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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 واللوجستيات   النقللجنة 
 والعشرون   ةلث الدورة الثا

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

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 والشروحجدول األعمال المؤقت 

 . الدورة افتتاح أعمال  -1

 انتخاب أعضاء المكتب.  -2

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  -3

 قضايا المتابعة 
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العربية وتحديات المستقبل )بالتعاون مع األكاديمية العربية    المنطقةإعداد مهن النقل في    :2  حلقة نقاش -10

 . للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري( 

 *** 

 . النقل واللوجستيات  للجنةوالعشرين   رابعةالموعد ومكان انعقاد الدورة  -11

 ما يستجد من أعمال.  -12

 . العشرينو  لثةثاالالصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات في دورتها  اعتماد التوصيات  -13

 الشروح 

 افتتاح أعمال الدورة  -1

  م يو من    صباحا    عاشرةالالعشرين للجنة النقل واللوجستيات في الساعة  و  ة لثلثااتبدأ جلسة افتتاح الدورة  
في مقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    ،2022تشرين األول/أكتوبر    20  الخميس 

للجنة    العشرين و  ثانيةاللقي ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة  . وي  مصر  اإلسكندرية، في في مدينة  
 لقي األمانة التنفيذية لإلسكوا كلمة االفتتاح. كلمة ترحيب، ثم ت  

 انتخاب أعضاء المكتب  -2

ظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  من الن  18تنص المادة  
األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم  

تخب اللجنة نائبين  . وتن)*( المتحدة. وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"
 . من بين ممثلي الدول األعضاء للرئيس ومقررا  

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -3

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على    8تنص المادة  
وبعد   دورة  بداية كل  في  اللجنة  "تقر  يلي:  ما  الفرعية، على  وفقا   الهيئات  مهامه  الدورة  رئيس   تولي 

تقر اللجنة  ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت". وعمال  بهذه المادة،  12للمادة 
المؤقت  األعمال  الوثيق  ،جدول  في  يرد  األعمال  ، E/ESCWA/C.5/2022/L.1  ة كما  يرد    ،وتنظيم   كما 

 . ماإدخال تعديالت عليهأو بعد  ،/2L./2220E/ESCWA/C.5في الوثيقة 

 
البحرين،   )*(  مملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  الهاشمية،  األردنية  المملكة  العربية:  باللغة  األبجدي  الترتيب  األعضاء حسب  الدول 

جمهورية الصومال الفيدرالية،  الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان،    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   الجمهورية التونسية، 

ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية،  دولة  فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية،  دولة  جمهورية العراق، سلطنة ع مان،  

 الجمهورية اليمنية.  الموريتانية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية  
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 قضايا المتابعة 

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون الفني والتوصيات   -4

 ( 3/22E/ESCWA/C.5/20) ن ي والعشر ثانية ال  الصادرة عن اللجنة في دورتها

اللجنة التي ع قدت  نيالثانية والعشرالمنفذة منذ دورتها    األنشطة  تستعرض    7و  6القاهرة، يومي  في  ، 
ذ بناء   درجا  في برنامج عمل اإلسكوا، وما ن ف   ما كان م    األنشطةبين    ومن   . 2021كانون األول/ديسمبر  

، وما اضطلعت به األمانة التنفيذية بموجب توصيات اللجنة  تعاون فني  طلبات الدول األعضاء منعلى  
 . ن ي عشرالالثانية وفي دورتها 

 الرأي بشأنها. وإبداء لالطالع على هذه األنشطة واللجنة مدعوة 

 التطورات  آخر : العربية المنطقة  في  النقل ومرافق  لشبكات  الجغرافية  المعلومات  نظام  -5
(E/ESCWA/C.5/2022/4 ) 

نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة  التطورات في مشروع    اللجنة تستعرض  

كانون األول/ديسمبر    8تشرين األول/نوفمبر و  24منذ دورتها الحادية والعشرين )دورة افتراضية،    العربية 

درات  (، حيث كانت قد اطلعت على مراحل تطور المشروع والمنصة الخاصة به وأنشطة بناء ق2020

 (. E/ESCWA/C.5/2020/3الوثيقة  إلى  النظر الرجاءالمنسقين الوطنيين )

 . المشروع  من االستفادة تعزيز   بشأن  الرأي وإبداء رات التطوواللجنة مدعوة لالطالع على هذه 

 ( الدول مداخالت من ممثلي) النقل واللوجستيات في الدول األعضاءالمستجدات في قطاعات  -6

الصعيد   على  واللوجستيات  النقل  قطاعات  في  المستجدات  حول  عروضا   األعضاء  الدول  ممثلو  يقدم 
و التي  التوصيات  تنفيذ  الدول  الوطني، ومستوى  إلى  والعشرين  الثانية  دورتها  ختام  في  اللجنة  جهتها 

 (. E/ESCWA/C.5/2021/8/Reportالتقرير النهائي للدورة في الوثيقة  إلى  النظر  الرجاء األعضاء )

بطلب   اللجنة  مكتب  إلى  مسبقا   التقدم  إلى  مدعوون  األعضاء  الدول  تقديم    وممثلو  في  لتسجيل رغبتهم 
 عرض أو مداخلة في إطار هذا البند. 

 واللوجستيات   النقل قطاعات في  الجديدة القضايا

 (5/2E/ESCWA/C.5/202)  المنطقة العربية واقع  : النقلقطاع في  الهيدروجين استخدام  -7

الخصائص الفنية ومزايا المصدر باإلضافة    متناولة    ، في قطاع النقلاستخدام الهيدروجين    تناقش اللجنة 
 . ومستقبال   لى إمكانية اإلنتاج واالستخدام في المنطقة العربية حاليا  إ

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/lmstjdt_fy_mshrw_nzm_lmlwmt_ljgrfy_lshbkt_wmrfq_lnql_fy_lmntq_lrby.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2200043%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf
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  استخدام الهيدروجين واللجنة مدعوة إلى إبداء الرأي في هذا الموضوع والبحث في إمكانية االنتقال إلى  

 في قطاع النقل في المنطقة. 

 ( 6/2E/ESCWA/C.5/202) : الفرص المتاحة للمنطقة العربية اللوجستيات وسالسل الكتل   -8

اللوجستيات اللجنة    تستعرض  قطاع  في  )البلوكشين(  الكتل  تكنولوجيا سالسل  التي    ،استخدام  والمزايا 

 قطاع. الوكيف يمكن للدول العربية االستفادة منها في معالجة أوضاع   ،يوفرها

  قطاع واللجنة مدعوة إلى إبداء المالحظات والرأي بشأن إمكانيات تكنولوجيا سالسل الكتل في تحسين  

 في المنطقة العربية.  اللوجستيات 

  العربية  البلدان  في  المرورية السالمة لتحسين األدلة على  المبنية  السياسات : 1 حلقة نقاش  -9
(E/ESCWA/C.5/2022/7 ) 

بشأن السالمة المرورية، تناقش فيها    أولىتَعقد اللجنة خالل أعمال دورتها الثالثة والعشرين حلقة نقاش  

آخر مستجداتها في العالم والمنطقة العربية، وواقع تنفيذ أنشطة عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة  

، ومستلزمات إعداد وتنفيذ سياسات مبنية على أدلة لتحسين السالمة المرورية،  2030-2021المرورية  

نفذه اإلسكوا في هذا المجال بتمويل من صندوق األمم المتحدة للسالمة  والنتائج المرحلية للمشروع الذي ت 

 .المرورية 

وممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى المشاركة في حلقة النقاش من خالل استعراض التطورات الوطنية  

 في مجال السالمة المرورية ومناقشة س ب ل تحسينها في المنطقة العربية. 

  العربية  األكاديمية  مع بالتعاون ) المستقبل  وتحديات  العربية  المنطقة في  النقل مهن  إعداد : 2 نقاش   حلقة -10

 ( 8/2E/ESCWA/C.5/202) ( البحري والنقل   والتكنولوجيا  للعلوم

فيها واقع إعداد مهنيي النقل    تستعرض   ثانية تَعقد اللجنة خالل أعمال دورتها الثالثة والعشرين حلقة نقاش  

في المنطقة العربية، واالتجاهات الكبرى في القطاع وانعكاساتها على مهن النقل في المستقبل، وما يتطلبه  

م األكاديمية العربية للعلوم    .ذلك من سياسات ليالئم إعداد مهن النقل التحوالت المستقبلية المتوقعة  تقد  

البحري في هذا اإلطار عرضا  حول دور التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال  والتكنولوجيا والنقل  

 الذكاء االصطناعي في المنطقة العربية ودور األكاديمية في هذا المجال. 

  مستقبل  بشأن   الرأي  إبداء  خالل  من  النقاش   حلقة  في   المشاركة   إلى   مدعوون   األعضاء   الدول   وممثلو

 . النقل مهن  إعداد  وكيفية القطاع 

 *** 
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 العشرين للجنة النقل واللوجستيات و  رابعةالموعد ومكان انعقاد الدورة  -11

 العشرين. و رابعة دورتها الموعد ومكان انعقاد  تبحث اللجنة في

 ما يستجد من أعمال  -12

 . عند اعتماد جدول األعمال  اللجنة طرحها ومناقشتها تقرر يشمل هذا البند أي مسائل أخرى قد  

 العشرين و  ثالثةال لجنة النقل واللوجستيات في دورتها الصادرة عن توصيات ال اعتماد  -13

 توصيات لمناقشتها واعتمادها. ال تنظر اللجنة في مسودة 

 ----- 
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