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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  
  النقللجنة 

  عشرةالسادسة الدورة 
  2015نوفمبر /الثانيتشرین  24- 23، القاھرة

  
  من جدول األعمال المؤقت 3البند 

  
  تنظیم األعمال

  
  مذكرة من األمانة التنفیذیة

  
التنظیم المقترح ألعمال ) اإلسكوا(أعدت األمانة التنفیذیة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا   -1

عشرة بھدف تیسیر النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح  السادسةلجنة النقل في دورتھا 
تقره بالصیغة  لكيویُعرض تنظیم األعمال المقترح على لجنة النقل في إطار ھذه الوثیقة .  لمناقشة كل بند

  .تدخل علیھ تعدیالت بعد أن المعروضة علیھا أو
  
نوفمبر /الثانيتشرین  23اإلثنین  یومثة من بعد ظھر الثالفي الساعة جلستھا األولى لجنة النقل تعقد و  -2

تعقد یسبق افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة النقل جلسة مشتركة مع لجنة التجارة التي و . 2015
ھم نتائج أرض لع وذلك، في القاھرة أیضاً  2015نوفمبر /تشرین الثاني 23و 22دورتھا العاشرة یومي 

من منطقة التجارة الحرة العربیة : تقییم التكامل االقتصادي العربي"سكوا اإلالذي أعدتھ تقریر الومخرجات 
الساعة الثانیة تُعقد الجلسة المشتركة في   .2015ام ویصدر في نھایة ع" الكبرى نحو االتحاد الجمركي العربي

في فندق  في مكان انعقاد اجتماعات اللجنتین 2015نوفمبر /تشرین الثاني 23عشرة ظھراً من یوم الثالثاء 
  .القاھرةفي ) الجزیرة(ماریوت 

  
اإلثنین یوم ئیة مسا جلسةمن المقرر أن تعقد اللجنة  ،بحسب تنظیم األعمال المقترح المبین في المرفقو  -3

في  تھادور مختتمة ،2015 نوفمبر/الثانيتشرین  24الثالثاء یوم وجلستین واحدة صباحیة وأخرى مسائیة 
  .ظھرالمن بعد والنصف الرابعة الساعة 

  
 التي تلیھ دقیقة، والمناقشة 15إلى  10یستغرق كل عرض تقدمھ األمانة التنفیذیة من من المتوقع أن و  -4

  المناقشة إلى البند  تنتقلانتھت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص لھ  في حالو.  دقیقة 30إلى  20من 
  .الذي یلیھ
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  األعمال المقترحتنظیم 
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاریخ
  

  2015نوفمبر /الثانيتشرین  23اإلثنین 
  

  مساءً 
15.00-15.30  

  

    
  .تسجیل المشاركین

  
15.30-18.30      

  .افتتاح أعمال الدورة  1 البند  
  

  .انتخاب أعضاء المكتب  2البند   
  

  .تنظیمیة أخرىإقرار جدول األعمال ومسائل   3البند   
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 

  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/L.2تنظیم األعمال 
  

  :النقل واللوجستیات في المنطقة العربیة  4البند   
  
  النقل والتجارة؛تسھیل اللجان الوطنیة ل  )أ(
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part I( الوثیقة

  
  النقل والتجارة؛تسھیل نتائج استبیان   )ب(    

  
  للمناقشة

  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part II( الوثیقة
  

المنصة اإللكترونیة لمتابعة تنفیذ مكونات نظام النقل المتكامل في  )ج(    
  ؛)إتسام(المشرق العربي 

  
  عرض مرئي

  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part III( والوثیقة
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاریخ
 

  )تابع( 2015نوفمبر /الثانيتشرین  23اإلثنین 
  
تنفیذ مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في  )د(    

  .المشرق العربي
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/3(Part IV( الوثیقة

  
  2015نوفمبر /تشرین الثاني 24 الثالثاء

  
      صباحاً 

9.00-12.30  
  

  :عشرة للجنة النقلالخامسة التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة   5البند 
  
  ؛تنفیذ التوصیات الصادرة عن اللجنة في دورتھا الخامسة عشرة )أ(
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part I) الوثیقة

  
  ؛برنامج عمل اإلسكواتنفیذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار  )ب(    

  
  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part II)الوثیقة 

  
  نتائج استبیان آراء ممثلي الدول األعضاء حول الدورة  )ج(    

  الخامسة عشرة للجنة؛
  

 عرض مرئي
  

تحدیث اتفاقي الطرق والسكك الحدیدیة الدولیة ومذكرة التفاھم  )د(    
البحري في المشرق العربي لتشمل بشأن التعاون في مجال النقل 

  .دول المغرب العربي المنضمة حدیثاً إلى اإلسكوا
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/4(Part III) الوثیقة
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاریخ
 

  )تابع( 2015نوفمبر /تشرین الثاني 24 الثالثاء
  

      مساءً 
  :الطرق ىالمرور علسالمة   6البند   14.00-16.30

  
  أوضاع السالمة على الطرق في المنطقة العربیة؛  )أ(
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part I( الوثیقة

  
  السالمة أنظمة إدارة  حول مقترحالاإلسكوا اإلرشادي  دلیل  )ب(    

  الطرق؛ على
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part II(الوثیقة 

  
   الطرق على سالمةالالدول العربیة في إدارة  تجارب )ج(    

  ؛)حلقة نقاش(
  

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part III(الوثیقة 

  
  .بشأن السالمة على الطرق إعالن برازیلیا )د(    

  
  للمناقشة

  E/ESCWA/EDID/2015/IG.3/5(Part IV( الوثیقة
  

  .عشرة للجنة النقل موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة  7 دالبن  
  

  8البند   
  

  .ما یستجد من أعمال
  

  .اعتماد توصیات لجنة النقل في دورتھا السادسة عشرة  9البند   
  

  للمناقشة واإلقرار التوصیاتتعرض مسودة     
 

  

 -----  


