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 التجارة والتنمية مجلس
 التجارة والتنمية لجنة

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن النقل 
 واللوجيستيات التجارية وتيسير التجارة 

 الدورة الرابعة
 2015تشرين األول/أكتوبر  16-14جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 األعمال وتنظيم العملإقرار جدول 
   

 جدول األعمال المؤقت وشروحه   
  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 النظم املستدامة لنقل البضائع: الفرص املتاحة للبلدان النامية  -3
 اعتماد تقرير االجتماع -4

  
 األعمال المؤقتشروح جدول  -ثانياا  

 
  1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
 مقرراً. -يُوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيسًا ونائبًا للرئيس  -1
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

يــــرد جــــدول األعمــــال املؤقــــت الجتمــــاع اخلــــرباء ا الفتــــل أواًل أعــــ  . و ــــيُتا  الجتمــــاع  -2
، ال ــتكمال عملــي. ويــرد كمر ــ  2015تشــرين األول/أكتــوبر  16إىل  14أيــا ، مــن اخلــرباء ث ثــة 

هبـــا  الوثيقـــة الــــدول الـــالم  ل جتمـــاع .ــــ ل األيـــا  الص ثــــة. و ـــيُتا  برنـــام  مفت ــــل قبـــل موعــــد 
 انط ق االجتماع بأ بوع واحد.

  
 الوثائ 

TD/B/C.I/MEM.7/10 جدول األعمال املؤقت وشروحي 
  

  3 البند
 النامية للبلدان المتاحة الفرص: البضائعالمستدامة لنقل  النظم
أقـــر  لـــس التاـــارة والتنميـــة ا دورتـــي التنفيايـــة الساد ـــة واخلمســـ  ا.تتاصـــا  اجتمـــاع  -3

اخلـــــــــــــرباء املتعـــــــــــــدد الســـــــــــــنوا  املعـــــــــــــ  بالنقـــــــــــــل واللوجســـــــــــــتيا  التااريـــــــــــــة وتيســـــــــــــ  التاـــــــــــــارة 
(TD/B/EX(56)/2/Add.1وو قــاً هــا  اال.تت .) اصــا ،  ــاكال الــدورة الرابعــة ل جتمــاع علــى الــنظم

 املستدامة لنقل البضائع. 
و ـــيتناول اجتمـــاع اخلــــرباء املتعـــدد الســــنوا  املعـــ  بالنقـــل واللوجســــتيا  التااريـــة وتيســــ   -4

التاــارة بعــق القضــايا الناشــمة واملســتمرة الــب تواجااــا البلــدان الناميــة ويتعــ  معالتاــا علــى  ــبيل 
وو قــــاً للفقــــرا  ةا  التــــلة مــــن وثيقــــة واليــــة الدوحــــة،  ــــيتناول اجتمــــاع اخلــــرباء قضــــايا  .األولويــــة

اللوجســـتيا  التااريـــة ا البلـــدان الناميـــة، دـــا  ياـــا البلـــدان ةا  االحتياجـــا  اخلاصـــة، و ـــ  أقـــل 
ن الـب رـر البلدان منواً، والبلـدان الناميـة  ـ  السـاحلية، والـدول الالريـة التـا ة الناميـة، وبعـق البلـدا

ـتتناول املناقشـــا   يـــع الوانـــب  ـتناداً إىل أركـــان عمـــل األونكتـــاد الص ثـــة،  ــ اقتتـــادامبا درحلـــة انتقاليـــة. وا ــ
 .ةا  التلة، أال و   املساعدة التقنية وبناء القدرا ، وأعمال البحث والتحليل، وبناء توا   اآلراء

وا  ـياق   منـي لواليـة الدوحـة بشـأن النقـلو يتوىل اجتماع اخلرباء املتعـدد السـنوا ، امتصـاالً  -5
تنـــاول  ،2012 الـــال.م السيا ـــ  املضـــاع املتولـــد عـــن مـــؤرر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة لعـــا 

وحتديـــد بعـــق أ ضـــل املمار ـــا  ا  التحـــديا  والفـــرص املرتبطـــة بـــالنظم املســـتدامة لنقـــل البضـــائع
اءة    ـــل اامـــداد، ونظـــم اللوجســـتيا . و ـــ كال  ــاال  النقـــل امل ئـــم بيميـــاً، وحفـــ  الطاقـــة وكفــ

ــــا الــــنظم املســــتدامة لنقــــل البضــــائع، و يســــتطلع متــــادر  ــــة لتنفي ــــار املالي االجتمــــاع أيضــــاً علــــى اآلث
املتعلــ  باملنــام، كمــا  ــيتناول مســألة كيــادة مشــاركة القطــاع  املمكنــة، مصــل التمويــل التمويــل الديــدة

 القطاع  العا  واخلاص ونظم التمويل األ.رى املبتكرة.  يما عن طري  الشراكا  ب  اخلاص، ال
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حامســـاً للتنميـــة املســـتدامة علـــى التـــعيد العـــامل ،  اـــو عـــا   ـــُيحدد  يـــي  2015 ويُعـــد عـــا  -6
أن يُــرب   يــي اتفــاق بشــأن  كمــا يُتوقــع ،2015 مســار .طــة التنميــة املســتدامة الديــدة ملــا بعــد عــا 

عشــرين ملـؤرر األطــراع ا اتفاقيـة األمــم املتحـدة ااطاريــة بشـأن تاــ  تاـ  املنـام ا الــدورة اةاديـة وال
املنــــام. ولــــالل  ــــئن نقــــل البضــــائع ُيــــر دنعطــــف ماــــم ُيكــــن أن ُ ــــد د  يــــي دور  ا حتقيــــ  التنميــــة 

التاــارة وعمــاد قــدرمبا  أ ــا  املســتدامة حتديــداً أدق وأن يُفاــم  يــي  امــاً أ ضــل.  نقــل البضــائع  ــو
لوصـول البضـائع واالتتـال والتكامـل االقتتـاد  علـى  يـع املسـتويا ،   ىن عنـي والعلى التنا س، 

دــا ا ةلــل الــوط  وااقليمــ  والعــامل . ور ــم ةلــل، توجــد إمكانــا   ــ  مســتالة ا  ــاا القطــاع، 
 ـاا القطـاع اعتمـاداً أ ا ـياً  حتقي  ماليد من القيمـة مـن نقـل البضـائع بتنـاول مسـألة اعتمـاد إة ُيكن
ـــة يتميـــال نظامـــاً بقائـــي  البضـــائع مـــعالـــنفو، وبتحســـ  قدرتـــي علـــى تـــو    علـــى ـــي ويُعتمـــد باملرون ، علي

لقطـاع  رصـة  2015 وكالل باةد من آثار  السلبية علـى البيمـة واملنـام. وا  ـاا السـياق، ُيصـل عـا 
ى أن  قـــ  نقـــل البضـــائع لتأكيـــد أايتـــي اال ـــااتياية كقطـــاع اقتتـــاد  قـــائم بااتـــي، ولتأكيـــد قدرتـــي علـــ
 أيضًا قيمة من حيث الدوى االقتتادية، والعدالة االجتماعية، وحف  املوارد، ومحاية البيمة.

ولتيســ  املناقشــة، أعــد  أمانــة األونكتــاد مــاكرة معلومــا  أ ا ــية ملســاعدة املشــارك  ا  -7
ورقـــا   املـــداوال  الـــب  ـــتارى .ـــ ل الـــدورة. وبااجـــا ة إىل ةلـــل، يشـــاع اخلـــرباء علـــى إعـــداد

و ـتتا   ـا  الورقـا  ا االجتمـاع بالشـكل واللاـة اللـاين  موجالة بشأن املوجوع املطرو  للمناقشـة.
 ترد هبما.

  
 الوثائ 

TD/B/C.I/MEM.7/11 النظم املستدامة لنقل البضائع: الفرص املتاحة للبلدان النامية 
  

  4البند 
 اعتماد تقرير الجتماع 

اخلــرباء إىل لنــة التاــارة والتنميــة ا دورمبــا الصامنــة. وقــد يــود اجتمــاع  ــُيقد   تقريــر اجتمــاع  -8
 اخلرباء أن يأةن للمقرر بأن يعد، حتت إشراع الرئيس، التقرير الناائ  عقب ا.تتا  االجتماع.

  
 إسهامات الخبراء 

 5ام الـــــدول األعضـــــاء علـــــى تقـــــد  ورقـــــا  مـــــوجالة ) ـــــو ُيشـــــاع اخلـــــرباء الـــــاين تســـــمي 
صــفحا ( كمســااة مــنام ا أعمــال االجتمــاع. وينباــ  تقــد   ــا  الورقــا  إىل أمانــة األونكتــاد 

 قبل االجتماع. و تُتا  الورقا  ا االجتماع بالشكل واللاة اللاين ترد هبما.
ا أقـــرب وقـــت تكـــن، وتوجيااـــا إىل  ويُرجـــى مـــن اخلـــرباء تقـــد  الورقـــا  إىل أمانـــة األونكتـــاد 

 Transport Section, Trade Logistics Branch, Palais des Nations, CH-1211 Genevaالعنــــــــــــــوان التـــــــــــــــا :

10, Switzerland :؛ بريد إلكاوين: 0050 917 22 41+؛  اكس رقمfrida.youssef@unctad.org. 
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 المرفق
  

 الجدول الزمني المؤقت لالجتماع   
  

    األربعاء

 2015تشرين األول/أكتوبر  14

   اخلميس

 2015تشرين األول/أكتوبر  15

   المعة

 2015تشرين األول/أكتوبر  16

(00/10-00/13) (00/10-00/13) (00/10-00/13) 

 جلسة غير رسمية جلسة غير رسمية )ا تتاحية(جلسة عامة 
 )تابع( 3البند  )تابع( 3البند  البيانات الفتتاحية

  1د بنال

 انتخاب أعضاء املكتب

  

  2د البن

 إقــــرار جـــــدول األعمـــــال وتنظـــــيم
 العمل

  

    3تقديم البند 

البضـــائع:  الــنظم املســـتدامة لنقــل
 الفرص املتاحة للبلدان النامية

  

   جلسة غير رسمية

  3البند 

الــنظم املســـتدامة لنقــل البضـــائع: 
 الفرص املتاحة للبلدان النامية

  

(15-00/18) (15-00/18) (15-00/18) 

 جلسة غير رسمية جلسة غير رسمية جلسة غير رسمية
 النظر ا نتائ  االجتماع )تابع( 3البند  )تابع( 3البند 

 ).تامية(جلسة عامة 

  4البند 

 اعتماد تقرير االجتماع

 


