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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقلاجتماع 
 واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

 الدورة اخلامسة
 2017تشرين األول/أكتوبر  24-23جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 2030 اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام  
 مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
، الااا  2030 ، اعتماااد اعتمااايل الااادون يةاااس التنمياااس امل اااتدامس ل اااا 2015 يف عاااا  
م ابوقس مان  غار 2030 غاياس  وتع اد يةاس عاا  169هدفاً للتنمياس امل اتدامس و 17تضمنت 

بااا   ياااو تاااوا  حيااال النةاااام والةماااوكا وهاااري متباملاااس وغااار قابلاااس للت ز اااس، و اااد       
عري الااااداع  ماااام ا مااااادامس، وت اااادي  ميااااس مشاااالكس، و ديااااد ال األب اااااث ال للااااس للتنميااااس امل اااات

الناحيااااس  امًل ماااانالعتماااااث م ااااا  للتنميااااس يبااااو  قااااابًل للتةبيااااو ماااان الناحيااااس االقت اااااثيس و اااا
  يو األهدا   ف يم و تاالجتماعيس وصدي اً للبيئس  ويركز اعتميل الدون اهتمامه اآل  على 

ا اعااال  الر ي ايا  للوج اتيال الت ا ياس، أ شاةس ويشمم الن م وتي ار الت اا  ، و ا 
 ل اااملري  وهااذا قت اااثي اذال أ يااس اااالاتي يس للت ااا   ال امليااس والااام اامااداث والاالاب  اال

غا  عنممااا  دامس والال اامل  مت اع اا  ويبينيااا  وجماا جااذو   ااا س يف يةااس التنمياس امل اات
 غر مبا ر  أولتح يو ال ديد من األهدا ، بشبم مبا ر 

وي ااااالألو  األو بتااااااث مناااااذ فااااال  عويلاااااس ال لقاااااس بااااا  اللوج اااااتيال الت ا ياااااس والتنمياااااس  
س  ااااث االجتماعياااملاااس ل بامل اااتدامس  وقاااد ا ثاث االهتماااا  يف ال ااانوال األيااار  امل ا اااس املتبا

و بتاااث األ  والايلاالقت اااثيس والبيئيااس للن اام وتي اار الت ااا  ، علااى النحااو الااذي ا  باا  يفو 
 راً مافيبيا و  رويب مؤي واليس الدوحس، ويف املد جس يف اتفام أكرا، ويف
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ويف ضاااوذ هاااذو امل لوماااال األاااااايس، وا ةلقااااً مااان عمااام األو بتااااث يف هاااذا اعاااال،  
ت ا ياس  اتيال الت ل  هذو املذكر  الضوذ على م ا م خمتاا   تشابم حل اس الوصام با  اللوج

ذ جتماااا ا اا امل اااعد  يف  لااراذ مناقشااال الاادو   ا ام ااس ال، ماان أجاام ا2030 ويةااس عااا 
الةاارم الاا   النظاار يفاملت اادث ال اانوال بشااق  الن اام واللوج ااتيال الت ا يااس وتي اار الت ااا  ، و 

  توحاد أمل الحس، ميبن من يلجا للبلدا ، يف  عا  من الت او  مايل ييايل ا ماال صااحبس ا
بتي ااار لتاااققل  و ا  الن ااام امل اااتدامس وال ااااث   علاااى جموثهاااا مااان أجااام تنفياااذ حلاااول تت لاااو بااانظ

    2030 الت ا  ، ثعماً  ةس عا 
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 مقدمة ومعلومات أساسية -أولا  
أبهناا غار م ابوقس مان حيال النةاام وتشامم  2030 تتميز يةس التنميس امل تدامس ل ا  -1

عموحمااا، ا ةااس و  بنةااامبااد ماان اا اااث   يياايل البلاادا ، املت دمااس والناميااس علااى حااد اااواذ  وال
يل الاادون مااويركااز اعت فمااري ت اال  الضااوذ علااى ا مااوث املب فااس املبذولااس لليااس ال اارا ال    عماام 

 اهتمامه اآل  على تف يم و  يو أهدا  التنميس امل تدامس 
 الااا  وال ااارا ال النتاااا   تع اااد التنفياااذ، عملياااس ثعااا     واحلاجاااس التحااادي حب ااا  واعلافااااً  -2

تشامم ، و 2030 عاا  يت زأ من يةس ال أيرى جزذاً  ثوليسيف  عا  عمليال اياااتيس  اعتعمدل
 مأقاا ل اااح مال ماا وباارجم  ااااةنبوليلااريخ يةااس عماام أثياا  أااا و عاال   مااا هااذو ال مليااال

ااام ال مااام و جاااراذالا 2020-2011 لل  اااد مناااواً  البلااادا  س ال ااا ر  النامياااسا للااادول ا ز يااا امل  َّ
ام ا يا  امل تماد ا واتفا2024-2014ا للبلدا  الناميس غار ال ااحليس لل  اد وبرجم  عمم فيين

  د  ملااؤير األماايس ا دياامبوجااا اتفاقيااس األماا  املتحااد  ااعا يااس بشااق  ت اار املنااا ا وا ةااس احلضاار 
عر البااوا   د ماان خمااااملتحااد  امل ااس ااااابا  والتنميااس احلضااريس امل ااتدامسا و عااا  ااانداي للحاا

حاااااد ، اعتماااااد األمااااا  املت ت وثهاااااا   هاااااذو املبااااااث ال الااااا   وااضاااااافس  2030-2015 للفااااال 
 ثف اااس أعةاااى ماااا  ،، اتفاااام تي ااار الت اااا  2014 عاااا  يف ،يف منظماااس الت ا ياااس ال املياااس األعضااااذ
  امل تدامس للتنميس االقت اثي الب د وثعَّ  الدوليس الت ا    ةس جديد 

الاادول األعضاااذ علااى  2030 واالاات را،، تشاا يل يةااس عاا ويف  عاا  لليااال املتاب ااس  -3
" جااراذ اات راضااال منتظمااس و اااملس للت ااد  اصاار  علااى ال اا يدين الااوعس وثو  الااوعس، ت وثهااا 

  ويعتوقااااايل أ  تبااااو  االات راضاااااال الوعنيااااس هاااااري األاااااا  للات راضاااااال (1)"وتوجممااااا البلاااادا 
 22امل ااااتوى امل ااااس التنميااااس امل ااااتدامسا وقعاااادأل  املنتظمااااس الاااا  نريمااااا املنتاااادى ال يااااااري الرفياااايل 

  وتتااي  (2)   اآل  2017 اات راضاااً يف الفاال  ماان بدايااس عااا  43، و2016 اات راضاااً يف عااا 
ا   ث اد األهادا  يف ا ةا  واالاالاتي يال  االات راضال فرصس لت ياي  الت اد  اصار  وم رفاس هنع

 اامنا يس الوعنيس 
 2030 ث الرواب  ب  الن م وتي ر الت اا  ، مان جا اا، ويةاس عاا وتت دث أوجه وأب ا -4

وأهاااادافما، ماااان جا ااااا لياااار  ويؤكااااد أ يتمااااا الفريااااو االاتشااااا ي الرفياااايل امل ااااتوى امل ااااس الن اااام 
امل ااتدا ، الااذي أع شاا  ب اار، ت اادي توصاايال لت زيااز  ظاا  الن اام امل ااتدا  ال ابلااس للتةبيااو علااى 

، تاعاااوألود عمااام الفرياااو االاتشاااا ي 2016 عاااا  ري وال ةااااعري  ويفامل اااتوى الااادون والاااوعس واصلااا
، وب  ااد أول مااؤير عاااملري بشااق  الن اام (3)ب اادو  ت رياار عاان ت بئااس الن اام امل ااتدا  ألغاارا، التنميااس

امل اااتدا  يف تركما  اااتا  يف تشااارين ال ااااى/ وفم   وأثى هاااذا ال مااام     قاماااس  وابااا  بااا  الن ااام 
يف ذلااع عاان عريااو بيااا   ، مبااا2030 لس بتي اار الت ااا   ويةااس عااا امل ااتدا  واعاااالل ذال ال اا

عشااااو لاث بشااااق  االلتزامااااال والتوصاااايال ال ياااااااتيس املنب  ااااس عاااان املااااؤير ال اااااملري بشااااق  الن اااام 
ذلاااع مااان النتاااا  ، كاااال را ال املت اااذ  يف ع اااد ال مااام مااان أجااام ال ااالمس علاااى  وغااار امل اااتدا ،

__________ 

(1) A/RES/70/1  
(2) A/70/684  ا ظر الراب ،https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/ for the list of countries  
(3) High-level Advisory Group of the Secretary-General on Sustainable Transport, 2016, Mobilizing 

sustainable transport for development, available at https://sustainabledevelopment.un.org/topics/ 
sustainabletransport/highleveladvisorygroup (accessed 8 August 2017)  
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بشااق  ال اا ري  (4)2016 امااس امل تمااد يف  اابار/ف اير ، وقاارا  ا م يااس ال2020-2011الةاارم 
    قامس ت او   امم  مييل واا   الن م يف ابيم ت زيز املمرال امل تدامس للن م ال اابر املت ادث 
الواا    وي ام هاذو ال ابول ال يااااتيس  عاا اً توجيميااً  اامًل لل ماوث الوعنياس والدولياس الرامياس 

  تدا  وتي ر الت ا      ت زيز أهدا  الن م امل
وي لألو  األو بتاث منذ أمد ب ياد اال تباار با  اللوج اتيال الت ا ياس والتنمياس امل اتدامس،  -5

وا ثاث اهتماماااه يف ال ااانوال األيااار  امل ا اااس املتباملاااس ل ب ااااث االجتماعياااس واالقت ااااثيس والبيئياااس 
ألو بتاااث املد جااس يف اتفااام أكاارا، للوج ااتيال الت ا يااس، علااى النحااو الااذي ا  باا  يف والايل ا

  وي مااام األو بتااااث يف لاااال اللوج اااتيال (6)مافيبياااا و  ااارويب ماااؤيراً  ، ويف(5)والياااس الدوحاااس ويف
الت ا يس، ومنما تي ر الن م والت ا  ، وي م  بشابم مبا ار وغار مبا ار يف   ياو عاد  غااايل 

 )ا ظر ااعا (  

لتنميهههة اأههههدا   غههها ت ابللوجسهههتيات التجاريهههة    قيههه إسههه ام عمهههل األونكتهههاد املتعلههه   
 يشمل اجملالت التالية املستدامة

بناذ قو  الف راذ والفئال الض يفس على ال موث واحلد من ت رضاما وثلرهاا الظاواهر املتةرفاس  1-5
 ئيساملت لس املنا  وغرها من اجزال والبوا   االقت اثيس واالجتماعيس والبي

يبفيماا مان  س حشد موا ث كبر  من م اث  متنوعس، من أجام تزوياد البلادا  النامياس مبااكفال أ-1
 على الف ر  ال ضاذالواا م ال  ميبن التنبؤ هبا من أجم تنفيذ ال ام  وال يااال الراميس   

 يفض عدث الوفيال وااصاال النايس عن حواث  املرو     الن ف 3-6

واألمااارا، الناياااس عاان الت ااار، للماااواث البيميا يااس ا ةااار  وتلويااال  احلااد مااان عااادث الوفيااال 3-9
 وتلو  اجواذ واملاذ واللبس

 مضاعفس امل دل ال املري للتح ن يف كفاذ  اات دا  الةاقس 7-3

  يااااو م ااااتوايل أعلااااى ماااان اا تاجيااااس االقت اااااثيس ماااان ياااالل التنوياااايل واال ت اااااذ مب ااااتوى  8-2
 التبنولوجيا واالبتبا 

  قامس ب   تيس جيد  النوعيس ومولوقس وم تدامس وقاث   على ال موث 9-1

 تي ر تةوير الب  التحتيس امل تدامس وال اث   على ال موث يف البلدا  الناميس أ-9

  يااو  ايث  يف فاارص احل ااول علااى تبنولوجيااا امل لومااال واالت اااالل، وال اا ري    تااوفر  د-9
    ببس اا ل ت يف أقم البلدا  منواً فرص الوصول الشامم واملي و   

__________ 

(4) A/RES/64/255; A/RES/70/197  
البلدا  على   يو أهدا  التنمياس املتفاو عليماا ثوليااً،  أكد اتفام أكرا احلاجس    ت زيز النمو الشامم مل اعد  (5)

و اقت ااااثي منااالاااى   ياااو مباااا يف ذلاااع األهااادا  اامنا ياااس ل لفياااس  وأكااادل والياااس الدوحاااس ضااارو   اللكياااز، ال ع
 م تدا  فح ا، بم أيضاً على تواييل أاا  النمو وج له أك ر مشواًل  

( ذال صالس عاماس الن ام وتي ار الت اا  ، أماا TD/519/Add.2) من مافيبياا و  ارويب 12و 11و 10الف رال  (6)
)ب(، و)و(    55)ي( و)ل( و)ا( و)م( و) ( و)،(ا و38الف رال الفرعياس التالياس فاذال صالس مبا ار خ 

 )ث( و) ( 100)ث( و)ه( و)م( و) (ا و76)ر(، و) ( و)أأ( و)  (ا و
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 يتما اااى مااايل اتفاقاااال منظماااس تنفياااذ مبااادأ امل املاااس ا اصاااس والتفضااايليس للبلااادا  النامياااس مباااا أ-10
 الت ا   ال امليس

يف ذلااااع االااااات ما  األجناااا   تشاااا ييل امل اااااعد  اامنا يااااس الرتيااااس والتاااادف ال املاليااااس، مبااااا  ب-10
 شتد احلاجس فيما  ليمااملبا ر،    الدول ال  ت

تااوفر  مبا يااس وصااول ا مياايل     ظاا    اام مقمو ااس ومي ااو   التبلفااس وي اامم الوصااول  ليمااا  11-2
 وم تدامس

 ال ل  الفرثي للمد   رياحلد من األلر البيئ 11-6

 ايث  عااادث املاااد  الااا  ت تماااد وتنفاااذ اياااااال ويةةااااً متباملاااس مااان أجااام مشاااول ا ميااايل،  ب -11
 البفاذ  يف اات دا  املوا ث، والت فيف من ت ر املنا  والتبيف م هو  يو 

ت زيااز املرو ااس وال ااد   علااى ال ااموث يف مواجمااس األيةااا  املرتبةااس املنااا  والبااوا   الةبي يااس  13-1
 يف يييل البلدا ، وت زيز ال د   على التبيف ميل تلع األيةا 

يف ال يااااال واالااالاتي يال والت ةااي  علااى ال اا يد  ثماااد التاادابر املت ل ااس بت اار املنااا   13-2
 الوعس

  اااا  الت لااااي  و ذكاااااذ الااااوعري وال ااااد ال البشااااريس واملؤا اااايس للت فيااااف ماااان ت اااار املنااااا ،  13-3
 والتبيف م ه، واحلد من ألرو واا ذا  املببر به

 منيل التلو  البحري جبمييل أ واعه واحلد منه بد جس كبر  14-1

لااانظ  اايبولوجياااس البحرياااس وال ااااحليس علاااى هاااو م اااتدا  و ايتماااا، مااان أجااام  ناااا  ثا   ا 14-2
 حدو  لاث  البيس كبر 

 ايث  الفوا ااد االقت اااثيس الاا  تتح ااو للاادول ا ز يااس ال اا ر  الناميااس وأقاام البلاادا  منااواً ماان  14-7
 االات دا  امل تدا  للموا ث البحريس

ت زيااز حفااي اصيةااال وموا ثهااا واااات دامما اااات داماً م ااتداماً عاان عريااو تنفيااذ ال ااا و   د-14
الدون ب ي ته الوا ث  يف اتفاقيس األم  املتحد  ل ا و  البحا ، ال  تضيل ااعا  ال ا وى حلفي اصيةال 

مل اات بم الااذي ماان ولي ااس "ا 158تشاار    ذلااع الف اار   وموا ثهااا واااات دامما علااى هااو م ااتدا ، كمااا
   بو  ليه" 

ت زيز اياث  ال ا و  على ال  يدين الوعس والدون وضما  تبافؤ فرص وصول ا مييل     16-3
 ال دالس 

 احلد من الف اث والر و  جبمييل أ باجما 16-5

   شاذ مؤا ال ف الس و فافس وياض س للم اذلس على يييل امل توايل 16-6

علاى هاو م ات يا للحتياجاال و اامم لل ميايل وتشاا كري وي يلاري  ضما  اختااذ ال ارا ال 16-7
 على يييل امل توايل
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 فالس وصول ا ممو     امل لومال و ايس احلرايل األااايسك 16-10

 ت زيز   فاذ ال وا   وال يااال غر التمييزيس لتح يو التنميس امل تدامس  ب-16

  دث  من أجم البلدا  الناميسحشد موا ث ماليس  ضافيس من م اث  مت 17-3

 ناث  ظا   ا ي مت دث األعرا  عااملري وقاا   علاى ال واعاد ومفتاوك وغار يييازي ومن اف  17-10
 يف  عا  منظمس الت ا   ال امليس، بواا م منما ايتتا  املفاوضال ا ا يس يف  عا  يةس الدوحس اامنا يس

  ايث  صاث ال البلدا  الناميس 17-11

  يو التنفيذ املناااا التوقيات لوصاول منت اال ييايل أقام البلادا  مناواً    األااوام بادو   17-12
 ح ص مفروضس، يا ياً ميل قرا ال منظمس الت ا   ال امليس  او  يركيس أو

 ت زيز ات ام ال يااال من أجم   يو التنميس امل تدامس 17-14

ا ال ا  وال ةاا ا اص و راكال اعتميل املادى تش ييل وت زيز الشراكال ال امس وب  ال ةا  17-17
 الف الس، االاتفاث  من ا  ال املبت بس من الشراكال ومن االاتي يا ا لت بئس املوا ث  

   A/RES/70/1امل د خ 

وتؤكااد هااذو الاارواب  أ  الن اام امل ااتدا  وتي اار الت ااا    اارر ال   للتنفيااذ الف ااال  ةااس  -6
باااد مااان الت ااادي الف اااال للتحااادايل وال  باااال الااا   ت اااد  يف التنفياااذ ال  واحااارا  2030 عاااا 

قا و ياس  ت ل، الن م امل تدا  وتي ر الت ا  ، وقد تبو  هاذو التحادايل وال  باال مؤا ايس أو
تت لاااو التحااادايل يف ال دياااد مااان البلااادا   تت لاااو ال اااد ال  وك اااراً ماااا تبنولوجياااس أو مالياااس أو أو

قبياام تباااليف الن اام، والشاافافيس، وااثا  ، وتوقياات الن اام ال ااابر للبضااا يل  الناميااس اعتبااا ال ماان
والتاااااقير فياااااه، والااااالاب  ااقليماااااري، والااااارواب  بااااا  ا اااااز ، والوصاااااول    األااااااوام، واملشاااااا كس يف 
 اااااااببال الن ااااااام والت اااااااا   ذال ال ااااااالس، وبنااااااااذ ال اااااااد ال علاااااااى م اااااااتوى الوكااااااااالل املنفاااااااذ ، 

 ااااالس البنياااااس التحتياااااس، وكفااااااذ  ااااااات دا  الةاقاااااس، وا ب اااااااثل واالحتياجاااااال والف اااااوال ذال ال
 البربو  وتلو  اجواذ، و رور التمويم، والبياجل واملتةلبال يف لال ال د   ااح ا يس 

ويف هذا ال يام، يع د   يو ااتدامس اللوج تيال الت ا يس للبلدا  النامياس و صاد وتتبايل  -7
  وينب ااري  ناااث حلااول م ااتدامس 2030 لتنفيااذ الف ااال  ةااس عااا الت ااد  اصاار  عااامًل أاااااياً يف ا

للن م وتي ر الت ا  ، وعند ذلع من املمبن أ  ت اعد احللول الف الس يف   يو أهادا  أيارى 
عديد  عن عريو ت ادي يادمال اللوج اتيال الت ا ياس الضارو يس مان أجام   ياو األهادا  الا  

 يس ت تمد على الت ا   والتنميس االقت اث
ويتمتاااااايل األو بتاااااااث، مبوجااااااا واليتااااااه املت ل اااااااس الت ااااااا   والتنميااااااس وي اتااااااه الةويلاااااااس يف  -8

  و ظااراً    2030 اللوج ااتيال الت ا يااس، باادو  مماا  يف امل اااعد  علااى ت زيااز تنفيااذ يةااس عااا 
ال د   التمبينيس للن م وتي ر الت ا  ، يظم الت ةي  للن ام امل اتدا  وتي ار الت اا  ، مان أجام 

، حيظااى األولويااس  ويواصاام األو بتاااث، بوصاافه أول ماان اعاال  الاارواب  2030 ثعاا  يةااس عااا 
باا  الن اام وتي اار الت ااا  ، ماان جا ااا، والتنميااس امل ااتدامس، ماان جا ااا لياار، م اااعد  البلاادا  

 الناميس على مواجمس التحدايل وال  بال ال  ت ل،   يو الن م امل تدا  وتي ر الت ا   
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املسائل ذات الصلة اليت تهرب  بها النقهل وتيسهري التجهارة وخطهة التنميهة  -اثنياا  
 2030 املستدامة لعام

 2030 نظم النقل املستدامة والقادرة على التكيف تدعم تنفيذ خطة عام -ألف 
 مسألة النظم املستدامة والقادرة على التكيف لنقل البضائع -1 

أمااو  أيارى، البنيااس التحتياس وا اادمال وال مليااال يشامم  ظااا  الن ام امل ااتدا ، يف يلاس  -9
املقمو ااااس، وامل بولااااس اجتماعياااااً، واملتاحااااس لل مياااايل، واملولوقااااس، واملي ااااو   التبلفااااس، واملااااوفر  للةاقااااس، 
وال اادي س للبيئااس، واملن فضااس البربااو ، وال اااث   علااى التبيااف ماايل ت اار املنااا   ومي اام  ظااا    اام 

 يااد  ثيااًل وعا ااداً ويااوفر فاارص عماام، عااامًل اااالاتي ياً ميبألواان البضااا يل، بوصاافه قةاعاااً اقت اااثايً 
الت ا   الدوليس، ويبو  أااااً ل لام اامداث ال امليس، ويتي  الوصول    األااوام الارب  با  

  (7)امل تملب  واملنت  ، وامل تو ثين وامل د ين
اابا  ال ااو واالقت ااث والتادف ال والنظر    منو  شار   م البضا يل التوا ي ميل مناو  -10

الت ا يس، تواصم الضا ور املت ل اس االااتدامس التاقلر بشاد  علاى قةااا   ام البضاا يل  ويع اد هاذا 
ال ةااااا م اااتملباً   ي اااياً للااانف ، وي ااام   ااااماماً كباااراً يف ا ب اااااثل البرباااو  وتلاااو  اجاااواذ يف 

ملا اااس مااان ا ب اااااثل غاااا  لناااا ري أك ااايد ال ااااوا ويت ااابا  شاااار   ااام البضاااا يل يف هاااو ااااب س يف ا
  (8)البربو  يف ال او

، 2050 حبلااااول عااااا  4.3ويعتوقااايل أ  تتزايااااد أح ااااا  الشااااحن الت اااا ي الاااادون مب اماااام  -11
  ويعتوقاااايل أ  تاااازثاث أح ااااا    اااام البضااااا يل يف ال اااااو الةاااارم ال يااااس (9)2010 امل ا  ااااس ماااايل عااااا 

    2010 يف الفااااااااال  مااااااااان عاااااااااا  (10)ا اااااااااسيف امل 420    230وال ااااااااابع احلديدياااااااااس بن ااااااااابس 
  وتاازثاث التوق ااال أب  حي ااو قةاااا   اام البضااا يل كفاااذ  اقت اااثيس، وي ااز  يف الوقاات 2050 عااا 

 ف ه من البفاذ  يف اات دا  الةاقس، واملرو س، والشامول االجتمااعري، وحفاي املاوا ث، واحلاد    
 أثىن م توى من اآلاث  ال لبيس على البيئس 

اايما يف  عمليس ت مي  وتنفيذ النظ  امل تدامس لن م البضا يل على  ادايل، ال وتنةوي -12
املنااااعو النامياااس، وهاااري  تااااد    م ااااعد   وتشااامم التحديااادال الر ي ااايس، يف يلاااس أماااو ، عاااد  
وجوث م اير عاملياس ل ياااال األثاذ امل اتدا ، وددوثياس فارص احل اول علاى التبنولوجياا، وعاد   

ل اااااملري، وعااااد  كفايااااس ااااابم احل ااااول علااااى التموياااام، واالفت ااااا     االااااات ما ، كفايااااس التن اااايو ا
والف ااوال يف البنيااس التحتيااس، وتاادى صاايا س البنيااس التحتيااس، وضاا ف ال يااااال واألعاار ال ا و يااس 
والتنظيميس الوعنيس الداعمس  وتوجد يف ب ض األحياا ، يف الادول ا ز ياس ال ا ر  النامياس والبلادا  

ر ال احليس على ابيم امل اال، قياوث  ضاافيس ب ابا احل ا ، والوضايل ا  ارايف، وددوثياس الناميس غ
__________ 

 ,UNCTADالن م الدون والتنميس امل تدامس، ا ظر الاراب   للعلا على مزيد من املناقشال بشق  الرواب  ب  (7)

2015, Review of Maritime Transport 2015 (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.6, 

New York and Geneva)   
(8) Organization for Economic Cooperation and Development and International Transport Forum, 

2015, The carbon footprint of global trade: Tackling emissions from international freight transport, 

available at https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cop-pdf-06.pdf   
(9) Organization for Economic Cooperation and Development and International Transport Forum, 

2015, International Transport Forum Transport Outlook 2015 (Paris)  
  املرجيل  ف ه  (10)
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فيمااا ال اادمال  أح ااا  الت ااا  ، وايااتلل تاادف ال الت ااا  ، والت اار، الشااديد لل اادمال، مبااا
 البيئيس 
يلاااريخ  ومااان املمبااان ت زياااز الن ااام امل اااتدا  للبضاااا يل اختااااذ  جاااراذال متنوعاااس، تشااامم ماااا -13

التحاول و الن اما  ابر لت ديم ت مي  الام اامداثا و عاث  ت مي  مبوجل و ببالاختاذ تد
دفيلا كباااااال والااااا   م ااااااث  وتبنولوجياااااال الةاقاااااس ا فيضاااااس البرباااااو ا و  ااااا  تبنولوجياااااا املر 
ا غااس فباارحلل  وختةااي  وتنظااي  م ااا ال ومواعيااد الن اام ماان أجاام احلااد ماان امل ااافال امل ةوعااس

مسا و  ا   ار اااتدام ام لل ملياالا و ويام ال افر    وااا م الن ام األكو  يو االات دا  األ
ا الت اااااللختةاااي  ااااات دا  األ اضاااريا و  ااا  فااارص احل اااول علاااى تبنولوجياااا امل لوماااال وا

 وضما  أعر تنظيميس مت  س للن م الدون 
اا فاااام  وأ اااا  ب اااض املاااراقب     أ  التحاااول    الن ااام امل اااتدا  ي اااتلز   عااااث  توجياااه -14

 ايثته  ايث  كبر   وميبن   يو ذلع عن عريو ااات ما  اانوي قاد و هاو  على البنيس التحتيس، ال
 2.1تريلياااو  ثوال      1.4تريلياااوى ثوال ، وهاااو مبلااان االااام ل  فاااام الاااراهن الاااذي يااالاوك مااان 

لنف ااال التشاا يليس، يف ذلااع الوقااوث، وا تريليااو  ثوال ، وعنااد النظاار يف تباااليف الن اام البليااس، مبااا
واملركباااال، وا  اااا ر الناياااس عااان االكتظااااج وال وامااام ا ا جياااس األيااارى، مااان املمبااان أ  حي اااو 

  وااضااافس    ذلااع، (11)2050 تريليااو  ثوال  حبلااول عااا  70الن اام امل ااتدا  وفااو ال قااد ها 
ماان النااات  اصلااري ماان  ااق  التح اان يف  ثا   احلاادوث والن اام والبنيااس التحتيااس للت اااالل أ  يزيااد 

  (12)يف املا س 4.7تريليو  ثوال ، أي بن بس  2.6اايان على ال  يد ال املري مب دا  
وقااد ا ثاث تركيااز أعماااال األو بتاااث يف لاااال الن اام علاااى ت زيااز الن ااام امل ااتدا  للبضاااا يل،  -15
وااااا   وهنااا  يف ذلاااع الشاااحن امل اااتدا  واملااار ، وعلاااى املاااوا   واملمااارال، والااانم  املت ااادث ال مباااا

  واألم لااس علااى األعمااال ذال ال االس املنفااذ  يف  عااا  األ كااا  ال للااس ل ماام (13)الااام اامااداث
ماان هااذو املااذكر ، ت اال  الضااوذ علااى  2-هااو وا ث يف البنااد الفرعااري اث ياااً  األو بتاااث، علااى هااو مااا

 صلس ااتدامس ومرو س   م البضا يل مب ا  التنميس امل تدامس 

 لعابر وتعدد الوسائ  والشحن املستدام: عمل األونكتادممرات النقل ا -2 
عماام األو بتاااث املت لااو الن اام امل ااتدا  للبضااا يل يت ااو ماايل عااد  غاااايل مد جااس يف يةااس  -16
(، 9-3التلاو  ) (، واحلاد مان6-3اايما ال ااايل املت ل اس ال المس علاى الةارم ) ، ال2030 عا 

(، وحشااد 1-9ل ااموث )التحتيااس امل ااتدامس وال اااث   علااى ا(، والباا  3-7وكفاااذ  اااات دا  الةاقااس )
، واملاااااااد  (2-11(، والوصاااااااول     ظااااااا  الن ااااااام امل اااااااتدامس )3-17ب و-10املاااااااوا ث والتمويااااااام )

و  البحااااري، ( واحلااااد ماااان التلاااا3-13و 2-13(، والت فيااااف ماااان ت اااار املنااااا  )6-11امل ااااتدامس )
 7-14و 2-14و 1-14لمحيةااااااااال )والاااااااانظ  اايبولوجيااااااااس البحريااااااااس، واالااااااااات دا  امل ااااااااتدا  ل

عوامااام  يت اااو عمااام األو بتااااث بشااابم ولياااو مااايل (، كماااا12-17و 10-17د(، والت اااا   )-14و
 يبينيس، م م التبنولوجيا وال د ال يف لال البياجل وات ام ال يااال 

__________ 

  2016الفريو االاتشا ي الرفييل امل توى امل س الن م امل تدا ،  (11)
 املرجيل  ف ه  (12)
امل اتدا  للبضاا يل و اببال الن ام واملمارال، وبشاق  ملزيد من امل لومال بشق  أعمال األو بتاث يف لاال الن ام  (13)

 /http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL، و19ت ااااو  األو بتااااث مااايل املمااارال يف  ااارم أفري ياااا، ا ظااار الف ااار  
Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx   
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يت لاو األهادا ،  صادا  منشاو  أععاد  وتشمم أ شةس التحليم وبنااذ توافاو اآل اذ، فيماا -17
، وتي اار 2014    اااث املااؤير الاادون ال الاال بشااق  الاادول ا ز يااس ال اا ر  الناميااس يف عااا قباام ا

الااادو   الراب اااس الجتمااااا ا ااا اذ املت ااادث ال ااانوال امل اااس الن ااام واللوج اااتيال وتي ااار الت اااا  ، 
، وهاااري الااادو   الااا   كااازل علاااى  ظااا  الن ااام امل اااتدامس 2015امل  اااوث  يف تشااارين األول/أكتاااوبر 

يت لااو ببناااذ ال ااد ال، أععاادل مااواث تد يبيااس    وفيمااا(14)بضااا يل والفاارص املتاحااس للبلاادا  الناميااسلل
تركز على الشحن امل تدا  يف الدول ا ز يس ال  ر  الناميس، وت د   تا   ث اااال حالاس أعجريات 

  (15)الت او  ميل جام س ااو  اايفيع
دا  ماان أجاام بناااذ قااد ا ا علااى ت زيااز وتنفيااذ وي ااد  األو بتاااث امل اااعد  الت نيااس    البلاا -18

احللااول امل ااتدامس لن اام البضااا يل، وذلااع ماا ًل عاان عريااو مشااروا ح اااب األماا  املتحااد  للتنميااس 
الااذي يمااد     ت زيااز قااد ال  اتااري ال يااااال ووكاالذ الن اام واملؤا ااال املاليااس الر ي اايس يف 

لناميااس يف منة ااس البحاار البااا ي ، ب يااس ت زيااز الاادول ا ز يااس ال اا ر  ا أفري يااا جنااوب ال ااحراذ ويف
ويوياااام الاااانظ  امل ااااتدامس لن اااام البضااااا يل عاااان عريااااو اختاااااذ تاااادابر اياااااااتيس اااااليمس بشااااق  الن اااام 

  (16)واعتماث  جراذال ولليال يويم مل مس
وينفاااذ األو بتااااث عااادثاً مااان األ شاااةس للم ااااعد  يف توعياااس البلااادا  امل اااتفيد ، و  ااا   -19

منظوماس  وأ ات دومس ضيل االاتي يال مف لس لتنفيذ مباثئ الن م امل تدا ، بوصفما مفممما، وو 
ااد هااذا ال ماام الةريااو هاا أو كاام ماان وكالااس   و التاازا م دومااس  اادمال الن اام  ف لااى ااابيم امل ااال، ممَّ

ياز  ز فري يا، ب ياس تأمان يف تي ر الن م ع  املمر األوا ، وهيئس تن يو الن م ال ابر يف املمر الش
األياااار ،  ل اجيئااااسهااااذا ال اااادث، أ شااااق اااااالاتي يال الن اااام امل ااااتدا  للبضااااا يل يف ارا مااااا  ويف

صااافه ال ن ااار أليضااار بو االت اااو  مااايل األو بتااااث وبااارجم  األمااا  املتحاااد  للبيئاااس، برجلااااً للشاااحن 
 ا يل األول يف االاتي يس مت دث  ا وا ا وعويلس األجم للن م امل تدا  للبض

ضاااافس    ذلاااع،  ظَّاااا  األو بتااااث، الت اااااو  مااايل الشااااراكس مااان أجاااام   ااام م ااااتدا  واا -20
ومااااان فض البرباااااو ، اجتمااااااا ما اااااد  م اااااتدير  و ا ايً بشاااااق  الن ااااام امل اااااتدا  مااااان أجااااام يةاااااس 

، وذلااااع يف  عااااا  الاااادو   الراب ااااس عشاااار  ملااااؤير األماااا  املتحااااد  للت ااااا   والتنميااااس يف 2030 عااااا 
امل اااتوى مااان ا ماااال احلبومياااس صااااحبس امل ااالحس، واألمااا     وحبااال فرياااو  فيااايل(17)2016 عاااا 

املتحاااد ، وال ةااااع  ال اااا  وا ااااص، وصاااناعال الن ااام، والااادوا ر األكاثميياااس، وامل اااا   اامنا ياااس 
ااقليميس، مفمو  الن م امل تدا  للبضا يل وتباثلوا ا  ال وجقشاوا م اقلس احلاجاس     عاا  ثون  

د ال  باااال الر ي اااايس الاااا  ت اااال، تنفياااذ  ظااااا  الن اااام امل ااااتدا  واااااعدل املناقشااااال علااااى  دياااا
للبضاااا يل، وعلاااى صاااياغس حلاااول م لحاااس، و دياااد ا ماااال الر ي ااايس صااااحبس امل ااالحس وا ماااال 
الفاعلاااس و دياااد ثو  األو بتااااث يف امل ااااعد  علاااى ت زياااز ال مااام ذي ال ااالس، بةااارم منماااا  قاماااس 

 ااالس، منماااا الشاااراكس مااان أجااام   ااام م اااتدا   اااراكال مااايل احلبوماااال، ومااايل املنظماااال ذال ال
__________ 

(14) UNCTAD, 2014, Closing the Distance: Partnerships for Sustainable and Resilient Transport Systems in 

Small Island Developing States (United Nations publication, New York and Geneva) للعلا على تفاصايم ،
   http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=687االجتماا ا ظر الراب  

(15) UNCTAD, 2016, Training module: Sustainable sea transport solutions for small island developing 

States – Pacific island countries case studies متااك يف املوقايل ،https://unctadsftportal.org/sftftoolkit/ 

transitioningtolowcarbonshippingmodule (accessed 8 August 2017)   
   http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2014/1415Q.htmlا ظر الراب   (16)
(17) TD/INF.63   
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ومن فض البربو  وبرجم  األما  املتحاد  للم اتوعنال البشاريس، و اركاذ ليارين  وأكاد اجتمااا 
املا د  امل تدير  لادثاً أ ياس ثو  األو بتااث يف ت ادي التوجياه وال يااث ، والتمبا  مان التشاا ل يف 

  2030 عا أفضم املما اال، وت زيز الت او  ثعماً  ةس 
وااضااااافس    ذلااااع، أااااام  األو بتاااااث مبااااديلل موضااااوعيس يف املااااؤير ال اااااملري امل ااااس  -21

الن ااام امل اااتدا ، و اااا ل يف أحااادا  ي ااات ا ماااال صااااحبس امل ااالحس وأ ك  جاااراذ حاااوا ال 
    كزل على الةبي س املتباملس واملت اع س للن م امل اتدا  وأثوا و املت ادث  يف ثعا    ياو األهادا

و ظاا  األو بتاااث مناقشااس مواضااي يس ب نااوا  "الن اام امل ااتدا  املت اادث الواااا   وحلااول الن اام ال ااابرخ 
الاارب  باا  ال اابع احلديديااس والةاارم البحريااس وال يااس وا ويااس"، تولاادل عنمااا أفبااا  مفيااد  بشااق  

  (18)أفضم ال بم للاتفاث  من فوا د ت دث واا   الن م يف   يو االاتدامس
وأيااراً، أااام  األو بتاااث  اااماماً ملموااااً يف املباااثئ التوجيميااس ا ديااد  املت ل ااس الن اام  -22

ا ياااد  يف  ملما ااااالال اااابر، الااا  أعاااد ا منظماااس ا ماااا ل ال املياااس، وهاااري املبااااثئ الااا  حااادثل ا
 عمليال الن م 

 البصمة الكربونية لقطاع نقل البضائع -3 
ذ علاى   ام البضاا يل يف لاال ال ياااس الدولياس املت ل اس يف  عا  ال  ري    ت الي  الضاو  -23

ةس ذال ال لقااااس ، أااااام  األو بتاااااث يف األ شاااا2030 املناااا  وثكيااااد أ يااااس  وابةمااااا  ةااااس عااااا 
 ار اعا ياس بشاق  تملتحاد  ااالن م املنفذ  يف  عا  املاؤير ال ااى عشار ل عارا  يف اتفاقياس األما  

 ل األو بتااااااث يف   و اااااا2016 ااااارب، يف تشااااارين ال ااااااى/ وفم  املناااااا ، امل  اااااوث يف ماااااراك ، امل
  جا بيااً بشاق   حداثً  ظأل  أحدا  جا بيس ذال صلس تت لو الن م والةاقس واملنا  واالاتدامس، كما
 األو بتااث، يف لع،  ظأل  ايث  اللكيز يف جدول أعمال املنا  على   م البضا يل  وااضافس    ذ

فياس ج ام   ام بشاق  كي مه التحاالف امل اس املناا  واجاواذ الن اري، جل اس عا  يو  الن م الذي  ظ
 البضا يل مل ماً مل ت بم يفيض البربو  

وأثل هاااذو األ شاااةس     ايث  الاااوعري يف لاااال   ااام البضاااا يل وقد تاااه علاااى ثعااا  م اااا   -24
ثل أفضااام ف اااال لتنمياااس يفيضاااس البرباااو  وم اااتدامس، و   ت زياااز املناقشاااال ال ملياااس، وعملياااس تباااا

املما اااال، و ديااد الت اااو  املمباان باا  الواااا   امل تلفااس وفيمااا باا  ا مااال صاااحبس امل االحس 
لراتااااري ال يااااااال  ماااان ال ةاااااع  ال ااااا  وا اااااص  وأثل األفبااااا  املبت اااابس     ايث  فماااا  مااااا

 يل  واملنظماا  وا مااال ال ااناعيس الفاعلااس ماان ثو  يف لااال يباا  الن اام ا فاايض البربااو  للبضااا
وي لااات  حااادى النتاااا   ال ملياااس يف ت ااالي  املزياااد مااان الضاااوذ علاااى قةااااا   ااام البضاااا يل وتباملاااه 

 اراكس ماراك  لل مام  بوصفه أحد اعاالل املواضاي يس يف  عاا  جادول أعماال املناا  ال ااملري ويف
  وبشاابم عااا ، ااااعد هااذا ال ماام األو بتاااث علااى   يااو (19)2020 املنااايري ال اااملري حاا  عااا 

 االي  املزيااد ماان الضااوذ علااى قةاااا   اام البضااا يل وت زيااز وضاا ه بوصاافه لااااًل مواضااي ياً هااد  ت
  ي ااياً حباجااس     جااراذال ماان أجاام التنفيااذ الف ااال التفااام ا ياا  الااذي ثياام حيااز النفاااذ يف 

  2016تشرين ال اى/ وفم  

__________ 

-https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conferenceو 29ا ظاااار الف اااار   (18)

2016   
 http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakechا ظر الراب   (19)

_partnership_for_global_climate_action.pdf   

https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conference-2016
https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conference-2016
https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conference-2016
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 النقل البحري وتغري املناخ -4 
بيااف عااامًل أاااااياً يف   يااو التنميااس امل ااتدامس، مي اام الن اام امل ااتدا  وال اااث  علااى الت -25

ماااا هااادا ، منوباااذلع فماااو أحاااد امل اااا م الشااااملس ذال ال ااالس  حااارا  ت اااد  هاااو   ياااو عاااد  أ
 لااو  قامااس باا   تيااس املت 9املت لااو  هناااذ الف اار جبمياايل أ ااباله يف كاام مبااا ا واجااد   1اجااد  

ت لاااو امل 13د  يااايل وتشااا ييل االبتباااا ا واجاااقااااث   علاااى ال اااموث و فياااز الت ااانييل الشاااامم لل م
 اختاذ  جراذال عاجلس للت دي لت ر املنا  ولاث و 

ويواجااه قةاااا الن اام البحااري الاادون، م لااه م اام ال ةاعااال االقت اااثيس األياارى،  اادايً  -26
  والتبيااف يف ل البربااو يت لااو بت لبيااس املنااا  وت اارو، أي احلاجااس    يفااض ا ب ااااث مزثوجاااً فيمااا

للن ام  أل ياس احليوياساً    االوقت  ف ه ميل اآلاث  الوااا س النةاام اصتملاس لل وامام املنايياس  و ظار 
 نا  ت ر املبد من مواجمس التحدايل املت ل س ب البحري الدون للت ا   ال امليس، ال

يف املا اااس مااان ح ااا  الت اااا   ال املياااس ي تماااد علاااى الن ااام  80والنظااار    أ  أك ااار مااان  -27
، مي اام الشااحن الاادون واملااوا   حل ااال أااااايس يف الااام اامااداث ال امليااس وعااامًل (20)البحااري

فيما البلادا  غار ال ااحليس، مان الوصاول    األااوام ال املياس   أاااياً لتمب  يييل البلدا ، مبا
ا تفااا م اتوايل  ومن املرج  أ  تتقلر املاوا   ثلاراً مبا اراً وغار مبا ار الت ارال املنايياس، ومنماا

اة  البحر، والظواهر ا ويس الشديد ، وا تفاا ث جاال احلارا  ،  ضاافًس    اآلاث  األواايل  ةاقااً 
ايما أقام البلادا  مناواً والادول  لذلع على الت ا   الدوليس ولفام التنميس للبلدا  األ د ض فاً، ال

 ا ز يس ال  ر  الناميس 
املنااااا  جاااازذاً ماااان ال ماااام الااااراهن ل و بتاااااث يف لااااال ويشاااابم الت فيااااف ماااان لاث  ت اااار  -28

اللوج اااتيال الت ا ياااس، وينفاااذ األو بتااااث عماااًل موضاااوعياً يماااد     امل ااااعد  يف   ااا  فمااا  
امل ااا م املشاالكس باا  الن اام البحااري والت فيااف ماان لاث  ت اار املنااا   ف لااى ااابيم امل ااال، يراقااا 

، التةااو ال التنظيميااس  اات  عايااس املنظمااس  اام البحاارياات راضااه ال اانوي للناألو بتاااث، يف  عااا  
منااايل ومراقباااس التلاااو   البحرياااس الدولياااس يف ا وا اااا الت نياااس للشاااحن وجوا اااا اااالمس الشاااحن ويف

يف ذلااع يفااض ا ب ااااثل غااا ال الدفيئااس النايااس عاان الشااحن  البحااري الناااج  عاان ال اافن، مبااا
تبيااف املااوا   البحريااس والباا  التحتيااس للن اام الاادون  ويعركااز بشاابم ياااص علااى لاث  ت اار املنااا  و 

  وي ااام  عمااام األو بتااااث (21)ال ااااحلري مااايل ت ااار املناااا  واحلاجاااس    ت زياااز قاااد  ا علاااى التبياااف
، وكااذلع يف تنفيااذ يةااس عماام أثياا  أاا، 2030  اااماماً مبا ااراً يف   يااو غاااايل يةااس عااا 

يس، واتفام ا ي ، وي تفيد عمام األو بتااث و جراذال ال مم امل  َّم للدول ا ز يس ال  ر  النام
 من الدع  ال وي امل د  من الدول األعضاذ 

والنظر     مبا يس حدو  ضر  واياتلل وثيار ب ابا املناا  يف الن ام عا  الاام  -29
لن اام لباا  التحتيااس لارهااا ماان اامااداث ال امليااس الولي ااس الاالاب ، فااة    اا  قااد   املااوا   البحريااس وغ

 7ا يف الف ارال  ال  هبااحلري على التققل  حيظى أب يس اقت اثيس االاتي يس  وهذو األ ياس مع ال 
ي اس واضاي يس  فممن بيا  عشو لاث  واااه  األو بتااث و اا ل يف  ثا   حل اس   اا   20و 16و

 امل توى بشق  حلول الن م امل تدا  أل مس املنا  

__________ 

(20) UNCTAD, 2016, Review of Maritime Transport 2016 (United Nations publication, Sales No. 
E.16.II.D.7, New York and Geneva)   

   http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-and-Maritime-Transport.aspxا ظر  (21)

http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-and-Maritime-Transport.aspx
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وأثل حباااو  األو بتااااث وعملاااه التحليلاااري يف هاااذا اعاااال، وأ شاااةته املت ل اااس ببنااااذ توافاااو  -30
ت زياز  يف ذلع ع د عادث مان االجتماعاال احلبومياس الدولياس، ثو اً مممااً يف التوعياس ويف ل اذ، مبا

الن ا  الدون  وأافر الت ااو  با  الوكااالل و  شااذ  اببس يا اذ ملتزماس ومت ادث  الت   اال 
الن اام البحااري يت لااو البحاال والتحلياام، قااد  الت رياار امل نااو     يااو أوجااه م   مممااس  وفيمااايف 

يباااراً مااان منظماااال ثولياااس وثوا اااار  25، الاااذي أااااام  فياااه والتحااادي الاااذي يةرحاااه ت ااار املناااا 
أكاثمييس وقةاعال الشحن واملاوا  ،  مى مف الس بشاق  لموعاس متنوعاس مان اآلاث  اصتملاس لت ار 

و قااس مت اادث   2013  عشاارل يف عااا    كمااا(22)علااى هااذا ال ةاااا الر ي ااري للت ااا   الدوليااس املنااا 
  (23)الت   ال

ويشاامم ال ماام ا ااا ي الااذي يركااز علااى الاادول ا ز يااس ال اا ر  الناميااس مشااروعاً يف  عااا   -31
ال ااحلري يف ح اب األما  املتحاد  للتنمياس، ب ناوا  "لاث  ت ار املناا  علاى البا  األاااايس للن ام 

منة ااااس البحاااار البااااا ي خ ت زيااااز قااااد   الاااادول ا ز يااااس ال اااا ر  الناميااااس علااااى التبيااااف"،  عفااااذ يف 
  ويمااااد  املشااااروا، ماااان ياااالل ث ااااااس حالااااس لاااادولت ،  ااااا جامايباااااا 2017-2014 الفاااال 

لوااايا،    ت زيااز امل ااا   والفماا  علااى امل ااتوى الااوعس ووضاايل منم يااس ي اامم ت ميممااا  واااا ت
  (24)لاث  املنا  وييا ال التبيف يف الدول ا ز يس ال  ر  الناميس لت يي 
ويت او  األو بتاث يف  عا  أ شةته ميل منظمال ثوليس أيارى، منماا  ناس األما  املتحاد   -32

االقت اااثيس ألو واا وأع شاا  فريااو ا اا اذ امل ااس ناث  ت اار املنااا  وتبيااف  ااببال وداااو  الن اام 
، 2010 س باا  األو بتاااث والل نااس االقت اااثيس ألو وا عع اادل يف عااا ع ااا حل ااس عماام مشاالك

  وتشاااامم املباااااث ال الت او يااااس األياااارى املشاااالكس ماااايل (25)2015 ومعاااادألوثل واليااااس الفريااااو يف عااااا 
املنظمااال احلبوميااس الدوليااس واملنظمااال غاار احلبوميااس أعمااااًل  اات  عايااس الفريااو ال اماام الت ااس 

اتشااا ي الرفياايل امل ااتوى امل ااس الن اام امل ااتدا ، وأعمااااًل  اات  عايااس  ااد     ثعاا  الفريااو اال
للياااس التن ااايو املشااالكس بااا  الوكااااالل بشاااق  اصيةاااال وم اااا م اصيةاااال ) اااببس األمااا  املتحاااد  
للمحيةال(، وهري  د     ت زيز التن يو واالت ام ب  أ شاةس منظماس األما  املتحاد  املت ل اس 

  وي اام  األو بتاااث أيضاااً يف أعمااال تعنفااذ يف  عااا  يةااس عماام (26)ل اااحليساصيةااال واملناااعو ا
البحر املتوا  بشق  ااعا  ااقليمري لتبيف املناعو البحريس وال احليس يف البحر املتوا  وت ر 

، وي اام  أيضاااً يف مباااث ال ت وثهااا ال ااناعس، (27)املنااا ،  اات  عايااس باارجم  األماا  املتحااد  للبيئااس
التوجيميااس بشااق  التبيااف ماايل ت اار املنااا ، الاا  أعاادها الفريااو ال اماام امل ااس بتبيااف م اام املباااثئ 

__________ 

(22) R Asariotis and H Benamara, eds., 2012, Maritime Transport and the Climate Change Challenge 

(Routledge, London)   
(23) AH Becker, M Acciaro, R Asariotis, E Cabrera, L Cretegny, P Crist, M Esteban, A Mather, 

S Messner, 
S Naruse, AKY Ng, S Rahmstorf, M Savonis, D-W Song, V Stenek and AF Velegrakis, 2013, A 

note on climate change adaptation for seaports: A challenge for global ports, a challenge for global 

society, Climatic Change, 120(4):683–695 

 ا ظاار ت رياار الفريااو االاتشااا ي الرفياايل امل ااتوى امل ااس الن اام امل ااتدا ،للعاالا علااى اااات را، ث ااااس احلالااس،  (24)
  27، صفحس 2016

   http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_ge3_intro.htmlا ظر  (25)

   /http://www.unoceans.orgا ظر  (26)

اعتعمدل يف االجتماا التاايل عشار ل عارا  املت اقاد  يف اتفاقياس  اياس البيئاس البحرياس واملنة اس ال ااحليس للبحار  (27)
   2016املتوا ، يف عا  

http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_ge3_intro.html
http://www.unoceans.org/
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املاوا   البحريااس والدايليااس والباا  األاااايس للملحااس ماايل ت اار املناا ، وهااو الفريااو الااذي أ شااقته يف 
 املنظمس غر احلبوميس امل ما  الرابةس ال امليس للبنيس األااايس للن م املا ري  2015 عا 

 استخدام ااستدامة حفظ احمليطات و  -5 
، املت لااو حبفااي اصيةااال والبحااا  واملااوا ث البحريااس واااات دامما علااى 14ياارتب  اجااد   -33

ن لتلو  النااج  عاامببافحس و هو م تدا  لتح يو التنميس امل تدامس، ا تباعاً ولي اً الن م البحري 
وله أ يس يف   ياو  فمو ذو عبي س مشلكسد، -14اجد   ال فن و ثا   املناعو ال احليس  أما

يااذ الف ااال يس للتنفغاااايل أياارى يف  عااا  هااذا اجااد ، حياال تع ااد ال ااوا   واللااوا   أثوال   ي اا
و  يف ا، امللماااألهااادا  ال ياااااس ال اماااس علاااى النحاااو الاااذي يبيناااه، علاااى اااابيم امل اااال، اال فااا

ل  وث ا  ته يف حفضم الن اك الذي حواث  التلو  الب ى واااما  يف   يو المس ال فن ب
، وامل اااؤوليس لت ااادي لاااهاأليااار  االتفاقياااال الدولياااس املت ل اااس مبنااايل التلاااو  النااااج  عااان ال ااافن، وا

 ال ا و يس عنه، والت ويض عن أضرا و 
د االت ااا والشامول  والنظار    اجاد  ال اا  جاذو ال اياس -14وتت   صاياغس ال اياس  -34

 اا و  لألما  املتحاد  الةابيل املتبامم ل هدا  وال اايل، وكاو  اتفاقياس ا، و 14يف ايام اجد  
ري أ  تعف َّار ياذ، ينب االبحا ، من جوا ا عديد ، اتفاقياس  عا ياس ت اتلز  تشاري ال موضاوعيس للتنف
و يااس الدوليااس ول ال ا اا ااا      االتفاقيااس تف ااراً واااا اً حبياال ت ةااري لموعااس واااا س ماان ال ااب

جتماعيااااس ناحيااااس االي اصيةااااال وموا ثهااااا واااااات دامما اااااات داماً م ااااتداماً ماااان الاملت ل ااااس حبفاااا
 واالقت اثيس والبيئيس 

وهااذو ال ايااس ولي ااس ال االس ب ماام األو بتاااث املت لااو امل ااا م ال ا و يااس والتنظيميااس يف لااال  -35
ل اا و  الت اا ي الن م  وقد ت ةري هذو ال ايس عدثاً من االتفاقياال الدولياس ذال ال الس أاااااً ا

والبحااري، وهااري اتفاقيااال اعتعماادل يف مااؤيرال ي َّاارها األو بتاااث،  ضااافًس    لموعااس واااا س ماان 
ال اابول ال ا و يااس الدوليااس يف لااال ااالمس ال اافن ومبافحااس التلااو  البحااري اعتعماادل  اات  عايااس 

  (28)ألو بتاث ولت ا ير أعدهااملنظمس البحريس الدوليس، وكا  ب ضما موضوعاً لد ااال  ليليس أجراها ا
وت ةري هذو االتفاقيال ال  تع رأل  حب ا موضاوعما، م اا م تت لاو ا وا اا االقت ااثيس للشاحن، 

 وامل ؤوليس عن الن م البحري للبضا يل والن م بواا م مت دث ، و  فاذ املةالبال البحريس 

 النُهُ ج التنظيمية لتحسا سالمة الطرق دعماا لألهدا  -6 
ملياااو  حالاااس وفاااا  يف كااام عاااا ،  1.25تت ااابا حاااواث  الةااارم يف حااادو  أك ااار مااان  -36

يف املا اااااااس منماااااااا يف البلااااااادا  ذال الاااااااديم املااااااان فض واملتواااااااا   وت ااااااال  يةاااااااس  90 حياااااااد 
أب يااس هااذو امل ااقلس، و ااد     مواجمااس التحاادي امل  ااد املتم اام يف   يااو ااالمس  2030 عااا 

__________ 

عااان التلويااال النفةاااري، املت ل اااس امل اااؤوليس املد ياااس عااان الضااار  النااااج  للعااالا علاااى  ليااام للتفاقياااس الدولياااس  (28)
واالتفاقياااس الدولياااس املت ل اااس   شااااذ صاااندوم ثون للت اااويض عااان األضااارا  الناياااس عااان التلويااال النفةاااري، ا ظااار 

امل ؤوليس والت ويض عن التلو  النفةري النااج  عان ال افنخ صاس عاماس عان ااعاا  ال اا وى ، 2012األو بتاث، 
)منشااو ال األماا  املتحااد ،  يويااو ل  النفةااري الناااج  عاان الناااقلل الاادون املت لااو األضاارا  النايااس عاان التلااو 

د ت ةاااري واث اااو تت لاااو مب اااا د األتاااال، والشاااحن، والت ااادين يف قااااا -14وجنياااف(  ومااان امل لاااو  أ  ال اياااس 
البحااار، وال مااام، والتلاااو ، وصاااحس البيئاااس البحرياااس، وحفاااي التناااوا البيولاااوجري البحاااري علاااى ال ااا يدين الااادون 

للعلا على م لومال بشق  عد  لموعال من ال واعاد وامل ااير الا  أااممت يف وضايل ومواذماس وااقليمريا 
   http://unctad.org/ttl/legal عا  قا و  الن م البحري الت ا ي الدون، ا ظر الراب  

http://unctad.org/ttl/legal
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وااقليماري فيماا با  لموعاس وااا س مان ا ماال صااحبس  الةرم، وذلع عن عريو الت او  الادون
  2-11و 6-3ايما يف  عا  ال ايت   امل لحس، ال

ويماااااد  األو بتااااااث، عااااان عرياااااو عملاااااه البح اااااري ا اااااا ي،    توعياااااس ا ماااااال صااااااحبس  -37
س ياال ابول ال ا و  اوا   و امل لحس و اتري ال يااال يف البلدا  الناميس أب ياس التةبياو الف لاري لل

ى الةااارم ملااارو  علااااذال ال ااالس، ومنماااا عااادث مااان ال ااابول ال ا و ياااس الدولياااس الرامياااس    تي ااار 
ناااااذ اير البالدوليااااس عاااان عريااااو قواعااااد وواث ااااو وعلمااااال و  ااااا ال موحااااد  للةاااارما وتوحيااااد م اااا

اث  وفاالال قااال ال يااوعمليااال الفحااص الت ااس للمركبااالا و  اا  الباا  التحتيااس للةاارما و ديااد أو 
ذو ال ابول ها وياؤثي تنفياذ حس لل ا    اصلف ا والمس   م البضاا يل ا ةار  واملاواث ا ةار  الرا

 ال واملركب     ايث  المس التن م و    الول م ت دمري الةرم، وت زيز المس الةرم
و ظراً أل يس هذو امل االس وح ااايتما، يشا يل األو بتااث البلادا  النامياس علاى اال ضاما   -38
 و ، يف  عاا  مانياس أ  ت اع ال بول ال ا و يس الدوليس  و ضاافًس    ذلاع، ينب اري للبلادا  الناملتل

 هاااادا  لداعمااااس لالت اااااو  ماااايل الشااااركاذ يف التنميااااس،  ثماااااد وت مااااي  اعتبااااا ال ااااالمس الةاااارم ا
يف ذلاااااع  ، مباااااا6-3اااااايما ال اياااااس  وال ااااااايل ذال ال ااااالس يف أعرهاااااا التنظيمياااااس وال يااااااااتيس، ال

 يت لو بت ةي  الب  التحتيس ومشا ي ما  فيما

تيسههري التجهههارة والتشهههغيل ارك للجمهههارت وأههههدا  التنميهههة املسهههتدامة: الشهههفا ية  -ابء 
 تدعم التنمية

 تيسري التجارة والتنمية -1 
من  ق  ااصلحال الرامياس    تي ار الت اا   أ    ان مان ال اد   التناف ايس للت اا    -39

س الوكاااااالل ال املااااس علااااى احلاااادوث  وااضااااافس    ذلااااع، ماااان املمباااان جااااذو الوعنيااااس وماااان ف الياااا
ااصاالحال أ  ت اااعد بشاابم مبا اار يف النمااو، أبهاادا  التنميااس، م اام ت زيااز ااثا   و وياام 
ال ةاا غر الرتري    قةاا  تري  ومثس علقاس ثينامياس با  تي ار الت اا   والتنمياس  فالبلادا  الا  

وأح ااا   ا يااس أكاا  ومااوا ث ماليااس أكاا  تبااو  يف موقااف أفضاام ميبنمااا ماان  تتمتاايل ب ااد   أكاا 
البلادا  النامياس الا   االات ما  يف ااصلحال ال    م الت ا   أارا وأي ر وأك ر  فافيس، أماا

ت اااات مر يف باااارام  لتحااااديل  ثا ال ا مااااا ل و جااااراذال الت ااااا   فيمبنمااااا االاااااتفاث  ماااان مثااااا  
و  يم اايراثال والتةوير املؤا ري  وهنال ال ديد مان احلل اال اانابياس  تواييل  ةام الت ا  

اصتملاااااس  فبااضاااااافس    ثلرهاااااا املبا ااااار يف ت ااااارييل الت اااااا   وتي ااااارها وت ليااااام تباليفماااااا، ي ااااام 
 صاااالحال تي اااار الت ااااا   يةااااوال  نابيااااس أيضاااااً هااااو   يااااو التنميااااس البشااااريس وتنميااااس املشااااا ييل 

اااايما الن ااااذ، علاااى ثياااول   اااري  فماااذو ااصااالحال ت ااااعد صااا ا  الت اااا ، الوالتةاااوير املؤا
ال ةاا الرتري، و  م األ شةس االقت اثيس أك ر  فافيس وأك ر يضاوعاً للم ااذلس، وت از  ااثا   
ا يااااد ، و  اااان  وعيااااس ال ماااام، وت ااااز  قااااد ال تبنولوجيااااا امل لومااااال، وت اااااعد علااااى  ااااديل 

  (29)  يو فوا د تت لو البفاذ  ااثا يسعن عريو  اعتم ال بشبم عا 
ويتضمن اتفام تي ر الت ا  ، امل   يف  عا  منظمس الت ا   ال امليس، الذي ثيم حيز النفاذ  -40

، أحبامااااااً تت لاااااو الت اااااا   الدولياااااس ال اااااابر  للحااااادوث، وال باااااو ، والاااااوا ثال، 2017يف  ااااابار/ف اير 
__________ 

 UNCTAD, 2016, Trade Facilitationللعلا على  ليم مف م للرواب  ب  تي ر الت ا   والتنميس، ا ظر  (29)

and Development: Driving Trade Competitiveness, Border Agency Effectiveness and Strengthened 

Governance (United Nations publication, Geneva)   
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اايما     الت اا   الدولياس، و  ياو فا اد  للبلادا  النامياس، الوال اث ال  ويمد  االتفام    ت زيز قد
أقاام البلاادا  منااواً  وياادع  تي اار الت ااا  ، ب ااو   ياصااس، التنميااس امل ااتدامسا وتشاار الت ااديرال    أ  

اان البلاادا  الناميااس وأقاام البلاادا  منااواً ماان يفااض تباااليف الت ااا   بنحااو  يف  15تنفيااذ االتفااام قااد ميبأل
 يزيد عدث ال اث ال وحي ألن التان األوضاا االقت اثيس جذو البلدا   ، ما(30)توا املا س يف امل

ويتناول االتفام التف ايم عادثاً مان املما ااال ا ياد ، ب ضاما  لزاماري وب ضاما يعوصاى  -41
ملت ل ااااااس الراااااااو  ا 10    6املت ل ااااااس الشاااااافافيس، واملااااااواث ماااااان  5    1بااااااه، وهااااااري املااااااواث ماااااان 

 ل اس الت ااو  ا مركاري  وتانص املت 12املت ل س حبريس املارو  ال اابر، واملااث   11ملاث  وامل ا يف، وا
تةبياو  لدوليس  ومن  اق على ا ةوال األااايس لت زيز الشفافيس يف الت ا   ا 5    1املواث من 

عد ت اا  أومان املمبان  هذو املواث أ  حي و أيضاً فوا د مممس من حيل البفاذ  ااثا يس ال امس 
امياس،   البلادا  النلوجياال  امل اير الدوليس يف الت ا   والن م على   م املما اال ا ياد  والتبنو 

ااات دا  لتواصاام اي اام  بشاابم مبا اار يف التنميااس، حياال حي ألاان ااثا   االبلو يااس وا وهااو مااا
 اليس تبنولوجيا امل لومال ويب أل  ال مليال من أجم توفر الوقت والتباليف امل

وماان  ااق  التنفيااذ الباماام للتفااام أ  يااؤثي     ااول   ي ااري يف ال  افااس ااثا يااس للبلاادا   -42
 يت لااو د   وفيماااا   ا ياايف ذلااع بتح اا  الشاافافيس وااث يت لااو  جااراذال الت ااا   الدوليااس، مبااا فيمااا

أقاام البلاادا  لناميااس و االنشاار والشاافافيس، ماان املمباان أ  تااؤثي ب ااض ااصاالحال املنفااذ  يف البلاادا  
ألحياااا   ااار مااان اكمناااواً    عااارم جدياااد  لتنفياااذ األعماااال الت ا ياااس  وتااارتب  هاااذو ااصااالحال يف  
جيئااال اديااد  يف جبتبنولوجيااا امل لومااال والاانظ  الذكيااس، وماان املاارج  أ  ت اافر عاان أااااليا عماام 
وم ااا    ا ال ممااال امااس ماان حياال التبيااف ماايل اااات دا  امل لومااال املتاحااس  ومثااس حاجااس أيضاااً   

ف املراقباس    وظاا  أ  تتحول كفاذال ال ةاا ال ا  من وظا ف الاتحب  وعرم تفبر جديد   وينب ري
وذلاااع مااا لً  المت اااال،والتنظاااي ، ااااات دا  أ شاااةس يااايل امل لوماااال واا ااااال ااثا   ا ياااد  لضاااما  ا

دع  ذلاع بادو و شوهس  وياوغر مبتةبيو م اير ال لمس واألمن وتش يم أاوام الت ا   والن م الشفافس 
 ألهدا  با راً ا  يو األهدا ، ويرتب  ال ديد من التدابر املد جس يف االتفام ا تباعاً م

 وتتناول الف رال التاليس التف يم مواث خمتا  خ -43
علااى  ي اااعد جااذا احلباا ، املت لااو النشاار وتااوافر امل لومااال االمت ااالخ 1 املاااث  )أ( 

 شاااا ييلت وعلااااىهبااااا،  التنبااااؤ ميباااانالاااا    اااافافيس ك ااااراأل الت ا يااااس البيئااااستااااوفر يلااااس أمااااو ، منمااااا 
 األاااايس ياكامواج اا ل ات    الوصاول ابم و    امل لحس، صاحبس ا مال ميل الشراكال
 تاحااسامل)امل لومااال  2-1 للماااث  االمت ااال ي اااعد و ديااداً،  واالت اااالل امل لومااال لتبنولوجيااا

 ا10-16ود -9 ال ايت    يو على( اا ل ت عريو عن
خ االمت ااال جااذا احلباا ، املت لااو بفرصااس الت ليااو علااى ال ااوا   واللااوا   2املاااث   )ب( 

ا ، ي ااعد وث والت اا ديد  قبم بدذ تنفياذها، وب  اد مشااو ال مايل الوكااالل ال املاس علاى احلاد
 اااال جاااذو توي ااااعد االم ايث  الشااافافيس، و  ااا  ااثا   علاااى بنااااذ ال  اااس يف ااثا ال ال اماااس، و  

 با-16و 7-16املاث  على   يو ال ايت  
خ االمت ال جذا احلب ، املت لو  صادا  األحباا  امل اب س، ي ااعد علاى 3املاث   )د( 

علااى   شاااذ  ظااا   ااا ي ثون أك اار  اافافيس ومولوقيااس، وتشاا ييل البلاادا  الناميااس وأقاام البلاادا  منااواً 
املشا كس يف النظا  وبناذ ال د ال الل مس على هاو أفضام يف األوااار املت ادث  األعارا ، وت زياز 

__________ 

(30) World Trade Organization, 2015, World Trade Report 2015: Speeding up Trade – Benefits and 

Challenges of Implementing the Trade Facilitation Agreement (Geneva)   
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الت او  الدون من أجم ا دماد أفضم و  حس جدول أعمال أوايل  ةاقاً بشاق  امل و اس مان أجام 
 ا14-17و 10-17الت ا    وي اعد االمت ال جذو املاث  على   يو ال ايت  

املراج اااس،  خ االمت اااال جاااذا احلبااا ، املت لاااو بتاااوفر  جاااراذال للة ااان أو4اث  املااا )ث( 
لنظااا    ااس يف اي اااعد علااى بناااذ مؤا ااال وعنيااس ف الااس و اافافس وياضاا س للم اااذلس، و  اا  ال
 ااااواذ،   علااااى الالت ااااا ي املت اااادث األعاااارا   وينب ااااري أ  تتاااااك  مياااايل الت ااااا ، الببااااا  وال اااا ا

 ا3-16س يو ال اياتئنا   وي اعد االمت ال جذو املاث  على    جراذال واضحس و فافس لل
خ االمت ال جذو املاث ، املت ل س التادابر األيارى لتح ا  النزاهاس وعاد  5املاث   )ه( 

  باااااالت ااااام و التمييااااز والشاااافافيس، ي اااااعد علااااى بناااااذ مؤا ااااال وعنيااااس قويااااس وت زيااااز التن اااايو 
 يل ف ااااث ويشااا ياااد ، وباااذلع ي ااااعد علاااى احلاااد مااان الال ياااااال، وي ااام  يف   ياااو ااثا   ا

وهاااو يت لاااو  5-16مشاااا كس ال ةااااا ا ااااص  وي ااااعد االمت اااال جاااذو املااااث  علاااى   ياااو ال اياااس 
 دا-9وبتح يو ال ايس  1 املاث 

خ االمت ااال جااذا احلباا ، املت لااو   شاااذ  نااس وعنيااس م نيااس بتي اار 2-23املاااث   )و( 
ظماس لتبااثل  او   منتمال ال امس وا اصاس صااحبس امل الحس، أ   تمايل بالت ا  ، يتي   مييل ا 

  وتااؤثي وى الااوعسامل لومااال واال االال يف ثفاايل جاادول أعمااال تي اار الت ااا   قاادماً علااى امل اات
مااس  ممماااً يف  قايااس، ثو اً الشااراكال باا  ال ةاااع  ال ااا  وا اااص، املت ل ااس  جااراذال الت ااا   الدول

بتنشاي  الشاراكس ال املياس  املت لو 17او   ويت لو االمت ال جذو املاث  اجد  علقال مولوقس وت 
 من أجم التنميس امل تدامس 

 دعم التنمية البشرية واملؤسسية -2 
ي د  األو بتاث امل اعد  الت نيس ويدمال بناذ ال د ال    البلدا  الناميس وأقم البلادا   -44

الت ا ياااس، ويشااامم ذلاااع تنفياااذ اتفاااام تي ااار الت اااا  ، وتاااوفر مناااواً يف اااايام تنفياااذ ااصااالحال 
الشفافيس وااثا   ا يد  يف  جراذال الت ا   الدوليس  وي د  األو بتاث، من يلل برجلاه املت لاو 
بتمب  الل ا  الوعنيس امل نيس بتي ر الت اا  ، امل ااعد     البلادا  النامياس وأقام البلادا  مناواً مان 

عاار للشااراكال باا  ال ةاااع  ال ااا  وا اااص وتااد يا ا مااال صاااحبس امل االحس يف أجاام  قامااس أ
  (31)هذو الشراكال ب يس النمو، بتي ر الت ا  

وأ شااااااق األو بتاااااااث أثا   لبلو يااااااس للااااااوا   مل اااااااعد  احلبومااااااال علااااااى ج اااااام ال واعااااااد  -45
البواباااس الت ا ياااس للاااوا   وااجاااراذال  ااافافس يامااااً، ولتي ااار األعماااال والت اااا   واالاااات ما   وت ااام  

يناااا االحتياجاال اصادث   االبلو يس، ال  ميبن تةبي ماا كبواباس  لبلو ياس م ات لس ومواذمتماا مباا
  (32)    ااثا   لبم بلد، يف   يو مزيد من الشفافيس والبفاذ  يف ا دمس ال امس، ويف

 اثا   ا ماااا ل  ياااذ يف االعتباااا  ومي ااام النظاااا  اآلن للبيااااجل ا مركياااس  ظامااااً دوااااباً  -46
الرمااو  وامل اااير الدوليااس الاا  وضاا تما األماا  املتحااد ، واملنظمااس الدوليااس لتوحيااد امل ااايي ، ومنظمااس 

يل اا  خمتلااف الاانظ  ا مركيااس والت ريفااال ا مركيااس    وميباان مواذمااس النظااا  مبااا(33)ا مااا ل ال امليااس
والشافافيس لا ثا ال ا مركياس والت اا   وااثا ال ال اماس والتشري ال الوعنياس، لباري ياوفر البفااذ  

األياارى املرتبةااس النظااا   وااضااافس    ذلااع، يااوفر النظااا  بياااجل  ا يااس ميباان اااات دامما يف 
__________ 

   http://unctad.org/tfcا ظر الراب   (31)

   http://tradeportal.eregulations.orgا ظر الراب   (32)

   http://asycuda.orgب  ا ظر الرا (33)
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 8التحليااام االقت ااااثي ااح اااا ري  وي ااااعد تةبياااو النظاااا ، بشااابم يااااص، يف   ياااو اجاااد  
  وتعشااا يل 17واجاااد   9لاااس وال مااام الل اااو(، واجاااد  )املت لاااو بت زياااز النماااو االقت ااااثي وال ما

ال ياااااال املوجماااس هاااو التنمياااس وتع اااز  يف  عاااا  ا ماااا ل عااان عرياااو التشااا يم اآلن ل جاااراذال 
والضااواب  ا مركيااس، وي اام  التشاا يم اآلن لنظااا  ح اااب وياايل الضاارا ا والراااو  ا مركيااس يف 

يل النظاااا  بااا  أحاااد  التبنولوجياااال وا ااا   (  ونمااا17و 8  ياااو النماااو االقت ااااثي )اجااادفا  
ي ااام  يف  اااديل اجياكااام  امليدا ياااس امل بتاااس، لضاااما  ت ااادي الااادع  الف اااال واملناااااا للبلااادا ، ماااا

أقااام البلااادا  مناااواً  اااايما يف منة اااس أفري ياااا ويف األاااااايس لتبنولوجياااا امل لوماااال واالت ااااالل، ال
م  جاااوالل ث ااااايس للوفاااوث ا مركياااس للااات ل  مااان (  وااضاااافس    ذلاااع، يااانظ  الااا ج9)اجاااد  

ا اااا ال املبت اااابس ماااان تنفيااااذ التبنولوجيااااا ا ديااااد  و/أو اجياكاااام األااااااايس يف مناااااعو أياااارى، 
ي اااااام  يف  قامااااااس ت اااااااو  ثون و قليمااااااري باااااا  الشاااااامال وا نااااااوب وباااااا  ا نااااااوب وا نااااااوب  مااااااا

ثو ال تد يبياس ت نياس وعملياس   (  وتع اد  أيضااً يدماس بنااذ ال اد ال عان عرياو تنظاي 17 )اجد 
يت لااااو الشااااراكال املوجمااااس هااااو التنميااااس، ماااايل املنظمااااال والوكاااااالل والرابةااااال الت ا يااااس  وفيمااااا

(،  را ال جم  يف  برا  مذكرال تفاه  واتفاقال ت او  مايل كيااجل ثولياس و قليمياس 17)اجد  
واتفاقياااس الت اااا   الدولياااس أب اااواا أيااارى، م ااام ال اااوم املشااالكس لشااارم أفري ياااا وا ناااوب األفري اااري، 

احليواجل والنبا ل ال يس املمدث  اال  را،، وا اث الن م ا وي الدون، ومركاز الت اا   الدولياس، 
 ومبتا األم  املتحد  لتن يو الشؤو  اا  ا يس، ومنظمس ا ما ل ال امليس 

 آ اق املستقبل -اثلثاا  
اللوج ااتيال الت ا يااس أااااااً لتح يااو عاادث ماان أهاادا  التنميااس امل ااتدامس، وينب ااري  ي اام -47

     الت ااااادي 2030 االااااااتفاث  مااااان وظا فماااااا التمبينياااااس يف ثعااااا  التنفياااااذ الف اااااال  ةاااااس عاااااا 
لل  بال ال  ت وم الن م امل تدا  وتي ر الت ا  ، وضما  يبن اعتمايل الادون مان التحاول مان 

هااو  يف ذلااع مااا جااراذال، يتةلااا االاااتفاث  ماان ااابم التنفيااذ ذال ال االس، مباااال اارا ال    اا
  ومثااس حاجااس    التوعيااس ال لقااس باا  الن اام وتي اار الت ااا   واالاااتدامس، 17مااد د يف اجااد  

و     رال ا مال صاحبس امل لحس، و اصٍس يف  ديد األولاوايل  وي اتوي يف األ ياس كام  مان 
ل ال لس، وضما  االت اام والتن ايو با  ال ياااال، وضاما  أععار قا و ياس يب  املؤا ال ذا

لاس  و ضاافًس    ذلاع، ينب اري متاب ااس  وتنظيمياس للن ام وتي ار الت اا   تباو  منااابس ومتوا ماس وددَّ
وتشاااا ييل االاااااتفاث  ماااان املباااااث ال اصليااااس، وثعاااا  لليااااال الرصااااد الواضااااحس وتباااااثل املما اااااال 

 ايما يف املناعو الناميس  ى قيااال ل ثاذ، وت زيز ال د ال ااح ا يس، الا يد ، واالتفام عل
ولي  من قبيم املبال اس التشاديد علاى الادو  املما  الاذي يؤثياه الت ااو  امل از  علاى ييايل  -48

يف ذلاااع يف اعااااالل الر ي ااايس ذال  امل اااتوايل وفيماااا بااا  ييااايل ا ماااال صااااحبس امل ااالحس، مباااا
بياجل و شرها، واألعععر ال ياااتيس والتنظيميس، وامل ااير املوحاد  للبا  التحتياس، األولويس، ك ميل ال

هاااذا ال ااادث، مي ااام الت ااااو  بااا  اال ااااث الااادون  وا ماااا ل، والتولياااو، والبحااال، واالاااات ما   ويف
للن اام علااى الةاارم واالتفااام ال اااملري ل ماا  املتحااد ، ماان ياالل الشااراكس ال امليااس ماان أجاام الن اام 

وتنفيااذها   2030  اتدا ، م اااًل جيااداً آللياال الت ااو  املبتباار  والتةل ياس الا  تاادع  يةاس عاا امل
وااضاااافس    ذلاااع، الت ااات جماااوث احلبوماااال ولتمااايل األعماااال الت ا ياااس، يف  عاااا  التحاااالف 
ال اااملري لتي اار الت ااا  ، ماان أجاام اللكيااز علااى تنفيااذ  جااراذال تي اار الت ااا   اصاادث  يف اتفااام 

يف ذلاع الت ااو  يف ت زياز  ي ر الت ا    وحيظى الت او  ميل الدوا ر األكاثمييس األ يس أيضاً، مباات
 البحو  املت ل س الرواب  ب  الن م وتي ر الت ا  ، من جا ا، واألهدا ، من جا ا لير 
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هااذا ال اادث،  يف ذلااع حشاادها ماان م اااث  جديااد   ويف غاا  عاان حشااد املااوا ث، مبااا وال -49
  االلتزاماااال الااا  أعلنتماااا مثا ياااس م اااا    منا ياااس مت ااادث  األعااارا  بشاااق  الن ااام امل اااتدا      اااد

مليااااااااا  ثوال  يف  اااااااابم قاااااااارو، وماااااااان  للن اااااااام يف البلاااااااادا  الناميااااااااس يف  175تااااااااوفر أك اااااااار ماااااااان 
ملياا   23  وقادمت هاذو املؤا اال، مبوجاا  عاا  ل بالك املشالل، هاو 2022-2012 الفال 

مليااا  ثوال  اعتعماادل يف  20، ااضااافس    2015  ييل الن اام امل ااتدا  يف عااا ثوال  لتموياام مشااا
  (34)2014 مليا  ثوال  يف عا  20، و2013 مليا  ثوال  يف عا  25، و2012 عا 
ويواصاام األو بتاااث ثعاا  جمااوث البلاادا  الناميااس الراميااس    وضاايل وختةااي  وتنفيااذ حلااول  -50

ذ اما  يف التنفيواصم ااالتبيف للبضا يل وتي ر الت ا  ، وي تت لو الن م امل تدا  وال اث  على
غااااار املبا ااااار ، و ، بةااااارم منمااااا االعااااالا  الاااارواب  املمماااااس، املبا اااار  2030 الف لااااري  ةاااااس عااااا 

م البحاري ااال الن ااألهدا   و ضافًس    ذلع، يواصام األو بتااث ال مام يف لاال قاا و  وايا
ا يف مااااااملن اااااوص علي الن ااااام امل اااااتدا  وال ااااااث  علاااااى التبياااااف،مبوجاااااا واليتاااااه امل ااااازَّ   املت ل اااااس 

نفيااااااااذ يةااااااااس )ل( و)ل(، هبااااااااد  امل اااااااااعد  يف ت55مافيبيااااااااا و  اااااااارويب )الف اااااااار   الفرعيتااااااااا  
فاقااال الدوليااس ، فضااًل عاان تنفيااذ يةااس عماام أثياا  أاا واالت14، و اصااٍس اجااد  2030 عااا 

  ي  اتفام ايس ال  ر  الناميس، و األيرى، م م  جراذال ال مم امل  َّم للدول ا ز  
وقاااد يلحاااي  اتاااو ال ياااااال أ  ال دياااد مااان التااادابر ا اصاااس بتي ااار الت اااا   ميبااان أ   -51

لتزامااال، والاادع    وتتااي  اال2030 يشابم تنفيااذها أثا  ف الااس لتح يااو غاااايل م ينااس يف يةااس عااا 
لرامياااس    ااصااالحال للمشاااا كس يف ااملاااان والت اااس الااادون، مبوجاااا اتفاااام تي ااار الت اااا  ، فرصاااس 

  ا الرتريج م األ شةس االقت اثيس أك ر  فافيس وت اعد ص ا  الت ا  على ثيول ال ةا 
 وقد ترغا الدو   ا ام س الجتماا ا  اذ املت دث ال نوال يف النظر يف امل ا م التاليسخ -52

  يف ضاااااااوذ يةاااااااس الوضااااااايل الاااااااراهن املت لاااااااو الن ااااااام امل اااااااتدا  وتي ااااااار الت اااااااا   (أ) 
 يف ذلع الفرص وال  بال والتحدايلا ، مبا2030 عا 

ا اااا ال والتاااادابر ذال ال اااالس و/أو األااااااليا الاااا  ت باااا  ا مااااوث املبذولااااس  (ب) 
 اا ا اصاموث ال ةفيما جموث احلبومال وج لتةبيو  ظ  الن م امل تدا  وتي ر الت ا  ، مبا

والفاارص املرتبةااس بت مااي  احللااول املت ل ااس  املما اااال ا يااد  والت ااا ب الناجحااس (د) 
 لناميسالبلدا  االن م امل تدا  وتي ر الت ا   على  ةام أوايل، و مبا يس تةبي ما يف ا

فيمااااا التموياااام وبناااااذ ال ااااد ال والتبنولوجيااااا والبحاااال  ال واماااام التمبينيااااس، مبااااا (ث) 
 والت او ، ال  ينب ري ت زيز االاتفاث  منما والنمو، هباا

ثو  األو بتااااااث يف م ااااااعد  البلااااادا  النامياااااس يف ت زياااااز  ظااااا  الن ااااام امل اااااتدامس  (ه) 
  2030 وال اث   على التبيف وتي ر الت ا  ، ثعماً  ةس عا 

    

__________ 

(34) MDB [Multilateral Development Bank] Working Group on Sustainable Transport, 2017, Progress 

Report (2015–2016) of the MDB [Multilateral Development Bank] Working Group on Sustainable 

Transport, available at https://www.adb.org/documents/progress-report-2015-2016-mdb-wg-

sustainable-transport (accessed 8 August 2017)  


