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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

 التجارية وتيسير التجارةاجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات 

 الدورة التاسعة

 2022تموز/يوليه   14-12جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 النقل المستدام والمرن وتيسير التجارة في أوقات الجائحة وما بعدها: التحديات والفرص الرئيسية.  -3

 اعتماد تقرير االجتماع. -4

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

    1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب

واللوجسىتيات التجارية وتيسىير ُيوصى  بنن ينتخب اجتماع الخبراء المتعدد السىنوات المعني بالنقل  -1
 مقررًا. -التجارة رئيسًا ونائب رئيس 

    2البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 يرد جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة الجتماع الخبراء المتعدد السنوات في الفصل األول أعاله.   - 2
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 2022شىىىىإار/فبراير   28امتة اللي انته  في  ُأقّر موضىىىىوع هله الدورة باتإاع إجراء الموافقة الصىىىى  -3
من عهىىىد دريىىىدجتىىىاون    127 (( و)ن ن( من المىىىادة  2وبمىىىا يتفع مل الفقرات الفر يىىىة )ر(، و)ر(، و)ت 

(TD/541/Add.2 وسىُتتا  للماىارنين لالل االجتماع ثالثة أيام، من .)2022تموز/يوليه   14إل   12  ،
 ية االجتماع بنسبوع عل  األقل.إلنجاز العمل. وسيتا  درنامج مفصل قبل ددا

  الوثائع

TD/B/C.I/MEM.7/25 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

  3البند    
النقلل المسلللللللللتلداي والمرت وتيسلللللللللير التجلارة بي أوقلات الجلا حلة وملا بعلد لا  التحلد لات  

 الر يسية. والفرص

( وحالة عدم اليقين بانن إمكانية 19-ياكل االضطراب الناجم عن مرض فيروس نورونا )كوفيد -4
التعافي المسىىتدام تلنيرًا صىىارلًا بمدم عدم اسىىتعداد قطاعيل النقل واللوجسىىتيات لمواجهة االضىىطرابات. فقد  

اللتنىاقىات  أصىىىىىىىىىىىىىىإحىت التحوالت النىاجمىة عن الجىائحىة في أنمىار العرض واالسىىىىىىىىىىىىىىتهال  والطلىب، وت ايىد ا
اللوجسىىىىتية، وحاالت االزدحام والتنلير التي تاىىىىهدها الموانا، وال يادة ال بيرة في أسىىىىعار الاىىىىحن وت اليفه،  
وتراجل موثوقية الخدمات، سىىمًة ثادتة من سىىمات الماىىهد الحالي للنقل واللوجسىىتيات. وتعكس التوقعات في  

للفيروس وموجات جديدة من اإلصىابات، المدم القصىير االضىطراب المسىتمر وسىو  هور متحورات جديدة  
إضىىىىافة إل  الماىىىىهد الجسرافي السىىىىياسىىىىي المحفو. بمخا ر مت ايدة. وثمة عدة اتجاهات ت يد من صىىىىعوبة 

للنقل واللوجسىتيات، بما في لل   العودة السىريعة إل  الوضىل  الطبيعي ، ول نها تولّ د في الوقت نفسىه فرصىاً 
جسىتيات ضىرورات متعددة تاىمل الرقمنة، والتخ يف من رثار تسير المنا  تيسىير التجارة. ويواجه النقل واللو 

والت يف معه، واالنتقال إل  أنواع الوقود الخ يضىىىىىىة ال ربون، واالسىىىىىىتدامة البيلية، واألمن الطاقي والسلائي.  
وتتطلىب معىالجىة التحىديىات المطروحىة وتحقيع التوازن دين األولويىات المتنىافسىىىىىىىىىىىىىىة وا تنىام الفرص وضىىىىىىىىىىىىىىل 

 اسات واستراتيجيات مالئمة تعطي األولوية لتحصين النقل واللوجستيات في المستقبل.سي 

وتتيح الدورة التاسىىىىىىىىىعة الجتماع الخبراء المتعدد السىىىىىىىىىنوات المعني بالنقل واللوجسىىىىىىىىىتيات التجارية  -5
أفضىل   وتيسىير التجارة فرصىة حسىنة التوقيت للتف ير في القضىايا الرئيسىية المطروحة وتقديم توصىيات باىنن

، وتحديد مجاالت العمل لات األولوية، وال سىيما بالنسىإة ألضىعج مجموعة من البلدان،  السىبل للمضىي قدماً 
والدول الج رية الصىىىىىىىىىىسيرة النامية والبلدان النامية  ير السىىىىىىىىىىاحلية، وتحديد دور  ومن دينها أقل البلدان نمواً 

الجهات صىىىىاحإة المصىىىىلحة المعنية، بما في لل  الجهات الحكومية والقطا ية، والقطاعان العام والخاص، 
 وشرناء التنمية والمؤسسات المالية.

النقل المسىىتدام والمرن وتيسىىير التجارة في  وتيسىىيرا للمناقاىىة، أعدت أمانة األون تاد ملنرة معنونة   -6
 أوقات الجائحة وما بعدها: التحديات والفرص الرئيسية .

  الوثائع

TD/B/C.I/MEM.7/26 Sustainable and resilient transport and trade facilitation in times 

of pandemic and beyond: Key challenges and opportunities 
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    4البند    
 اعتماد تقرير الجتماع

م تقرير الدورة التاسعة الجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية  -7 سُيقدَّ
 -وتيسىىىىىىىىىىىىىىير التجىارة إل  لجنىة التجىارة والتنميىة في دورتهىا المقبلىة. وقد يود االجتمىاع أن ينلن لنىائب الرئيس  

 بنن ُيعّد، تحت إشرا. الرئيس، تقريرًا نهائيًا عقب التتام الدورة التاسعة.المقرر 

 
 إسهامات الخبراء

ل الخبراء اللين تعيّ نهم الدول األعضىىىىىىىىىاء عل  تقديم ورقات موج ة )   صىىىىىىىىىفحات عل  األكثر(   10ُياىىىىىىىىىجَّ
 مساهمًة منهم في أعمال اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة. 

وينإسي تقديم هله الورقات إل  أمانة األون تاد قبل انعقاد االجتماع. وسىىىىىىىىىىىىىىتتا  الورقات في االجتماع  
 بالاكل واللسة اللليلن تر د دهما.

التىىىىالي:    إل  العنوان  الورقىىىىات إل  أمىىىىانىىىىة األون تىىىىاد في أقرب وقىىىىت ممكن، وتوجيههىىىىا  تقىىىىديم  وينإسي 
Division on Technology and Logistics, Trade Logistics Branch, Palais des Nations, CH-1211 

Geneva 10 :البريد اإلل تروني:    + 41 22  917  0050؛ الفاكسtrade.logistics@UNCTAD.org . 
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