
19-01169 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.5/2019/L.2 

15 November 2019 
ORIGINAL: ARABIC 

 

 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 النقل واللوجستياتلجنة 
 عشرونالدورة ال

 2019 ديسمبر/كانون األول 9-10،      عم ان

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

 لجنة التنظيم المقترح ألعمال (اإلسكوا) أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -1
بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح.  العشريندورتها في  واللوجستياتالنقل 
 عليها أو بعد أن تدخل                        تقر ه بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة في  تنظيم األعمال المقترحاللجنة في  وتنظر

 .عليه تعديالت

كانون  9 ثنيناإل بعد ظهرمن  ثانيةالاعة تمام السجلسة افتتاحية في  النقل واللوجستياتتعقد لجنة  -2
وذلك حسب تنظيم األعمال المقترح.  ،انية والنصفثالالساعة وتبدأ جلسات العمل في  .2019 ديسمبر/األول

 .2019 ديسمبر/كانون األول 10 ءالثالثابعد ظهر  من الخامسةفي الساعة اللجنة أعمالها  وتختتم

 45و 30دقيقة، والمناقشة التي تليه بين  15ودقائق  10يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية بين  -3

 .مناقشة البند الذي يليه تبدأ، المحدددقيقة. وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت 
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 
 2019كانون األول/ديسمبر  9 ،ثنيناإل
 

        مساء 

 تسجيل المشاركين.  14.00-14.30

   
 .أعمال الدورةافتتاح  1البند  14.30-14.45

 .للجنة التاسعة عشرةالتي ترأست الدورة  الجمهورية اليمنيةكلمة 

 .األمانة التنفيذيةكلمة 

 األولى الجلسة  14.45-17.00

 2البند  

 

 3 البند

 .المكتبانتخاب أعضاء 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.5/2019/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/C.5/2019/L.2 تنظيم األعمال

 قضايا المتابعة

أنشطة التعاون وبرنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل واللوجستيات  تنفيذ أنشطة 4البند  

 .عشرةفي دورتها التاسعة  لجنةالالتوصيات الصادرة عن و الفني

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.5/2019/3الوثيقة 

 .بلدان العربيةال في واللوجستيات النقلفي مجال  تطوراتال 5البند  

 للمناقشة

 مداخالت الدول
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

  2019 ديسمبر/كانون األول 10 الثالثاء،

         صباحا 

 الثانيةالجلسة   9.00-13.00

 

 6البند 

 2030واللوجستيات وخطة التنمية المستدامة لعام  النقل

سالمة المرور والتحديات المرتبطة بعقد عمل األمم المتحدة : 1حلقة نقاش 
 .2020-2011للسالمة المرورية 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.5/2019/CRP.1الوثيقة 

 
 .ة في المنطقة العربيةيتكاليف التجارال 7البند 

 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.5/2019/4 الوثيقة  

        مساء 

 الجلسة الثالثة  14.00-17.00

 )تابع( 2030النقل واللوجستيات وخطة التنمية المستدامة لعام   

 .واللوجستيات النقل قطاع على أثرهوإلى االقتصاد الرقمي  التحول 8البند  

 للمناقشة

 عرض لألمانة التنفيذية  

 مبادرة الحزام والطريق والمنطقة العربية

 ؟العربيةوالطريق: ماذا تحمل للمنطقة مبادرة الحزام  :2نقاش  حلقة 9البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.5/2019/CRP.2 الوثيقة  
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019كانون األول/ديسمبر  10 الثالثاء،

      مساء 

 )تابع(الثالثة الجلسة   14.00-17.00

 10البند  

 11البند 

 12البند 

 .النقل واللوجستياتللجنة  حادية والعشرينموعد ومكان انعقاد الدورة ال

 .ما يستجد من أعمال

 .اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة النقل واللوجستيات في دورتها العشرين

 
                                           ت عرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها.

----- 
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