤٢٦: : محمولمحمول
 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٠٢١٥٨٤٤٠٢١٥٨٤: : فاآسفاآس
 sa.gov.alghamdi@mot.khamis: :  اإللكتروني اإللكترونيالبريدالبريد

 sa.gov.mot.www : : موقع اإلنترنتموقع اإلنترنت
 

 السيد يوسف جادو
 مدير عام قسم الدراسات

 وزارة النقل
 ٩٦٦-١-٤٠٥٥٩٨٨: هاتف
 ٩٦٦-٥٠-٣٤٨٤٢٠٢: محمول

 ٩٦٦-١-٤٠٥٥٩٨٨: آسفا
 gov.yjado@mot: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني

 
 السيد فيصل الزبانةالسيد فيصل الزبانة
 مساعد نائب المديرمساعد نائب المدير
 قسم النقل البريقسم النقل البري

 وزارة النقلوزارة النقل
 ١١٤٨١١١٤٨١  -   الرياض الرياض٣٨١٣٣٨١٣.: .: بب..صص

 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٠٤٣١٢٠٤٠٤٣١٢٠: : هاتفهاتف
 ٩٦٦٩٦٦-١١-٤٠١٤٧٤٥٤٠١٤٧٤٥: : فاآسفاآس

 sa.gov.alzaben@moc: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
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  األمم المتحدةتاللجان اإلقليمية التابعة لمنظما  -باء
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 السيدة ذآاء الخالديالسيدة ذآاء الخالدي
  العولمة والتكامل اإلقليمي العولمة والتكامل اإلقليميشعبةشعبةرئيس رئيس 

 رياض الصلح، بيت األمم المتحدةرياض الصلح، بيت األمم المتحدة
 ةةبيروت، الجمهورية اللبنانيبيروت، الجمهورية اللبناني

 ٩٦١-١-٩٧٨٣٥١: هاتف
 ٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاآس

  org.alkhalidi@un  :البريد اإللكتروني
 lb.org.escwa.www: موقع اإلنترنت

 
 السيد نبيل صفوتالسيد نبيل صفوت
 رئيس قسم النقلرئيس قسم النقل

 إدارة العولمة والتكامل اإلقليميإدارة العولمة والتكامل اإلقليمي
 رياض الصلح، بيت األمم المتحدةرياض الصلح، بيت األمم المتحدة

 بيروت، الجمهورية اللبنانيةبيروت، الجمهورية اللبنانية
 ٩٦١-١-٩٧٨٣٤٢: هاتف
 ٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاآس
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 جادة راجدامانرنجادة راجدامانرن
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 المرفق الثاني
 

 تنظيم األعمال
 

 ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو // أيار أيار٣٠٣٠اإلثنين، اإلثنين، : : اليوم األولاليوم األول
 

 الساعةالساعة 
 

 آينآينتسجيل المشارتسجيل المشار  ١١٫٠٠١١٫٠٠  –  ١٠٫٠٠١٠٫٠٠
 

 اإلسكوا واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاباإلسكوا واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب: : افتتاح اجتماع فريق الخبراءافتتاح اجتماع فريق الخبراء ١١البند البند  ١٤٫٠٠١٤٫٠٠  –  ١١٫٠٠١١٫٠٠
 

ن  ٢٢البند البند    ن عرض ع اء   عرض ع ول بن دة ح م المتح ابع لألم ة الت اب التنمي روع حس اء   مش ول بن دة ح م المتح ابع لألم ة الت اب التنمي روع حس مش
ة                 القدراتالقدرات ة البحري ة والبري ة البري ل األقاليمي ة               من خالل التعاون على تطوير وصالت النق ة البحري ة والبري ة البري ل األقاليمي  وعن    وعن   من خالل التعاون على تطوير وصالت النق
 اإلسكوااإلسكوا: :  االجتماع االجتماعأهدافأهداف

 
اطق اإلسكوا          ٣٣البند البند    اطق اإلسكوا         استعراض شبكات ومبادرات النقل الدولية الحالية في من استعراض شبكات ومبادرات النقل الدولية الحالية في من

 ::واللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكابواللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب
 

ا        ))أأ((    ا       عرض عن االتفاقات الدولية، ومنه اق األوروبي    عرض عن االتفاقات الدولية، ومنه اق األوروبي    االتف االتف
ية     ة الرئيس رور الدولي رق الم ق بط ية    المتعل ة الرئيس رور الدولي رق الم ق بط ق  ، ، المتعل اق المتعل ق  واالتف اق المتعل كك ا واالتف وط الس كك ا بخط وط الس ة بخط ة لحديدي لحديدي

 اللجنة االقتصادية ألوروبااللجنة االقتصادية ألوروبا: : الدولية الرئيسيةالدولية الرئيسية
 

ة       عرض عن ا  عرض عن ا   ))بب((    ة       لطريق اآلسيوي السريع والسكك الحديدي لطريق اآلسيوي السريع والسكك الحديدي
 اإلسكاباإلسكاب: : العابرة آلسياالعابرة آلسيا

ي   ))جج((    ي المشرق العرب ل ف ل المتكام ام النق ي  عرض عن نظ ي المشرق العرب ل ف ل المتكام ام النق عرض عن نظ
 واوااإلسكاإلسك: : واتفاق الطرق الدولية واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيواتفاق الطرق الدولية واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي

 
ة    ))دد((    ل األوروبي الت النق روع وص ن مش رض ع ة   ع ل األوروبي الت النق روع وص ن مش رض ع ع

 اللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاباللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب: : واآلسيوية وتطوراته حتى هذا التاريخواآلسيوية وتطوراته حتى هذا التاريخ
 

 الغداءالغداءاستراحة استراحة   ١٥٫٠٠١٥٫٠٠  –  ١٤٫٠٠١٤٫٠٠
 

عروض من جهات   عروض من جهات   : : المنظورات على الصعيد الوطني بشأن وصالت النقل األقاليمية      المنظورات على الصعيد الوطني بشأن وصالت النقل األقاليمية       ٤٤البند البند    
ة              التنسيق في األ  التنسيق في األ   ة العربي ا والجمهوري تان وترآي ة              ردن وإيران واإلمارات العربية المتحدة وباآس ة العربي ا والجمهوري تان وترآي ردن وإيران واإلمارات العربية المتحدة وباآس

 السورية والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعوديةالسورية والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية
 

 ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو // أيار أيار٣١٣١الثالثاء، الثالثاء، : : اليوم الثانياليوم الثاني
 

 الساعةالساعة 
 



 

 

-١٦-

ور الحدود في اإلسكوا               ٥٥البند البند  امالت عب ل ومع ور الحدود في اإلسكوا              عرض عن وصالت النق امالت عب ل ومع ة ا  //عرض عن وصالت النق ة ا  اللجن القتصادية  القتصادية  اللجن
 ::ألوروباألوروبا

 ))تابعتابع ( (٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو // أيار أيار٣١٣١الثالثاء، الثالثاء، : : اليوم الثانياليوم الثاني

ة  ))أأ((    ل المقترح ن وصالت النق ة عرض ع ل المقترح ن وصالت النق دولي : : عرض ع اد ال دولي االتح اد ال االتح
 لعمال النقللعمال النقل

ة    ))بب((    ل الحالي الت النق ن وص ة ع ة عام ة   لمح ل الحالي الت النق ن وص ة ع ة عام ة : : لمح ة اللجن اللجن
 االقتصادية ألوروبااالقتصادية ألوروبا

ة،    ))جج((    ل المقترح ائط بشأن وصالت النق دد وس ة،   منظور متع ل المقترح ائط بشأن وصالت النق دد وس منظور متع
ور الحدود                 ابر، ومرافق عب اط الشحن الع ور الحدود                بما فيها المرافئ البحرية الرئيسية، ونق ابر، ومرافق عب اط الشحن الع ة  : : بما فيها المرافئ البحرية الرئيسية، ونق ة  اللجن اللجن

 االقتصادية ألوروبااالقتصادية ألوروبا

كوا       ))دد((    ين اإلس ا ب ق عليه ل المتف الت النق ة وص كوا      مناقش ين اإلس ا ب ق عليه ل المتف الت النق ة وص مناقش
 واللجنة االقتصادية ألوروبا واالتفاق على شكلها النهائيواللجنة االقتصادية ألوروبا واالتفاق على شكلها النهائي

 
 الغداءالغداءاستراحة استراحة   ١٤٫٣٠١٤٫٣٠  –  ١٣٫٠٠١٣٫٠٠

 
 اإلسكاباإلسكاب//عرض عن وصالت النقل ومعامالت عبور الحدود بين اإلسكواعرض عن وصالت النقل ومعامالت عبور الحدود بين اإلسكوا ٦٦بند بند الال ١٦٫٣٠١٦٫٣٠  –  ١٤٫٣٠١٤٫٣٠

 
 اإلسكاباإلسكاب: : لمحة عامة عن وصالت النقل الحاليةلمحة عامة عن وصالت النقل الحالية ))أأ((    

 
كوا       ))بب((    ين اإلس ا ب ق عليه ل المتف الت النق ة وص كوا      مناقش ين اإلس ا ب ق عليه ل المتف الت النق ة وص مناقش

 واإلسكاب واالتفاق على شكلها النهائيواإلسكاب واالتفاق على شكلها النهائي
 
ة     منظورات القطاع الخاص بشأن و    منظورات القطاع الخاص بشأن و     ٧٧البند البند   ل األقاليمي ة     صالت النق ل األقاليمي ات      : : صالت النق دولي للمرآب اد ال ات      االتح دولي للمرآب اد ال  االتح

 واالتحاد الدولي للنقل البريواالتحاد الدولي للنقل البري
 

ي          ٨٨البند البند    ي         استراتيجية تطوير وصالت النقل األقاليمية التي تصل منطقت ة  استراتيجية تطوير وصالت النقل األقاليمية التي تصل منطقت ة  اللجن اللجن
 االقتصادية ألوروبا واإلسكاب بمنطقة اإلسكوااالقتصادية ألوروبا واإلسكاب بمنطقة اإلسكوا

 
 ٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو // حزيران حزيران١١األربعاء، األربعاء، : : اليوم الثالثاليوم الثالث

 
 الساعةالساعة 

 
 اجتماع فريق الخبراءاجتماع فريق الخبراءاعتماد تقرير اعتماد تقرير  ٩٩البند البند  ١٣٫٠٠١٣٫٠٠  –  ١٠٫٠٠١٠٫٠٠
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