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  المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

  

 

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

  ةعشرالرابعة الدورة 
  ٢٠١٣ أآتوبر/تشرين األول ١٠-٩، عّمان

  
  من جدول األعمال المؤقت ٣البند 

  
  جدول األعمال المؤقت والشروح

  
  .افتتاح أعمال الدورة  - ١
  
  .انتخاب أعضاء المكتب  - ٢
  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٣
  
  :التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة الثالثة عشرة للجنة النقل  - ٤
  

  ل في دورتها الثالثة عشرة؛تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النق  )أ(  
  .تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  

  
اللجان الوطنية لتسهيل النقل : مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيبعض التقدم في تنفيذ   - ٥

  .والتجارة
  
  :مناقشة عامة حول قضايا النقل في المنطقة العربية  - ٦
  

  اءمة الهياآل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل؛مو  )أ(  
  خطة عمل مقترحة لمتابعة تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛  )ب( 
  .النقل المستدام  )ج(  

  
  .في مجال النقل ٢٠١٥- ٢٠١٤برنامج العمل لفترة السنتين   - ٧
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  .للجنة النقل ةعشر الخامسةموعد ومكان انعقاد الدورة   - ٨
  
  .ا يستجد من أعمالم  - ٩
  
  .ةعشرالرابعة لجنة النقل عن دورتها  توصياتاعتماد   -١٠
  

  الشروح
  
  افتتاح أعمال الدورة  - ١
  

 األربعاء يوم صباح من العاشرة في الساعة الدورة الرابعة عشرة للجنة النقل تبدأ جلسة افتتاح   
ويلقي ممثل .  عّماني ف (Kempinski)آمبنسكي فندق ، وذلك في ٢٠١٣ أآتوبر/تشرين األول ٩

لقي تعشرة للجنة النقل، الكلمة الترحيبية، ثم الثالثة ، بصفته رئيس مكتب الدورة الجمهورية اللبنانية
.  لإلسكوا، الكلمة االفتتاحية ةنفيذيتال ةاألمين العام لألمم المتحدة واألمين ة، وآيلريما خلف الدآتورة

  .في األردن السيدة لينا شبيب وزيرة النقلمعالي  وُيتوقع أن تعقد الدورة تحت رعاية
  
  انتخاب أعضاء المكتب  - ٢
  

تتولى : "من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي ١٨تنص المادة   
الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به 

وعمًال بهذه .  )*("مم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر غير ذلكفي األ
بعدما تولى ممثل الجمهورية اللبنانية  للجنة النقل ةعشرالرابعة رئاسة الدورة  ليبياممثل تولى يالمادة، 

  .رئاسة الدورة الثالثة عشرة
  

نص  عانسجامًا م التاليالنهج اتباع على لجنة النقل  دأبت ،رنائبي الرئيس والمقرِّوفيما يتعلق باختيار   
الدورة  ممثل الدولة التي ترأستيتولى منصبي نائب الرئيس  :وضمانًا الستمرارية العمل ١٨المادة 

أما المقرر فيكون ممثل .  الدورة التالية بحسب الترتيب األبجدي وممثل الدولة التي ستترأسالسابقة 
ممثل ليبيا رئاسة الدورة  يتولىوهكذا، .  دولة النائب الثاني لرئيس الدورة الحالية الدولة التي تلي

نصبي م جمهورية مصر العربيةالجمهورية اللبنانية وممثال آل من  الرابعة عشرة للجنة النقل ويتولى
  .منصب المقرر المغربيةالمملكة نائب الرئيس، ويتولى ممثل 

  
  تنظيمية أخرىإقرار جدول األعمال ومسائل   - ٣
  

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

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

ق، سلطنة ُعمان، فلسطين، دولة قطر، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العرا
  .الكويت، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية
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وعمًال بهذه المادة، ُيعرض ".  ال المؤقت، جدول األعمال لتلك الدورة بناًء على جدول األعم١٢للمادة 
، وتنظيم E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/L.1على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثيقة 

وقد تقرهما اللجنة بالصيغة التي يقدمان بها أو .  E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/L.2األعمال في الوثيقة 
  .بعد إدخال تعديالت عليهما

  
  عشرة للجنة النقلالثالثة محرز في مجال النقل منذ الدورة التقدم ال  - ٤

  (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/3)  
  

  :التقريران التاليانعرض على اللجنة في إطار هذا البند ُي  
  

  عشرةالثالثة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها   )أ(  
    (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/3(Part I))  

  
األنشطة التي تم إنجازها واإلجراءات التي تم اتخاذها في مجال النقل في هذا التقرير نة تستعرض اللج  

  .عشرةالثالثة تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها 
  

احتياجات بلدانهم والمالحظات بشأن حول ما تم تنفيذه ويرجى من ممثلي البلدان األعضاء إبداء اآلراء   
  .تلتنفيذ التوصيا

  
  تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  
    (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/3(Part II))  

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

  .عشرةالثالثة ، وذلك منذ دورتها ٢٠١٣- ٢٠١٢اإلسكوا لفترة السنتين 
  

التوصيات االطالع على هذه األنشطة وتقديم وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء   
  .بشأنها

  
اللجان الوطنية لتسهيل النقل : مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيبعض التقدم في تنفيذ   - ٥

  والتجارة
  )(E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/4  

  
اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة إنشاء وتفعيل التقدم المحرز في  ا التقريراللجنة في هذتستعرض   

إجراء بهدف مسودة االستبيان الذي تقترحه اإلسكوا  ويتضمن التقرير أيضًا  .البلدان األعضاءفي 
فاق الطرق بمدى تنفيذ اتوارتباط ذلك تسهيل عبور البضائع عبر الحدود البرية لعملية رصد دقيق 

  .الدولية في المشرق العربي
  

لالتفاق عليه قبل توزيعه على البلدان  مسودة االستبيان والمطلوب من ممثلي البلدان األعضاء مناقشة  
  .األعضاء لتقوم بملئه
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  المنطقة العربيةمناقشة عامة حول قضايا النقل في   - ٦
  (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/5)  

  
  :ر هذا البند التقريران التاليانُيعرض على اللجنة في إطا 

  
  مواءمة الهياآل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل  )أ(  
    (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/5(Part I))  

  
العربية منطقة المواءمة الهياآل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في  حولالمناقشة العامة  تستند  

مواءمة الهياآل المؤسسية بشأن ة الفنية لمجموعة العمل الذي أعدته األمانالمحدث إلى التقرير 
بالتعاون مع األمانة التنفيذية لإلسكوا ويتضمن التطور الحاصل في عمل والتشريعات في قطاع النقل 

الهياآل المؤسسية والتشريعات  معلومات حول ويقدم التقرير  .٢٠١١عام في المجموعة منذ تأسيسها 
وقد ُجمعت هذه المعلومات من التقارير الوطنية التي تم إعدادها   .األعضاء في قطاع النقل في البلدان

  .وفقًا لنموذج تقرير آانت قد أعدته األمانة الفنية للمجموعة بالتعاون مع اإلسكوا
  

  .٢٠١٤- ٢٠١٣لفترة لويطلب إلى أعضاء المجموعة التوافق على خطة لتفعيل عمل المجموعة   
  

  عة تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربيخطة عمل مقترحة لمتاب  )ب(  
    (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/5(Part II))  

  
لمتابعة تتضمن الوثيقة المعروضة على اللجنة في إطار هذا البند عرضًا للخطة التي تقترحها اإلسكوا   

التي توصيات الئج ونتاالأهم وتستند هذه الوثيقة إلى   .تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
ومن المتوقع إصدارها في  ٢٠١٢إلسكوا نهاية عام اتها جرأحول هذا الموضوع دراسة خلصت إليها 

  .٢٠١٣أواخر عام 
  

  .والمطلوب من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على الخطة المقترحة ومناقشتها بهدف التوافق بشأنها  
  

  النقل المستدام  )ج(  
  

مم المتحدة في مجال النقل عروضًا حول سبل تحقيق االستدامة في قطاع النقل أليقدم عدد من خبراء ا  
  .ومنها ترشيد استخدام الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أآسيد الكربون

  
  في مجال النقل ٥٢٠١- ٤٢٠١برنامج العمل لفترة السنتين   - ٧

  (E/ESCWA/EDGD/2013/IG.1/6)  
  

وقد   .في مجال النقل ٢٠١٥-٢٠١٤في فترة السنتين اإلسكوا  حققهاتتضمن هذه الوثيقة النواتج التي ست  
من اإلطار المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي،  ٣الفرعي أعد برنامج العمل المقترح وفقًا للبرنامج 

الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها السابعة والعشرين  ٢٠١٥-٢٠١٤االستراتيجي المنقح لفترة السنتين 
التنمية االقتصادية  شعبة ٣الفرعي البرنامج تتولى تنفيذ و  .)٢٠١٢مايو /ارأي ١٠-٧بيروت، (

  .في اإلسكوا والعولمة
  

  .برنامج العمل في مجال النقل ن ممثلي البلدان األعضاء االطالع علىويطلب م  
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  للجنة النقل ةعشر الخامسةموعد ومكان انعقاد الدورة   - ٨
  

للجنة النقل، على أن  ةعشر الخامسةومكان انعقاد الدورة  يتفق ممثلو البلدان األعضاء بشأن موعد  
  .٢٠١٤ من عام الثانييكون في الربع 

  
  ما يستجد من أعمال  - ٩
  

  .يشمل هذا البند أية قضايا أخرى قد يرى أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها  
  
  عشرة الرابعةلجنة النقل عن دورتها  توصياتاعتماد   -١٠
  

  .اواعتماده اعشرة لمناقشته الرابعةدورتها وصيات تتنظر اللجنة في مسودة   
  

 -----  


