
10-0032 

E األمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.1 
4 February 2010 
ORIGINAL: ARABIC 

 
 اـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

  عشرةالدورة الحادية 
  2010مارس /آذار 24-22بيروت، 

  
  ول األعمال المؤقتمن جد 3البند 

  
  جدول األعمال المؤقت والشروح
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  .اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتها الحادية عشرة  - 11
  

  الشروح
  
  للجنة النقل عشرةافتتاح أعمال الدورة الحادية   -1
  

، وذلك في المقر 2010مارس /آذار 22تاح في الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنين تبدأ جلسة االفت 
ويلقي .  ، بيت األمم المتحدة في بيروت)اإلسكوا(الدائم للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

بدر  ممثل فلسطين، بصفته رئيس مكتب الدورة العاشرة للجنة النقل، الكلمة الترحيبية، ثم يلقي السيد
ويتوقع أن .  نفيذي لإلسكوا، الكلمة االفتتاحيةتعمر الدفع، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين ال

تعقد الدورة تحت رعاية معالي وزير النقل واألشغال العامة في الجمهورية اللبنانية السيد غازي 
  .العريضي

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -2
  

تتولى : "اخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يليمن النظام الد 18تنص المادة  
الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول 

وعمالً .  )*("به في األمم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر غير ذلك
وانسجاماً مع هذه المادة .  رئاسة الدورة الحادية عشرة للجنة النقل دولة قطرة، تتولى بهذه الماد

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

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

  
وقد ترى اللجنة تطبيق األسلوب نفسه في اختيار أعضاء مكتب الدورة الحادية عشرة، بحيث يتولى  

  .يت منصبي نائب الرئيس، ويتولى ممثل الجمهورية اللبنانية منصب المقررممثال كل من فلسطين ودولة الكو

                                                            
المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة : البلدان األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية  )*(

، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان
 .اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية
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  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -3
  

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8تنص المادة   
مهامه  رةل دورة وبعد تولي رئيس الدوتقر اللجنة في بداية ك: "على الهيئات الفرعية، على ما يلي

وعمالً بهذه المادة، ".  بناء على جدول األعمال المؤقت ، جدول األعمال لتلك الدورة12وفقا للمادة 
، E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.1يعرض على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثيقة 

وقد تقرهما اللجنة بالصيغة التي .  E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.2وتنظيم األعمال في الوثيقة 
  .يقدمان بها أو بعد إدخال تعديالت عليهما

  
  مسودة مقترح حول تشكيل مجموعة : مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  -4

مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا عمل بشأن 
0/IG.1/3)(E/ESCWA/EDGD/201  

  
خصص المناقشة العامة في هذه الدورة لموضوع مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع تُ 

لتوصيات الدورة العاشرة  اًالنقل في منطقة اإلسكوا، وذلك بناء على الوثيقة التي أعدتها اإلسكوا تنفيذ
مقترح حول تشكيل مجموعة عمل خاصة بمواءمة الهياكل المؤسسية للجنة النقل والمتعلقة ب

وتأمل األمانة التنفيذية أن يعد ممثلو البلدان األعضاء مداخالتهم .  في منطقة اإلسكوا وتشريعات النقل
اعتماد هذه الوثيقة بحسب توصية لجنة وتعليقاتهم على الوثيقة إلثراء المناقشة، ال سيما وأن المطلوب 

وقد تتضمن المداخالت تعليقات على مجمل المواضيع المدرجة على .  ي دورتها العاشرةالنقل ف
 .جدول األعمال، وذلك بهدف توطيد التفاعل بين البلدان األعضاء واألمانة التنفيذية لإلسكوا

  
  في مجال النقل منذ الدورة العاشرة للجنة النقل التقدم المحرز  -5
  

  :التي تتألف من جزأين E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4البند الوثيقة تعرض على اللجنة في إطار هذا   
  

  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة   )أ(  
    (E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part I))  

  
تستعرض اللجنة األنشطة التي تم إنجازها واإلجراءات التي تم اتخاذها في مجال النقل تنفيذاً  
لتوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة، وتتضمن هذه الوثيقة المعروضة على اللجنة ل

ويرجى من ممثلي البلدان األعضاء أخذ .  تنفيذهاعرضاً لكل من التوصيات وما اتخذ من إجراءات ل
  .احتياجات بلدانهم لتنفيذ تلك التوصياتالعلم وإبداء اآلراء والمالحظات بشأن 

  
  لنقل في إطار برنامج عمل اإلسكواتنفيذ األنشطة المتعلقة با متابعة  )ب( 
    (E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part II))  

  
تستعرض اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا لفترة  

وتطلب األمانة .  ا العاشرة، وذلك منذ دورته2011-2010ولفترة السنتين  2009-2008السنتين 
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التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه األنشطة وتقديم المقترحات والتوصيات 
  .بشأنها

  تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي التقدم المحرز في  -6
 (E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5) 

  
  :التاليين بشأن اثنين من مكونات نظام النقل المتكامل ينريرتستعرض اللجنة في إطار هذا البند التق 

  
  (E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part I)) اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )أ( 

  
  .الدولية في المشرق العربيالطرق تنفيذ اتفاق تستعرض اللجنة في هذه الوثيقة التقدم المحرز في  

  
   /ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II)(E دولية في المشرق العربياتفاق السكك الحديدية ال  )ب( 

  
تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق تستعرض اللجنة في هذه الوثيقة التقدم المحرز في  

  .العربي
  
  (E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/6) في مجال النقل 2011-2010برنامج العمل لفترة السنتين   -7
  

في مجال  2011–2010في فترة السنتين في برنامج العمل الذي ستضطلع به اإلسكوا تنظر اللجنة  
المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، الذي تتولى تنفيذه  3النقل، وذلك في إطار البرنامج الفرعي 

  .بة التنمية االقتصادية والعولمةشع
  
  مجال النقل في 2013- 2012المقترح لفترة السنتين  اإلطار االستراتيجي  -8

  (E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/7)  
  

-2012في فترة السنتين المقترح الذي ستضطلع به اإلسكوا  اإلطار االستراتيجيتنظر اللجنة في  
المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، الذي  3في مجال النقل، وذلك في إطار البرنامج الفرعي  2013

وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء .  والعولمة تتولى تنفيذه شعبة التنمية االقتصادية
  .المقترح في مجال النقل وإبداء التعليقات وتقديم المقترحات بشأنه اإلطار االستراتيجياستعراض 

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة النقل  -9
  

الدورة الثانية عشرة للجنة النقل، على أن يكون  يتفق ممثلو البلدان األعضاء بشأن موعد ومكان انعقاد 
  .2011في الربع األول من عام 

  
  ما يستجد من أعمال  - 10
  

  .يشمل هذا البند أية قضايا أخرى قد يرى أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها 
  

  اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتها الحادية عشرة  - 11
  

  .ها الحادية عشرة متضمناً التوصيات لمناقشته واعتمادهتنظر اللجنة في مسودة التقرير عن دورت 
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