
GE.17-13643(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 النقل اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن
 واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

 الدورة اخلامسة
 جنيف، ٢٣-٢٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٧

 من جدول األعمال املؤقت ٢ البند
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
 ٢٠٣٠اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام  -٣
 اعتماد تقرير االجتماع -٤

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب  

 مقرراً. -وانئب رئيس يوَصى أبن ينتِخب اجتماع اخلرباء رئيساً  -١
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  2البند   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  

ويُتررراج الجتمررراع  يررررد جررردول األعمرررال املؤقرررت الجتمررراع اخلررررباء   ال ررررع األول أعررر  . -٢
اخلرباء يومان، من ٢٣ إىل ٢٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٧، الستكمال عمله. ويرد مرفقاً  هبذ  
الوثيقررة اوررردول الررر  مين املؤقررت ل جتماعرررات خررر ل وررذين اليررروم . ويُتررراج برررانم  م ص رررل قبرررل 

 موعد انعقاد االجتماع أبسبوع واحد.
 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.7/13 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 2٠3٠اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام   

وال  ثررررر  مولررررروع الررررردورة  والتنميرررررة   دورتررررره االسرررررت نائية ا اديرررررةجملرررررس التجرررررارة  أقرررررر   -٣
الجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات املعررين ولنقررل واللوجسررتيات التجاريررة وتيسرر  التجررارة  اخلامسررة

(TD/B(S-XXXI)/2.)  وتيسر  التجرارة الردو  وتتناول وذ  الدورة الصر ت األساسرية بر  النقرل
  من جهة أخرى. ،وأوداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام من جهة، وخطة 

، الررررر  ٢٠٣٠يرررررة املسرررررتدامة لعرررررام خطرررررة التنم ٢٠١٥واعتمرررررد ااتمرررررع الررررردو    عرررررام  -٤
. وخطرة ١69 للتنميرة املسرتدامة، واياا را الرر ١٧ ، وأوردافها الرروطموحاً  يسبق هلا م يل حجماً  مل

ايررر  قابلرررة للتج ئرررة ترمرررا إىل نيقيرررق تررروا ن بررر  و خطرررة متكاملرررة  ٢٠٣٠التنميرررة املسرررتدامة لعرررام 
 تنمررواً  يرردعم مسرراراً  مجاعيرراً  األبعرراد ال  ثررة للتنميررة املسررتدامة، وتترريك ر يررة مشررلكة، وتبلررور عمرر ً 

، العام الكامرل ٢٠١6يراعا البيئة ويشمل اوميع. و  خ ل عام  واجتماعياً  اقتصاداً  مستداماً 
، عمررد ااتمررع الرردو  إىل ترييرر  وترر ة عملرره ٢٠٣٠ذ خطررة التنميررة املسررتدامة لعررام األول مررن تن يرر

مررع اياا ررا. ويشررمل تيسرر   بلكيرر  اوتمامرره علررى تن يررذ وت عيررل أوررداف التنميررة املسررتدامة  اشررياً 
ااررراالن األساسررريان للوجسرررتيات التجاريرررة، أنشرررطة جات أمهيرررة اسرررلاتيجية ومهرررا النقرررل والتجرررارة، 

مرن عوامرل التمكر  املعوملة، وس سل التوريد، واللابط االقتصادي العاملا. ومها عرام ن  للتجارة
، ولررروران، بشرركل ٢٠٣٠متأصرر ن   خطررة التنميررة املسررتدامة لعررام لعرردة قطاعررات و شررام ن 

 مباشر أو اي  مباشر، لتحقيق عدة أوداف. 
املسررررتدامة واللوجسررررتيات  وقررررد اعررررلف األونكترررراد منررررذ  مررررن بعيررررد ولصررررلة برررر  التنميررررة -٥

معاوررررة متكاملررررة لقبعرررراد االقتصررررادية واالجتماعيررررة  ادت درجررررة اوتمامرررره وعتمررررادد  االتجاريررررة. و 
وورا والاتره املتتاليرة، كمرا يتجلرى جلر    السرنوات األخر ة  خ ل وتيس  التجارة للنقل والبيئية 

 ن ويب.  ، ومافيكيانوات اق أكرا، ووالية الدوحة
إىل عمل األونكتاد   وذا ااال، تنراق  ورذ  الردورة  و  ظل وذ  املعطيات، واستناداً  -6

. ٢٠٣٠مسائل خمتارة تقع عند نقطة تقاطع اللوجستيات التجارية وخطرة التنميرة املسرتدامة لعرام 
مناقشرررة سررربل انضرررمام البلررردان، ولتعررراون مرررع مجيرررع اوهرررات صررراحبة املصرررلحة، إىل واهلررردف ورررو 

خلطرة التنميرة املسرتدامة  بذولة لتن يرذ حلرول مسرتدامة ومرنرة للنقرل وتيسر  التجرارة دعمراً اوهود امل
 يكون ودفها "نيويل عاملنا". ٢٠٣٠لعام 
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ت أمانررررررة األونكترررررراد مررررررذكرة معلومررررررات أساسررررررية ملسرررررراعدة للمناقشررررررات، أعررررررد   وتيسرررررر اً  -٧
ووإللرررافة إىل جلررر ، ُيشرررج  ع اخلررررباء علرررى إعرررداد  مرررداوال م خررر ل ورررذ  الررردورة.  املشرررارك  

 اللرذين واللريرة ولشركل ل جتمراع الورقات وذ  وتتاج ورقات موج ة بشأن املولوع قيد املناقشة.
  .هبما ترد

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.7/14  ٢٠٣٠اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام 

  4البند   
 اعتماد تقرير الجتماع  

اجتماع اخلرباء إىل ونة التجارة والتنمية   دور ا التاسرعة. وقرد يرود اجتمراع  يُقد م تقرير -٨
 اخلرباء أن أيجن للمقرر أبن يُعد ، نيت إشراف الرئيس، التقرير النهائا بعد اختتام االجتماع.

 إسهامات اخلرباء 
صرر حات  ٥ضرراء علررى تقرردت ورقررات مرروج ة )األع الرردول تُعيررنهم الررذين اخلرررباء ُيشررج ع 

وينبريرا تقردت ورذ  الورقرات إىل أمانرة األونكتراد قبرل  تقريباً( مسرامهة مرنهم   أعمرال االجتمراع.
 وتُتاج   االجتماع ولشكل واللرية اللذين ترد هبما.  االجتماع.
 وتوجيههررا ممكررن، وقررت أقرررب   األونكترراد أمانررة إىل الورقررات تقرردت اخلرررباء مررن ويُرجررى 

 ,Trade Logistics Branch, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10عنروان الترا   ال إىل
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 املرفق

 اجلدول الزمين املؤقت لالجتماع  
 االثن 
 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

 ال  اثء
 ٢٠١٧األول/أكتوبر تشرين  ٢٤

 (٠٠/١٣الساعة  - ٠٠/١٠الساعة ) (٠٠/١٣الساعة  - ٠٠/١٠الساعة )
 جلسة اي  رمسية جلسة عامة )افتتاحية(
 )اتبع( ٣البند  البياانت االفتتاحية

  ١البند 
 انتخاب أعضاء املكتب

 

  ٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 

  ٣تقدت البند 
 ٢٠٣٠اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام 

 

  جلسة اي  رمسية

  ٣البند 
 ٢٠٣٠اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام 

 

 (٠٠/١٨الساعة  - ٠٠/١٥الساعة ) (٠٠/١٨الساعة  - ٠٠/١٥الساعة )
 جلسة اي  رمسية جلسة اي  رمسية

 النظر   نتائ  االجتماع )اتبع( ٣البند 
 جلسة عامة )ختامية(

 ٤البند 
 اعتماد تقرير االجتماع

    


