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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 واللوجستيات لجنة النقل
 عشرة الدورة التاسعة

 2018نوفمبر /رين الثانيتش 26-28، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 والشروحجدول األعمال المؤقت 

 افتتاح أعمال الدورة. -1

 انتخاب أعضاء المكتب. -2

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. -3

 :منذ الدورة الثامنة عشرة للجنة واللوجستيات التقدم المحرز في مجال النقل -4

 ؛التوصيات الصادرة عن اللجنةووالتعاون الفني برنامج عمل اإلسكوا  أنشطةتنفيذ  )أ(
 )مداخالت الدول(؛ اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء )ب(
 رافية لشبكات النقل بين البلدان العربية.غالجمشروع نظام المعلومات  )ج(

 التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية. تقييم -5

 .أداء اللوجستيات في المنطقة العربية -6

 .قضايا تحرير القطاعالنقل البحري في المنطقة العربية:  -7

 في المنطقة العربية. الثورة التكنولوجية وآثارها على مستقبل قطاع النقل :حلقة نقاش -8
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 إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية. :إقليميةورشة عمل  -9

 موعد ومكان انعقاد الدورة العشرين للجنة. -10

 ما يستجد من أعمال. -11

 .اعتماد توصيات لجنة النقل واللوجستيات في دورتها التاسعة عشرة -12

 الشروح

 افتتاح أعمال الدورة -1

من صباح تاسعة والنصف الالساعة تبدأ جلسة افتتاح الدورة التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات في 
 يوتلقفي قاعة المؤتمرات في بيت األمم المتحدة في بيروت.  ،2018تشرين الثاني/نوفمبر  26االثنين 

كلمة الترحيبية، ثم تلقي األمانة الدولة التي تولت رئاسة الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات، ال
 الكلمة االفتتاحية. (إلسكواا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التنفيذية 

 انتخاب أعضاء المكتب -2

على ما يلي: "تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية  إلسكوالمن النظام الداخلي  18تنص المادة 
باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة. وتنتخب تلك الهيئات  بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي

. وتنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقرراً من بين ()سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"
 .الدولممثلي 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

سري أحكامه على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر ، الذي تإلسكوالمن النظام الداخلي  8تنص المادة 
، جدول األعمال لتلك الدورة بناًء 12اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقاً للمادة 

جدول األعمال المؤقت والشروح على جدول األعمال المؤقت". وعمالً بهذه المادة، يُعرض على اللجنة 
. وقد E/ESCWA/C.5/2018/L.2، وتنظيم األعمال في الوثيقة E/ESCWA/C.5/2018/L.1في الوثيقة 

 ا أو بعد إدخال تعديالت عليهما.تقرهما اللجنة بالصيغة التي يقدمان به

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

يت، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكو

 اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  الجمهورية

 الجمهورية اليمنية.
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 منذ الدورة الثامنة عشرة للجنة واللوجستيات التقدم المحرز في مجال النقل -4
(E/ESCWA/C.5/2018/3) 

 التوصيات الصادرة عن اللجنةووالتعاون الفني برنامج عمل اإلسكوا أنشطة  تنفيذ )أ(
(E/ESCWA/C.5/2018/3(Part I)) 

في إطار برنامج اضطلعت بها األمانة التنفيذية التي النقل واللوجستيات يعرض هذا التقرير أنشطة 
كما يستعرض  ،على طلب الدول األعضاء بناءً التي نُفذت التعاون الفني أنشطة وعمل اإلسكوا 

 .عشرةثامنة ال تهادور منذ الصادرة عن اللجنة تنفيذ التوصيات التقدم في

 رحات.تالمق إلى االطالع على هذه األنشطة إلبداء الرأي وتقديم ةالدول األعضاء مدعوو

 اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء )ب(
 )مداخالت الدول(

على المستوى  واللوجستيات التطورات في قطاع النقلآخر الدول األعضاء مداخالت حول قدم ت
 الثامنة عشرة  تهادورفي للجنة االصادرة عن التوصيات  ما نُفّذ منستعرض تو، الوطني

 .إليهاالموجهة 

 مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية )ج(
E/ESCWA/C.5/2018/3(Part II))( 

ً عرض التنفيذيةم األمانة دّ تق التقدم المحرز في تنفيذ مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات  عن ا
 عربية والمراحل الالحقة للمشروع.النقل بين البلدان ال

 المقترحات. إلبداء الرأي وتقديم التقريرإلى االطالع على  ةالدول األعضاء مدعوو

 ك للنمو والتنميةمحرّ كات تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدم -5

ً  تقّدم تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة "تقرير عن  األمانة التنفيذية في إطار هذا البند عرضاً مرئيا
الدول العربية في  األولويات والتحديات الماثلة أمام"، الذي يناقش في الخدمات كمحّرك للنمو والتنمية

تحرير التجارة في ما للى إ في التقرير تحليلالض يتعرّ والتفاوض بشأن اتفاقات التجارة في الخدمات. 
الخدمات في المنطقة العربية واتفاقية منطقة التجارة الحّرة العميقة والشاملة بين الدول العربية واالتحاد 

خلص التقرير يو. 2030 المستدامة لعام بأهداف التنمية القضايا المرتبطة جملة من آثار على األوروبي من
 على الموارد ةط إضافيوضغب يتسبّب، رغم المنافع التي يعود بها على النمو، قد االنفتاح التجاريإلى أّن 

ما له من آثار سلبية على ومنسوب التلوث  وبارتفاعبزيادة التفاوت بين مستويات الدخل، والطبيعية، 
 عية واالقتصادية.األوضاع االجتما

-العربي-االقتصادي-التكامل-تقييم الموقع المتاح على ،إلى االطالع على التقرير ةوالدول األعضاء مدعو
 إلبداء الرأي. /https://www.unescwa.org/ar/publicationsالتنمية-النمو-الخدمات-التجارة

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ي المنطقة العربيةأداء اللوجستيات ف -6
)E/ESCWA/C.5/2018/4( 

أداء اللوجستيات في المنطقة العربية باالعتماد على المؤشرات الدولية المعروفة.  لمحة عن الوثيقة تتضمن
تسليط الضوء على ل في األداءمكامن القوة والضعف تحدد و هذا المجال،في هم التطورات أكما تتناول 

 كفاءة اللوجستيات في المنطقة.يز ما يمكن القيام به لتعز

 المقترحات. إلبداء الرأي وتقديم الوثيقةإلى االطالع على  ةالدول األعضاء مدعوو

 النقل البحري في المنطقة العربية: قضايا تحرير القطاع -7
)E/ESCWA/C.5/2018/5( 

ستعرض مستوى تنظيم وتحرير تأهمية النقل البحري في زيادة التنافسية، و الضوء على الوثيقة سلّطت
 تحرير.اللتقييم مستوى  المتوفّرة مؤشراتالالتجارة في هذا القطاع في المنطقة العربية، من خالل 

ً الوثيقة عرض تو  في مجال خدمات النقل البحري،الدولية واإلقليمية المتاحة للدول العربية  االتفاقيات أيضا
 .قطاع في المنطقةال تعزيز دورلمجموعة من التوصيات ستخلص تو

 .المقترحاتإلبداء الرأي وتقديم  إلى االطالع على التقرير ةاء مدعوالدول األعضو

 : الثورة التكنولوجية وآثارها على مستقبل قطاع النقل في المنطقة العربيةحلقة نقاش -8
)E/ESCWA/C.5/2018/CRP.1( 

أهم مالمح الثورة التكنولوجية المعاصرة والتحوالت البنيوية الناجمة في الوثيقة  األمانة التنفيذية ستعرضت
الوقود  استبدالكت متعددة لمستقبل قطاع النقل، احتماال الثورة التكنولوجية ففيعنها في قطاع النقل. 

 ةبسرعلنقل السككي لم ظُ نُ  استحداثمباشرة من الطاقة الشمسية، و المولّدةاألحفوري بالطاقة الكهربائية 
 السرعة االتصال المتقدمة مع الحوسبة الفائقة كنولوجياتذاتيّة القيادة، وتضافر تاللمركبات اإنتاج و ،فائقة
بين طالبي المباشر ل التواصل تقديم حلول تسهّ لم تحديد المواقع وتطبيقات الهواتف الذكيّة ظُ نترنت ونُ واإل

 .هاخدمات النقل ومقدمي

لثورة لالتنظيمية واألخالقيّة  نعكاساتاالالدول األعضاء  تتناول فيهانقاش  حلقة ،بعد تقديم التقرير ،عقدتُ و
 :ومنهاالتكنولوجية في مجال النقل، 

 سياسات الستيعاب نتائج الثورة التكنولوجية وإدراجها ضمن الالزمة التنظيمية  ستعداداتاال )أ(
 ؛النقل واللوجستيات

 ؛في أعمال الشحن والتخليص ةطاوساللغاء مهن إل أن تتأثر بالمحتم الجوانب االجتماعية )ب(

في تسيير وسائط النقل، الكاملة ألتمتة في ظل االمسائل األخالقية المتعلقة بإعادة تعريف المسؤولية  )ج(
 سيما المركبات ذاتيّة القيادة. ال

 المقترحات. وتقديمإلبداء الرأي  النقاشحلقة  المشاركة فيوتقرير إلى االطالع على ال ةمدعوالدول األعضاء و
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 في البلدان العربية المروريةإدارة السالمة : إقليميةورشة عمل  -9
)E/ESCWA/C.5/2018/CRP.2( 

للسالمة المرورية، السيّد جان الخاص العام لألمم المتحدة مبعوث األمين م هذه الورشة بالتعاون مع نظ  تُ 
 واستعراضص للتعريف بأصول إدارة السالمة المرورية حسب تعليمات األمم المتحدة خص  وتُ  ،تود

نتائج المسح الذي تقوم به اإلسكوا لتقييم  في الورشة ستقّدموأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. 
ظمة إدارة حول أندليل اإلسكوا اإلرشادي على خلفيّة واقع إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية 

 حوادث الطرقتجميع بيانات  لبُ ، وسُ الدورة السادسة عشرة للجنة فيم ّد  الذي قُ  السالمة على الطرق
السياسات  وضعاستخدام البيانات الموثوقة في مدى دة دولياً، والمعتم   المبادئتجانسها وتوافقها مع مدى و

المدى وخطط العمل المرحلية لتحسين السالمة المرورية في البلدان  بعيدةالاالستراتيجيات وصياغة 
لتنمية اوخّطة  2020-2011 على الطرقلسالمة ا من أجل األمم المتحدة العربية ضمن إطار عقد عمل

 وعدد   الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول األعضاءهذه وسيشارك في . 2030 لعامالمستدامة 
 .مختلفة تناول الموضوع من أبعاد  ، من أجل وليين واإلقليميين المعنيينمن الخبراء الد

المشاركة في أعمال هذه الورشة التي ستخلص إلى مجموعة من التوصيات  إلى ةمدعوالدول األعضاء و
 .في ختام هذه الدورة تعتمدوالمقترحات 

 للجنةالعشرين موعد ومكان انعقاد الدورة  -10

 .2019 عام للجنة النقل واللوجستيات في العشرين الدورة انعقاد ومكان موعد الدول األعضاء علىتفق ت

 ما يستجد من أعمال -11

 يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها.

 النقل واللوجستيات في دورتها التاسعة عشرة اعتماد توصيات لجنة -12

 عشرة لمناقشتها واعتمادها.التاسعة دورتها المقترحة في توصيات التنظر اللجنة في 

----- 


