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  اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  النقللجنة 

  عشرة الثانيةالدورة 
  2011مايو /أيار 19- 17بيروت، 

  
  األعمال المؤقت من جدول 3البند 

  
  
  
  

  تنظيم األعمال
  

  تنفيذيةانة الممذكرة من األ
  
التنظيم المقترح ألعمال ) اإلسكوا(أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -1

عشرة بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح  الثانيةلجنة النقل في دورتها 
تقره بالصيغة  لكيويعرض تنظيم األعمال المقترح على لجنة النقل في إطار هذه الوثيقة .  مناقشة كل بندل

  .تدخل عليه تعديالت بعد أن المعروضة عليها أو
  
وذلك  ،2011مايو /أيار 17الثالثاء  يوم من ظهرعشرة الثانية في الساعة أعمالها لجنة النقل  بدأوت  -2

 "2020-2011عقد العمل من أجل سالمة المرور على الطرق في منطقة اإلسكوا "ق بعد انتهاء حفل إطال
يوم  في فترة ما بعد الظهرومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين  . شرة صباحاًاالذي يقام في الساعة الع

 19 سالخميجلسة في صباح يوم و ،2011مايو /أيار 18 األربعاءيوم  مساءوأخرى  اًصباحوجلسة  ،الثالثاء
، وذلك بحسب تنظيم األعمال المقترح ظهرالمن بعد الواحدة تختتم أعمالها في الساعة ، حيث 2011مايو /أيار
  .في المرفق درجالم
  
 في حالو.  دقيقة 30دقيقة، والمناقشة  15إلى  10يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية من   -3

  .المناقشة إلى البند الذي يليه تنتقلانتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له 
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  المرفق
  

  تنظيم األعمال المقترح
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  2011مايو /أيار 17 الثالثاء
  

  صباحاً

9.00 -10.00  

    
  .تسجيل المشاركين

10.00 -11.20  
  

12.00 -14.00  

منطقة حفل إطالق عقد العمل من أجل سالمة المرور على الطرق في   
  اإلسكوا 

  .افتتاح أعمال الدورة  1 البند  
  .انتخاب أعضاء المكتب  2البند   
  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  3البند   

  
  للمناقشة    

  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.2تنظيم األعمال 

االجتماع األول : مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي  4البند   
مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع عمل بشأن المجموعة ل

  .النقل في منطقة اإلسكوا
  للمناقشة    

  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/3 الوثيقة

مساء  

15.00 -17.00  

    

  :للجنة النقل عشرةالحادية لدورة في مجال النقل منذ ا التقدم المحرز  5البند   

الحادية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها  )أ(
  ؛عشرة

  للمناقشة    
 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part I)الوثيقة 

  .تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا متابعة  )ب(    
  للمناقشة    

  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/4(Part II)الوثيقة 



E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/L.2 
  

 -4 -  
  

  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  2011مايو /أيار 18 األربعاء
  

  صباحاً

10.00 -13.00  

    

  6البند   
  

  :مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي التقدم المحرز في تنفيذ
مشرق في المذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري   )أ(

  ؛العربي
  اقشةللمن    

 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part I)الوثيقة 
  

 ؛اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة  )ب(    
  

  للمناقشة     
 E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part II)الوثيقة 

  
مساء  

14.00 -16.00  

    

 6البند   
  )تابع(

 .سالمة المرور على الطرق  )ج(
  

  للمناقشة     
  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/5(Part III) الوثيقة

      

  .في مجال النقل 2013- 2012لفترة السنتين  المقترح برنامج العمل  7البند   

  للمناقشة     
  E/ESCWA/EDGD/2011/IG.1/6الوثيقة 

      

  2011مايو /أيار 19الخميس 
  

  صباحاً

10.00 -13.00  

    

  .للجنة النقل ةعشرلثة الثاموعد ومكان انعقاد الدورة   8 دالبن  

  .ما يستجد من أعمال  9البند   

  .عشرةالثانية اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتها   01البند   

  للمناقشة واإلقرارتعرض مسودة التقرير     
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