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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 
 واللوجستيات النقللجنة 

 عشرةالثامنة الدورة 
 2017 كانون األول/ديسمبر 21-20، بيروت

 
 

 
 مذكرة توضيحية

 
 معلومات أساسية  -1

 
االقتصادية  لجنةالمتابعة للجهود التي تبذلها واللوجستيات للجنة النقل  عشرة الثامنةتمثل الدورة  

لما له من دور فاعل وهام في دعم التكامل  ،واللوجستيات النقلفي مجال واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
  اإلقليمي العربي. 

 
منذ الدورة السابعة عشرة بعض التطورات الحاصلة في قطاع النقل يتم استعراض  ،وفي هذه الدورة 

م حيث ، 2017كانون الثاني/يناير  24و 23القاهرة يومي للجنة، التي عقدت في  بشأن وراق فنية أتقارير وستقدَّ
في إطار برنامج سكوا في مجال النقل واللوجستيات إلأنشطة ا)أ( أهمها: البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة و

 ؛ المنطقة العربيةنظام نقل متعدد األنماط في لتطوير اإلسكوا رؤية ( ب) ؛عملها وأنشطة التعاون الفني
محركات التغيير الكبرى في قطاع النقل واللوجستيات وتأثيراتها في المنطقة العربية؛ )د( دور النقل في )ج( 

 لبنية التحتية واللوجستياتا لمتطلبات المنطقة العربيةومدى استيفاء  االتصال بسالسل القيمة العالميةتعزيز 
تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في ( هالعالمية؛ )المشاركة بشكل جدي في سالسل القيمة وتسهيل التجارة الالزمة ل
؛ )ز( سالمة مكوناته ومنهجية إعداده ومستوياته :في المنطقة العربية األداء اللوجستيمؤشر )و(  العربية؛ المنطقة

 .2020-2011 على الطرقلسالمة من أجل اعمل الالعربية وتحديات تنفيذ عقد  الدولالمرور في 
 

األعضاء المشاركة في الدورة مداخالت بشأن ما أنجزته بلدانهم في  الدول ممثالت/ممثلو يقدم أن وُيتوقع 
 وذلك خالل جلسة مخصصة لهذا الغرض ،للجنة عشرة السابعة الدورة منذ واللوجستيات مجال تطوير قطاع النقل

  .الدورة ثناءأ
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 وتنظيم األعمال جدول األعمال  -2
 

واللوجستيات في الوثيقة  عشرة للجنة النقلالثامنة للدورة والشروح جدول األعمال المؤقت ُيعرض  
E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/L.1.  في الوثيقة المقترح تنظيم األعمال  وُيعرضE/ESCWA/EDID/2017/IG.1/L.2. 

 
 الوثائق  -3

 
ُتعرض كافة وثائق الدورة على الصفحة المخصصة لها على موقع اإلسكوا على اإلنترنت، عبر الرابط  
 .session-18th-logistics-transport-https://www.unescwa.org/events/committeeالتالي: 

 
 المشاركات/المشاركون  -4

 
، النابع من تنوع العربيةمنطقة الفي واللوجستيات نظراً إلى تعدد االهتمامات واألنشطة في قطاع النقل  

ضم ت اً دواألعضاء وفالدول حكومات  أن تشكل من المستحسنوتعدد الجهات ذات الصلة، وأنظمته وسائط النقل 
وسُتدعى المنظمات أعضاء متخصصين في المجاالت المختلفة المتعلقة بالمواضيع المطروحة للنقاش.  

 والمؤسسات اإلقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني المعنية إلى حضور أعمال هذه الدورة بصفة مراقب.  
 

السودان من كل من أو ممثلة واحدة ممثل واحد )باستثناء في الدورة وتتحمل الحكومات المشاركة  
وإقامتهم، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في األمم  ممثالتها/سفر ممثليهانفقات  واليمن(وموريتانيا طين فلسو

 المتحدة والتي تنطبق أيضاً على المنظمات المشاركة. 
 

 المكان والزمان  -5
 

 21و 20 يومي، بيروتفي  بيت األمم المتحدةفي واللوجستيات عشرة للجنة النقل الثامنة ُتعقد الدورة  
كانون  20 األربعاءالساعة التاسعة من صباح المشاركين في تمام .  ويبدأ تسجيل 2017 كانون األول/ديسمبر

تمام ُتفتتح الدورة في الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه.  وتنتهي أعمال الدورة في و، 2017ديسمبر /األول
 .2017 كانون األول/ديسمبر 21 الخميسمن بعد ظهر  الواحدةالساعة 

 
 الدورة لغة  -6

 
 يتم تقديم العروض والمداخالت باللغة العربية. 

 
 والتنقل اإلقامة  -7

 
يقوم المشاركون/المشاركات بحجز إقامتهم في أحد فنادق بيروت القريبة من تقترح األمانة التنفيذية أن  

في اجتماعات  المشاركات/مقر اإلسكوا. وقد أعدت قائمة بالفنادق القريبة التي تقدم أسعاراً خاصة للمشاركين
 اإلسكوا، وهي متاحة على الرابط التالي:

beirut.un.org/system/files/document_link/hotels_list_apr2017.pdf-https://iseek  وللحصول على السعر .
لدورة الثامنة عشرة للجنة النقل المخفض، يرجى من المشاركين اإلشارة إلى أنهم يشاركون في اجتماعات ا

https://www.unescwa.org/events/committee-transport-logistics-18th-session
https://iseek-beirut.un.org/system/files/document_link/hotels_list_apr2017.pdf
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واللوجستيات التي تنظمها اإلسكوا. وفي ما يتعلق بخدمة التوصيل من وإلى المطار، يرجى من المشاركين ترتيب 
 ذلك باالتفاق مباشرة مع الفندق. 

 
 تأشيرات الدخول  -8

 
ي بلدهم.  ف لبنانيةالمن السفارة  الجمهورية اللبنانيةعلى تأشيرات الدخول إلى  المشاركات/يحصل المشاركون 

وجود وفي حالة من اإلسكوا للمشاركة في الدورة، بطلب التأشيرة.  موُيستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليه
، على أن تتم موافاتها بصورة إلسكوا على المساعدةاألمانة التنفيذية ل، قد تعمل صعوبة في الحصول على التأشيرة

 .2017نوفمبر /الثانيتشرين  20 أقصاها ةلهفي م ، وذلكر تبين المعلومات الالزمةعن جواز السفملونة 
 

 المراسالت  -9
 

 :التالية أسماؤهمفي اإلسكوا المسؤولين  يرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى 
 

 عادل الغابريالسيد  
 ةقتصادياالشؤون أول للمسؤول  
 االقتصادي التكامل التنمية وشعبة  
 961-1-978457هاتف:  
 961-1-981510فاكس:  

 ghaberi@un.org-alبريد إلكتروني: 
 

 هناء سعدالسيدة 
 دة إداريةمساع  
 االقتصاديالتكامل التنمية وشعبة 
 961-1-529784هاتف: 
 961-1-981510: فاكس

 saad@un.org :بريد إلكتروني
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