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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 واللوجستيات النقللجنة 
 عشرة التاسعةالدورة 
 2018مبر نوف/الثاني تشرين 28-26، بيروت

 مذكرة توضيحية

 معلومات أساسية 

االقتصادية  لجنةالللجهود التي تبذلها  متابعة  واللوجستيات للجنة النقل  عشرة التاسعةتمثل الدورة 
في دعم من دور فاعل وهام  لهذا القطاعلما  ،واللوجستيات النقل قطاعفي واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 التكامل اإلقليمي العربي.

منذ الدورة واللوجستيات بعض التطورات الحاصلة في قطاع النقل يتم استعراض  ،وفي هذه الدورة
تقارير ستقدَّم حيث ، 2018ديسمبر /األول كانون 21و 20يومي  بيروتقدت في التي ع  وعشرة للجنة،  ثامنةال
تنفيذ أنشطة برنامج التقدم المحرز في )أ( أهمها: و ،الدورةهذه بشأن البنود المدرجة في جدول أعمال وراق فنية أو

  ؛ة عشرة في مجال النقلثامنال في دورتها عمل اإلسكوا والتعاون الفني والتوصيات الصادرة عن اللجنة
تقييم  )ج( ؛رافية لشبكات النقل بين البلدان العربيةغالج المعلومات نظام مشروعالتقدم المحرز في تنفيذ ( ب)

؛ أداء اللوجستيات في المنطقة العربية ()د ؛التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية
مستقبل قطاع الثورة التكنولوجية وآثارها على )و(  ؛قضايا تحرير القطاعالنقل البحري في المنطقة العربية: ( ه)

 .النقل في المنطقة العربية

، ستنظَّم عمل إقليمية حول إدارة السالمة المرورية في البلدان العربيةة ورشعقد خالل الدورة ست  ذلك، ك
ص هذه الورشة تخصَّ سو .والبنك الدولي المرورية للسالمةالخاص لألمم المتحدة  العاممبعوث األمين بالتعاون مع 

أفضل الممارسات الدولية الستعراض و ،إدارة السالمة المرورية حسب تعليمات األمم المتحدةللتعريف بأصول 
نتائج المسح الذي تقوم به اإلسكوا لتقييم واقع إدارة السالمة العمل أيضا   ورشة يست قدَّم فو في هذا المجال.

الذي وعلى الطرق إدارة السالمة ة حول أنظمدليل اإلسكوا اإلرشادي على خلفية ، المرورية في البلدان العربية
المستوى  ون رفيعوورشة العمل مسؤوليشارك في سو .الدورة السادسة عشرة للجنة النقل واللوجستيات فيق ّدم 

استعراض واقع إدارة السالمة المرورية وبياناتها من أجل  ،العربية الدولمن وزارات النقل ووزارات الداخلية في 
 دة لتحسين السالمة المرورية في المنطقة العربية.طريق موحَّ والتوافق على خارطة 
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في  دولهمكة في الدورة مداخالت بشأن ما أنجزته األعضاء المشار   الدول ممثالت/ممثلو يقدم أن وي توقع
 وذلك خالل جلسة مخصصة لهذا الغرض ،للجنة عشرة ثامنةال الدورة منذ واللوجستيات مجال تطوير قطاع النقل

 ة.لدورا ثناءأ

 وتنظيم األعمالالمؤقت  جدول األعمال 

واللوجستيات في الوثيقة  عشرة للجنة النقل تاسعةالللدورة والشروح جدول األعمال المؤقت ي عرض 
E/ESCWA/C.5/2018/L.1. في الوثيقة المقترح تنظيم األعمال  وي عرضE/ESCWA/C.5/2018/L.2. 

 الوثائق 

، عبر الرابط الصفحة المخصصة لها على موقع اإلسكوا على اإلنترنتت عرض كافة وثائق الدورة على 
 ./19https://www.unescwa.org/ar/events-الدورة-واللوجستيات،-النقل-لجنة التالي:

 المشاركات/المشاركون 

 ، النابع العربيةمنطقة الفي واللوجستيات د االهتمامات واألنشطة في قطاع النقل نظرا  إلى تعد  
 الدول حكومات  من المستحسن أن تشكلالصلة،  وتعدد الجهات ذاتوأنظمته من تنوع وسائط النقل 

  علقة بالمواضيع المطروحة للنقاش.ضم أعضاء متخصصين في المجاالت المختلفة المتت ا  دواألعضاء وف
ر أعمال هذه الدورة وست دعى المنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني المعنية إلى حضو

 بصفة مراقب.

 والزمانالمكان  

 28-26الفترة في ، بيروتفي  بيت األمم المتحدةفي واللوجستيات عشرة للجنة النقل  تاسعةالت عقد الدورة 
تشرين  26االثنين الساعة التاسعة من صباح المشاركين في تمام ويبدأ تسجيل  .2018نوفمبر تشرين الثاني/

وتنتهي أعمال الدورة  من صباح اليوم نفسه. والنصفالتاسعة ت فتتح الدورة في الساعة و، 2018مبر فون/الثاني
 .2018مبر نوف/تشرين الثاني 28 األربعاءبعد ظهر 

 الدورة لغة 

 يتم تقديم العروض والمداخالت باللغة العربية.

  

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%A9-19
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%A9-19
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 والتنقل اإلقامة 

المشاركات بحجز إقامتهم في أحد فنادق بيروت القريبة من و تقترح األمانة التنفيذية أن يقوم المشاركون
 ترتيب ذلك باالتفاق مباشرة مع الفندق. هم، يرجى منيهوإل مقر اإلسكوا. وفي ما يتعلق بخدمة التوصيل من المطار

 تأشيرات الدخول 

ي ف لبنانيةالمن السفارة  الجمهورية اللبنانيةعلى تأشيرات الدخول إلى  المشاركاتو يحصل المشاركون
وفي حالة من اإلسكوا للمشاركة في الدورة، بطلب التأشيرة.  موي ستحسن إرفاق رسالة الدعوة الموجهة إليهبلدهم. 

موافاتها ، على أن تتم إلسكوا على المساعدةاألمانة التنفيذية ل، قد تعمل وجود صعوبة في الحصول على التأشيرة
 .2018بر أكتو/األولتشرين  31 أقصاها ةلهفي م ، وذلكات الالزمةعن جواز السفر تبين المعلومملونة بصورة 

 المراسالت 

 :أدناه امهاسماللذين يرد إفي اإلسكوا ين ل  المسؤو يرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى

 السيد عادل الغابري
 مسؤول أول للشؤون االقتصادية

 االقتصادي التكامل التنمية وشعبة 
 961-1-978457هاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 al-ghaberi@un.orgلكتروني: اإلبريد ال

 السيد فؤاد غره
د   باحثمساع 
 االقتصاديالتكامل التنمية وشعبة 
 961-1-978432هاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 ghorraf@un.org: لكترونياإلبريد ال
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