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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  لجنة النقل واللوجستيات
  عشرة الدورة التاسعة

  ٢٠١٨نوفمبر /تشرين الثاني ٢٨-٢٦ ت،بيرو

  من جدول األعمال المؤقت ٣البند 

  تنظيم األعمال

  مذكرة من األمانة التنفيذية

أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التنظيم المقترح ألعمال لجنة  -١
األعمال، في حدود الوقت المتاح عشرة بهدف تيسير النظر في بنود جدول  التاسعةالنقل واللوجستيات في دورتها 

الوثيقة  هفي الجزء التالي من هذ واللوجستيات ويُعرض تنظيم األعمال المقترح على لجنة النقلد. لمناقشة كل بن
  لكي تقره بالصيغة المعروضة عليها أو بعد تعديله.

د عقِ ، وتَ ٢٠١٨مبر نوف/تشرين الثاني ٢٦الموافق  االثنينوتبدأ لجنة النقل واللوجستيات اجتماعاتها صباح  -٢
بشأن ورشة عمل إقليمية  مانة التنفيذية لإلسكواد األعقِ وضمن فعاليات الدورة ستَ  .من أيام الدورةجلستين في كل 

مبعوث األمين العام لألمم المتحدة المعني بالسالمة  الشراكة معالعربية، ب بلدانإدارة السالمة المرورية في ال
تتناول ورشة العمل قضايا إدارة السالمة المرورية وأفضل الممارسات في هذا المجال. المرورية والبنك الدولي. و

  .٢٠١٨مبر نوف/تشرين الثاني ٢٨الموافق  ألربعاءابعد ظهر  منخامسة العمالها في الساعة أوتختتم الدورة 

دقيقة، والمناقشة التي تليه من  ١٥إلى  ١٠ومن المتوقع أن يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية من  -٣
  تنتقل المناقشة إلى البند الذي يليه. ،وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له .دقيقة ٣٠إلى  ٢٠
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  تنظيم األعمال المقترح

  بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت

  
  ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦ ،الثنينا

  
 ً  صباحا

  
    

٩٫٠٠-٨٫٠٠ 

  
  تسجيل المشاركين.  

  الجلسة األولى    ١٣٫٠٠-٩٫٠٠
  

  افتتاح أعمال الدورة.  ١البند   
  

  انتخاب أعضاء المكتب.  ٢البند   
  

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  ٣البند   

  للمناقشة

  E/ESCWA/C.5/2018/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
  E/ESCWA/C.5/2018/L.2 تنظيم األعمال

  
 التقدم المحرز في مجال النقل واللوجستيات منذ الدورة الثامنة عشرة للجنة:  ٤البند   

  تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتعاون الفني والتوصيات   (أ)
  الصادرة عن اللجنة؛

  للمناقشة

   E/ESCWA/C.5/2018/3(Part I)الوثيقة
  

  ؛الدول األعضاءجراءات المتخذة في اإل  (ب)    

  الدولمداخالت 

  مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية.  (ج)    

  للمناقشة

  E/ESCWA/C.5/2018/3(Part II) الوثيقة
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  بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت

 
  (تابع) ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦ ،الثنينا

  
  .التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنميةتقييم   ٥البند   

  عرض مرئي
  

  مساءً 
  

  الجلسة الثانية    ١٦٫٠٠-١٤٫٠٠
  

 .أداء اللوجستيات في المنطقة العربية  ٦البند   

  للمناقشة

  E/ESCWA/C.5/2018/4الوثيقة 
  

  ٧البند   
  

  القطاع.النقل البحري في المنطقة العربية: قضايا تحرير 

  للمناقشة

  E/ESCWA/C.5/2018/5الوثيقة 
  

  حلقة نقاش: الثورة التكنولوجية وآثارها على مستقبل قطاع النقل   ٨ البند  
  في المنطقة العربية.

  للمناقشة

  E/ESCWA/C.5/2018/CRP.1الوثيقة 
  

  ٨٢٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧ ،الثالثاء
  

 ً   صباحا
  

    

  ثالثةالجلسة ال    ١٣٫٠٠-٩٫٠٠
  

  إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية. :ورشة عمل إقليمية  ٩البند   

  مزيد من المعلوماتل

  E/ESCWA/C.5/2018/CRP.2الوثيقة 
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  بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت

 
  (تابع) ٨٢٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧ ،الثالثاء

  
  االفتتاح.    

  
  إلدارة السالمة المرورية. لمحة عامة عن النُظم الوطنية    

  
نقاشات في مجموعات بشأن اإلصالحات المؤسسية الالزمة لتحسين إدارة     

  السالمة المرورية في المنطقة العربية.
  

  مساءً 
  

    

 رابعةالجلسة ال    ١٧٫٠٠-١٤٫٠٠
  

 ٩البند   

  (تابع)
  ورشة عمل إقليمية: إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية.

  
  شروط النجاح. – االستراتيجيات وخطط العمل    

  
نقاش مفتوح حول وضع االستراتيجيات الوطنية للسالمة المرورية وُسبل     

  المضي قدماً.
  

  ٨٢٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨ ،األربعاء
  

 ً   صباحا
  

    

 خامسةالجلسة ال    ١٢٫٣٠-٩٫٠٠
  

 )٩(البند   
  (تابع)

  المرورية في البلدان العربية.ورشة عمل إقليمية: إدارة السالمة 

  نُظم المعلومات المتعلقة بالسالمة المرورية.    
  

نحو تحسين مستدام للسالمة المرورية في المنطقة العربية: دور معاهدات     
  واتفاقيات األمم المتحدة.
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  بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت

 
  (تابع) ٨٢٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨ ،األربعاء

  
 مساءً 

  
    

 سادسةالجلسة ال    ١٧٫٠٠-١٣٫٣٠
  

  )٩(البند   
  )تابع(

  ورشة عمل إقليمية: إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية.

  حلقة نقاش بشأن قضايا التمويل.    
  

  االستنتاجات والطريق إلى المستقبل.    
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة العشرين للجنة.  ١٠البند   
  

  ما يستجد من أعمال.  ١١البند   
  

  اعتماد توصيات لجنة النقل واللوجستيات في دورتها التاسعة عشرة.  ١٢البند   
  

  تُعرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها    

----- 


