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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلنقل 
 التجارية وتيسري التجارةواللوجستيات 
 الدورة الثامنة

 2020نيسان/أبريل  22-20جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  -2
 .2030تكّيف املوانئ البحرية مع تغري املناخ دعماً خلطة التنمية املستدامة لعام  -3

 اعتماد تقرير االجتماع. -4

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

واللوجستتيات التااريتة يُوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلنقل  -1
 مقرراً. - وتيسري التاارة رئيساً وانئب رئيس
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   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

يرد جتدول األعمتال املؤقتت للتدورة الةامنتة الجتمتاع اخلترباء املتعتدد الستنوات   ال  تل  -2
 األول أعاله. 

وقتتد وا تتس التتس التاتتارة والتنميتتة علتتى موارتتيع جلتت ه التتدورة   ا تت ء الةتتا  متتن دورتتت   -3
)ك( و )ل( متتتن 55، متشتتتياً متتتع ال قتتترة 2018تشتتترين األول/أبتتتتوبر  4اخلامستتتة والستتتت ،   

، إلجنتتا  2020أبريل نيستتان/ 22-20كيتتانو نتتريوس. واتتُيتاا الجتمتتاع اخلتترباء  ال تتة أ م، ما ي
أعمال . ويرد   مر س جل ه الو يقة ا دول ال مين املؤقت للالسات اليت اُتعقد على مدى األ م 

 الةال ة. واُيتاا برانمٌج م  ٌل قبل بداية االجتماع أبابوع واحد على األقل.

  الواثئس

TD/B/C.I/MEM.7/22  جدول األعمال املؤقت وشروح 

  3البند   
 2030تكّيف املوانئ البحرية مع تغري املناخ دعماا خلطة التنمية املستدامة لعام 

  املائتتة متتن حاتتم التاتتارة العامليتتة يُنق تتل عتتن  ريتتس البحتتر متتن  80متتع بتتون أبةتتر متتن  -4
ميناء إىل ميناء، يتيح النقل البحري الدويل وشبكة املوانئ الدولية روابط ابلغة األمهيتة   االاتل 

علتى اإلمداد العاملية، ومها ررور ن لضتمان قتدرة عيتع البلتدان، يتا  يبتا البلتدان حتري الستاحلية، 
الوصول إىل األاواق العاملية. ومن املرجح أن تتضرر املوانئ ب ورة مباشترة وحتري مباشترة متن  اثر 
التغريات املناخية، مةل ارت اع مستو ت اطح البحر، والظواجلر ا وية الق وى، وارت اع درجات 

تنميتة ألرتعف احلرارة، مع ما يرتتتب عتن كلتن متن  اثر أواتع نطاقتاً   التاتارة الدوليتة و  تاق ال
ابلنظر إىل الدور االارتاتياي و البلدان، وال ايما أقل البلدان منّواً والدول ا  رية ال غرية النامية. 

للمتتتوانئ باتتت ء متتتن النظتتتام التاتتتاري العتتتاملي، واحتمتتتال حتتتدو  أرتتترار وارتتتطراابت و ختتتريات 
وخستائر اقت تادية  مع متا يت تل بت لن متن تكتاليف ،مت لة ابملناخ عرب االال اإلمداد العاملية

يشكل تع ي  قدرهتا علتى ممتل تغتري املنتاخ مستالة كات أمهيتة اقت تادية ااترتاتياية  ،وجتارية ببرية
واتتيكون كا أمهيتتة أاااتتية   إحتترا  تقتتدم بشتتان العديتتد متتن األجلتتداط والغتتا ت   إ تتار خطتتة 

، متع ت ايتد اً اً ببتري جلنتاك أيضتاً   ت بيتد أن. وحيمل املستقبل    ياتت  متد ت ببترية، 2030عام 
االعتتتترتاط التتتتدويل ابحلاجتتتتة إىل تعايتتتتل الطمتتتتوا املتعلتتتتس ابلتكيتتتتف وبنتتتتاء القتتتتدرة علتتتتى التحمتتتتل 

ابختتتتاك اإلجتتتراءات الال متتتة التتتيت أعربتتتت عنبتتتا اموعتتتة وااتتتعة متتتن ا بتتتات املتعلقتتتة وااللت امتتتات 
 ال اعلة وأصحاب امل لحة   القطاع  العام واخلاص.

الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  رصة اتاةة لالاتت ادة متن الت خم وتتيح الدورة الةامنة  -5
احلتتايل متتن ختتالل النظتتر   أ ضتتل الستتبل لرتعتتة األجلتتداط الطموحتتة إىل أ عتتال وورتتع توصتتيات 
ملمواتتتة   اتتتال السيااتتتة العامتتتة عكنبتتتا أن تستتتاعد علتتتى النبتتتو  ابملستتتالة ا امتتتة املتمةلتتتة   

وأن تكتتتون يةابتتتة متتتتدخالت  2030املنتتتاخ دعمتتتاً خلطتتتة عتتتام تكيتتتف املتتتوانئ البحريتتتة متتتع تغتتتري 
، يتتا   كلتتن متتؤمتر األمتتم 2020الجتماعتتات وعمليتتات حكوميتتة دوليتتة أختترى اتتتعقد   عتتام 

أ ر/متتتايو(م ومتتتؤمتر األمتتتم املتحتتتدة للمحيطتتتات املتحتتتدة العتتتاملي الةتتتا  املعتتتين ابلنقتتتل املستتتتدام )
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ؤمتر األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة للتاتتتتتتارة والتنميتتتتتتة )تشتتتتتترين )ح يران/يونيتتتتتت (م والتتتتتتدورة اخلامستتتتتتة عشتتتتتترة ملتتتتتت
األول/أبتتتتوبر(م والتتتدورة الساداتتتة والعشتتترون ملتتتؤمتر األ تتتراط   ات اقيتتتة األمتتتم املتحتتتدة اإل اريتتتة 

والتتدورة الساداتتة عشتترة ملتتؤمتر األ تتراط العامتتل بوصتت   اجتمتتاع األ تتراط    ،بشتتان تغتتري املنتتاخ
األ راط العامتل بوصت   اجتمتاع األ تراط   ات تاق ابريتس  والدورة الةالةة ملؤمتر ،بروتوبول بيوتو

 .)تشرين الةا /نو مرب(
وتيسرياً للمناقشة، أعدت أمانة األونكتاد م برة بعنوان "تكّيف املوانئ البحرية متع تغتري  -6

 ".2030املناخ دعماً خلطة التنمية املستدامة لعام 
  الواثئس

TD/B/C.I/MEM.7/23  البحريتتتتتة متتتتتع تغتتتتتري املنتتتتتاخ دعمتتتتتاً خلطتتتتتة التنميتتتتتة تكيّتتتتتف املتتتتتوانئ
 2030املستدامة لعام 

   4البند   
 اعتماد تقرير الجتماع

اُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إىل  نة التاارة والتنمية   دورهتتا املقبلتة.  -7
متتت إشتتراط التترئيس، تقريتتراً املقتترر أبن يُعتتّد،  - وقتتد يتتود اجتمتتاع اخلتترباء أن بكن لنائتتب التترئيس

 هنائياً عقب اختتام االجتماع.
 إسهامات اخلرباء 

صتت حات  10ُيشتتاَّع اخلتترباء التت ين تعيتتنبم التتدول األعضتتاء علتتى تقتتد  ورقتتات متتوج ة ) 
علتتتى األبةتتتر( مستتتامهًة متتتنبم   أعمتتتال اجتمتتتاع اخلتتترباء املتعتتتدد الستتتنوات. وينبغتتتي تقتتتد  جلتتت ه 
الورقات إىل أمانة األونكتاد قبل انعقاد االجتماع. واُتتاا الورقات   االجتمتاع ابلشتكل واللغتة 

 ترد هبما.الل ين 
وينبغتتتتي تقتتتتد  الورقتتتتات إىل أمانتتتتة األونكتتتتتاد   أقتتتترب وقتتتتت  كتتتتن، وتوجيببتتتتا إىل العنتتتتوان  

 Division on Technology and Logistics, Trade Logistics Branch, Policy and Legislation :التتايل

Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10م الربيتتد 0050 917 22 41 :م رقتتم ال تتابس
 .policy.legislation@unctad.org: اإللكرتو 
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 املرفق

اجتماااع اخلاارباء املتعاادد الساانوات املعااين ابلنقاال واللوجسااتيات التجاريااة   
 وتيسري التجارة، الدورة الثامنة: اجلدول الزمين املؤقت

 اال ن  
 2020نيسان/أبريل  20

 الةالاثء
 2020نيسان/أبريل  21

 األربعاء
 2020نيسان/أبريل  22

 ا لسة العامة اال تتاحية 00/10-00/13     
 البياانت اال تتاحية

 انتخاب أعضاء املكتب -1البند 

إقتتتتترار جتتتتتدول األعمتتتتتال  -2البنتتتتتد 
 وتنظيم األعمال

   3تقد  البند 
تكيّتتتتتف املتتتتتوانئ البحريتتتتتة متتتتتع تغتتتتتري 

خلطتة التنميتة املستتدامة املناخ دعماً 
 2030لعام 

  ا لسات حري الرمسية 
تكّيف املوانئ البحرية مع  -3البند 

تغتتتتتتري املنتتتتتتاخ دعمتتتتتتاً خلطتتتتتتة التنميتتتتتتة 
 2030املستدامة لعام 

 ا لسات حري الرمسية
 ، اتبع 3البند 

 ا لستتتتتتتتتات حتتتتتتتتتري الرمسيتتتتتتتتتة
 ، اتبع 3البند 

 ا لسات حري الرمسية 00/15-00/18

 ، اتبع3البند 

 ا لسات حري الرمسية

 ، اتبع3البند 

 ا لسات حري الرمسية

 النظر   نتائج االجتماع

 

 ا لسة العامة اخلتامية

 

اعتمتتتتتتاد تقريتتتتتتر  -4البنتتتتتتد 
 االجتماع

    


