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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

   اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقلاجتماع
  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

  الدورة الثالثة
  ٢٠١٤ نوفمرب/ثاينتشرين ال ٢٦-٢٤جنيف، 

   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
  وجستيات التجاريةالتحديات يف قطاع النقل والل: الدول اجلزرية الصغرية النامية  -٣
  اعتماد تقرير االجتماع  -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 الجتماع .  األول أعاله  صليف الف ء  الجتماع اخلربا د جدول األعمال املؤقت     يرِ  -٢
  ويرد يف مرفـق    . أعماله  إلجناز ٢٠١٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٤ ثالثة أيام من     اخلرباء

وسُيتاح برنـامج   . هذه الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت للجلسات اليت سُتعقد خالل األيام الثالثة          
  .مفّصل قبل انعقاد االجتماع بأسبوع

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

  ٣البند     
  التحديات يف قطاع النقل واللوجستيات التجارية: الدول اجلزرية الصغرية النامية    

أقّر جملس التجارة والتنمية يف دورته التنفيذية السادسة واخلمـسني اختـصاصات              -٣
 واللوجـستيات التجاريـة وتيـسري التجـارة      اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل     

)TD/B/EX(56)/2/Add.1 .(         ووفقاً هلذه االختصاصات، ستركز الدورة الثالثـة لالجتمـاع
  .الدول اجلزرية الصغرية النامية على
وسيتناول اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسري            -٤

ناشئة واملستمرة اليت تواجهها البلدان النامية ويتعني معاجلتها على سبيل          التجارة بعض القضايا ال   
ووفقاً للفقرات ذات الصلة من وثيقة والية الدوحة، سيتناول اجتماع اخلرباء قـضايا             . األولوية

فيها البلدان ذات االحتياجات اخلاصة، وهي أقـل         اللوجستيات التجارية يف البلدان النامية، مبا     
اً، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان الـيت متـر    البلدان منو 

 عمل األونكتاد الثالثة، ستتناول املناقشات مجيع       واستناداً إىل أركان  . اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  
حليـل،  اجلوانب ذات الصلة، أال وهي املساعدة التقنية، وبناء القدرات، وأعمال البحـث والت            

  .وبناء توافق اآلراء
وستركز الدورة الثالثة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات على بعـض التحـديات              -٥

اخلاصة اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف قطاع النقل واللوجستيات التجاريـة             
وتتقاسـم  )). ي(٥٦انظر وثيقة والية الدوحة، الفقرة      (يتعلق بُبعدها وانعزاهلا اجلغرايف      فيما

الدول اجلزرية الصغرية النامية أوجه الضعف البيئية واالقتصادية ذاهتا وتواجه التحديات ذاهتا            
فيما يتعلق بالتنمية املستدامة، مثل شدة التأثر بالكوارث الطبيعية؛ وقابلية التأثر بالـصدمات             

النقل وإلمكانية الربط،   اخلارجية؛ والُبعد عن األسواق الكبرية، واملستوى املنخفض ألحجام         
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يفضي إىل ارتفاع تكاليف الشحن والتكاليف اللوجستية؛ واعتماد االقتصاد إىل حد كبري             ما
  . على وسائل النقل البحري واجلوي

ومن املهم على حنو خاص بالنسبة إىل هذه البلدان حتسني إمكانيـة الوصـول إىل                 -٦
 على مسألة كفالة    ويسري ذلك أيضاً   لتجارية،األسواق العاملية وحتسني القدرة على املنافسة ا      

وألن البلدان النامية اجلزرية    . الضرورية يف قطاع النقل على التحمل      قدرة هياكلها األساسية  
واملطارات، فإن خماطر تغري املناخ مثل ارتفـاع مـستويات           الصغرية تعتمد كلياً على املوانئ    

و شدة العواصف تشكل هتديدات خطـرية       أ/البحر وارتفاع درجات احلرارة وازدياد وترية و      
بد من فهـم املخـاطر       وال. للهياكل األساسية واخلدمات والعمليات احليوية يف جمال النقل       

وعلى هذا األساس، سيسلَّط الـضوء      . وأوجه الضعف األساسية ووضع تدابري تكيف مناسبة      
للمواين من أمهية استراتيجية بالنسبة إىل منو الدول اجلزرية الـصغرية            بصورة خاصة على ما   

  .النامية وتنميتها
اجلزرية الصغرية  ، وهي السنة الدولية للدول      ٢٠١٤ومبا أن االجتماع ُيعقد يف سنة         -٧

، )مؤمتر ساموا (اجلزرية الصغرية النامية    ، وبعد انعقاد املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول         النامية
فإنه يتيح فرصة متجددة لتركيز االهتمام الدويل على التحديات الفريدة املتصلة بالنقل الـيت              

اجلزرية الصغرية النامية، وللنظر يف الطرق اليت ميكن هبا حتسني فهـم هـذه              الدول  تواجهها  
  .التحديات ومعاجلتها على النحو املناسب

ة معلومـات أساسـية ملـساعدة       ولتيسري املناقشة، أعدت أمانة األونكتاد مـذكر        -٨
وباإلضافة إىل ذلك، يشجع اخلرباء على      . املداوالت اليت ستجرى خالل الدورة    املشاركني يف   

وستتاح هذه الورقات يف االجتماع     . إعداد ورقات موجزة بشأن املوضوع املطروح للمناقشة      
  .بالشكل واللغة اللذين ترد هبما

  الوثائق
TD/B/C.I/EM.7/8  Small island developing States: Challenges in transport and 

trade logistics 

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

السابعة اليت سُتعقد    سيقدم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا           -٩
اف الـرئيس،   وقد يود اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشر          . ٢٠١٥يف عام   

  .اختتامه التقرير النهائي لالجتماع بعد
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  إسهامات اخلرباء
من مخـس   (يشجع اخلرباء الذين ُتسّميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة             

وينبغي تقدمي هذه الورقات إىل أمانة      . كمسامهة منهم يف أعمال االجتماع    ) صفحات تقريباً 
  . رقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبماوستتاح الو. األونكتاد قبل االجتماع

وُيرجى من اخلرباء تقدمي ورقاهتم إىل أمانة األونكتاد يف أقرب وقت ممكن، وتوجيههـا                
  : العنوان التايلإىل

 Policy and Legislation Section, Trade Logistics Branch, Palais des Nations, CH-1211 
Geneva 10, Switzerland; fax: +41 22 917 00 50; e-mail: wendy.juan@unctad.org. 
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 املرفق

  اجلدول الزمين املؤقت لالجتماع    
  االثنني
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

  الثالثاء
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥

  األربعاء
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  جلسة عامة

  البيان االفتتاحي
  ١البند 

  انتخاب أعضاء املكتب
  ٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
  ٣تقدمي البند 

التحديات : اجلزرية الصغرية النامية  الدول  
  يف قطاع النقل واللوجستيات التجارية

  مشاورات غري رمسية
  ٣البند 

التحديات : النامية الصغريةالدول اجلزرية   
  يف قطاع النقل واللوجستيات التجارية

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
التحديات : الدول اجلزرية الصغرية النامية   

  يف قطاع النقل واللوجستيات التجارية
  

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
التحديات يف : الدول اجلزرية الصغرية النامية

  قطاع النقل واللوجستيات التجارية
  

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع(: ٣البند 
: الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة

التحديات يف قطاع النقل واللوجستيات     
  التجارية

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  مشاورات غري رمسية

  )تابع( ٣البند 
التحديات يف قطاع   : الناميةالدول اجلزرية   

  النقل واللوجستيات التجارية
  

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  ري رمسيةمشاورات غ

  النظر يف نتائج االجتماع
  )ختامية(جلسة عامة 

  ٤البند 
  اعتماد تقرير االجتماع

    


