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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

اخلااءاا اعتداالس التانملاين اعداا   لن اا  اجتماا  
 واللملجتتياين التجارية وتيتري التجارة

 اللورة التابدة
  ٢٠١٩مايو /أاير ٩-٧جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ٢ البند
 إقرار جلول األعمال وتنظيم الدم 

 جلول األعمال اعؤقت وشروحه  

 جلول األعمال اعؤقت -أولا  
 املكتب.انتخاب أعضاء  -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -٢
 .٢٠٣٠تيسري التجارة، واملرور العابر، دعماً خلطة التنمية املستدامة لعام  -٣
 اعتماد تقرير االجتماع. -٤

 شروح جلول األعمال اعؤقت -اثنياا  
  ١البنل   

 انتخاب أعضاا اعكتب
 مقرراً. -س يوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً وانئب رئي -١
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  ٢البنل   
 إقرار جلول األعمال وتنظيم الدم 

وسررتاتاال الجتمرراع  يرررد جرردول األعمررال املؤقررت ل جتمرراع و العالررل األول أعرر  . -٢
ويرد و مرفق هره  الوثيقرة  ، إلجناز عمله.٢٠١٩أاير/مايو  ٩إىل  ٧اخلرباء ث ثة أايم، من 

وسرياتاال بررانمم معالرل قبرل  األايم الث ثرة.اجلدول الزمين املؤقت للجلسات اليت سرتعقد و 
 موعد انعقاد االجتماع أبسبوع.

  الواثئق

TD/B/C.I/MEM.7/19 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البنل   
 ٢030تيتري التجارة، واعرور الدابر، سعماا خلطة التنمية اعتتلامة لدام 

وركررزت علررى نقررل البضررائم املسررتدام متابعررًة للمناقتررات الرريت جرررت و الرردورة السادسررة  -٣
، سرتبح  الردورة السرابعة السربل الريت نكرن أن يسر م ٢٠٣٠خلطة التنمية املستدامة لعرام  دعماً 
وسرتكز املناقتات علرى اإلصر حات  و حتقيق التنمية املستدامة.ا تيسري التجارة واملرور العابر هب

التجرارة العامليرة املتعلرق بتيسرري التجرارة، الره   الرامية إىل تيسري التجارة وعلى تنعيه اتعاق منظمة
 ١٤٠فقرد صردق علرى االتعراق حر  اثن أكثرر مرن  .٢٠١٧دخرل حيرز النعرا  و شرباا/فرباير 

مررن أعضرراء منظمررة التجررارة العامليررة، وو كثررري مررن اءرراالت، يعمررل هررؤالء األعضرراء علررى  عضررواً 
ويتوقررم أن يررؤد  تنعيرره  األونكترراد. تنعيرره أحكررام االتعرراق  سرراعدة منظمررات دوليررة، مررن بين ررا

إىل تعزيررز التجررارة الدوليررة إىل حررد بعيررد وأن يسرر م و تنميررة  كررام ً   اتعرراق تيسررري التجررارة تنعيررهاً 
 تنميًة مستدامة، وكهلك و حتقيق أهداف التنمية املستدامة. البلدان النامية وأقل البلدان منواً 

وتوحيرردها  جررارة الدوليررة العررابرة للحرردود،فتيسرري التجررارة نكررن أن يسرراعد و تبسرري  الت -٤
 رررا يرررؤد  إىل زايدة حجرررم التبرررادل التجرررار  ووعرررل التجرررارة الدوليرررة أسررررع ومواءمت رررا وحترررديث ا، 

وتتررري عرردة دراسررات دوليررة إىل أن  وأرخررو وو متنرراول املؤسسررات الالررورية واملتوسررطة اءجررم.
 بوجره خرام مرن تطبيرق إجرراءات  اريرة فعالرة.نكن أن تستعيد  البلدان النامية وأقل البلدان منواً 

ابلنسررربة  هامررراً  ويعررد تنعيررره إصررر حات راميرررة إىل تيسررري التجرررارة،  رررا و  لرررك املرررور العرررابر، أمرررراً 
  و سياق حتقيق أهداف التنمية املستدامة. للبلدان النامية وأقل البلدان منواً 

بتيسرررري التجرررارة، واملسرررائل املتالرررلة وسررريتيال االجتمررراع فرصرررًة ملناقترررة التطرررورات املتعلقرررة  -٥
ابملرررور العبررور، والعمررل الرره  ااررطلم برره األونكترراد مررؤخراً هبرردف مسرراعدة البلرردان الناميررة وأقررل 

و تنعيررره اإلصررر حات الراميرررة إىل تيسرررري التجرررارة، وكرررهلك هبررردف تبرررادل اخلرررربات،  البلررردان منرررواً 
لتطررررورات التكنولوجيررررة اجلديرررردة والرررره  جررررل إجررررراء اسررررتعرال للممارسررررات العضررررلى املرتبطررررة اب

  والسريعة التوري.
املناقتات، أعدت أمانة األونكتاد مهكرة معلومات أساسية ملسراعدة املترارك   ولتيسري -٦

وابإلارررافة إىل  لرررك، ياترررج م  (.TD/B/C.I/MEM.7/19و املرررداوالت الررريت سرررتجر  و الررردورة  
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وسرررتتاال هررره  الورقرررات و  روال للمناقترررة.اخلررررباء علرررى إعرررداد ورقرررات مررروجزة عرررن املواررروع املطررر
 االجتماع ابلتكل واللوة اللهين ترد هبما.

  الواثئق

TD/B/C.I/MEM.7/20  تيسري التجارة، واملرور العابر، دعمًا خلطة التنمية املستدامة
 ٢٠٣٠ لعام

  4البنل   
 لجتما ااعتماس ت رير 

اءاديرررررة عتررررررة للجنرررررة التجرررررارة والتنميرررررة و  سرررررياقد م تقريرررررر اجتمررررراع اخلررررررباء إىل الررررردورة -٧
وقررد يررود اجتمرراع اخلرررباء أن ر ن للمقرررر أبن ياعرردا، حتررت إشررراف الرررئيس، التقريررر  .٢٠١٩ عررام

 الن ائي ل جتماع بعد اختتامه.
 إس امات اخلرباء 

حنرررو  رررس   ياترررج م اخلررررباء الرررهين تاعيالرررن م الررردول األعضررراء علرررى تقرررد  ورقرررات مررروجزة 
وينبورري تقررد  هرره  الورقررات إىل أمانررة األونكترراد . مسرراًًة مررن م و أعمررال االجتمرراع( صررعحات

 .وستاتاال هه  الورقات و االجتماع ابلتكل واللوة اللهين ترد هبما. قبل عقد االجتماع
و أقرررب وقررت  كررن، وتوجي  ررا  ويارجررى مررن اخلرررباء تقررد  الورقررات إىل أمانررة األونكترراد 
 Transport Section, Trade Logistics Branch, UNCTAD Division on :العنرروان الترراي إىل

Technology and Logistics, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerlandرقرم  ؛
 .poul.hansen@unctad.orgعنوان الربيد اإللكرتوين:  ؛50 00 917 22 41+: العاكس
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 اعرفق

 اجللول الزم  اعؤقت لالجتما   
 الث اثء

 ٢٠١٩أاير/مايو  ٧
 األربعاء

 ٢٠١٩أاير/مايو  ٨
 اخلميس

 ٢٠١٩أاير/مايو  ٩
 (٠٠/١٣-٠٠/١٠ الساعة  (٠٠/١٣-٠٠/١٠ الساعة  (٠٠/١٣-٠٠/١٠ الساعة 

 غري رمسيةجلسات  جلسات غري رمسية اجللسة العامة االفتتاحية
 البيان االفتتاحي

  ١البند 
 انتخاب أعضاء املكتب

  ٢البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

    اتبم( ٣البند 
تيسررررري التجررررارة، واملرررررور العررررابر، دعمرررراً 

 ٢٠٣٠ خلطة التنمية املستدامة لعام

   اتبم( ٣البند 
تيسري التجارة، واملررور العرابر، دعمراً 

 ٢٠٣٠لعام خلطة التنمية املستدامة 

   ٣عرل للبند 
تيسرررري التجرررارة، واملررررور العرررابر، دعمررراً 

 ٢٠٣٠ خلطة التنمية املستدامة لعام

  

   جلسات غري رمسية
   ٣البند 

تيسرررري التجرررارة، واملررررور العرررابر، دعمررراً 
 ٢٠٣٠ خلطة التنمية املستدامة لعام

  

 (٠٠/١٨-٠٠/١٥ الساعة  (٠٠/١٨-٠٠/١٥ الساعة  (٠٠/١٨-٠٠/١٥ الساعة 
 جلسات غري رمسية جلسات غري رمسية جلسات غري رمسية

   اتبم( ٣البند 
تيسرررري التجرررارة، واملررررور العرررابر، دعمررراً 

 ٢٠٣٠ خلطة التنمية املستدامة لعام

   اتبم( ٣البند 
تيسررررري التجررررارة، واملرررررور العررررابر، دعمرررراً 

 ٢٠٣٠ خلطة التنمية املستدامة لعام

 لنظر و نتائم االجتماعا

 اجللسة العامة اخلتامية
  ٤البند   

 اعتماد تقرير االجتماع

    


