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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة الرابعة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٢ جنيف،

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  نكتاد الثالثةتشجيع وتعزيز التآزر بني أركان عمل األو

تيـسري  النقـل و  بتقرير مرحلي بشأن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة             
  التجارة

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
أعدَّ هذا التقرير فرع لوجستيات التجارة التابع لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات            

التجـارة  وتيسري  يتعلق مبسائل النقل    يف األونكتاد لتقدمي سرد موجز لألنشطة املنفذة فيما         
  .وفقاً للفقرات ذات الصلة يف اتفاق أكرا

ويسلّط التقرير الضوء على العمل املنجز خالل الفترة املمتدة بـني دوريت جلنـة                
، ٢٠١٢ والنصف األول مـن عـام        ٢٠١١التجارة والتنمية الثالثة والرابعة، خالل عام       

أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات؛     ) أ: (الثالثة الرئيسيةأركان عمل األونكتاد     بشأن
األنـشطة احلكوميـة    ) ج(التجارة؛ و تيسري  النقل و بالبحوث والتحليالت املتعلقة    ) ب(و

  .الدولية وأنشطة بناء توافق يف اآلراء
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  مقدمة    
ثة ال منذ الدورة الث   النقل وتيسري التجارة  يعكس العمل الذي أجنزه األونكتاد يف جمال          -١

وتـرد األنـشطة   .  كما نص عليها اتفاق أكـرا النقل وتيسري التجارة  الوالية املتعلقة ب   للجنة
ه فـرع   املعروضة أدناه وفق ترتيب فقرات اتفاق أكرا، وهي تبني وقائع العمل الذي أجنـز             

شعبة التكنولوجيا واللوجستيات خالل الفترة املمتدة بـني دوريت         لوجستيات التجارة التابع ل   
  . ٢٠١٢ والنصف األول من عام ٢٠١١التجارة والتنمية الثالثة والرابعة يف عام جلنة 

  ١اإلطار 
  النقل وتيسري التجارةفقرات اتفاق أكرا املتعلقة باملساعدة التقنية ذات الصلة ب

ينبغي أن يقدم األونكتاد املساعدة التقنية إىل البلدان النامية غري الساحلية وبلـدان               -١٠٧
النامية ليعينها على ضمان توفر بنية حتتية وخدمات مالئمة وكفؤة، وترتيبـات            ابر  العاملرور  

  .فعالة للنقل العابر، من أجل دعم التجارة
ينبغي أن يستمر األونكتاد يف تقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية               -١٦٦

امية بشأن قـضايا مثـل      إىل واضعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة يف البلدان الن         
ختفيض تكاليف النقل وحتسني شبكة النقل وقدرهتا التنافسية، ووضع أُطر مؤسسية وقانونية            

، مبا يف النقل وتيسري التجارةمالئمة وتنفيذها، واستنباط وتنفيذ إجراءات وطنية ودولية لزيادة   
ة األخـرى حـسب     وينبغي أن ينسق هذا العمل مع املنظمات املعني       . ذلك يف ممرات العبور   

وينبغي أن يواصل األونكتاد مساعدة البلدان النامية يف املفاوضات املتعلقة بالنقـل            . االقتضاء
وتيسري التجارة، مبا يف ذلك املفاوضات اجلارية يف سياق جولة الدوحة، ويف ضمان التنفيـذ               

  .الفّعال للقواعد واملعايري املتفق عليها
دمي املساعدة إىل البلدان الناميـة لتـصميم وتنفيـذ    ينبغي أن يواصل األونكتاد تق    -١٦٧

. سياسات وإجراءات ترمي إىل حتسني كفاءة املعامالت التجاريـة وإدارة عمليـات النقـل      
وينبغي أيضاً أن يواصل األونكتاد التعاون مع الدول األعضاء يف جمال تطبيـق النظـام اآليل                

  ).Asycuda(لتجهيز البيانات اجلمركية 

  طة املساعدة التقنية وبناء القدراتأنش  -أوالً  
 حلقة عمـل وحلقـة دراسـية        ٤٥  حوايل ت خالل الفترة املشمولة بالتقرير    مظُِّن  -٢

  . امرأة ٥٠٠بينهم اً  مشارك تقريب٢ ٠٠٠حضرها اً  بلد٤٠وحماضرة يف 
وال يزال األونكتاد يقدم املشورة والتوجيه السياسايت استجابة للطلبات اليت ترده مـن               -٣
وتـشمل جمـاالت    . عن املنظمات غري احلكومية     احلكومية الدولية فضالً   و يانات احلكومية الك
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؛ ٢٠٠٨قواعد روتردام،   ) أ: (التركيز املسائل القانونية اجلوهرية والصكوك القانونية الدولية مثل       
 ؛سـندات الـشحن   ) ج(؛ و ١٩٩٩االتفاقية الدولية بـشأن حجـز الـسفن لعـام           ) ب(و
االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريف ميـاه صـابورة الـسفن          ) ه(ار؛ و مشارطات االستئج  )د(و

قوانني املنظمة البحرية الدولية للنقل البحري اآلمـن للبـضائع؛          ) و(و؛  ٢٠٠٤ورواسبها لعام   
معلومات وإسهامات تتعلق بالـسياسة     األونكتاد  كما قدم   . مركز اتفاقيات األمم املتحدة    )ز(و

هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة، ومكاتب خدمات استـشارية         العامة، بناء على الطلب، إىل      
البيانـات  ) أ(:    بيف جمال األحباث، وشركات ورابطات صناعية، مبا يف ذلـك مـا يتـصل               

السياحة البيئيـة   ) ب(املتعلقة بنقل سلع التجارة الدولية حبراً؛ و      واملستندات الداعمة واملعلومات    
يف الشحن والنقل، والتحديات القائمة والفـرص املتاحـة         االستدامة  ) ج(البحرية املستدامة؛ و  

يف اً   مفيـد  عـدّ وُياً  وحيظى عمل األونكتاد بالقبول عموم    . ودور القطاع البحري يف الدامنرك    
خمتلـف  ترد من   ذلك من خالل التعليقات اإلجيابية اليت       ضح  ويت. حتسني فهم املسائل املطروحة   

اء احملاضرات، وكذلك من خالل اإلجـراءات احملـددة         اجلهات املستفيدة، مبا يف ذلك أثناء إلق      
 على سبيل املثال، انضمت ألبانيـا  ،٢٠١١مارس / آذار١٤ففي . على الصعيد القطري  املتخذة  

  . فدخلت االتفاقية حيز النفاذ١٩٩٩إىل االتفاقية الدولية بشأن حجز السفن لعام 
افق يف اآلراء وشارك فيها،     توحتقيق  لبناء القدرات و  أنشطة  نظم األونكتاد عدة    قد  و  -٤

اً لبلدان منو قل ا سيما بالنسبة أل    ال جرى خالهلا تناول القضايا اليت حتظى بأمهية خاصة       حيث  
هلذه الغاية، شرع يف تنفيـذ      اً  وحتقيق. والبلدان غري الساحلية ذات املوقع اجلغرايف غري املوايت       

 أفريقيا وآسيا لدعم مـشاركتها      تعزيز قدرات البلدان النامية يف    "مشروع لألونكتاد بعنوان    
". الفعالة يف التفاوض على ترتيبات تيسري التجارة الثنائية واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف             

:  على ستة بلـدان هـي      يف البداية  وسريكز بتعمق أكرب  اً   شهر ٣٢وسوف يستمر املشروع    
بوتـان ونيبـال يف      وبنغالديش و  ،رواندا وأوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة يف شرق أفريقيا       

.  أي بلد واحد من بلدان املرور العابر وبلدان غري ساحليني يف كل منطقـة              -جنوب آسيا   
 ،بوروندي وكينيا يف شرق أفريقيا    األنشطة اإلقليمية واألقاليمية    ستشمل  وباإلضافة إىل ذلك،    
 كـانون   وقد انطلق املشروع بفعالية يف مجيع البلدان يف الفترة مـن          . واهلند يف جنوب آسيا   

ومت إيفاد مثاين بعثات وتعيني سبعة خـرباء استـشاريني          .  حىت يومنا هذا   ٢٠١٢يناير  /الثاين
   .وطنيني إلجراء البحوث امليدانية الالزمة

ويعرض األونكتاد أثناء البعثات تفاصيل املشروع لتدريب اجلهات املعنيـة بتيـسري              -٥
ءات تيسري التجارة اليت جيري التفاوض      التجارة يف القطاعني اخلاص والعام بشأن خمتلف إجرا       

 جهة  ١٨٠ حبوايل   وقد جرى االتصال حىت اآلن    . امليةيف إطار منظمة التجارة الع    اً  بشأهنا حالي 
 يف هـذا    من اجلهات الوطنية املعنية، ومن املُقدَّر أن يصل عدد اجلهات اليت ستشارك بفعالية            

على إذكاء الوعي بشأن أمهية تيـسري       وهذا يساعد   .  جهة ٤٠٠ إىل   املشروع قبل هناية العام   
وعالوة على ذلك، ميثل تيسري التنسيق واالتصال بني اجلهات الفاعلة من املنظمات            . التجارة

ويساهم املشروع يف إنشاء . املختلفة يف جمال تيسري التجارة أحد أبرز التحديات يف هذا اجملال         
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ملتحدة، على سبيل املثال، حفَّز مشروع      ففي مجهورية ترتانيا ا   . وتعزيز آلية للتنسيق واالتصال   
األونكتاد اللجنة الوطنية لتيسري التجارة على استئناف اجتماعاهتا بعد توقف عن ممارسة أي             

إىل واستؤنف العمل، منذ ذلك احلني، على إسناد والية رمسية          . نشاط رمسي دام لعدة سنوات    
   .البلدهذا للجنة يف ا
خطط تنفيذ اتفاق   " يف تنفيذ مشروع بعنوان      ٢٠١١  نوفمرب/رع يف تشرين الثاين   ُشو  -٦

بتمويل مـن االحتـاد   " منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة يف البلدان النامية األعضاء       
 شهور، ٨تقل عن  وقد أُطلق، خالل فترة  اً   بلد ١٧ويشمل هذا املشروع    . األورويب والنرويج 

غـابون  روندي واجلمهورية الدومينيكيـة و    بويف أنغوال وبنغالديش وبنن وبوركينا فاسو و      
وعقدت مؤمترات املصادقة   . وغواتيماال ونيبال ومنظمة دول شرق البحر الكارييب وباراغواي       

بنجاح يف بنن وبوركينا فاسو وغواتيماال واجلمهورية الدومينيكية وجرى االتـصال بـأكثر         
تنفيذيتان تـستعني هبمـا     أُجنزت حىت اآلن خطتان     قد  و.  جهة من اجلهات املعنية    ٢٤٠ من

يتعلق  فيماو. السلطات الوطنية باعتبارمها أداة مفيدة يف إدراج تيسري التجارة يف برامج عملها           
باالتصاالت، حظَي إطالق املشروع يف منظمة دول شرق البحر الكارييب بتغطيـة إعالميـة              

ت املعنية وكـذلك     حيث أُطلعت اجلها   ،إللكترونية واحملطات التلفزيونية  كثيفة يف الصحافة ا   
   .عامة اجلمهور على جدوى مشروع األونكتاد وتيسري التجارة

أنشطته يف إطـار صـندوقه      اً  وبدعم من بلدان ماحنة منفردة، واصل األونكتاد أيض         -٧
 مـشاركتها  لدعماً البلدان منوأقل االستئماين املتعدد املاحنني لبناء القدرات يف البلدان النامية و    

، ٢٠١٢ويف عـام    .  مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة       الفعالة يف عملية  
  . غابون ومايل ممثلني عن بنن وبوركينا فاسو ودعم األونكتاد مشاركة

األونكتاد عدة حلقات عمل بشأن السياسات العامة يف نظّم وعلى الصعيد اإلقليمي،   -٨
فيها، وهو ما سـاعد علـى       شارك   أو   جمال اإلصالحات الوطنية واإلقليمية لتيسري التجارة     

منتدى اللجنـة   /األونكتاد) أ: (أفريقيا وأمريكا الالتينية  منطقيت   جهة معنية من     ٤٠٠تدريب  
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن منظمة التجارة العامليـة وتيـسري             

عمـل بـشأن تيـسري      ال حلقة   )ب(؛ و  )شيلي(التجارة والقطاع اخلاص يف أمريكا الالتينية       
) ج(؛ و )بوركينـا فاسـو   ( اليت عقدها االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا         ،التجارة

 والقطاع اخلـاص يف    منظمة التجارة العاملية وتيسري التجارة    بشأن  املنتدى اإلقليمي لألونكتاد    
سـتاريكا  شارك فيه ممثلون عن القطـاعني العـام واخلـاص يف كو   الذي أمريكا الوسطى،   

منتدى ) د(سلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما؛ و     الواجلمهورية الدومينيكية و  
منظمة التجارة العاملية وتيسري التجارة واخلطط التنفيذية يف أمريكا         بشأن  األونكتاد اإلقليمي   

كـا  أمريبلـدان   ت اجلمركية ووزارات التجـارة يف       الالتينية، شارك فيه ممثلون عن السلطا     
   ).اجلمهورية الدومينيكية(األعضاء يف منظمة التجارة العاملية الوسطى 
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وواصل األونكتاد أنشطته الداعمة للبلدان النامية أثناء املفاوضات اجلاريـة بـشأن              -٩
. تيسري التجارة يف إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية الذي وضعته منظمة التجـارة العامليـة              

ونكتاد بشكل وثيق مع وكاالت شىت مثل جلان األمم املتحـدة           وخالل هذا العام، عمل األ    
اللجنـة االقتـصادية    واللجنة االقتصادية ألوروبا،    و اللجنة االقتصادية ألفريقيا،     - اإلقليمية

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط       وألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،      
 رابطة تكامـل    - الجتماعية لغريب آسيا؛ واملنظمات اإلقليمية    اهلادئ، واللجنة االقتصادية وا   

أمريكا الالتينية، ومنظمة التعاون االقتصادي، ومنظمة دول شرق البحر الكارييب، ومشروع           
أمريكا الوسطى للتكامل والتنمية، واألمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامـل االقتـصادي            

 مصرف التنمية اآلسيوي، ومـصرف      - ية اإلقليمية ومع املصارف اإلمنائ   ألمريكا الوسطى؛ 
 من أجل التوصل إىل حلول إقليمية للتحـديات         - التنمية األفريقي، والبنك اإلسالمي للتنمية    

قـد  وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن األونكتاد       . القائمة يف جمال تيسري التبادل التجاري والنقل      
اجملموعـات   التجارة اإلقليمية يف مجيع      مجع بني أصحاب املصلحة األساسيني يف جمال تيسري       

  .٧٧  لاإلقليمية املنضوية يف جمموعة ا
لتدعيم جملـس   مدته ثالث سنوات    ، باشر األونكتاد تنفيذ مشروع      ٢٠١١ويف عام     -١٠

هـذا  ويهدف  .  بالتعاون بني الطرفني   ٢٠١١مايو  /الشاحنني الفلسطيين جرى إطالقه يف أيار     
 إىل تعزيز قدرة جملس الشاحنني الفلسطيين     لكندية للتنمية الدولية  الوكالة ا  الذي متوله    املشروع

. ليكون مبثابة مركز تنسيق لتعزيز مصاحل الشاحنني وتيسري أنشطتهم ذات الصلة بالتجـارة            
نواتج املشروع تزويد جملس الشاحنني الفلسطيين مبجموعة خدمات موجهة للعمـالء،           ومن  

عقـد  الفريق املكلف باملشروع مقـابالت و     جرى  أوقد  . مبسامهة من جمتمع النقل البحري    
أُعد هلذا الغـرض وذلـك      استبيان  ى تقييمات لالحتياجات على أساس      حلقات عمل وأجر  

وهي تشمل إجراء البحـوث،     . حيتاجها الشاحنون الفلسطينيون  لتحديد أهم اخلدمات اليت     
ستراتيجية، اال شراكاتالوالشبكات  السياسات، والتدريب، وإقامة    العمل الدعوي يف جمال     و

  .عن تقدمي املشورة القانونية فضالً
ويف إطار بناء القدرات، أُلقيت حماضرات وقدمت عروض يف حمافل شـىت بـشأن                -١١

اإلدارة احلديثة للموانئ يف إطار برنامج األونكتـاد التـدرييب يف جمـال إدارة املـوانئ                 )أ(
بشأن النقل  وحدة تدريبية   ) ب(و ف؛إندونيسيا، وغانا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وملدي      يف
تيسري التجارة خمصصة للدورة التدريبية اإلقليمية الثانية والعشرين املتعلقة بالقضايا الرئيسية           و

؛ )، ميـديلني، كولومبيـا    EAFITجامعة  (جدول األعمال االقتصادي الدويل     املدرجة على   
 ييم االحتياجات يف جمـال    كما أوفدت بعثة لتقصي احلقائق إىل حكومة موزامبيق لتق         )ج(و

تعميم آخر اً  جرى أيض ) د(وعلى تطوير املوانئ؛    قوي  تركيز  النقل واخلدمات اللوجستية، مع     
على خمتلف معاهد التدريب يف هونـغ       الدوليني  التطورات املستجدة يف جمال التجارة والنقل       

، )حريـة العامليـة   اجلامعة الب (، والسويد   )التطبيقيةللعلوم  جامعة هونغ كونغ    (الصني   ،كونغ
دراسة إجـراءات تيـسري التجـارة يف        ) ه(و؛  )معهد إدارة اللوجستيات الدويل   (وسويسرا  
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يف مجهوريـة   تنظيمها  لتجارة والنقل البحري اليت مت      بِشأن ا اجلولة الدراسية   ) و(وباكستان؛  
 منتدى تيـسري التجـارة ومـؤمتر االقتـصاد البحـري يف شـيلي؛             ) ز(وترتانيا املتحدة؛   

مركز الرصد الوطين لتيسري التجـارة واالسـتثمار يف أمريكـا الالتينيـة             /األونكتاد )ح(و
  . لتيسري التجارة يف غواتيماال) فاسيلكون(

 ومشلت احملاضرات والعروض اليت تطرقت لقضايا تتعلق بقانون النقل التجاري، فضالً  -١٢
 عن السفن ما أُلقـَي مـن        عن تأثري تغري املناخ وتكيف املوانئ معها والتلوث النفطي الناجم         

حماضرات وقدم من عروض يف دورة الدراسات اجلامعية العليا الدولية بشأن األحباث املتعلقة             
سـان سيباسـتيان     يف   ٢٠١١فرباير  /شباطبالبيئة البحرية واملوارد البحرية، اليت ُعقدت يف        

 الـدويل املتعـدد     بإسبانيا، وخالل املؤمتر الدويل بشأن اخلدمات اللوجيستية ونقل البضائع        
 ٢٠١١أكتوبر  /الوسائط، الذي عقدته الرابطة الدولية للنقل املتعدد الوسائط يف تشرين األول          

وكانت احملاضرات فرصة مثينة لتعمـيم املعلومـات عـن عمـل            . يف غران كناريا بإسبانيا   
 أن  وتشري التعليقات اخلطية والشفوية اليت أدىل هبا املـشاركون واملنظمـون إىل           . األونكتاد

 مع األوساط األكادمييـة      االتصاالت أو جتديد /وومسحت بإقامة   استحساناً  احملاضرات لقيت   
   .والصناعية، وكذلك مع جمموعة أخرى من املندوبني هبدف التعاون يف املستقبل

، استمر األونكتاد يف تقدمي خدمات املشورة حلكومة باكـستان يف       ٢٠١١عام  ويف    -١٣
ويتواصـل  .  املمول من البنك الـدويل     النقل وتيسري التجارة   مشروع   إطار املرحلة الثانية من   

األمم املتحدة  مكتب  تقدمي الدعم املخصص يف إطار املشروع إىل بعثة باكستان الدائمة لدى            
نظم األونكتاد  قد  و. يف جنيف بشأن مفاوضات تيسري التجارة يف إطار منظمة التجارة العاملية          

اء القدرات؛ وقدم املساعدة التقنية يف جمال مواءمـة الوثـائق           يف جمال بن  اً  أنشطة أوسع نطاق  
الدعم بشأن تنفيـذ اتفـاق      كما قدم    هذه الوثائق؛    التجارية مع دليل األمم املتحدة لترتيب     

وأُعدت دراسة لتعزيز عمل اللجنة الوطنية املعنيـة        . التجارة العابرة بني أفغانستان وباكستان    
فضل املمارسات العاملية وأخرى تتعلق بالتخلص من البـضائع         ألوفقاً   النقل وتيسري التجارة  ب

مدى استعداد باكستان لضمان االمتثال التفـاق تيـسري         حول  دراسة  أُجريت  و. املهجورة
يف اً الدراسـة إسـهام  هذه التجارة الذي ستعتمده منظمة التجارة العاملية يف املستقبل، ومتثل       

وبفضل هذا املـشروع، متكنـت      . ري التجارة االستراتيجية الوطنية لتيس  وحتديث  استعراض  
يف املفاوضات اجلارية يف إطار منظمـة التجـارة   وهامة باكستان من تقدمي مسامهات هادفة    

عدد املقترحات القطرية اليت قدمها     تزايد  ومن األدلة على ذلك     . بشأن تيسري التجارة   العاملية
سري التجارة التابع ملنظمة التجـارة      املندوبون الباكستانيون إىل رئيس فريق التفاوض بشأن تي       

. العاملية، وارتفاع مستويات التفاعل بني الوفد الباكستاين وباقي الوفود واألفرقـة العاملـة            
أصبحت ، و ة أكرب يف السياسات الداخلية    أن السياسة التجارية الدولية باتت حتظى بأمهي       كما

ـ   حتتل مكانة عالية يف     القضايا اإلقليمية    وقـد أعلـن رئـيس وزراء       . وطينبرنامج العمل ال
   . سيكون عام التعاون والتكامل اإلقليميني٢٠١٢أن عام  باكستان
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، )فياتـا ( بالتعاون مع االحتاد الدويل لرابطات وكالء الشحن         ،عمل األونكتاد وقد    -١٤
ورابطة وكالء الشحن يف ترتانيا وسلطة اإليرادات الترتانية، على تنظيم دورة لتدريب املدربني       

 وباإلضافة إىل وكالء الـشحن،      .اًحملياً   مدرب ٢٨لفائدة  وذلك  وكاالت الشحن   عمل  ن  بشأ
 مبا يف ذلك سلطة اإليرادات الترتانية واهليئة        ،احلكومةهيئات  قدمت املساعدة إىل مدربني من      

ويساعد برنامج تدريب املدربني رابطات وكالء الشحن على تصميم         . الترتانية للطريان املدين  
وكاالت الشحن وفق مقـرر االحتـاد الـدويل         هبا بشأن عمل    رييب وطين خاص    برنامج تد 

 حصُر املدربني احملليني من أوساط الشحن وإخضاعهم        وجيري أوالً . لرابطات وكالء الشحن  
 بتدريب الطالب بشكل فـردي    بعد ذلك   ويقوم املدربون الناجحون    . للتدريب مث لالمتحان  

الحتـاد  لشهرية ل شهادة ا الؤهلهم للحصول على     ساعة تدريبية كحد أدىن ت     ٢٤٠على مدى   
عند االنتهاء من تصميمه،    ويقدم كل برنامج تدرييب وطين      . الدويل لرابطات وكالء الشحن   

إىل فياتا لتصادق عليه، وبعد ذلك يتم جتديد املصادقة بصفة دورية لضمان احلفـاظ علـى                
رة رابطة وكالء الشحن يف     قدحتسني  وقد ساعد برنامج تدريب املدربني يف       . مستوى اجلودة 

املختصني على املستوى   اخلرباء  ترتانيا على توفري التدريب ألعضائها من خالل تطوير قدرات          
وتنظر رابطة وكالء الشحن يف     . كما أظهر الربنامج احلاجة إىل التأمني يف جمال النقل        . احمللي

. زايا املقدمـة إىل األعـضاء     املجمموعة  ترتانيا يف السبل املمكنة لتوفري هذا التأمني كجزء من          
مجهورية ترتانيا املتحـدة للتجـارة      فهم  زداد  يوضع برنامج تدرييب وطين مستدام س     وبفضل  

تأثري إجيايب على   اً  وسيكون لذلك أيض  . الدولية وسيتسىن هلا االندماج أكثر يف السوق العاملية       
رواندا وأوغنـدا عـرب     نوعية اخلدمات اخلاصة بعبور البضائع املرسلة من أو إىل بوروندي و          

برامج لتدريب املدربني أفضت إىل وضع بـرامج        اً  وقد نفذت سابق  . مجهورية ترتانيا املتحدة  
  .تدريبية وطنية مستدامة بشأن شحن البضائع يف غانا وكينيا وباكستان

وجيري . ة اجلمارك ت املتصل بأمت  ال املعقد اجملبالكفاءة يف   اً  واألونكتاد مشهود له دولي     -١٥
يف البلدان املستفيدة يف إطار مشروع    ) أسيكودا( النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية       تطبيق

كاملة تشمل الربجميات والوثائق واخلـربة التقنيـة        رزمة  لتقدمي املساعدة التقنية يقضي بتوفري      
 لدى تنفيذ مشروع املساعدة التقنيـة       ،وتكتسي أنشطة التدريب  . والوظيفية وبناء القدرات  

أمهية قصوى يف ضمان النقل الكامل للدراية املتعلقـة بنظـام أسـيكودا إىل اإلدارات             هذا،  
إلدارة اخلارجيني  اجلمركية الوطنية ليصبح الفريق الوطين يف غىن عن الدعم واملساعدة التقنية            

  .وصيانة هذا النظام على املدى البعيد
أحناء العامل عـدة  خمتلف  يف ، عقدت العمليةيتعلق ببناء القدرات ونقل الدراية   فيماو  -١٦

يتعلق  فيمااستخدام نظام أسيكودا    بشأن   على الصعيدين الوطين واإلقليمي،      ،دورات تدريبية 
 ،وتناولت الدورات التدريبية العمليـة    . باملسائل ذات الصلة باجلمارك وتكنولوجيا املعلومات     

 وتنفيذ إجراءات   ،مركيةاالنتقائية وإدارة املخاطر، وتقدير الرسوم اجل     قضايا  بشكل أساسي،   
 قواعدوركزت الدورات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على هيكل  . املرور العابر 

 ،البيانات وإدارهتا وتبادل املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية، وتكنولوجيا اإلنترنت        
  .وصيانة نظام أسيكودا وتطويره



TD/B/C.I/25 

GE.12-51579 8 

البلدان اليت تستخدم النسخة الثانية مـن نظـام         وقد جرى التحول اآلن، يف آخر         -١٧
، أو مباشرة إىل أحدث نسخة من نظام أسيكودا، لتنتـهي           ++أسيكودانسخة   إىل   ،أسيكودا
 .اًأسيكودا استمرت لثالثني عام   نظام  أول حقبة طويلة من مشاريع النسخة الثانية من          بذلك

 يف أفغانستان وبوتـسوانا     أسيكوداالتحول إىل أحدث نسخة من نظام       قد تواصلت أنشطة    و
  . ومالوي ونيجرييا وسرياليونبيساو - والكامريون وغامبيا وغينيا وغينيا

 الفلـسطينية احملتلـة،     األرضوقد بدأ تشغيل أحدث نسخة من نظام أسـيكودا يف             -١٨
 ، وزمبـابوي  ، ودومينيكا ، وجورجيا ، ومجهورية مولدوفا  ، وترينيداد وتوباغو  ، وألبانيا ،واألردن
 وهـاييت،   ، ونيكـاراغوا  ، وكوراسـاو، ولبنـان    ، وكوت ديفوار  ، وكمبوديا ، لوسيا وسانت
وانطلقـت أعمـال تطبيـق النظـام        . التخليص اجلمركي عملية  إجراءات  مجيع  تشمل   وهي
 ،يف أنغـيال  ) هـا شغيل، وتوحيد النظم وتوسيع نطاق    بدء الت ومثل بناء النموذج،    (تواصلت   أو

 وجبل طارق، وجـزر تـركس       ، وبنغالديش، وتونس  ،يز وبل ،) اإلسالمية -مجهورية  (وإيران  
 ، وجيبـويت  ، ومجهورية الو الدميقراطية الـشعبية     ، وليبيا ،وكايكوس، وجزر الكارييب اهلولندية   

ـ  ، وسـري النكـا    ،تومي وبرينسييب   وسان ،ورواندا  ، وغرينـادا ، والـسودان  ،سلفادور وال
ر جملـس األمـن التـابع لألمـم         لقرااً  وفق (، وكوسوفو ،) البوليفارية - مجهورية( وفرتويال
  . ومونتسريات، ومايل،ياري، وليب)١٩٩٩(١٢٤٤ املتحدة
انصبت األنشطة املضطلع هبا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي على التشغيل احلـي             قد  و  -١٩

 ويف الوقت. النكا ألحدث نسخة من نظام أسيكودا يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسري
الدعم التقين لنظم أسـيكودا األخـرى   تقدمي ملبور يف    ب اإلقليمي يف كواال   ، استمر املكت  نفسه

وقُدِّم الدعم ملنطقة احمليط اهلادي الفرعية من خـالل آليـة أسـيكودا             . وإتاحته على اإلنترنت  
   . عشر سنواتيث مر على تشغيل النظام حىت اآلناحمليط اهلادي ومقرها يف فيجي ح لدعم
س أداء متعددة مؤسساتية وأخرى تتعلق بتيسري التجارة لتقييم         وميكن استخدام مقايي    -٢٠

 ارتفاع إيرادات مصلحة اجلمـارك،       هذه املقاييس  ويشمل أهم . أثري مشاريع أسيكودا  تمدى  
التأخري يف ختليص البضائع، وإتاحة بيانـات إحـصائية   مدة وزيادة تيسري التجارة، واخنفاض   

ويؤدي اإلنفاذ املتسق للتشريعات اجلمركيـة      . ناسبموثوقة عن التجارة الدولية يف الوقت امل      
ادات  إىل زيادة إير   ، وحساب الرسوم والضرائب آلياً    ،والتشريعات املتصلة هبا على نطاق البلد     

 اإلحصاءات التجارية واملالية املوثوقة املتاحة يف الوقت املناسـب          أنميزانية الدولة، يف حني     
  . قتصاديةاحلكومات على ختطيط سياساهتا االتساعد 

ومتثـل أداة أساسـية     اً  متيناً  تقنياً  وتوفر النسخة األحدث من نظام أسيكودا أساس        -٢١
 جمعت بني ن بالفعل بإرساء هذه النظم ف     وقد قامت عدة بلدا   . إلنشاء نظم الشبابيك الوحيدة   

اجلمارك، مما ميهد السبيل لقيـام التجـارة        واملتعهدين التجاريني ووكاالت حكومية أخرى      
يف ويفـتح   وكلفـة،   اً  التجارة الدولية أقل تعقيد   ، مما جيعل    كترونية واحلكومة اإللكترونية  إللا

 الرغبة يف التغيري ودرجـة      عّدوُت. شركات البلدان النامية  أمام  الوقت نفسه األسواق الدولية     
االلتزام وتوفر الدعم الكامل من قبل أعلى السلطات احلكومية عوامـل أساسـية يف جنـاح              

  .ديث اجلماركمشاريع حت
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  أنشطة البحث والتحليل بشأن النقل وتيسري التجارة  -ثانياً  

  ٢اإلطار 
  النقل وتيسري التجارةفقرات اتفاق أكرا املتعلقة باملساعدة التقنية ذات الصلة ب

يف جمال تيسري التجارة وخدمات النقل وما يتصل بذلك من خدمات هتّم البلـدان                -١٦٤
 أن يواصل حتليل القضايا اليت تؤثر على التجارة والنقل يف البلـدان             النامية، ينبغي لألونكتاد  

كما ينبغـي لألونكتـاد أن ينـشر التحلـيالت          . النامية وعلى أمن سلسلة اإلمداد الدولية     
  .واملعلومات ذات الصلة، وأن يشّجع على تبادل اخلربات

ن البلدان النامية مـن     وينبغي أن جيري األونكتاد حبوثاً لوضع توصيات سياساتية متكِّ          -١٦٥
وينبغي أن تويل البحوث اهتماماً خاصـاً       . ختفيض تكاليف النقل وحتسني كفاءة النقل وترابطه      

تستفيد منـها   نظم مرور عابر متسقة     وتنفيذ  وضع  الحتياجات أضعف االقتصادات، وخباصة ل    
 االعتبار إعالن أملايت    النامية، على أن يؤخذ يف    املرور العابر   البلدان النامية غري الساحلية وبلدان      

  .وينبغي أيضاً توجيه االهتمام إىل تعزيز النقل املتعدد الوسائط. الوزاري وبرنامج عمل أملايت
وينبغي لألونكتاد مساعدة البلدان النامية، من خالل ما يضطلع به من أعمال حبث               -١٦٨

يات البيئية املتعلقـة    وحتليل للسياسات، على األخذ خبيارات سياساتية مستنرية ملواجهة التحد        
باستراتيجيات النقل، واملساعدة على حتديد ما يرتبط هبا من احتياجات يف جمال بناء القدرات              

  .وما يلزم من استجابات تنظيمية

، واصل األونكتاد أيضاً حبوثه وحتليالته      )٢انظر اإلطار   (للواليات اآلنفة الذكر    اً  وفق  -٢٢
 من املسائل االقتصادية والسياساتية والقانونية والتنظيميـة        يتعلق بطائفة واسعة   فيمااألساسية  

، ٢٠١١ويف عـام    . وما يرتبط بذلك من تطوارت تؤثر يف النقل والتجارة يف البلدان النامية           
ُنشرت نتائج األعمال البحثية والتحليلية اليت اضطلع هبا األونكتاد وما مجعه من إحـصاءات              

 ومشـل . "استعراض النقـل البحـري    " نوي املعنون  الس التقريرعلى نطاق واسع من خالل      
التجـارة  ) أ: (التطورات اليت تؤثر يف مجلة قضايا منها       ٢٠١١لعام  استعراض النقل البحري    

الشحن جور  أ) ج(ومبا يف ذلك التسجيل وامللكية،       األسطول العاملي، ) ب(والبحرية الدولية؛   
التطورات التنظيمية والقانونية   ) ه(واملوانئ ومحوالت الشحن البحري؛     ) د(والسفن  أسعار  و

، أن اسـتعراض  ٢٠١١يف عـام  بصفة خاصة   ومما استرعى االنتباه    . يف جمال النقل والتجارة   
وذلك إلرشـاد   تناول مشاركة البلدان النامية يف املشاريع التجارية البحرية         قد  النقل البحري   

ياسات الوطنيـة يف جمـال      واضعي السياسات بشأن اجملاالت اليت ُيمكن حبثها عند رسم الس         
  .النقل ووضع االستراتيجيات ذات الصلة

قناة ثانية لتقدمي املعلومات     Transport Newsletterاإلخبارية الفصلية   وتعد نشرة النقل      -٢٣
وتعرض هذه النـشرة    . األعمال اليت يضطلع هبا الفرع ونشر نتائج أعمال البحث والتحليل          عن
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مواضيع الساعة وتتيح منرباً لتبادل األفكار املستنرية واآلراء بـني        اإلخبارية عّدة مقاالت تتناول     
وهي متاحة علـى املوقـع      . األونكتاد واألطراف األخرى املهتمة مبجال النقل وتيسري التجارة       

تناولتـها هـذه    ومن املواضيع الـيت     .  مشترك ٤ ٠٠٠الشبكي لألونكتاد وُتوزَّع على حوايل      
نقل ) ب(وت السائدة يف جمال الربط خبطوط النقل البحري؛،         االجتاها) أ: (٢٠١٠عام   النشرة

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     ) د(والنقل الدويل وتغري املناخ؛     ) ج(والشحنات املربدة؛   
إصالح املوانئ؛  ) و(واملبادرات اإلقليمية يف جمال تيسري التجارة؛       ) ه(والنقل والتجارة؛   جمال  يف  
مسح حاويات الـشحن  ) ط(و؛ منواًالبلدان أقل التحديات اليت تواجه ) ح(والنقل العابر؛   ) ز(و

  .املوانئبرنامج األونكتاد للتدريب يف جمال ) ي(والبحري؛ 
 تيـسري   سياسـات  ورقتني توجيهيتني بـشأن ٢٠١١ونشرت أمانة األونكتاد عام     -٢٤

لسياسات العامـة   األوىل عبارة عن مذكرة أعدهتا األمانة عن التحديات وخيارات ا         : التجارة
الـدورة الرابعـة    إىل  ، لتقـدميها    (TD/B/C.I/MEM.1/11)يتعلق بالنقل وتيسري التجارة      فيما

 اليت تناولت التحديات امللحـة      النقل وتيسري التجارة   بشأن   سنواتالجتماع اخلرباء املتعدد ال   
ة لتجـار واستعرضت املذكرة التحديات القائمة يف جمـال النقـل وا       . اليت ينبغي التصدي هلا   

البلدان النامية غري الـساحلية،       على املشاكل اليت تواجه    الدوليني، مع التركيز بشكل خاص    
 اإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة وأمتتة اجلمارك،        فيذعن التحديات املتوقعة يف تن      فضالً

مـل  أما الورقة الثانية، وهي نـشرة حت      . مبا يف ذلك مسامهة القطاع اخلاص يف هذه املساعي        
فقد  ،(UNCTAD/DTL/TLB/2011/1)" تيسري التجارة يف االتفاقات التجارية اإلقليمية     "عنوان  

لفتت االنتباه إىل األمهية املتزايدة لتيسري التجارة على الصعيد اإلقليمي، مع تزايد االتفاقـات              
  .التزامات حمددة يف جمال تيسري التجارةعلى التجارية اإلقليمية اليت تنطوي 

املسؤولية والتعويض عن التلّوث    "بعنوان  اً  موضوعياً  حتليلياً  تقريراً  د األونكتاد أيض  وأع  -٢٥
حملة عامة عن اإلطار القانوين الدويل املتعلق باألضرار النامجـة عـن            : النفطي الناجم عن السفن   

 Liability and Compensation for Ship-Source Oil" ّوث النفطي النـاجم عـن النـاقالت   التل

Pollution: An Overview of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage 

from Tankers (UNCTAD/DTL/TLB/2011/4)(     ويلقي التقرير الـضوء    . ٢٠١٢ُنشر يف عام
البلدان الساحلية النامية اليت     عن املسائل اليت هتم     أبرز مسات اإلطار التنظيمي الدويل فضالً      على
  .السفنن تكون عرضة للتلوث النفطي الناجم عن  أكنمي

اخلـام  نصف اإلنتاج العاملي من النفط      حوايل   إىل أن    يف هذا الصدد  وجتدر اإلشارة     -٢٦
مـن سـواحل    اً   وجيري جزء كبري من حركة املالحة هذه على مسافة قريبة نسبي           .اًُينقل حبر 

ضـيقة،  حمـصورة أو ممـرات      العديد من البلدان، وتعرب السفن، يف بعض احلاالت، مناطق          
مث إن النمو املطرد يف حجم السفن الناقلة ألي نوع من الشحنات ويف             . كاملضايق والقنوات 

 امتدادقدرهتا االستيعابية يعين نقل كميات كبرية من وقود السفن الثقيل عرب احمليطات وعلى              
زرية الصغرية الناميـة    اجلالساحلية أو   ومبا أن اقتصادات العديد من الدول       . املناطق الساحلية 
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 فإن تعرضها ألضرار ناشئة عن التلـوث        السياحة،على دخل املصائد و   اً  كبرياً  تعتمد اعتماد 
  .اًكبرياً اقتصادياً الناجم عن السفن يشكل هتديدالنفطي 

قـوي  إطار قـانوين دويل     يوجد  وفيما يتعلق بالتلوث النفطي الناجم عن الناقالت،          -٢٧
من الدول الساحلية، بينها بلدان ناميـة قـد         اً  بيد أن عدد  . لمتضررينتعويضات كبرية ل   لتقدمي

تكون معرضة حلوادث تلوث نفطي ناجم عن السفن، مل تنضم بعُد إىل الصكوك القانونية اليت               
ويقدم التقرير حملة حتليلية عـن الـصكوك   . متعاقدةاً يف هذا اجملال بوصفها أطرافمؤخراً أُبرمت  

ورد بعض االعتبارات املتعلقة بوضع السياسات الوطنية ملساعدة واضعي         القانونية ذات الصلة وي   
.  علـى تلـك الـصكوك     التـصديق  السياسات على فهم اإلطار القانوين الدويل وتقييم مزايا       

ية على أمه اً  ، فإنه يلقي الضوء أيض    الناقالت الناجم عن    نفطييركز التقرير على التلوث ال     بينماو
 االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية والتعويض عـن الـضرر          : مها لةاتفاقيتني دوليتني ذوايت ص   

الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر بصيغتها املعدلة مبوجـب بروتوكوهلـا               
 واالتفاقيـة الدوليـة بـشأن       - املواد اخلطرة والضارة     اقيةاتف -  امللحق باالتفاقية  ٢٠١٠ لعام

  .٢٠٠١رار التلوث بوقود السفن الزييت لعام املسؤولية املدنية عن أض
واصل األونكتاد عمله يف جمال البحث والتحليل بشأن تأثريات تغـري املنـاخ             قد  و  -٢٨
وجتسدت االستنتاجات املستخلصة مـن     . النقل الدويل واحتياجات التكيف ذات الصلة      على

 التداوليتني اللتني أُعـّدتا     تشمل، على سبيل املثال، الوثيقتني    وثائق   يف   العمل املنجز حىت اآلن   
  .)TD/B/C.I/MEM.1/11 وUNCTAD/DTL/TLB/2011/2( ٢٠١١عام  يف
النقل البحري والتحـدي   "إىل جملد صدر عن األونكتاد بعنوان       اً  وجتدر اإلشارة أيض    -٢٩

مفصلة بشأن  آراء  ، وهو جملد يتضمن     ٢٠١٢مايو  /ُنِشر يف أيار  و،  "الذي يطرحه تغري املناخ   
ويشمل اجمللد الـذي  . آلثار احملتملة لتغري املناخ من منظور النقل البحري والتجارة        طائفة من ا  

  األمم املتحدة باالشتراك مع مؤسسة إرثسكان للنشر، مسامهات مـن خـرباء مـن              تهنشر
 مثل املنظمة البحرية الدولية، وأمانة اتفاقية األمم        -دولية  األوساط األكادميية، ومن منظمات     

والوكالة  ة بشأن تغري املناخ، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،         املتحدة اإلطاري 
وتنـاول اجمللـد    . عن قطاعي النقل البحري واملوانئ       فضالً -  للطاقة، والبنك الدويل   الدولية

علمية؛ وانبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل والـُنُهج          اخللفية ال مسائل من بينها    
اتباعها للتخفيف منها؛ واحلالة الراهنة لإلطار التنظيمي واملؤسـسي ذي الـصلة؛             اليت ميكن 

 احملتملة لتغري املناخ على النقل البحري وهنج التكيف معها؛ والقضايا املتداخلـة ذات              اآلثارو
  . الصلة مثل التمويل واالستثمار والتكنولوجيا والطاقة

ات املستجدة يف جمال النقل الداخلي والبنيـة        عن التطور اً  حبوثاً  األونكتاد أيض أجرى  و  -٣٠
ودور الـشراكات بـني     ) والسكك احلديدية والطرق املائيـة    الربية   الطرقاً  خصوص(التحتية  

 ٢٠١١من استعراض النقل البحري لعام       ٤ويشار إىل ذلك يف الفصل      . القطاعني العام واخلاص  
 بعض التطـورات الرئيـسية      تطورات النقل الداخلي على   بخاص  فرع   حيث ُسلِّط الضوء يف   
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اً ومت التركيز أيض  . األخرية يف حجم حركة الشحن العاملي عرب شبكات النقل الداخلي الرئيسية          
على آخر التطورات املتعلقة باهلياكل األساسية للنقل الداخلي يف البلدان النامية مـع التركيـز               

وير اهلياكل األساسـية     القطاعني العام واخلاص يف متويل تط      نيبشكل خاص على الشراكات ب    
كما وردت اإلشارة إىل أعمال البحث والتحليل املتعلقة بنقل البضائع املستدام           . للنقل الداخلي 

ودور الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والتمويل يف جمال املناخ يف إتاحة نظـم مراعيـة                
 ويف الوثـائق    البحريوذلك يف سياق استعراض النقل       البضائع،للبيئة وخفيضة الكربون لنقل     

 الذي ُعقـد يف كـانون   النقل وتيسري التجارةالتداولية الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن      
  .٢٠١١ديسمرب /األول
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل برنامج أسيكودا أعمال البحث والتحليـل             -٣١

. ذة الواحـدة للتجـارة الدوليـة    نافبشأن قابلية النظام لالستعمال من أجل اعتماد مفهوم ال        
يتسىن ربط وكاالت حكومية أخرى بالنظام اجلمركي مـن أجـل           بفضل النافذة الواحدة    ف

املشتركة للوثائق، وبذلك يتم إرساء األسـس       تجهيز   والوثائق وال  بياناتالتبادل اإللكتروين لل  
 إىل النافـذة    وسيكون الوصـول  . لتطبيق نظامي اجلمارك اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية     

  .جملتمع األعمال التجارية من أجل هتيئة بيئة خالية من الورقأيضاً اً الواحدة متاح
يف تقارير األمم املتحدة، مبا يف ذلـك تقريـر          اً  أيضاً  كبرياً  وأسهم األونكتاد إسهام    -٣٢

 ٦٥/١٥٥األمني العام لألمم املتحدة عن احمليطات وقانون البحار وتنفيذ قرار اجلمعية العامة             
كمـا قـدم    ". حنو التنمية املستدامة للبحر الكارييب لصاحل األجيال احلالية واملقبلـة         "املعنون  

 ٢٠١٢يف تقرير عام    اً   البحري الدويل والتجارة املنقولة حبر     نقل تتعلق بال  اماتإسهاألونكتاد  
التوقعـات  احلالـة و  "املشترك بني األونكتاد وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية املعنون         

  ".االقتصادية يف العامل

  األنشطة احلكومية الدولية وأنشطة بناء توافق يف اآلراء  -ثالثاً  
األونكتاد اجتماعات ومناسبات دولية خمتلفة تتعلـق بلوجـستيات          حضر ممثلون عن    -٣٣

امليدان هذا  وأتاحت هذه املناسبات فرصة مثينة لنشر معلومات عن عمل األونكتاد يف            . التجارة
  .جتديد االتصاالت مع طائفة من املندوبني واجلهات املعنية لغرض التعاون معها مستقبالً/إلقامةو

ركة نشطة يف   وشارك األونكتاد، يف إطار تعاونه مع املنظمات الدولية األخرى، مشا           -٣٤
فريق اخلرباء املعين بتأثريات تغري املناخ على شبكة النقل الدويل وسبل التكيف            لثالث دورات   

، ٢٠١١مـارس   /وقد أنشئ فريـق اخلـرباء يف آذار       . عه، التابع للجنة االقتصادية ألوروبا    م
حول هـذا  عقدت حلقة عمل مشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبا واألونكتاد     أعقاب   يف

يف أعمال أخرى جـرت     اً  كبرياً  وأسهم األونكتاد إسهام  . ٢٠١٠سبتمرب  /املوضوع يف أيلول  
يف اجتماعـات   اً  االقتصادية ألوروبا، وخصوص    الداخلي التابعة للجنة   جلنة النقل  حتت رعاية 
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 املتعدد الوسائط واللوجستيات حيث قدم األونكتاد إسهامات تتعلق         لنقلفرقة العمل املعنية با   
  .باملسائل القانونية من خالل مشاركته يف فريق خرباء غري رمسي ُيعىن بقواعد روتردام

 أعمال مركز األمم املتحدة لتيسري التجارة واألعمـال         وشارك األونكتاد بنشاط يف     -٣٥
أبريل /التجارية اإللكترونية الذي عقد منتدييه الثامن عشر والتاسع عشر يف جنيف يف نيسان            

يف االجتماع الـذي عقدتـه الوكالـة        اً  وشارك األونكتاد أيض  . سبتمرب على التوايل  /وأيلول
 يف جنيـف    ٧٣٧٢إيزو  /ة لعناصر بيانات التجارة    بتحديث دليل األمم املتحد    ةاملشتركة املعني 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل األونكتاد تيسري مـشاركة  . ٢٠١١سبتمرب  /يف أيلول 
املفاوضني من البلدان النامية يف جمال تيسري التجارة يف اجتماعات فريق منظمة التجارة العاملية              

مات استشارية خمصصة إىل املندوبني يف جنيـف        التفاوضي املعين بتيسري التجارة، وتقدمي خد     
  .ويف العواصم

تأثريات تغري املناخ والتكيف    " بعنوان   اً ثانياً للخرباء   خمصص اًونظم األونكتاد اجتماع    -٣٦
قد تركز  و. ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ و ٢٩ُعقد يف جنيف يومي     " حتد للموانئ العاملية  : معه

اعدة البلدان النامية يف ضـمان االتـساق بـني          املوضوع الرئيسي هلذا االجتماع على مس     
بالنقاش اهلـام   اً  وللدفع قدم .  األطراف يف جمال تيسري التجارة     تعددةااللتزامات اإلقليمية وامل  

السياسات لواضعي  الدائر حول أفضل السبل إلحراز التقدم، أتاح اجتماع اخلرباء املخصص           
ـ         اص، واملنظمـات الدوليـة، والعلمـاء     واجلهات املعنية الرئيسية يف القطاعني العـام واخل

  . أفضل املمارساتلتبادلللمناقشة وفرصة اً واملهندسني، منرب
، عقدت أمانة األونكتاد الدورة الرابعة الجتمـاع        ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٧

 اليت ركزت علـى موضـوعني رئيـسيني         النقل وتيسري التجارة  اخلرباء املتعدد السنوات بشأن     
مـسامهة   إىل أقصى حـد،  ،زيد التدابري واإلجراءات اليت ت   ) أ: (مهاونكتاد بتناوهلما و  األ كُلِّف

خدام يف اسـت  اً  خـصوص   التجـارة  يـسري سيما استثمار القطاع اخلاص، يف ت       ال االستثمار،
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال اخلدمات اللوجستية وتيـسري التجـارة وأمـن             

م عملية تنفيذ برنامج عمل أملايت، ويشمل ذلك حتليل االختناقـات           دع )ب(؛ و اد اإلمد سلسال
 النامية واحللول املناسبة املمكنة ملعاجلة تلك       بربني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العا       

االختناقات، من خالل دمج أفضل املمارسات يف إنشاء اهلياكل األساسية للنقل واسـتعماهلا،             
  . مشتركة، يف البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر الناميةواعتماد معايري

على هامش الدورة الثالثة عشرة ملـؤمتر       يف الدوحة   ، ُنظم   ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٣٨
نقـل البـضائع    بشأن   نشاط جانيب    )األونكتاد الثالث عشر  (والتنمية  لتجارة  األمم املتحدة ل  

باالشتراك مع " متهيد الطريق أمام نقل البضائع املستدام     " بعنوان   وُنظمت حلقة نقاش  . املستدام
مناقشة وتبادل  لرفيع املستوى ل  اً  احللقة احلوارية منرب  هذه   احتوأت. مصرف التنمية اآلسيوي  

. نقل البضائع املـستدام   إحداث حتول مفاهيمي يف جمال      جتارب القطاعني العام واخلاص يف      
ومصرف التنمية اآلسيوي، واألوساط     ذين ميثلون احلكومات،  ونظر املتحاورون من اخلرباء ال    
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 يف سـبل خـروج   النقل البحـري   وصناعة   يةاألكادميية والصناعية مبا يف ذلك املوانئ البحر      
االقتصادات النامية عن األمناط غري املستدامة واملعتمدة على الوقود األحفوري الـيت جيـري              

ركيز بشكل خاص يف    كما مت الت  . غل تغري املناخ  يف ضوء شوا  وذلك  اتباعها يف نقل البضائع،     
  .عن احلاجة إىل آليات متويل مبتكرة  على اآلثار املالية واالستثمارية فضالًهذا الصدد

دور األونكتاد يف تعزيز التعاون بني مجيع الشركاء املهـتمني          تأكيد  املشاركون  أعاد  و  -٣٩
 ت مبا يف ذلك يف جمـاال      ،ى مواصلة العمل  وشجعوا األونكتاد عل  . بتعزيز نقل البضائع املستدام   

 بـأن يبحـث     ،اقترحوا كـذلك  و. البحث والتحليل، وبناء القدرات، وتقدمي املساعدة التقنية      
 شركاء يشاطرونه فكره، كيفية توجيه املصادر اجلديدة، كالتمويل يف جمال املناخ،            عماألونكتاد  

و األونكتاد إىل القيام بدور الـشريك       وقُدم اقتراح عملي يدع   . حنو دعم نقل البضائع املستدام    
  . إلنشاء منتدى عاملي للشحن األخضر٢٠١٣أبريل /الرئيسي يف عقد مؤمتر يف نيسان

        


