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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة النقل واللوجستيات 
 ن و الثالثة والعشرالدورة 

 2022تشرين األول/أكتوبر   21-20، مصرسكندرية، اإل

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 تنظيم األعمال 

 مذكرة من األمانة التنفيذية 

لجنة   ألعمال  المقترح  آسيا )اإلسكوا( التنظيم  لغربي واالجتماعية  االقتصادية للجنة التنفيذية  األمانة أعدت  -1
 الوقت  حدود  في األعمال جدول  بنود  في تيسير النظر بهدفن  ي والعشرالثالثة   دورتها في واللوجستيات  النقل

ه ھذ  من  التالي  الجزء  في  واللوجستيات   النقل  لجنة  على  المقترح األعمال  تنظيم  ويُعرض د.  بن كل  المتاح لمناقشة 
 . إدخال تعديالت عليها بعد  أو  المعروضة  تقره بالصيغة  وقد  الوثيقة

تشرين    20  ، الخميسيوم   صباح  من  العاشرة  الساعة  في  اجتماعاتها  واللوجستيات  النقل  لجنة  وتبدأ -2
الدورة  اللجنة أعمال    وتختتم   . وفقاً للجدول أدناه  انعقادھا يومي  من  يوم   كل  في  جلستين  عقد وت   ، 2022  األول/أكتوبر 

 . 2022 تشرين األول/أكتوبر  21 ،الجمعةيوم  مساء منخامسة ال الساعة في

 إلى   20من   تليه  التي والمناقشة  دقيقة، 15 إلى دقائق   10 التنفيذية من  األمانة تقدمه  عرض  كل يستغرق  -3
 يليه.  الذي البند  إلى  المناقشة  تنتقل  له المخصص  الوقت  قبل البنود  أحد  انتهت مناقشة  وإذا .دقيقة  30
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 تنظيم األعمال المقترح 

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

 2022 تشرين األول/أكتوبر 20لخميس، ا

   صباحا  

9.00-10.00 
 

 تسجيل المشاركين.  

 افتتاح أعمال الدورة.  1البند  10.00-10.15

 . األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلمة ترحيب من قبل 

 . النقل واللوجستيات كلمة رئاسة الدورة الثانية والعشرين للجنة 

 كلمة األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 الجلسة األولى  10.15-13.00

 انتخاب أعضاء المكتب.  2البند  
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  3البند 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.5/2022/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 

 E/ESCWA/C.5/2022/L.2تنظيم األعمال 
 

 قضايا المتابعة   
تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات وأنشطة التعاون   4البند  

 . ية والعشرين الفني والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الثان 
 

 للمناقشة   

 E/ESCWA/C.5/2022/3الوثيقة 

 نظام المعلومات الجغرافية لشبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية:  5البند  
 . آخر التطورات 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.5/2022/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

 )تابع(  2202 أكتوبراألول/ تشرين  20، خميسال

 الجلسة الثانية   مساء  

 )تابع(  قضايا المتابعة   14:00-16:00

 . المستجدات في قطاعات النقل واللوجستيات في الدول األعضاء 6البند  

 للمناقشة 

 . مداخالت من ممثلي وممثالت الدول األعضاء 
 

 القضايا الجديدة في قطاعات النقل واللوجستيات  

 
 7البند 
 

 . ع النقل: واقع المنطقة العربيةاستخدام الهيدروجين في قطا

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.5/2022/5الوثيقة 

 
: السياسات المبنية على األدلة لتحسين السالمة المرورية  1حلقة النقاش    افتتاح 

 . في البلدان العربية 

 2202 أكتوبراألول/ تشرين  12 ،جمعةال

 صباحا  

 األولىالجلسة   10:00-13:00
  

 )تابع(  القضايا الجديدة في قطاعات النقل واللوجستيات

 
 8البند 
 

 . سالسل الكتل واللوجستيات: الفرص المتاحة للمنطقة العربية 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.5/2022/6الوثيقة 

: السياسات المبنية على األدلة لتحسين السالمة المرورية في البلدان  1حلقة نقاش   9البند  
 . العربية 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.5/2022/7الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

 )تابع(  2202 أكتوبراألول/ تشرين  12 ،الجمعة

 مساء  
 

 الجلسة الثانية  

 )تابع(  القضايا الجديدة في قطاعات النقل واللوجستيات  14:00-17:00
 

: إعداد مهن النقل في المنطقة العربية وتحديات المستقبل )بالتعاون  2حلقة نقاش  10البند 
 مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري(. 

 للمناقشة   

 E/ESCWA/C.5/2022/8 الوثيقة

 للجنة النقل واللوجستيات.  الرابعة والعشرينموعد ومكان انعقاد الدورة  11لبند ا 

 . ما يستجد من أعمال  12 البند  

عن  توصيات  ال اعتماد   13 البند   دورتها  الصادرة  في  واللوجستيات  النقل    لثة الثالجنة 
 . والعشرين 

 . لمناقشتها وإقرارهاتُعرض مسودة التوصيات   

 ----- 


