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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

املعين بالنقل  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     
  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

  الدورة الثانية
  ٢٠١٤يوليه / متوز٣-١جنيف، 

   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
  خيارات ومتطلبات: قواعد تيسري التجارة كعامل لتمكني التجارة  -٣
   االجتماعاعتماد تقرير  -٤

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس   -١
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسُتتاح الجتمـاع   .  يف الفرع األول أعاله    لالجتماعيرد جدول األعمال املؤقت       -٢
ومرفق هبذه الوثيقة اجلـدول     .  إلجناز عمله  ٢٠١٤يوليه  / متوز ٣ إىل   ١ ثالثة أيام من     خلرباءا

وسُيتاح برنامج مفّصل قبـل انعقـاد       . الزمين املؤقت للجلسات اليت سُتعقد يف األيام الثالثة       
  . االجتماع بأسبوع

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.7/4  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  خيارات ومتطلبات: لتجارةواعد تيسري التجارة كعامل لتمكني اق
أقّر جملس التجارة والتنمية يف دورته التنفيذية السادسة واخلمـسني اختـصاصات              -٣

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل واللوجـستيات التجاريـة وتيـسري التجـارة           
)TD/B/EX(56)/2/Add.1 .(ت، ستركز الدورة الثانية لالجتماع علـى       ذه االختصاصا فقاً هل و

  .تيسري التجارة
وسيتناول اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل واللوجـستيات التجاريـة             -٤

وتيسري التجارة بعض القضايا الناشئة واملستمرة اليت تواجهها البلدان النامية ويتعني معاجلتـها   
ت الصلة من وثيقة والية الدوحة، سيتناول اجتمـاع         ووفقاً للفقرات ذا  . على سبيل األولوية  

فيها البلـدان ذات االحتياجـات       اخلرباء قضايا اللوجستيات التجارية يف البلدان النامية، مبا       
اخلاصة، وهي أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة              

 عمـل األونكتـاد الـثالث،       واستناداً إىل ركائز  . لة انتقالية رحمبوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا     
ستتناول املناقشات مجيع اجلوانب ذات الصلة، أال وهي املساعدة التقنية، وبنـاء القـدرات،     

  .توافق اآلراءبناء وأعمال البحث والتحليل، و
ـ              -٥ ديات وقد يسفر العدد املتزايد من االتفاقات اإلقليمية لتيسري التجارة عن ظهور حت

. عاملياًوزيادة تنسيقها   إضافية على صعيد تيسري التجارة، لكنه أيضاً قد يعزز إصالح القواعد            
وحيظى تيسري التجارة باهتمام واستثمار متزايدين على الصعد الوطين واإلقليمـي واملتعـدد             

تيسري التجارة، وطـرق  املتعلقة بيتناول اخلرباء باملناقشة والتحليل خطط التنفيذ    األطراف، وس 
إدماج تيسري التجارة يف االستراتيجيات اإلمنائية ألقل البلدان منواً وغريها مـن االقتـصادات            

  .ميزاهنا التجارييف التجارة يف بعض البلدان ويف الضعيفة هيكلياً واهلشة والصغرية، وتأثريه 
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ـ             -٦ شاركني يف  وقد أعّدت أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسـية ملـساعدة امل
وباإلضافة إىل ذلـك، يـشجَّع      ). TD/B/C.I/MEM.7/5(املداوالت اليت ستجري يف الدورة      

وسُتتاح هـذه الورقـات يف      . اخلرباء على إعداد ورقات موجزة عن املوضوع قيد املناقشة        
  .االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.7/5     عامل لـتمكني التجـارة    قواعد تيسري التجارة ك :

  خيارات ومتطلبات

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجـارة والتنميـة يف دورهتـا الـسابعة يف              -٧
وقد يود اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتـت إشـراف الـرئيس،     . ٢٠١٥ عام

  .اختتامه التقرير النهائي لالجتماع بعد
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  املرفق

  املؤقت لالجتماعاجلدول الزمين     
  الثالثاء

  ٢٠١٤يوليه / متوز١
  األربعاء

  ٢٠١٤يوليه / متوز٢
  اخلميس

  ٢٠١٤يوليه / متوز٣
)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  )٠٠/١٣-٠٠/١٠(  )٠٠/١٣-٠٠/١٠(  

  مشاورات غري رمسية  مشاورات غري رمسية  جلسة عامة
  البيان االفتتاحي

  ١البند 
   املكتبانتخاب أعضاء

  )تابع( ٣البند 
قواعد تيـسري التجـارة كعامـل       

ــارة ــتمكني التج ــارات : ل خي
  ومتطلبات

  )تابع( ٣البند 
قواعد تيـسري التجـارة كعامـل       

ــارة ــتمكني التج ــارات : ل خي
  ومتطلبات

  ٢البند 
   األعمال وتنظيم العملجدولإقرار 

    

  ٣ البند عرض
قواعد تيـسري التجـارة كعامـل       

ــارة ــتمكني التج ــار: ل ات خي
  ومتطلبات

    

   غري رمسيةمشاورات
  ٣ البند

قواعد تيـسري التجـارة كعامـل       
ــارة ــتمكني التج ــارات : ل خي

  ومتطلبات

    

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
لتمكني قواعد تيسري التجارة كعامل     

   خيارات ومتطلبات:التجارة

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
  لتمكني اعد تيسري التجارة كعامل   قو
  خيارات ومتطلبات: لتجارةا

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
   غري رمسيةمشاورات

  النظر يف نتائج االجتماع
  )ختامية(جلسة عامة 

  ٤ البند
  اعتماد تقرير االجتماع

        


