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البنل ٢
إقرار جلول األعمال وتنظيم الدم
 -٢يرررد جرردول األعمررال املؤقررت ل جتمرراع و العالررل األول أعر  .وسررتاتاال الجتمرراع
اخلرباء ث ثة أايم ،من  ٧إىل  ٩أاير/مايو  ،٢٠١٩إلجناز عمله .ويرد و مرفق هره الوثيقرة
اجلدول الزمين املؤقت للجلسات اليت سرتعقد و األايم الث ثرة .وسرياتاال بررانمم معالرل قبرل
موعد انعقاد االجتماع أبسبوع.
الواثئق
TD/B/C.I/MEM.7/19

جدول األعمال املؤقت وشروحه

البنل 3
تيتري التجارة ،واعرور الدابر ،سعما خلطة التنمية اعتتلامة لدام ٢030
 -٣متابعرةً للمناقتررات الرريت جرررت و الرردورة السادسررة وركررزت علررى نقررل البضررائم املسررتدام
دعماً خلطة التنمية املستدامة لعرام  ،٢٠٣٠سرتبح الردورة السرابعة السربل الريت نكرن أن يسر م
هبا تيسري التجارة واملرور العابر و حتقيق التنمية املستدامة .وسرتكز املناقتات علرى اإلصر حات
الرامية إىل تيسري التجارة وعلى تنعيه اتعاق منظمة التجرارة العامليرة املتعلرق بتيسرري التجرارة ،الره
دخرل حيرز النعرا و شرباا/فرباير  .٢٠١٧فقرد صردق علرى االتعراق حر اثن أكثرر مرن ١٤٠
عض رواً مررن أعضرراء منظمررة التجررارة العامليررة ،وو كثررري مررن اءرراالت ،يعمررل هررؤالء األعضرراء علررى
تنعيرره أحكررام االتعرراق سرراعدة منظمررات دوليررة ،مررن بين ررا األونكترراد .ويتوقررم أن يررؤد تنعيرره
اتعرراق تيسررري التجررارة تنعيررهاً كررام ً إىل تعزيررز التجررارة الدوليررة إىل حررد بعيررد وأن يس ر م و تنميررة
البلدان النامية وأقل البلدان منواً تنميةً مستدامة ،وكهلك و حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -٤فتيسرري التجررارة نكررن أن يسرراعد و تبسرري التجررارة الدوليررة العررابرة للحرردود ،وتوحيرردها
ومواءمت ررا وحتررديث ا ،ررا يررؤد إىل زايدة حجررم التبررادل التجررار ووعررل التجررارة الدوليررة أسرررع
وأرخررو وو متنرراول املؤسسررات الالررورية واملتوسررطة اءجررم .وتتررري عرردة دراسررات دوليررة إىل أن
البلدان النامية وأقل البلدان منواً نكن أن تستعيد بوجره خرام مرن تطبيرق إجرراءات اريرة فعالرة.
ويعررد تنعيرره إص ر حات راميررة إىل تيسررري التجررارة ،ررا و لررك املرررور العررابر ،أم رراً هام راً ابلنسرربة
للبلدان النامية وأقل البلدان منواً و سياق حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -٥وسرريتيال االجتمرراع فرص رةً ملناقتررة التطررورات املتعلقررة بتيسررري التجررارة ،واملسررائل املتالررلة
ابملرررور العبررور ،والعمررل الرره ااررطلم برره األونكترراد مررؤخراً هبرردف مسرراعدة البلرردان الناميررة وأقررل
البلرردان من رواً و تنعيرره اإلص ر حات الراميررة إىل تيسررري التجررارة ،وكررهلك هبرردف تبررادل اخل رربات،
وال رره ج ررل إجر رراء اس ررتعرال للممارس ررات العض ررلى املرتبط ررة ابلتط ررورات التكنولوجي ررة اجلدي رردة
والسريعة التوري.
 -٦ولتيسري املناقتات ،أعدت أمانة األونكتاد مهكرة معلومات أساسية ملسراعدة املترارك
و امل ررداوالت ال رريت س ررتجر و ال رردورة  .)TD/B/C.I/MEM.7/19وابإلا ررافة إىل ل ررك ،يات ررجم
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اخل ررباء عل ررى إع ررداد ورق ررات م رروجزة ع ررن املوا رروع املط رروال للمناقت ررة .وس ررتتاال ه رره الورق ررات و
االجتماع ابلتكل واللوة اللهين ترد هبما.

الواثئق
TD/B/C.I/MEM.7/20

تيسري التجارة ،واملرور العابر ،دعماً خلطة التنمية املستدامة
لعام ٢٠٣٠

البنل 4
اعتماس ت رير الجتما
 -٧سر ررياقدم تقرير ررر اجتمر رراع اخل ر ررباء إىل الر رردورة اءادير ررة عتر رررة للجنر ررة التجر ررارة والتنمير ررة و
عررام  .٢٠١٩وقررد يررود اجتمرراع اخلررباء أن ر ن للمقرررر أبن ياعر اد ،حتررت إشرراف ال ررئيس ،التقريررر
الن ائي ل جتماع بعد اختتامه.

إس امات اخلرباء

يات ررجم اخلر ررباء ال ررهين تاعيلا ررن م ال رردول األعض رراء عل ررى تق ررد ورق ررات م رروجزة حن ررو ررس
صررعحات) مسرراًةً مررن م و أعمررال االجتمرراع .وينبورري تقررد هرره الورقررات إىل أمانررة األونكترراد
قبل عقد االجتماع .وستاتاال هه الورقات و االجتماع ابلتكل واللوة اللهين ترد هبما.

ويارجررى مررن اخل ررباء تقررد الورقررات إىل أمانررة األونكترراد و أقرررب وقررت كررن ،وتوجي ررا
إىل العنروان التررايTransport Section, Trade Logistics Branch, UNCTAD Division on :
Technology and Logistics, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland؛ رقرم
العاكس+41 22 917 00 50 :؛ عنوان الربيد اإللكرتوين.poul.hansen@unctad.org :
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اعرفق
اجللول الزم اعؤقت لالجتما
الث اثء
 ٧أاير/مايو ٢٠١٩

األربعاء
 ٨أاير/مايو ٢٠١٩

اخلميس
 ٩أاير/مايو ٢٠١٩

الساعة )١٣/٠٠-١٠/٠٠

الساعة )١٣/٠٠-١٠/٠٠

الساعة )١٣/٠٠-١٠/٠٠

البيان االفتتاحي
البند ١
انتخاب أعضاء املكتب
البند ٢
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

البند  ٣اتبم)

البند  ٣اتبم)

اجللسة العامة االفتتاحية

جلسات غري رمسية

جلسات غري رمسية

تيس ررري التج ررارة ،وامل رررور الع ررابر ،دعمر راً تيسري التجارة ،واملررور العرابر ،دعمراً
خلطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠
خلطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠

عرل للبند ٣
تيسررري التجررارة ،واملرررور العررابر ،دعم راً
خلطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠
جلسات غري رمسية
البند ٣
تيسررري التجررارة ،واملرررور العررابر ،دعم راً
خلطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠

الساعة )١٨/٠٠-١٥/٠٠

جلسات غري رمسية

البند  ٣اتبم)

الساعة )١٨/٠٠-١٥/٠٠

الساعة )١٨/٠٠-١٥/٠٠

البند  ٣اتبم)

النظر و نتائم االجتماع

جلسات غري رمسية

تيسررري التجررارة ،واملرررور العررابر ،دعم راً تيس ررري التج ررارة ،وامل رررور الع ررابر ،دعمر راً
خلطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠خلطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠

جلسات غري رمسية

اجللسة العامة اخلتامية
البند ٤
اعتماد تقرير االجتماع
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