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  جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

لنقل  اب ملعينااجتماع اخلرباء املتعدد السنوات 
 واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

 سةسادالدورة ال
 2018 وفمربن/لثايناتشرين  23-21جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العم 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال -2
  2030نقل البضائع املستدام يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام  -3
 اعتماد تقرير االجتماع -4

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
 .مقرراً  -يوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً وانئباً للرئيس  -1
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   2البند   
 وتنظيم العم  إقرار جدول األعمال

وستتاح الجتمااع اخلارباء  يرد جدول األعمال املؤقت لالجتماع يف الفصل األول أعاله. -2
فاااذ  ااا ه يف مر ويااارد  ، إلجناااام عملااا .2018 وفمربن/لثااااينا شااارينت 23إىل  21ثالثاااة أ م، مااان 

وساايتاح اناارانمص مفصاال . الوثيقااة اواادول الااؤمت املؤقاات لليتلساااد الاااي سااتعقد يف األ م الثالثااة
 .قبل انعقاد االجتماع أبسبوع

 الواثئذ
TD/B/C.I/MEM.7/16  جدول األعمال املؤقت وشروح 

  3البند   
  2٠3٠نق  البضائع املستدام يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام 

ني اختصاصاااد اجتماااع سااتأقاار سلااس التيتااارة والتنميااة يف دورتاا  التنفي يااة السادسااة وال -3
، TD/B/EX(66)/2اخلرباء املتعدد السانواد املعات نلنقال واللوجساتياد التيتارياة وتيساا التيتاارة  

نقااال موضاااوع لالجتمااااع  السادساااةالااادورة  تناولووفقااااً  ااا ه االختصاصااااد، سااات (.املرفاااذ األول
 . 2030املستدام يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام البضائع 

لنقاال ن املعاات جتماااع اخلاارباء املتعاادد الساانوادوجتاادر اإلشااارة إىل أن الاادورة اخلامسااة ال -4
خطاة التنمياة نظرد يف الرواانط انني اللوجستياد التيتارية و  واللوجستياد التيتارية وتيسا التيتارة

نقاااال البضااااائع ئااااد عاأفضاااال السااابل لالسااااتفادة ماااان ماااااع وانقااااج االجت. 2030املساااتدامة لعااااام 
وأ ااداا التنميااة املسااتدامة واتفااامل نريااس املعتمااد  2030يف التنفياا  الفعااال خلطااة عااام  املسااتدام
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية انشأن تغا املناخ مبوجب

يساا م  وسااتبحا الاادورة السادسااة الجتماااع اخلاارباء مبؤيااد ماان التفصاايل  يااف  كاان أن -5
نقل البضائع يف حتقيذ التنمية املساتدامة. وساز ؤ املناقشاة علاى دور النقال البحار   و او العماود 

جتارة يف املائة من  80الفقر  للتيتارة الدولية والعوملة( يف حتقيذ مسار للتنمية املستدامة. ومبا أن 
املاااوانش يشاااكالن جاااؤءاً تُنقااال عااان طرياااذ البحااار، ومباااا أن النقااال البحااار  وقطااااع العاملياااة البضاااائع 

يتيتااؤأ ماان أ  حاال ملسااألة النقاال ماان الباااب إىل الباااب، فلاايس ماان قبياال املبالغااة التشااديد علااى  ال
 االقتصاااااداداألمهيااااة االساااازاتييتية للنقاااال البحاااار ، وعلااااى اإلساااا ام ا تماااال للنقاااال البحاااار  يف 

 .واجملتمعاد املستدامة
د أساساااية انشاااأن  ااا ا البناااد مااان ، ساااتقدم مااا  رة معلوماااا ااا ه االعتباااارادويف ضاااوء  -6

 جاادول األعمااال  ااة عامااة عاان املسااائل يتاد الصاالة الاااي تشااكل حلقااة وصاال انااني النقاال البحاار 
وساااتبني  ياااف  كااان أن يااادعم النقااال البحااار  املساااتدام التنفيااا  الفعاااال خلطاااة  التنمياااة املساااتدامةو 

س. وعااالوًة علااى يتلاا ، وأ ااداا التنميااة املسااتدامة واتفااامل نرياا 2030التنميااة املسااتدامة لعااام 
سااتعرا املاا  رة انعااه االجتا اااد يف سااال اكلااول واالانتكاااراد الرقميااة، الاااي تنطااو  علااى  اثر 

 حتويلية على مجيع القطاعاد، مبا في ا النقل البحر .
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وساايتيا اجتماااع اخلاارباء فرصااة ملناقشااة مااا يلاات   أ( التطااوراد اكديثااة املتعلقااة نالسااتدامة يف  -7
يف سااال اننااء االساتدامة يف نقاال  ؛  ب( وأمثلاة علااى العمال الا   أجنااؤه األونكتااد ماؤخراً النقال البحار 

 البضائع؛  ج( والفرص والتحد د الاي  كن أن تقزن نلتطوراد التكنولوجية اوديدة.
ولتيسا املناقشة، أعدد أمانة األونكتاد م  رة املعلوماد األساساية ملسااعدة املشاار ني  -8

إعداد . وإضافًة إىل يتل ، ُيشيتَّع اخلرباء على (TD/B/C.I/MEM.7/17)د أثناء الدورة يف املداوال
وسااتتاح  اا ه الورقاااد يف االجتماااع نلشااكل . ورقاااد مااوجؤة انشااأن املوضااوع املطااروح للمناقشااة

 . واللغة الل ين ترد هبما
 الواثئذ

TD/B/C.I/MEM.7/17 Sustainable freight transport in support of the 2030 

Agenda for Sustainable Development 

   4البند   
 عتماد تقرير الجتماع  ا
يف ليتناااااة التيتاااااارة والتنمياااااة الااااادورة اكادياااااة عشااااارة لم تقريااااار اجتمااااااع اخلااااارباء إىل قدَّ سااااايُ  -9

وقااد يااود اجتماااع اخلاارباء أن ريتن للمقاارر أبن يُعاادا، حتاات إشااراا الاارئيس، التقرياار . 2019 عااام
 .الن ائت لالجتماع انعد اختتام 

 إس اماد اخلرباء 
 صاافحاد مخااسالاادول األعضاااء علااى تقاادم ورقاااد مااوجؤة   تعياان م يشاايتع اخلاارباء الاا ين 
إىل أمانااة األونكتاااد قباال الورقاااد  ينبغاات تقاادم  اا هو . (  مسااامهة ماان م يف أعمااال االجتماااعتقريباااً 

 .لشكل واللغة الل ين ترد هبمايف االجتماع نعقد االجتماع. وستُتاح الورقاد 
ويُرجى من اخلرباء تقدم الورقاد إىل أمانة األونكتاد يف أقرب وقت ممكن، وتوجي  اا إىل  

 Transport Section, Trade Logistics Branch, UNCTAD Division on  العنااوان التاااي

Technology and Logistics, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland; 

fax: 41 22 917 00 50; email: frida.youssef@unctad.org. 
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 املرفق

 اجلدول الزمين املؤقت لالجتماع  
  األرانعاء

 2018تشرين الثاين/نوفمرب  21
  اخلميس

 2018تشرين الثاين/نوفمرب  22
  اومعة
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  23

 00/10-00/13)  00/10-00/13)  00/10-00/13) 
 اجتماعاد غا رمسية اجتماعاد غا رمسية اولسة العامة االفتتاحية

 البيان االفتتاحت
  1البند 

 انتخاب أعضاء املكتب

   اتانع( 3البند 
نقل البضائع املستدام يف دعم خطة 

 2030التنمية املستدامة لعام 

   اتانع( 3البند 
نقل البضائع املستدام يف دعم خطاة التنمياة 

 2030املستدامة لعام 
  2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
  

  3تقدم البند 
نقاااااال البضااااااائع املسااااااتدام يف دعاااااام خطااااااة 

 2030التنمية املستدامة لعام 

  

   اجتماعاد غا رمسية
  3البند 

نقاااااال البضااااااائع املسااااااتدام يف دعاااااام خطااااااة 
 2030التنمية املستدامة لعام 

  

 00/15-00/18)  00/15-00/18)  00/15-00/18) 
 اجتماعاد غا رمسية اجتماعاد غا رمسية اجتماعاد غا رمسية

   اتانع( 3البند 
نقاااااال البضااااااائع املسااااااتدام يف دعاااااام خطااااااة 

 2030التنمية املستدامة لعام 

   اتانع( 3البند 
نقل البضائع املستدام يف دعم خطة 

 2030التنمية املستدامة لعام 

 االجتماعالنظر يف نتائص 
 اولسة العامة اخلتامية

  4البند   
 اعتماد تقرير االجتماع

    


