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  اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  النقللجنة 

  عشرةالثالثة الدورة 
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦- ٢٤بيروت، 

  
  جدول األعمال المؤقتمن  ٣البند 

  
  
  
  
  

  تنظيم األعمال
  

  تنفيذيةانة الممذكرة من األ
  
التنظيم المقترح ألعمال ) اإلسكوا(أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -١

تاح عشرة بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت الم الثالثةلجنة النقل في دورتها 
تقره بالصيغة  لكيويعرض تنظيم األعمال المقترح على لجنة النقل في إطار هذه الوثيقة .  لمناقشة كل بند

  .تدخل عليه تعديالت بعد أن المعروضة عليها أو
  
ومن  . ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٤الثالثاء العاشرة من صباح في الساعة أعمالها لجنة النقل  بدأوت  -٢

وجلسة في واألربعاء ة جلستين واحدة صباحاً وأخرى مساء في كل من يومي الثالثاء المقرر أن تعقد اللجن
وتختتم الدورة أعمالها في .  ، وذلك بحسب تنظيم األعمال المقترح المبين في المرفقالخميسصباح يوم 

  .٢٠١٢نيسان /أبريل ٢٦ الخميسالساعة الواحدة من بعد ظهر 

  
 ٣٠دقيقة، والمناقشة  ١٥إلى  ١٠قدمه األمانة التنفيذية من يستغرق كل عرض تمن المتوقع أن   -٣

  .المناقشة إلى البند الذي يليه تنتقلانتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له  في حالو.  دقيقة
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 -٢ -  
  

  

  المرفق
  

  تنظيم األعمال المقترح
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٤ الثالثاء
  

  صباحاً
١٠.٠٠- ٩.٠٠  

    

  .تسجيل المشاركين
١٣.٠٠- ١٠.٠٠      

  .افتتاح أعمال الدورة  ١ البند  
  .انتخاب أعضاء المكتب  ٢البند   
  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  ٣البند   

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 

  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/L.2تنظيم األعمال 
  

 : مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  ٤البند   
االجتماع الثاني لمجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية   )أ(

 ؛والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part I) الوثيقة

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

 .في المشرق العربي
  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/3(Part II)الوثيقة

مساء  
١٦.٠٠- ١٤.٠٠  

    

  :شرة للجنة النقلالثانية عالتقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة   ٥البند   

  ؛الثانية عشرة نة النقل في دورتهاتنفيذ التوصيات الصادرة عن لج )أ(

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/4(Part I)الوثيقة 
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 -٣ -  
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  )تابع( ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٤ الثالثاء
  
  .تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(    

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/4(Part II)الوثيقة 

  
  ٢٢٠١ أبريل/نيسان ٢٥ األربعاء

  
  صباحاً

١٢.٣٠- ١٠.٠٠  

    

  ٦البند   
  

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

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/5الوثيقة 

مساء  
١٥.٠٠- ١٣.٣٠  

    

  .في مجال النقل ٢٠١٣- ٢٠١٢رة السنتين برنامج العمل لفت  ٧البند   

  طالعلال
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/6الوثيقة 

  
في مجال  ٢٠١٥-٢٠١٤المقترح لفترة السنتين  اإلطار االستراتيجي  ٨البند   

  .النقل

  للمناقشة
  E/ESCWA/EDGD/2012/IG.1/7الوثيقة 

  
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦ الخميس

  
  صباحاً

١٣.٠٠- ١٠.٠٠  

    

  .عشرة للجنة النقل الرابعةموعد ومكان انعقاد الدورة   ٩ دالبن  

  .ما يستجد من أعمال  ١٠البند   

  .عشرة الثالثةاعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتها   ١١البند   
  للمناقشة واإلقرارتعرض مسودة التقرير     
  

 -----  


