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  مؤمتر األمم املتحدة 
  لتجارة والتنميةل

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

املعين بالنقل  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     
  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

  الدورة األوىل
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  ٢٠١٤أملايت يف عام االبتكار يف جمال النقل واللوجستيات متهيداً الستعراض برنامج عمل   -٣
 اعتماد تقرير االجتماع  -٤
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

    ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس   -١

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسُتتاح الجتمـاع   .  الفرع األول أعاله   يرد جدول األعمال املؤقت لالجتماع يف       -٢
ومرفـق هبـذه   .  إلجناز عمله٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٤ إىل ٢٢اخلرباء ثالثة أيام من  

وسُيتاح برنامج مفصَّل   . الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت للجلسات اليت سُتعقد يف األيام الثالثة         
  . قبل انعقاد االجتماع بأسبوع

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.7/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  ٢٠١٤االبتكار يف جمال النقل واللوجستيات متهيداً الستعراض برنامج عمل أملايت يف عام 

 ٢٠١٣فرباير  / شباط ٦أقّر رئيس جملس التجارة والتنمية واملنسقون اإلقليميون يف           - ٣
لنقل واللوجستيات التجارية وتيسري    املتعدد السنوات املعين با   اختصاصات اجتماع اخلرباء    

وستدرس الدورة األوىل لالجتمـاع االبتكـارات       ). TD/B/EX(56)/2/Add.1 (التجارة
ستعراض السنوات العشر لربنامج    متهيداً ال  مؤخراً   اتشهدها جمال النقل واللوجستي     اليت

  .عمل أملايت
 فرصة للخـرباء لكـي   وستتيح الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات هذا    -٤

 ويستعرضوا التقدم الـذي أحـرز       اتالنقل واللوجستي االبتكار يف جمال    يبحثوا بتعمق أكرب    
أنظمة النقل العابر للتجارة اخلارجية من البلدان غري        تشغيل   تحسني ب ةتعلقاملسائل  املمؤخراً يف   

لوجستيات العبور  كفاءة  الساحلية وإليها، مبا يف ذلك األساليب اجلديدة اليت وضعت لقياس           
وتشمل التطورات احلديثة األخرى اليت ستناقش التقدم اإلداري والتكنولـوجي          . يف املمرات 

الذي شهدته مؤخراً لوجستيات املوانئ، وحتسني النقل املتعدد الوسائط، وزيادة اسـتخدام            
امة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاعات األعمال إلدارة العمليات واإلدارات الع     

  . حركة املرور يف النقاط احلدوديةمراقبة أجل 
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أعدت أمانة األونكتاد مذكرة معلومـات أساسـية ملـساعدة          ولتيسري املناقشات،     -٥
وباإلضـافة إىل   ). TD/B/C.I/MEM.7/2(املشاركني يف املداوالت اليت ستجري يف الـدورة         

وسـُتتاح هـذه    . ذلك، يشجَّع اخلرباء على إعداد ورقات موجزة عن املوضوع قيد املناقشة          
  .الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما

  الوثائق
TD/B/EX(56)/2/Add.1          تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذيـة

  إضافة. واخلمسني السادسة
TD/B/C.I/MEM.7/2           ًاالبتكار يف جمال النقـل واللوجـستيات متهيـدا

   ٢٠١٤الستعراض برنامج عمل أملايت يف عام 

    ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

سيقدم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا السادسة اليت تعقد               -٦
ذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشراف الـرئيس،        وقد يود اجتماع اخلرباء أن يأ     . ٢٠١٤يف عام   

  .اختتامه التقرير النهائي لالجتماع بعد

  إسهامات اخلرباء
حوايل مخس  (يشجع اخلرباء الذين ُتسّميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة             
وينبغي تقدمي هذه الورقات إىل أمانة األونكتـاد        . مسامهة منهم يف أعمال االجتماع    ) صفحات

  . وستتاح الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما. ل عقد االجتماعقب
ويرجى من اخلرباء تقدمي ورقاهتم إىل أمانة األونكتاد يف أقـرب وقـت ممكـن يف                  
، وتوجيهها إىل السيدة فريجينا بريغري على العنـوان         ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧أقصاه   موعد
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  املرفق
  )٠٠/١٣-٠٠/١٠(  )٠٠/١٣-٠٠/١٠(  ) جلسة عامة٠٠/١٣-٠٠/١٠(

  مشاورات غري رمسية  مشاورات غري رمسية  البيان االفتتاحي
  ١البند 

  انتخاب أعضاء املكتب
  )تابع (٣لبند ا

 اتواللوجستياالبتكار يف جمال النقل 
ستعراض برنامج عمل أملايت    متهيداً ال 
  ٢٠١٤يف عام 

  )تابع (٣البند 
 اتالنقل واللوجستياالبتكار يف جمال 

ستعراض برنامج عمل أملايت    متهيداً ال 
  ٢٠١٤يف عام 

  ٢البند 
   األعمال وتنظيم العملجدولإقرار 

    

  ٣ البند عرض
ر يف جمال النقل واللوجستيات االبتكا

متهيداً الستعراض برنامج عمل أملايت     
  ٢٠١٤يف عام 

    

   غري رمسيةمشاورات
  ٣ البند

االبتكار يف جمال النقل واللوجستيات 
متهيداً الستعراض برنامج عمل أملايت     

  ٢٠١٤يف عام 

    

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
قل واللوجستيات االبتكار يف جمال الن
برنامج عمل أملايت   متهيداً الستعراض   

  ٢٠١٤يف عام 

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
االبتكار يف جمال النقل واللوجستيات 

برنامج عمل أملايت   متهيداً الستعراض   
  ٢٠١٤يف عام 

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
   غري رمسيةمشاورات

  النظر يف نتائج االجتماع
  )ختامية (جلسة عامة

  ٤ البند
  اعتماد تقرير االجتماع

        


