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 اـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل
  ةعشرثالثة الدورة ال
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦-٢٤بيروت، 

  
  جدول األعمال المؤقتمن  ٣البند 

  
  جدول األعمال المؤقت والشروح

  
  .افتتاح أعمال الدورة  -١
  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢
  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -٣
  
  : مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  -٤
  

ية والتشريعات في قطاع النقل االجتماع الثاني لمجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسس  )أ( 
  ؛في منطقة اإلسكوا

  
  .بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيلتمويل مشاريع البنى التحتية   )ب(

  
  :عشرة للجنة النقلالثانية التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة   -٥
  

  عشرة؛ة الثانيتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها   )أ(  
  .تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  

  
  .استعراض عام :التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  -٦
  



E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/L.1 
  

 -٢ -  
  

  

  .في مجال النقل ٢٠١٣- ٢٠١٢برنامج العمل لفترة السنتين   -٧
  
  .في مجال النقل ٢٠١٥-٢٠١٤ن المقترح لفترة السنتي اإلطار االستراتيجي   -٨
  
  .للجنة النقل ةعشرالرابعة موعد ومكان انعقاد الدورة   -٩
  
  .ما يستجد من أعمال  - ١٠
  
  .ةعشرالثالثة اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتها   - ١١
  

  الشروح
  
  افتتاح أعمال الدورة  -١
  

 ٢٤الثالثاء يوم صباح من شرة العافي الساعة الدورة الثالثة عشرة للجنة النقل تبدأ جلسة افتتاح  
، بيت )اإلسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، وذلك في المقر الدائم ٢٠١٢أبريل /نيسان

عشرة للجنة الثانية ، بصفته رئيس مكتب الدورة دولة الكويتويلقي ممثل .  األمم المتحدة في بيروت
 ةنفيذيتال ةاألمين العام لألمم المتحدة واألمين ة، وكيلا خلفريم ةلقي السيدتالنقل، الكلمة الترحيبية، ثم 
ويتوقع أن تعقد الدورة تحت رعاية معالي وزير النقل واألشغال العامة .  لإلسكوا، الكلمة االفتتاحية

  .في الجمهورية اللبنانية السيد غازي العريضي
  
  انتخاب أعضاء المكتب  -٢
  

تتولى : "لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يليمن النظام الداخلي ل ١٨تنص المادة  
الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول 

وعمالً .  )١("به في األمم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر غير ذلك
وانسجاماً مع هذه .  للجنة النقل ةعشرالثالثة رئاسة الدورة الجمهورية اللبنانية لى بهذه المادة، تتو

المادة وضماناً الستمرارية العمل، قررت لجنة النقل في دوراتها السابقة، اتباع األسلوب التالي في 
  :اختيار نائبي الرئيس والمقرر

  
  لدورة الحالية؛تتولى دولة رئاسة الدورة السابقة مهام نائب رئيس ا  )أ( 
  تتولى الدولة التي تلي دولة رئاسة الدورة الحالية مهام نائب الرئيس؛  )ب(  
  .دولة نائب الرئيس مهام المقرر يتتولى الدولة التي تل  )ج(  

  

                                                             
ملكة المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، م: البلدان األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية )١(

البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية 
  .اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية
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، بحيث يتولى ةعشرالثالثة وقد ترى اللجنة تطبيق األسلوب نفسه في اختيار أعضاء مكتب الدورة  
المملكة نصبي نائب الرئيس، ويتولى ممثل وجمهورية مصر العربية مدولة الكويت ممثال كل من 

  .منصب المقررالعربية السعودية 
  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -٣
  

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  ٨تنص المادة   
مهامه  رةتقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدو" :على الهيئات الفرعية، على ما يلي

وعمالً بهذه المادة، ".  بناء على جدول األعمال المؤقت ، جدول األعمال لتلك الدورة١٢للمادة  وفقاً
، E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/L.1يعرض على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثيقة 

وقد تقرهما اللجنة بالصيغة التي .  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/L.2لوثيقة وتنظيم األعمال في ا
  .يقدمان بها أو بعد إدخال تعديالت عليهما

  
   )IG2E/ESCWA/EDGD/201/1./(3 مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  -٤
 

  :يعرض على اللجنة في إطار هذا البند التقريران التاليان 
  

  مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقلعمل بشأن اللثاني لمجموعة االجتماع ا  )أ(
  1/IG2(E/ESCWA/EDGD/201./(Part I)3(في منطقة اإلسكوا 

  
 مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا حولالمناقشة العامة  ستندت

لمجموعة العمل بالتعاون مع األمانة التنفيذية لإلسكوا ويتضمن  إلى التقرير الذي أعدته األمانة الفنية
وقد جمعت هذه . الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في البلدان األعضاء معلومات حول

التي تم إعدادها وفقاً لنموذج تقرير كانت قد أعدته األمانة الفنية المعلومات من التقارير الوطنية 
  .للمجموعة بالتعاون مع اإلسكوا

  
 بعض مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي لتمويل مشاريع البنى التحتية   )ب(

)3(Part II)(E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/    
 

نظام النقل المتكامل في المشرق حتية لبعض مكونات حول تمويل البنى التالعامة وتستند المناقشة 
ورقة عمل تتضمن أهم نتائج وتوصيات دراسة كانت قد أعدتها األمانة التنفيذية لإلسكوا  إلى العربي

  .حول الموضوع ٢٠١١نهاية عام 
  

لى تعليقات عممثلي البلدان األعضاء المشاركين في الدورة، في إطار هذا البند، وقد تتضمن مداخالت 
مجمل المواضيع المدرجة على جدول األعمال، وذلك بهدف توطيد التفاعل بين البلدان األعضاء 

 .واألمانة التنفيذية لإلسكوا
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  IG.2(E/ESCWA/EDGD/201/4/1( لعشرة للجنة النقالثانية في مجال النقل منذ الدورة  التقدم المحرز  -٥
  

  ان التاليانالتقريرعرض على اللجنة في إطار هذا البند ي: 
  

  عشرة الثانية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها   )أ(  
    Part I))4(/.1/IG2(E/ESCWA/EDGD/201  

  
األنشطة التي تم إنجازها واإلجراءات التي تم اتخاذها في مجال في هذا التقرير تستعرض اللجنة  

وتتضمن هذه الوثيقة  . عشرةالثانية ورتها النقل تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة النقل في د
ويرجى من .  تنفيذهاالمعروضة على اللجنة عرضاً لكل من التوصيات وما اتخذ من إجراءات ل

احتياجات بلدانهم لتنفيذ والمالحظات بشأن حول ما تم تنفيذه ممثلي البلدان األعضاء إبداء اآلراء 
  .التوصيات

  
  نقل في إطار برنامج عمل اإلسكوالتنفيذ األنشطة المتعلقة با  )ب( 
    (Part II))4/.1/IG2(E/ESCWA/EDGD/201  

  
 التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار في هذا التقرير تستعرض اللجنة  

وتطلب األمانة .  عشرةالثانية ، وذلك منذ دورتها ٢٠١١- ٢٠١٠برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 
ن ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه األنشطة وتقديم المقترحات والتوصيات التنفيذية م

 .بشأنها
  
  استعراض عام: تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي التقدم المحرز في  -٦

 )5/.1/IG2(E/ESCWA/EDGD/201 
  

 النقل نظام لالتالية مكونات الفيذ حول تطورات تنشامل رير اللجنة في إطار هذا البند تق على عرضي
المحوران ) ب(اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ ) أ: ()إتسام( المتكامل في المشرق العربي

اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق ) ج(المصنفان من المحاور ذات األولوية؛  ٤٥وم ٤٠م
اللجان ) ه(النقل البحري في المشرق العربي؛ مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال ) د(العربي؛ 

  .سالمة المرور على الطرق) و(الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ 
  

  IG2(E/ESCWA/EDGD/201/1./6( في مجال النقل ٣٢٠١- ٢٢٠١برنامج العمل لفترة السنتين   -٧
  

في مجال  ٢٠١٣–٢٠١٢في فترة السنتين برنامج العمل الذي ستضطلع به اإلسكوا  علىاللجنة  طلعت 
المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، الذي تتولى تنفيذه  ٣النقل، وذلك في إطار البرنامج الفرعي 

  .التنمية االقتصادية والعولمة شعبة
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  في مجال النقل ٥٢٠١-٤٢٠١المقترح لفترة السنتين  اإلطار االستراتيجي  -٨
  )7/IG.1/2(E/ESCWA/EDGD/201  

  
في  ٢٠١٥- ٢٠١٤في فترة السنتين اإلسكوا  لعملالمقترح  اإلطار االستراتيجيي تنظر اللجنة ف 

وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء .  ٣مجال النقل، وذلك في إطار البرنامج الفرعي 
  .وإبداء التعليقات وتقديم المقترحات بشأنه هذا اإلطار االستراتيجياستعراض 

 
  للجنة النقل ةعشرالرابعة اد الدورة موعد ومكان انعق  -٩
  

للجنة النقل، على أن  ةعشررابعة يتفق ممثلو البلدان األعضاء بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة ال 
  .٢٠١٣ يكون في الربع األول من عام

  
  ما يستجد من أعمال  - ١٠
  

  .يشمل هذا البند أية قضايا أخرى قد يرى أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها 
  
  عشرة الثالثةاعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتها   - ١١
  

  .عشرة متضمناً التوصيات لمناقشته واعتماده الثالثةتنظر اللجنة في مسودة التقرير عن دورتها  
  

 -----  


