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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 لجنة النقل واللوجستيات 
 والعشرون الثالثة  الدورة 

 2022 أكتوبر األول/ تشرين  21-20 ،مصر ، سكندريةاإل

 للمشاركين  معلومات

 معلومات أساسية  

بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(   النقل واللوجستيات نشئت لجنة  أ      213  عمالً 
  1997/11  ، الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 1997أيار/مايو   7المؤرخ    (19-د )

في مجال  اإلسكوا  . وتشمل مهام اللجنة المشاركة في تحديد األولويات لبرامج وأنشطة  1997  تموز/يوليو   18المؤرخ  
  ومتابعة المؤتمرات الدولية واإلقليمية ؛  في الدول األعضاء   التطورات في هذا المجال ؛ ورصد  النقل واللوجستيات 

 تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. ل ، وتنسيق الجهود اإلقليمية  وتعزيز مشاركة الدول األعضاء فيها 

  7و  6يومي  ن  يوالعشر  ثانيةال  تها قدت دوروقد ع    ، سنة  اجتماعاتها كل  النقل واللوجستيات عقد لجنة  وت  
 . في القاهرة   2021كانون األول/ديسمبر 

 المكان وموعد االنعقاد  

اإلسكوا   عقد ت   في  واللوجستيات  النقل  للعلوم    ة األكاديمي مقر    في   ن ي العشر و الثالثة    تها دور   لجنة  العربية 
. ويبدأ تسجيل  2022  أكتوبر األول/   تشرين   21و   20يومي    ، مصر اإلسكندرية في  في    ، والنقل البحري   والتكنولوجيا 
يوم    المشاركين  التاسعة من صباح  الساعة  االفتتاحية  2022  أكتوبر األول/   تشرين   20  ، الخميس في  الجلسة  وتبدأ   ، 

  تشرين   21  ، الجمعة   يوم   في الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه. وتنتهي االجتماعات في الساعة الخامسة من مساء 
 . 2022  أكتوبر األول/ 

 األعمال جدول  

،  E/ESCWA/C.5/2022/L.1للجنة، كما هو مقترح في الوثيقة    والعشرين لثة  الثا يتضمن جدول أعمال الدورة  
. ويمكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى سائر  النقل واللوجستيات عدة مسائل تهم الدول العربية في مختلف مجاالت  

 . موقع اإلسكوا اإللكتروني وثائق الدورة، على  

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/213_xix_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/213_xix_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/213_xix_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/213_xix_0.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2021/resolution-1997-11.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2021/resolution-1997-11.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-23
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السياسات المبنية على األدلة لتحسين    بشأن   األولى  ،نقاش  تي حلق عقد اللجنة  ت  في إطار الدورة الحالية،  و
العربية البلدان  في  المرورية  المستقبل    بشأن   والثانية ،  السالمة  وتحديات  العربية  المنطقة  في  النقل  إعداد مهن 

 )بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري(. 

 المشاركة 

ج   يشارك في الدورة   هت الدعوة إلى المنظمات اإلقليمية  ممثلو وممثالت الدول األعضاء في اإلسكوا. كما و 
 . لحضور االجتماعات بصفة مراقب  والدولية ذات الصلة

 تأشيرات الدخول  

  المصرية   ات السفارمن خالل   مصر يمكن للمشاركين والمشاركات الحصول على تأشيرات الدخول إلى  
بلدانهم.   الموج  في  الدعوة  إرفاق رسالة  ت  وي ستحسن  أن  ويمكن  التأشيرة.  اإلسكوا عند طلب  إليهم من  ل  رس  هة 

 اإلسكوا دعوةً إليهم شخصياً لتسهيل الحصول على التأشيرة. 

 اإلقامة والتنقُّل  

فنادق   أحد  في  اإلقامة  بحجز  المشاركون  يقوم  أن  اإلسكوا  انعقاد    سكندريةاإلتقترح  مكان  القريبة من 
وي زو  ال في  دورة.  الفنادق  بأسماء  الطلب،  عند  المشاركون،  تقد     سكندريةاإلد  تفضيلية.  التي  أسعاراً  وستؤمن  م 

 . والنقل البحري نقل المشاركين من مطار القاهرة الدولي وإليه   العربية للعلوم والتكنولوجيا   ة األكاديمي 

عت مدة   اللغة الم 

 العربية.  ة باللغتجري أعمال الدورة 

 الم راس الت 

 الت المتعلقة بهذه الدورة إلى: راس  رجى توجيه كافة الم  ي  

 السيد عادل الغابري 
 االقتصادية مسؤول أول للشؤون 

 مجموعة االزدهار االقتصادي المشترك 
 978457-1-961+هاتف: ال
 981510-1-961+فاكس: ال
 al-ghaberi@un.orgلكتروني:  اإلبريد ال

 فؤاد غره السيد 
 باحث مساعد  

 مجموعة االزدهار االقتصادي المشترك 
 978432-1-961+: هاتفال
 981510-1-961+فاكس: ال
 ghorraf@un.orgلكتروني: اإلبريد ال
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