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  رئيسموجز ال  -أوالً  
النقل واللوجستيات التجارية وتيـسري     ب املعيناجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     عقد    -١

االبتكار يف جمايل النقل واللوجستيات ألغراض      " دورته األوىل، اليت تناولت موضوع       التجارة
 تـشرين   ٢٤ إىل   ٢٢، يف الفتـرة مـن       "٢٠١٤استعراض برنامج عمل أملـايت يف عـام         

الدورة االستثنائية السابعة والعـشرين جمللـس التجـارة          بقرار    عمالً ،٢٠١٣أكتوبر  /األول
  . مع االختصاصات املتفق عليها ومتاشياًوالتنمية

 ملناقشة بعض القضايا احملددة املتعلقة خبدمات النقل الـيت          وقد أتاح االجتماع منرباً     -٢
. م يف األسـواق العامليـة  تواجهها البلدان النامية غري الساحلية اليت تسعى إىل إجياد موطئ قد 

وكان اخلرباء املشاركني ينتمون إىل وزارات التجارة والنقل، والسلطات اجلمركية، ومنـهم            
  .ممثلون عن القطاع اخلاص، وأوساط أكادميية، ومنظمات دولية وإقليمية

  :وُعقدت مخس جلسات غري رمسية تناولت املواضيع التالية  -٣
  ل يف جمال النقل العابر؛عقد من االبتكار إلجياد حلو  )أ(  
  ؛البلدان النامية غري الساحليةالتكنولوجيا يف قطاع النقل العابر لتجارة   )ب(  
  ترتيبات ممرات العبور؛  )ج(  
  نظم النقل الفعالة؛  )د(  
  .سبل املضي قدماً  )ه(  

   االفتتاحيةاجللسة  -ألف  
 فتئ يـويل، منـذ       بأن األونكتاد ما   شعبة التكنولوجيا واللوجستيات   ة رئيس تذكّر  -٤

وقد جـرى يف    . إنشائه، اهتماما خاصا للمشاكل اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية         
سياق املفاوضات بشأن تيسري التجارة اليت جرت برعاية منظمة التجارة العاملية التأكيد بشدة             

  ). املنظمات-املرفق دال (على دور األونكتاد يف مساعدة هذه البلدان 
معرض التذكري بربنامج عمل أملايت واإلشارة إىل العمل الكبري الذي اضطلع بـه        ويف    -٥

شعبة التكنولوجيا   ةرئيسمنذ اعتماد هذا الربنامج واإلجنازات اليت حتققت حىت اليوم، شددت           
على أن االندماج األوثق هلذه البلدان يف الشبكات التجارية الدولية يتطلـب،             واللوجستيات

 بقـرار اجلمعيـة     وعمـالً . ريةة، نظم فعالة يف جمال النقل وتيسري التجا       على سبيل األولوي  
عقد مؤمتر لالستعراض الشامل لربنامج عمل أملـايت بعـد    الذي ينص على     ٦٦/٢١٤ العامة
، بدأ شركاء إمنائيون شىت يف االتصال مبمثلي البلدان النامية          ٢٠١٤ يف عام     سنوات ١٠مرور  

وص عملية االستعراض، وُعقد عـدد مـن االجتماعـات          غري الساحلية وبلدان العبور خبص    
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ويف هذا السياق، الحظت الرئيسة أن الدورة احلالية الجتماع اخلرباء          . االستعراضية اإلقليمية 
  .املتعدد السنوات متثل واحدة من مسامهات األونكتاد يف عملية االستعراض العشري

  عابرعقد من االبتكار إلجياد حلول يف جمال النقل ال  -باء  
 البلدان بشدة على التقّيـد      شعبة النقل التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا     حثت مديرة     -٦

 اليت تتناول جمال النقل     ٥٨  ل، ال سيما الصكوك ا    باألطر القانونية لألمم املتحدة املتعلقة بالنقل     
رة ولضمان احلد األدىن من مستوى االنسجام، ومن مث فعالية حركات النقـل العـاب             . الربي

 االتفاقية الدولية لتنسيق عمليات رقابة السلع على احلـدود        للحدود، من املهم باالنضمام إىل      
ليس هناك أية أسباب بعينها تعوق انضمام البلدان النامية إىل هـذه الـصكوك              ). ١٩٨٢(

. ومن املسائل اليت استرعت االهتمام ضرورة حتديد هدف يف جمال النقل املـستدام            . القانونية
رض التذكري بأن املشاكل اليت تعاين منها البلدان النامية غري الساحلية يف جمال النقـل               ويف مع 

تؤثر على التنمية، ومدركة بأن التنمية ينبغي أن تكون مستدامة، حثـت املـديرة البلـدان،      
وكذلك اخلرباء املشاركني يف االجتماع، على العمل حبيـث تتـوىل الـسلطات الوطنيـة               

 طرح هذه القضية يف احملافل التفاوضية الدولية ذات الصلة مثـل دورة             واملفاوضون القطريون 
 للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعيـة العامـة واملعـين            ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 

وهبذا اخلصوص، أعلن أحد اخلرباء أن اعتماد هدف جديد مـن           . بأهداف التنمية املستدامة  
جال النقل ينبغي أن يتناول مجيع وسائط النقل، بينما سعى          أهداف التنمية املستدامة خاص مب    

خبري آخر للحصول على توضيح بشأن الطريقة اليت متكن اخلرباء املشاركني يف االجتماع من              
  .املساعدة يف إحراز تقدم يف سبيل هذه الغاية

ا ومم. ارك معا وتنطوي مسألة تيسري التجارة على جوانب تتعلق مبجايل النقل واجلم           -٧
 نفس القدر من األمهية إجياد حد أدىن من اهلياكل األساسية واخلـدمات، وضـمان               يكتسي

مث إن  .  عن األخذ بتكنولوجيا املعلومات واإلدارة املبتكرة      الترابط الدويل وحترير العبور، فضالً    
تعزيز التعاون على املستويات كافة والتحلي بإرادة سياسية قوية أمـران أساسـيان لتيـسري      

االتفاقية اجلمركية املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع مبقتضى أما عن مستقبل . رة عرب احلدودالتجا
، فإن أوجه اإلخفاق قـصرية  )١٩٧٥، اتفاقية النقل الدويل الربي(الربي  دفاتر النقل الدويل

األجل اليت لوحظت أتاحت مع ذلك فرصة إلحداث حتسينات طويلة األجل يف نظام هـذه               
يف خضم اإلعداد لربنامج عمل أملايت، اقترحت مديرة شـعبة النقـل يف اللجنـة         و. االتفاقية

االقتصادية ألوروبا أن يبحث األونكتاد ومنظمتها إمكانية العمل سويا إلصـدار مطبوعـة             
مشتركة تنصح باالستعمال على املستوى العاملي للمنهجية اجلديدة اليت توختـها االتفاقيـة             

  .بور ومقارنتهاخبصوص تقييم أداء ممرات الع
وقدم ممثل البعثة الدائمة لباراغواي لدى األمم املتحدة عرضا عن خطة النقل الرئيسية          -٨

فقد كانت اخلطة الـسابقة ترمـي إىل إدارة   . وخطة اللوجستيات الوطنية املعتمدتني يف بلده   
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تسعى عملية تطوير اهلياكل األساسية واخلدمات يف جمال النقل وكذلك اللوجستيات، بينما            
واهلدف النهائي للخطتني هو    . اخلطة اجلديدة إىل تفعيل العمليات وزيادة الفرص للمصدرين       

وكـال  . تقليص تكاليف النقل ومتكني باراغواي من القدرة على املنافسة يف األسواق الدولية           
اخلطتني تتفاعالن وتتكامالن على مستوى اهلياكل األساسية، وكذلك على مستوى اخلدمات          

، ركّزت خطة النقل الرئيـسية علـى         عاماً ٢٠وباعتماد ختطيط على مدى     . تياتواللوجس
النقل، كما ركّزت على هـدف      ) تقدمي خدمات (وطرق  ) اهلياكل األساسية (حتديد أماكن   

ويدخل يف املشاكل اللوجستية تـدفقات الـشحن        . الشحن) لوجستيات(قطاع النقل، أي    
النقل املتعددة، وتنويع املمـرات اللوجـستية،       املكثفة، وضرورة حتسني التكامل بني وسائط       

 مها  ومثة مسألتان تكتسيان أمهية أيضاً    .  عن إدماج باراغواي يف شبكات البلدان اجملاورة       فضالً
وفيما يتعلق بنطـاق    . حتديث أساليب التخطيط واإلدارة ومعاجلة بعض اجلوانب املؤسساتية       

مثـل  (مع البلدان اجملاورة مسألة أساسـية       اخلطة، أكد املتحدث أن التعاون وإبرام اتفاقيات        
الربازيـل ودولـة    ومناطق التخزين احلرة واتفاقيات النقل النهري مع األرجنتني وأوروغواي          

وباإلضافة إىل ذلك، جيري تنفيذ مشاريع باالشتراك مـع         ). بوليفيا متعددة القوميات وشيلي   
  .لدان العبور اجملاورةالقطاع اخلاص ترمي إىل توجيه االستثمارات حنو موانئ يف ب

 اإلطار القانوين وكالة تيسري النقل العابر يف املمر الرئيسي  وشرح املتحدث الذي ميثل       -٩
فهذه الوكالة، اليت هتدف إىل الترويج لُنظُم النقل        . واملؤسسايت الذي تستند إليه هذه الوكالة     

 على الصعيد العاملي، تتيح آلية العابر الفعالة ومتكني األطراف املتعاقدة من القدرة على التنافس 
وتقوم الوكالة على تعاون أصحاب املصلحة واحلكومات . تعاونية مبتكرة يف جمال النقل العابر

. أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وروانـدا          يف  
أن تكفل، يف مجلة أمور أخرى،      وتسعى الوكالة، بقيادة هيئة إدارهتا، إىل االضطالع مبهمتها ب        

إمكانية الوصول إىل املمر، وفعالية هياكله األساسية وخدماته، وأن تكون التكاليف تنافسية،            
  .واإلجراءات منسقة ومتوائمة، وأن تكون التكاليف ومدة العبور مما ميكن توقعه

ـ            -١٠  ٢٠١٠ات يف   واإلجنازات الرئيسية اليت حتققت فيما يتعلق باملمر منذ بداية العملي
تشمل على سبيل املثال مشاركة القطاع اخلاص يف هيئة اإلدارة، واستحداث جلان استشارية،    

وسأل أحد اخلرباء عن السبيل للتوفيق بـني        . وتقليص مدة البقاء يف امليناء وحواجز الطرقات      
ة يف  حرية املرور واالعتبارات األمنية يف املنطقة، ال سيما يف سياق التجارة غـري املـشروع              

 على هذا التساؤل، قال املتحدث إن التعـاون         ورداً. املعادن وبعض األنواع املعرضة للخطر    
على املستوى القطري، ال سيما مع الشرطة الوطنية، أمر أساسي، شأنه شأن استخدام احللول         

 على تساؤالت عن متويل شبكة الطرق ومستوى        ورداً. التكنولوجية مثل األختام اإللكترونية   
 الطرق، قال إنه يوجد آليتان للتمويل مها الشركاء اإلمنائيون جلماعة شـرق أفريقيـا               تعبيد

وأضاف أنه من الضرورة توفري موارد إضافية لتعبيد الطرق الثانوية،          . والرسوم على احملروقات  
  .لكن احملاور والطرق الرئيسية املؤدية إىل املمر يف حالة تعبيد جيدة



TD/B/C.I/MEM.7/3 

GE.13-51640 6 

 السـتراتيجية النقـل      مفصالً يف أذربيجان يف عرضه شرحاً    وقدم ممثل وزارة النقل       -١١
الوطنية ألذربيجان وأهدافها اليت تسعى إىل أن جتعل من هذا البلد مركزا للنقـل الـدويل يف       

ويتمتع املوقع اجلغرايف االستراتيجي ألذربيجان بإمكانية هائلة يف جمال النقـل           . آسيا الوسطى 
 مـن   وتبعا لذلك، نفذ البلد عـدداً     . خلدمات اللوجستية العابر ويتيح ظروفا مواتية لتطوير ا     

املشاريع الكربى يف جمال النقل أو العبور أو يعكف حاليا على التخطيط لتنفيذ عدد من هذه                
كـارس وحتـديث اهلياكـل       - تبليسي - املشاريع، مثل مشروع السكك احلديدية باكو     

جان هي انضمامها إىل الصكوك     وأضاف أن ميزة أذربي   . األساسية للسكك احلديدة يف البلد    
النافـذة  " وتطبيقهـا مفهـوم      اتفاقية النقل الدويل الربي،   القانونية الدولية ذات الصلة مثل      

ولزيادة الفرص يف جمال العبور     .  الرئيسية التوجيهات األوروبية ، وتنفيذها التدرجيي    "الواحدة
روعان عامليـان، مهـا     وحتسني قدرة ممر النقل الدويل شرق غرب على املنافسة، هناك مـش           

ومثـة  . مشروع ممر النقل بني أوروبا والقوقاز وآسيا ومشروع فيكينغ، جيري العمل هبما معاً            
 جتديد  وجيري أيضاً . مبادرات أخرى كبناء ميناء حبري دويل جديد ونفق حتت قناة البوسفور          

وميكن أن تعوق تشغيل بعض خطوط النقل " الرتاعات املتجمدة"على أن   . وبناء شبكة الطرق  
  .تقّوض قدرة أذربيجان على حتقيق إمكانياهتا الكاملة يف جمال النقل العابر

وشدد أحد اخلرباء على ضرورة اعتماد تصور إمنائي أوسع لدى النظر يف املـشاكل                -١٢
اليت تعاين منها البلدان النامية غري الساحلية ورأى أن السبيل للمضي قدما قد يشمل إنـشاء                

 يعىن مبسألة البلدان النامية غري الساحلية ومضاعفة الدعم الـسياسي علـى         فريق تفكري دويل  
  .أعلى مستوى

  التكنولوجيا يف قطاع النقل العابر لتجارة البلدان النامية غري الساحلية  -جيم  
، الذي وهـو    )ASYCUDA( األمانة نظام األونكتاد اآليل للبيانات اجلمركية        قدمت  -١٣

ف للمعامالت يشمل عملية التخليص اجلمركي برمتها ومجيـع         نظام متكامل ومتعدد الوظائ   
وميكن ربط النظام اآليل للبيانات اجلمركية بأي نظام خـارجي          . أنواع اإلجراءات اجلمركية  

وجيـري  . لوكاالت وطنية أو بلدان جماورة أو منظمات إقليمية أخرى وإتاحة نافذة واحدة           
". ASYCUDAWorld" يرمز إليهـا باسـم        آخر صيغة للنظام   -تطوير هذا النظام باستمرار     

، بإدارة املخاطر بني     الوطين، ميكن وضع النظام يف شكل وحدات تتعلق، مثالً         وعلى الصعيد 
وكاالت متعددة، والتشغيل البيين، والنافذة الواحدة، والتتبع؛ وميكن كذلك تكييفـه وفـق             

ب واستغالل القدرات احملليـة     ويستند تطبيق هذا النظام اآليل على التدري      . االحتياجات احمللية 
وهذه العوامل ضرورية لضمان اسـتقاللية      . واملساعدة الفنية والربجمية اليت يقدمها األونكتاد     

  .مستخدمي النظام اآليل للبيانات اجلمركية واستقاللية عملياهتا عن الدعم اخلارجي
ة ملكـة املتحـد   وقدم ممثل مركز االمتياز لتحسني سلسلة اإلمداد جبامعة ديريب بامل           -١٤

.  عن ميزات تكنولوجيا التحديد بترددات الراديـو       يرلندا الشمالية عرضاً  لربيطانيا العظمى وأ  
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فهذا النظام يتيح، كما يف نظام شفرات األعمدة، حتديد وتتبع املواد آليا باستخدام براغيـث               
 يف سلـسلة    آلية تبث ترددات الراديو ملصقة على املواد مثل السلع أو احلاويات وما شاهبها            

. وقد استخدمت هذه التكنولوجيا يف طائفة واسعة مـن الـصناعات          . النقل واللوجستيات 
وتكمن امليزات الرئيسية هلذا النظام يف حتسني درجة وضوح وإمكانية تتبـع اخلطـوات يف               
سلسلة اإلمداد بتقليص العمليات اليدوية واألخطاء إىل أقل ما ميكن، ومن مث توفري النفقـات        

وبإمكان هذه الُنظُم أن تكفل التسجيل اآليل لبيانات كميات كـبرية مـن             . اخلسائروتقليل  
  .السلع يف ظرف قصري

التابعـة  ‘ مركز النافذة الواحدة للتجارة اخلارجية    ‘وقّدم خبري من الشركة احلكومية        -١٥
. لوزارة االقتصاد يف قريغيزستان عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتيسري التجـارة يف بلـده              

وميكن تعريف النافذة الواحدة على أهنا مرفق يتيح لألطراف املشاركة يف التجارة والنقل أن              
، معلومات ووثائق موّحدة لدى نقطة إيداع وحيدة لتلبية مجيع           أو إلكترونياً  تقدم، إما يدوياً  

قد جرى  و. املتطلبات التجارية، مثل املتطلبات التنظيمية املتصلة باالسترياد والتصدير والعبور        
 هبـدف تقلـيص الوقـت       ٢٠٠٦ منذ عام    تنفيذ نظام النافذة الواحدة يف هذا البلد تدرجيياً       

والتكلفة املرتبطني أساسا بإجراءات االسترياد والتصدير، والعمل بنـهج موحـد ومـن مث              
وضرب أمثلة على صعوبات تنفيـذ نظـام        . االستغناء عن اإلجراءات املتكررة وغري الشفافة     

دة، ومنها مقاومة الوكاالت التنظيمية واالضطرابات السياسية يف قريغيزسـتان          النافذة الواح 
لتخطيط وجيري ا. ال تكنولوجيا املعلوماتوافتقار الوكاالت املعنية إىل املهارات الالزمة يف جم       
  .إلدراج نظام إلدارة النوعية بغية سد هذه الثغرة

 عن نظـام العبـور      كاراغوا عرضاً وقدم ممثل وزارة النقل واهلياكل األساسية يف ني         -١٦
اعُتمد ضمن إطار السوق    وقد  . TIMاجلمركي الدويل للبضائع، واملعروف باإلسبانية بالرمز       

وغواتيمـاال وكوسـتاريكا     السلفادور: املشتركة ألمريكا الوسطى، اليت تضم البلدان التالية      
ات لعمليات العبـور    إجراء TIMوأوجد نظام   . ، ومبشاركة بنما أيضاً   ونيكاراغوا وهندوراس 

 عن  اجلمركي الدويل براً يف املنطقة، مبا يف ذلك حتديد التزامات الناقلني ومسؤولياهتم، فضالً            
 عمليـة    للتأكد من اتبـاع    ٢٠٠٣وجتري عملية حتديث منذ عام      . استخدام تصريح موّحد  

  .لكترونية اخلاصة بتصريح العبورموحدة لتبادل البيانات اإل
  :TIMكل اليت ظهرت لدى تنفيذ نظام وفيما يلي املشا  -١٧

اهلياكل األساسية املادية على املعابر احلدودية مل تكن كافية من أجل سالسة   )أ(  
  تدفق النقل، مبا يف ذلك قصور التنسيق بني الوكاالت على احلدود؛

  اإلجراءات املوازية واملتكررة بني العديد من النظم التنظيمية املختلفة؛  )ب(  
، مما أسـفر عـن زيـادة يف         TIMماج مجيع ممرات النقل يف نظام       عدم إد   )ج(  
  العمليات؛
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  .نقص يف الشفافية ويف نشر املعلومات املتعلقة باللوائح واإلجراءات  )د(  
وفيما يتعلق باهلياكل األساسية للمعابر احلدودية، دعا أحد اخلـرباء إىل اسـتعمال               -١٨

  .املمرات احلمراء واخلضراء لتسهيل التدفقات
ويف جلسة األسئلة واألجوبة اليت تلت ذلك، ناقش املشاركون عدد من اجلوانـب               -١٩

  .املتعلقة بشىت العروض وقُدِّمت توضيحات بشأهنا
 من املعلومات عـن وظـائف النظـام اآليل للبيانـات            وقّدم ممثل األونكتاد مزيداً     -٢٠

لـوكالء، والتوقيعـات    اجلمركية، مثل مراقبة حركة البضائع، التقييد املباشر مـن ِقبـل ا           
. اإللكترونية، وإدارة عمليات الشحن، وحساب الرسام، والتشغيل البيين مع نظم خارجيـة           

أمر ممكن بالنـسبة للبلـدان       ASYCUDA للعديد من اخلرباء، فإن االستفادة من نظام         ووفقاً
ل البيانات   اليت تتوخى وضع نظام لتباد     جلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    األعضاء يف ا  

  .اجلمركية موضع التنفيذ مبجرد إجياد النظم االتصاالتية الالزمة
 ميزات تكنولوجيا التحديد بترددات الراديو واجلوانب الفنية        وناقش االجتماع أيضاً    -٢١

واملالية املتعلقة بتنفيذه يف عمليات واسعة النطاق مثل عمليات العبور على الصعيدين الـوطين    
ب هذه التكنولوجيا تطوير بنية أساسية لقارئات التحديد بترددات الراديـو           وتتطل. واإلقليمي

وميكن ربط هذا النظام بالنظم العاملية لتحديـد        . اليت جيري تركيبها يف أماكن جتميع البيانات      
  . بغية زيادة حتسني إمكانيات التتبع وتبادل البياناتاملواقع مثالً

 أحد اخلرباء يدعو إىل زيادة التنسيق مع جمموعة  باقتراح قدمهوأحاط االجتماع علماً    -٢٢
العشرين بغية احلصول على دعم أكرب للبلدان النامية غري الساحلية وإنشاء جمموعة أصـدقاء              

  .تعىن بقضايا البلدان النامية غري الساحلية، مبا فيها قضايا النقل واللوجستيات

  ترتيبات عبور املمرات  -دال  
 عن املمر الشمايل، وهو ممر       النقل العابر للممر الشمايل عرضاً     قّدم ممثل سلطة تنسيق     -٢٣

. متعدد الوسائط يشمل النقل بالرب وبالسكك احلديدية وباألنابيب وعرب جماري املياه الداخلية           
وتظل التكاليف . ويعد هذا املمر أحد أكثر طرق النقل كثافة وأمهية يف شرق أفريقيا ووسطها   

نقل من بني أكرب التحديات اليت تعترض هذه املنطقة لتحقيق النمـو            العالية ومدد التأخر يف ال    
 يف املائة من جمموع التكاليف اللوجستية يف بلدان         ٣٧وتعزى حنو   . التجاري خارجيا وداخليا  

ليف التـأخري علـى   وتقدر تكا. املمر الشمايل غري الساحلية إىل تكاليف النقل بالطرق الربية  
لليوم للشاحنة الواحدة، وهو ما يزيد تكلفة التعامل التجاري يف           دوالر   ٨٠٠    باملمر الشمايل   
  :وملعاجلة هذه التحديات، أطلقت سلطة املمر عدة مبادرات. هذه املنطقة
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إحكام وإتقان عملية النقل على املمر باالستناد إىل سياسات وأطر قانونيـة           )أ(  
رص الستثمار القطاع اخلاص    للمواءمة والتبسيط من أجل تسهيل النقل والتجارة وتطوير الف        

  ومشاركته يف املمر؛
ات النقل  مشروع التوقف يف نقطة واحدة على احلدود، وإجياد مرصد عملي           )ب(  

  لرصد أداء املمر؛) نترنتنظام قائم على شبكة اإل(
  ؛RADDEXنظام تبادل الوثائق والبيانات بني سلطات اجلمارك، املعروف بالرمز   )ج(  
  ونية الواحدة؛النوافذ اإللكتر  )د(  
  نظم التتبع اإللكتروين للبضائع؛  )ه(  
  .ASYCUDAWorld التحّول إىل نظام  )و(  

وأبرز املتحدث احلاجة إىل احلفاظ على الشراكات يف جمال تطوير اهلياكل األساسية              -٢٤
املادية وغري املادية، وزيادة تيسري النقل والتجارة، وتشجيع استثمارات القطـاع اخلـاص،             

اعدة بيانات عن التجارة داخل املنطقة، وبناء القدرات، ودعم رغبـة املنظمـات             وتطوير ق 
  .اإلقليمية يف مواءمة سياساهتا ونظمها

ومن . وقدم شرحا عن املمر األوسط املتعدد الوسائط، ونطاقه والتحديات املرتبطة به      -٢٥
يطة باملينـاء   التحديات الرئيسية ضعف نظام السكك احلديدية، وضعف اهلياكل األساسية احمل         

مما يتسبب يف االزدحام يف الطرقات املؤدية إىل امليناء، وعدم توحيد هوامش اإلعفـاء عنـد                
 عن املـشاكل    امليزان اجلسري وضرورة اعتماد هنج متكامل لتحديد القواعد والنظم، وفضالً         
  .املرتبطة بفرط محولة الشاحنات وتوقيف الشاحنة مرات متعددة على طول املمر

. ة عدة مبادرات متعلقة بتيسري التجارة جيري تنفيذها على طول املمر األوسـط            ومث  -٢٦
وهناك مشروع لبناء القدرات لفائدة سلطات الضبط ووكالء النقل العابر، يقوم على إدارته             

 واللجنة االقتصادية ألفريقيا،    اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ     األونكتاد و 
وينطوي املشروع على تطبيـق     .  يف مجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وبوروندي      جيري جتريبه 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا    ، اليت وضعها األونكتاد باالشتراك مع       دواتاألجمموعة  
، وهي اجملموعة الـيت تـشمل    النقل عرب احلدود والنقل العابرترتيباتدارة إلواحمليط اهلادئ،  
 السلع ومنهجية حلساب الوقت والتكلفة واملسافة للمساعدة علـى حتديـد            منهجية لتجميع 

وتقدير االختناقات اليت يتعني معاجلتها يف عمليات النقل وتعزيز احللول التعاونيـة والتـدابري       
  .التيسريية

  :ومن التدابري األخرى اليت جيري تنفيذها حاليا ما يلي  -٢٧
 ليتـسىن   ط لرصد أداء املمر إلكترونيـاً     إقامة مرصد للنقل على املمر األوس       )أ(  

  وضع التقارير ومؤشرات األداء ذات الصلة عن املمر األوسط؛



TD/B/C.I/MEM.7/3 

GE.13-51640 10 

بناء حمطات تفتيش مبوقف واحد على طول املمر األوسط لتقليص الوقـت              )ب(  
  والتكلفة وزيادة السالمة على الطريق؛

ملمر روف السالمة ملركبات شحن البضائع على طول ا       ظإجراء دراسة عن      )ج(  
  األوسط بالتعاون مع وكالء النقل بالطرق الربية والسلطات العمومية؛

إجناز مشروع النقل املتعدد الوسائط والنقل بالسكك احلديدية يف ترتانيـا             )د(  
  . والنقل بالسكك احلديدةلتحقيق قدر أكرب من املتوازن بني النقل براً

كومة الترتانية، واملعروفة باسـم     ويف اخلالصة، شدد املتحدث على أمهية مبادرة احل         -٢٨
، بتقدمي توصيات على مجيع مستويات سلـسلة اإلمـداد بـاملمر            "حتقيق نتائج كبرية حاالً   "

 ٥وهتدف املبادرة، يف مجلة ما هتدف إليه، إىل زيادة طاقة مينـاء دار الـسالم إىل                 . األوسط
  .٢٠١٥مليون طن حبلول عام 

) سـلطة إدارة املمـر    ( إطار مؤسسي سـليم      وحتّدث عدة خرباء عن أمهية اعتماد       -٢٩
لبلورة حلول تساعد علـى تقلـيص       ) مثل مراصد النقل  (واستعمال أدوات الرصد والتقييم     

وأبـرز أحـد    . تكاليف النقل وتأخره وحتسني مصداقية خدمات النقل ولوجستيات العبور        
ازنا كوسـيلة   اخلرباء احلاجة إىل زيادة الصادرات والتشجيع على تدفقات الشحن األكثر تو          

  .للحد من تكاليف النقل
 عن مبادرة أطلقتها احلكومة الغينيـة لزيـادة   وقّدم ممثل شركة املالحة الغينية عرضاً    -٣٠

فميناء كوناكري هو أقرب ميناء ملايل ومع ذلك فإن حـصة  . التجارة العابرة بني غينيا ومايل   
املينـاء  (حتسني هياكله األساسية    ويعكف البلد على    . الشحن السوقية ملايل فيه متدنية للغاية     

وتعمل احلكومة الغينية مـع مـستثمرين       . من أجل زيادة حصته السوقية العابرة     ) والطرقات
 ١٠٠وخصـصت   . ٢٠١٦خواص لبناء خط سكة حديدية بني كوناكري ومايل قبل عام           

هكتار من األراضي لشركات الشحن لتطوير منطقة العبور لبضائع مايل ومينـاء جـاف يف               
حي كوناكري لتفادي ازدحام الطرقات بالشاحنات، لكن حيتاج ذلك إىل مساعدة من            ضوا

  .منظمة دولية مثل األونكتاد إلقامة اللوجستيات التنافسية الستقطاب بضائع مايل العابرة
وقدم ممثل عن إدارة اجلمارك السنغالية عرضا عن إجناز وافتتاح الطريق الربي العابر               -٣١

 يف املائة تقريبا من جتارة مايل       ٦٠فثمة حنو   .  ومايل، البلد غري الساحلي    )السنغال(بني دكار   
اتفاقية املرور العابر للبضائع على الطرق الربية       متر عرب ممر دكار باماكو وهو التعامل احملكوم ب        

وقد بّينت االتفاقية املعايري الفنية واملتطلبات العملية مثل إلغاء الرسوم والضرائب           . بني الدول 
ريها من التدابري واحملظورات على طول الطريق الربي حمل االتفاقية، واالستناد إىل وثيقـة              وغ

 هـذه االتفاقيـة يف      اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    وقد اعتمدت   . مجركية وحيدة 
وفق القيمة ميـول بـدوره مـن        وتشغيل هذا املمر ممّول من صندوق ضمان        . ١٩٨٢ عام

  .ن تكلفة النقل والتأمينات وكذلك قيمة البضائع املنقولة يف املائة م٠,٥ اقتطاع
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اجلماعـة  وبّين ممثل وزارة التجارة والصناعة التشادي، يف عرضه، وضع بلده ضمن              -٣٢
 ولكي يكون .)٢(اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا و)١(االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

 كلم ١ ٧٠٠ون للوصول إىل ميناء دواال، على بعد ريلتشاد منفذ على البحر، فهي تعرب الكام  
 إمكانيـة  وهذا هو الطريق الربي األقصر واألسرع، والذي يتيح أيـضاً     . من العاصمة جنامينا  

مث )  كلـم  ٨٨٤(ون  رياستخدام النقل املتعدد الوسائط باستعمال السكة احلديدية يف الكـام         
إىل مينـاء   )  كلـم  ١ ٩٠٠(عرب نيجرييـا    والبدائل املتاحة هي املرور     . النقل بالطريق الربي  

 ٨٠يذكر أن حنو    ). توغو(أو ميناء لومي    ) بنن(اليغوس أو أبعد من ذلك إىل ميناء كوتونو         
 يف املائة مـن مجيـع الـواردات         ٨٠يف املائة من صادرات تشاد هي من مادة القطن وأن           

  .والصادرات متر عرب الطرق الربية
 ١ففي  . ل بعض القضايا بني البلدان يف وسط أفريقيا       ويساعد التعاون اإلقليمي يف ح      -٣٣

، ستصبح حرية تنقل األشخاص سارية املفعول يف مجيـع بلـدان            ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 
 عن ذلك، ُتبذَل جهود علـى مـستوى         وفضالً. اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    

ن وغينية االستوائية، مـع توقـع       ورياملنطقة بأكملها لتركيب ألياف ضوئية يف تشاد والكام       
  .توسيعها هذه العملية لتشمل مجيع بلدان اجلماعة

ومن التطورات التكنولوجية األخرى استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع من قبل             -٣٤
 على نطـاق    ة آلياً إلجراءات اجلمركي اتشغيل  شركات النقل لتتبع ومراقبة حركة البضائع، و      

ية بشأن تكاليف النقل، وتسجيل املخالفات اليت تقـع علـى طـول             واسع، وزيادة الشفاف  
  .املمرات

وقد متكّنت تشاد بفضل العائدات املتأتية من الضرائب على احملروقات من توظيـف               -٣٥
لك، زاد طـول الطرقـات املعّبـدة        ونتيجة لذ . استثمارات كبرية يف البنية األساسية للطرق     

 ٧ ٠٠٠وتتوفر تشاد على    . ٢٠١٣ كلم يف عام     ٢ ٢٠٠ إىل   ٢٠٠٦كلم يف عام     ١ ٦٠٠ من
  .كلم من الطرقات يف اجملموع

  نظم النقل الفعالة  -هاء  
أبرز ممثل عن سلطة املوانئ التايلندية يف عرضه التقدم الذي أحرزته موانئ تايلند يف                -٣٦

. سعيها ألن تصبح مركز النقل البحري يف آسيا من حيث مستوى امتثال املعـايري الدوليـة               
كز العرض بصورة خاصة على حالة الشحن من مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وإليهـا              ور

  .مرورا عرب تايلند

__________ 

 بأن عدد سـكاهنا     ، علماً الكامريون والكونغو تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى وغابون وغينيا االستوائية و        )١(
 . مليون نسمة٤٣جمتمعة يبلغ 

 . مليون١٣٥ بأن عدد سكاهنا جمتمعة يبلغ  وسان تومي، علماًنغوال وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطيةأ ) ٢(
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ويف عرض آخر، بّين ممثل وزارة التجارة والتموين يف نيبال التدابري الرامية إىل تيسري                -٣٧
هيئة وطنية  ومن هذه التدابري بناء القدرات، وإنشاء       . التجارة وتقليص التكاليف ومدة العبور    

  .تعىن بتيسري التجارة، وتوحيد الربوتوكوالت، وتبسيط اإلجراءات
وتناولت املناقشات اليت أعقبت العروض مسائل متعلقة بنظام النافذة الواحدة ودور             -٣٨

اجلماعـة  وفيما يتعلق بقرار أمانة     . مؤسسات إدارة التأمينات وعمليات العبور على املمرات      
 بتحقيق تكامل أسواق رؤوس األمـوال يف        بطة أمم جنوب شرق آسيا    االقتصادية التابعة لرا  

، فإن مبادرة النافذة الواحدة اليت أطلقتها الرابطة تعد حمورية لتيسري           ٢٠١٥املنطقة حبلول عام    
  .التجارة
ويف معرض التأمل يف التقدم الذي أحرزته بلدان املنطقة يف تنفيذ هذه املبادرة، الحظ    -٣٩

جتماع أن أثر التأمينات حاسم يف سرعة وتكلفة املبادالت التجارية عـرب            املشاركون يف اال  
 ما تتعطل بسبب املواصفات والشروط الـيت        فعملييت حتميل البضائع وتفريغها كثرياً    . احلدود

وملا كانت تكاليف هذا التعطيل مرتفعة يف الغالب، سـعى          . تنص عليها بوليصات التأمينات   
. أخرى، مثل مواءمة املواصفات، وناقشوا شروط التأمينات      املشاركون إىل استكشاف حلول     

وأعرب بعض املشاركني عن اهتمامهم باالعتبارات اليت يتعني على البلد أن يراعيهـا لـدى          
اختاذ القرار بإنشاء أو العدول عن إنشاء مؤسسة إلدارة ممر العبور بني بلد غري ساحلي وبلدان 

  .العبور اجملاورة
 الشؤون االقتصادية يف بوتان وممثل وزارة االقتصاد يف بورونـدي،   وقدم ممثل وزارة    -٤٠

فعلى . يف عرضيهما، خمتلف املبادرات املتعلقة بتيسري التجارة اليت جيري تطويرها يف بلديهما           
التشغيل اآليل  سبيل املثال، أجرى كال البلدين يف السنوات األخرية إصالحات كبرية يف جمال             

 إىل نظـام   ++ ASYCUDAي جاهدة لالنتقال مـن نظـام        وقد سعت بوروند  . للجمارك
ASYCUDA World . ويف بوتان، ذُكر أن إحراز تقدم يف تنفيذ برنامج عمل أملايت يتوقف إىل

حد كبري على النوايا احلسنة للمجتمع الدويل وعلى زيادة دعمه املايل والفين للبلـدان غـري                
ذي يقدمه األونكتاد يف هذا السياق من خالل        ويظل الدعم ال  . الساحلية وبلدان العبور النامية   
  .دعائم واليته الثالث أساسياً

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، قال بعض اخلرباء إنه من املهم معاجلـة التحـديات يف                  -٤١
وركز آخرون على أمهية إجياد توازن بني االستثمارات يف         . جمايل النقل وتيسري التجارة إقليميا    

بنـاء القـدرات    (واالستثمارات يف األمور غـري املاديـة        ) ياكل األساسية اهل(األمور املادية   
وناقش آخرون التحديات   . املتصلة بالنقل وتيسري التجارة   ) وتكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت  

اليت تواجهها البلدان غري الساحلية، مثل ارتفاع تكاليف االسترياد والتصدير وعدم مصداقية            
 عن عدم تضامن وتعاون      على التنبؤ بشأهنا وعدم انتظامها، فضالً      عمليات النقل وعدم القدرة   

وقال أحد املندوبني إن عدم تنوع الصادرات مسة غالبة على معظـم البلـدان              . بلدان العبور 
  .النامية غري الساحلية، مما يعرض مشاركتها يف التجارة الدولية للخطر
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اف اجلهـات ذات املـصلحة      ومثة حاجة إىل بناء القدرات والتدريب جلميع أصـن          -٤٢
واستشهدت أمانة األونكتاد جبهودها ملساعدة البلدان النامية غري . املشاركة يف التجارة الدولية

وقدمت أمانة األونكتاد موجزا عن مشروع متعلق       . الساحلية والبلدان النامية لسد تلك الثغرة     
من أفريقيا مقترحات تتعلـق     وقدم عدة خرباء    . وطنية لتنفيذ تدابري تيسري التجارة    الطط  باخل

حباالت قطرية ميكن إدراجها يف لقاءات مقبلة لألونكتاد، مثل حالة النيجـر واملمارسـات              
  .اجليدة اليت وضعت ضمن مجاعة شرق أفريقيا

  سبل املضي قدماً  -واو  
اً مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منـو        ويف العرض الذي قدمته مديرة        -٤٣

، سلطت الضوء على األمهية اليت      والدول اجلزرية الصغرية النامية   ة   النامية غري الساحلي   والبلدان
وذكّرت بأساس برنامج عمل    . يوليه األونكتاد للمسائل املتصلبة بالبلدان النامية غري الساحلية       

ية أملايت وهو إقامة شراكات حقيقية على املستويات الوطنية والثنائية واإلقليمية ودون اإلقليم           
 بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبور والشركاء اإلمنائيني هلذه البلـدان،             -والعاملية  

 ملساعدة البلدان النامية غري الساحلية علـى التغلـب علـى       -وبني القطاعني اخلاص والعام     
وحبسب ما جـاء يف دراسـة       . التحديات اليت تواجهها بسبب عدم متتعها مبنفذ على البحر        

 يف  ٦١يثة صادرة عن مكتب املمثل السامي، بلغت جتارة البلدان النامية غري الـساحلية              حد
 يف املائـة  ٤٥املائة فقط من حجم جتارة البلدان الساحلية يف حني تزيد تكاليفها للنقل بنسبة           

عن بلد ساحلي منوذجي، مما يوحي أن حتسني النقل وتيسري التجارة أمران ال يزاالن يشكالن               
  .اوية لتقليص ارتفاع تكاليف هذه البلدان يف النقل والتجارةحجر الز

ـ   وجتري االستعدادات     -٤٤  املقـرر عقـده يف      ري الـشامل  ْشللمؤمتر االستعراضي الَع
املسار احلكومي الـدويل،    :  على قدم وساق يف املسارات الثالثة الرئيسية وهي        ٢٠١٤ عام

ففي املسار األول، ُعقد االستعراض     . ومسار وكاالت األمم املتحدة، ومسار القطاع اخلاص      
 واالستعراض اإلقليمي   ٢٠١٣مارس  /اإلقليمي املشترك بني أوروبا وآسيا يف فيينسيان يف آذار        

؛ ومن املتوقع انعقاد االستعراض اإلقليمي ألمريكا ٢٠١٣يوليه /ألفريقيا يف أديس أبابا يف متوز    
أما علـى املـستوى     . أسونسيون يف   ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ و ١٨الالتينية يومي   

الوطين، فقد قدمت البلدان النامية غري الساحلية تقارير وطنية جرى االسترشاد هبا مباشرة يف              
وسيتّوج املسار احلكومي الدويل بعقـد اجتمـاعني للجنـة          . التحضريات اإلقليمية والعاملية  

  .التحضريية لصياغة الوثيقة اخلتامية اليت سيبحثها املؤمتر ويقرها
وكانت اللقاءات السابقة للمؤمتر املعقودة يف إطار املسار املشترك بـني الوكـاالت          -٤٥

سلطت الضوء على التحديات واالحتياجات اإلمنائية الرئيسية للبلدان النامية غري الـساحلية            
واعُترب أن من األمهية مبكان تعزيـز القـدرات         . اليت ينبغي إدراجها يف برنامج العمل اجلديد      

جية للبلدان النامية غري الساحلية مدعومة من الشركاء اإلمنائيني املدعوين إىل تزويـدها             اإلنتا



TD/B/C.I/MEM.7/3 

GE.13-51640 14 

وينبغي أن تسعى البلدان النامية غري الساحلية . باملساعدة املالية والفنية وخبدمات بناء القدرات    
 اليت  إىل إحداث حتول يف هياكلها االقتصادية بتعزيز الصناعات التنافسية واهلياكل التصديرية          

 على أمهية صـناعة  وشدد عدد من االجتماعات أيضاً    . تنتج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى     
  .اخلدمات ودور القطاع اخلاص واألمهية املتزايدة للتعاون اإلقليمي والتعاون بني بلدان اجلنوب

، أفادت االجتماعات التحضريية للمؤمتر أن وضع جدول أعمـال جديـد            وإمجاالً  -٤٦
امية غري الساحلية جيب أال يصمم فقط كمجرد برنامج قطاعي بل ينبغي أن يتناول              للبلدان الن 

مسائل التنمية االجتماعية واالقتصادية، واحلد من الفقر والتنمية املستدامة يف هذه البلدان مع             
ويهدف مسار القطاع . بقاء الربنامج مركِّزا أساسا على قضايا التجارة الدولية والنقل والعبور 

 إىل ضمان اشتراك األطراف الفاعلة يف القطاع اخلاص مشاركة كاملـة يف حتديـد               اخلاص
املقترحات امللموسة والعملية ملعاجلة مشاكل وحتديات البلدان النامية غري الساحلية يف جمـال             

  .تيسري التجارة والنقل واالستثمار وتنمية املشاريع
جلارية بشأن تيسري التجارة، فإن إبرام      وفيما يتعلق مبفاوضات منظمة التجارة العاملية ا        -٤٧

منظمة التجارة العاملية اتفاق تيسري التجارة يف املؤمتر الوزاري التاسع الذي ستعقده املنظمة يف              
، أمر يف غاية األمهية ال سيما بالنسبة للبلدان         ٢٠١٣ديسمرب  /بايل بإندونيسيا يف كانون األول    

ذه البلدان بفعالية يف املفاوضات وأن تطلب اعتماد        وينبغي أن تشارك ه   . النامية غري الساحلية  
  .نصوص طموحة ذات أحكام ملزِمة

 ملنظومة األمـم     كبرياً ويف معرض التذكري بأن املؤمتر االستعراض الَعْشري يعد إجنازاً          -٤٨
املتحدة برمتها وللمجتمع الدويل بأسره، دعا املتحدث إىل مواصلة اجلميع يف املشاركة الفعالة            

  .ملية التحضريية للمؤمتريف الع

  مناقشة عامة   -زاي  
قال أحد اخلرباء إن حصة كبرية من جتارة مجهورية الكونغو الدميقراطية متر عرب بلدان   -٤٩

وبالرغم مـن أن  .  ما يواجه التجار صعوبات يف بلدان العبوروكثرياً. جماورة يف شرق أفريقيا  
لتحديات اليت يواجهها خبصوص حصة كبرية      هذا البلد ال يعد رمسيا بلدا غري ساحلي، لكن ا         

، إن  وقال أحد اخلـرباء، معقبـاً     . من جتارته هي نفسها اليت تواجهها البلدان غري الساحلية        
برنامج عمل أملايت ال يقتصر على دعم البلدان النامية غري الساحلية بل يسعى إىل التركيز على                

بلدانا ذات مـساحات شاسـعة مـن         املسائل ذات الصلة، وهو بذلك ينبغي أن يفيد أيضاً        
وأشار املتحدث إىل املخـاطر الـيت       . أراضيها غري ساحلية مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية      

تثريها التجارة غري املشروعة وإىل ضرورة ضمان الرقابة الكافية على عمليـات االسـترياد              
  .والتصدير والعبور

ستثمارات يف اهلياكل األساسية    وقال مشارك آخر إنه من الضروري عدم جتاهل اال          -٥٠
فهذه االستثمارات مكِلفة يف الغالب، واألمر يتعلق مبعرفة مدى تناول هذه املسألة      . اللوجستية
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وردت . املهمة يف املبادرات من قبيل مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجـارة            
 العاملي مل تتناول بالفعل هذه      مديرة مكتب املمثل السامي قائلة إن مفاوضات منظمة التجارة        

املسألة بصراحة، لكن العديد من املبادرات اليت اضطلع هبا يف إطار برنامج عمل أملايت تطرقت         
  .بالتأكيد إىل مسائل متعلقة بالنقل وباهلياكل األساسية األخرى

ق ويف رد على استفسار بشأن تقدير منظمة التجارة العاملية لألثر الذي سيحدثه اتفا              -٥١
تيسري التجارة على التجارة العاملية، قالت أمانة األونكتاد إن تقديرات خمتلف املنظمات، مبـا              

 يف  ٦ و ٣فيها األونكتاد، بّينت أن تكاليف اإلجراءات للتجارة والنقل الدويل تتراوح بـني             
ان النامية   بأن هذه األرقام أعلى بكثري بالنسبة لبعض البلد        املائة من قيمة التجارة الدولية، علماً     

  .غري الساحلية
ويف معرض اإلشارة إىل برنامج عمل أملايت، شدد أحد اخلرباء على احلاجة إىل بنـاء                 -٥٢

القدرات، ال سيما يف سياق القواعد اإلقليمية واملتعددة األطراف ذات الصلة بتيسري التجارة             
 واسعة، وذلك راجـع     فالعديد من الصكوك القائمة مل تنفذها البلدان النامية بصورة        . والنقل

  .إىل حد كبري إىل عدم الفهم والقصور يف القدرات
وأعرب املتحدثون عن دعمهم ملشاركة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف تطبيـق             -٥٣

  .الصكوك الدولية القائمة وأكدوا جمددا أمهية التصديق على هذه الصكوك وتنفيذها
ية اإلقليمية يف تطبيق الـصكوك الدوليـة        وفيما يتعلق مبشاركة اجلماعات االقتصاد      -٥٤

القائمة، قال عدة مشاركني إن على اإلطار الدويل أن يكفـل التنـسيق الـوطين إلجـراء                 
إصالحات على تدابري تيسري التجارة، وكذلك التنسيق اإلقليمي فيما بـني اجلهـات ذات              

 مبـادرات   فارقةجمالس الشاحنني األ  فعلى سبيل املثال، دّعمت     . املصلحة احلكومة واخلاصة  
 بـدور   جمالس الشاحنني األفارقـة   وميكن أن يضطلع احتاد     . النقل البحري الدولية يف أفريقيا    

وميكن . املنظمة اإلقليمية املمثلة ملصاحل اجلهات ذات املصلحة الرئيسية يف غرب وشرق أفريقيا  
  .أن يدعم اجمللس إنشاء مراصد النقل يف البلدان األعضاء يف هاتني املنطقتني

وقال خبري ميثل املمر األوسط يف شرق أفريقيا إن على األونكتاد أن ينظر يف نظـم                  -٥٥
النقل الذكية ويرى إن كان باإلمكان تطبيقها على االحتاد اجلمركي واخلطـط االقتـصادية              

، قال خبري آخر إن على األونكتاد أن        ويف هذا السياق أيضاً   . املتكاملة على طول ممرات النقل    
 عن أفضل املمارسات فيما يتعلق بالنظم اللوجستية وتنظيم اجتماع عـاملي عـن        يعد دراسة 

تبادل أفضل املمارسات يف جمال نظم تكنولوجيا املعلومات يف اللوجستيات الدولية وتقـدمي             
املساعدة الفنية يف جمال إجياد األطر القانونية والتنظيمية من أجل خدمات لوجـستية فعالـة               

وشدد خبري آخر علـى أمهيـة اهلياكـل         . وضع أفضل احللول وتنفيها   ملساعدة البلدان على    
األساسية اللوجستية واملنافذ اللوجستية، مثل املوانئ واملنافذ املوصلة إىل مـوانئ اجلماعـات        

 عن زيادة حصة النظم اللوجستية اإللكترونية علـى املـستويني الـوطين             االقتصادية، فضالً 
  .ن اجلنوبواإلقليمي والتجارة فيما بني بلدا



TD/B/C.I/MEM.7/3 

GE.13-51640 16 

وقال عدة مشاركني إن على األونكتاد أن يساعد البلدان النامية غري الـساحلية يف                -٥٦
وشجعوا األونكتاد علـى    . معاجلة مشكلة نقص املوارد املالية إلقامة اهلياكل األساسية للنقل        

دير وتذكريا باالقتراح الذي قدمه م    . توسيع عمله ليشمل متويل إقامة اهلياكل األساسية للنقل       
شعبة النقل يف اجلماعة االقتصادية األوروبية، قال عدة خرباء إنه مـن الـضروري ضـمان                
االعتراف مبجال النقل هدفا من أهداف التنمية املستدامة يف املستقبل واالستفادة مـن هـذه         

  .الفرصة لتلبية احتياجات القطاع املتنامية وسد ثغراته املالية
جة لتعزيز األطر املؤسسية والتشجيع علـى الـُنُهج         وشدد أحد املشاركني على احلا      -٥٧

التعاونية على املستويات الوطنية اإلقليمية والدولية يف تنفيذ األعمال، مبا يف ذلـك آليـات               
الرصد والتقييم اجلديدة، اليت ميكن للمنظمات الدولية أن تعمل بشأهنا سويا مع املنظمـات              

ادة التمويل يف سياق الربنامج الذي سـيخلف        زية والدول األعضاء، والتشجيع على      اإلقليمي
  .برنامج عمل أملايت

ومن املهم حتديد آليات متويل جديدة وإتاحة سبل متويل جديدة مثل متويل أنـشطة                -٥٨
مكافحة تغري املناخ وغريها من آليات التعويض عن االنبعاثات الكربونية من أجل التـشجيع              

عا عدة خرباء األونكتاد إىل املساعدة يف تطـوير         ود. على تطوير سبل تيسري النقل والتجارة     
ورأى أحـد  . مثل هذه اآلليات والنهوض باملشاريع اليت تليب الشروط للحصول على التمويل   

اخلرباء أن األونكتاد وإن مل يكن وكالة ماحنة ميكنه االضطالع بدور مهم بترؤس أو تنـسيق                
اع النقل يف إطار التمويل اإلمنائي، والذي       االجتماع العاملي بشأن متويل اهلياكل األساسية لقط      

جيمع بني أصحاب املصلحة يف جمال النقل واملمولني ملناقشة وحتديد املسائل الرئيسية املتـصلة     
  .باالحتياجات إىل التمويل والعراقيل القائمة يف قطاع النقل

رة جدول وفيما يتعلق بالدور الذي ميكن أن تضطلع به الوفود يف جنيف يف جمال بلو             -٥٩
أعمال إمنائي املقبل للبلدان النامية غري الساحلية، قالت مديرة املمثل السامي ينبغي أال يكون              

بل ينبغي أن يندرج يف سياق جدول األعمال للمرحلة ما بعد           ‘ برج عاجي ‘هذا اجلدول يف    
. امة وأن يراعي ضرورة تعزيز قطاع النقل باعتباره هدفا من أهداف التنمية املستد ٢٠١٥عام  

 وينبغي أن يكون إلطار األمم املتحدة املقبل ملساعدة البلدان النامية غري الـساحلية أهـدافاً              
ومسؤوليات واضحة جلميع الشركاء والبلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبور، وكـذلك            

ومن املهم إجياد السبل والوسائل اليت تكفل التنفيذ، مبا يف ذلـك آليـات              . للمجتمع الدويل 
وتعد مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة فرصة فريدة من نوعها            . التمويل

 واملشاركة مبزيد من للبلدان النامية غري الساحلية لزيادة دفع برناجمها يف جمال النقل العابر قدماً         
  .الفعالية يف التجارة الدولية

  اقتراحات بشأن مسامهات األونكتاد مستقبالً  -حاء  
لقد اتفق اخلرباء بوجه عام على التشديد على الدور الذي ينبغي أن يواصل األونكتاد     -٦٠

يف االضطالع به يف جماالت البحث والتحليل والنشر وإتاحة تبادل التجـارب الناجحـة،               
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وميكـن  . وكذلك يف جمال تقدمي املساعدة الفنية حسب االحتياجات للبلدان الـيت تطلبـها          
دة ضمن اجملاالت التالية، اليت ينبغي أن يساعد فيها األونكتاد البلـدان            تصنيف الطلبات املتعد  

  :غري الساحلية وبلدان العبور النامية
. احللول القائمة على التكنولوجيا واالبتكارات املطبقة على نظم النقل العابر           )أ(  

 وتقدمي  إىل تكنولوجيا االتصاالت،وهي تشمل، فيما تشمل، نظم رصد حركة العبور استناداً      
املعلومات املتعلقة بالعبور مسبقا، واالتفاقات بشأن مستوى اخلدمة بني أصحاب املصلحة يف            
جمال العبور، والترتيبات العامة واخلاصة اليت توضع ومتـّول وتفعَّـل للـهياكل األساسـية               

  واخلدمات املتصلة بالعبور؛
تشغيل ممرات العبـور    اخلطط املتعلقة باللوائح والتنظيم واإلدارة اليت تتيح          )ب(  

ويف هذا السياق، تكتسي برامج بناء القدرات       . تشغيال فعاال باعتبارها أنسب األطر املؤسسية     
البشرية واملؤسسية أمهية كبرية يف وضع ترتيبات مستدامة يف جمال النقل العابر حسب املقاس              

  وحديثة ومبتكرة؛
الـسياسات  مبادرات تكامليـة وتعاونيـة إقليميـة ملراجعـة وصـقل              )ج(  

واالستراتيجيات املتعلقة بالعبور للتأكد من تلبية احتياجات البلدان غري الـساحلية وبلـدان             
العبور النامية بأجنع الطرق املمكنة، على النحو الذي توحي به أمثلـة املمارسـة الفـضلى                

  اإلقليمية احلالية اليت ميكن جلميع الدول أن تسعى إىل األخذ هبا؛
عدة الفنية لتعزيز آليات التمويل الفعالـة، مبـا يف ذلـك            البحوث واملسا   )د(  

الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص، مع مراعاة االحتياجات احملددة للبلدان النامية            
غري الساحلية من أجل اجتذاب املؤسسات املالية الدولية واملاحنني والقطاع اخلاص لتمويـل             

  األساسية فيه؛قطاع النقل، ال سيما مشاريع اهلياكل 
ـ            )ه(   ة تعزيز القواعد املتعددة األطراف الكفيلة بتيسري العبور والتجـارة الدولي

  .للبلدان النامية غري الساحلية
وفيما يتعلق بإدراج هذه الفئات من املسائل يف إطار األمم املتحدة املقبـل ملـساعدة                 -٦١

ماع العمل على سبيل األولوية للنهوض      البلدان غري الساحلية وبلدان العبور النامية، اقترح االجت       
  ).TD/L.427/Rev.1) (ح(٥٦اشيا مع والية الدوحة، الفقرة بنظم مستدامة للنقل العابر مت

وكان باإلمكان أن يكون مثل هذا الدعم للبلدان النامية غري الـساحلية يف حتقيـق                 -٦٢
يع اإلجراءات الالزمة الستنفار     للغاية لو أن اخلرباء اختذوا مج      استدامة نظم النقل العابر ميسراً    

 يف حـد ذاتـه       يستحق عناية خاصة ومتويالً    مفاوضيهم القطريني لضمان اعتبار النقل قطاعاً     
ومثة فرصة حامسة لدعم قطاع النقل يف سعيه . وليس فقط كقطاع مساعد للقطاعات األخرى

مـاع  للحصول على وضع القطاع ذي هدف مستقل من األهداف اإلمنائية سـيتيحها اجت            
الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالنقل الذي سيعقد يف إطار اجتماع الفريـق العامـل               
املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة املقرر عقده يف نيويورك بالواليات املتحـدة             

  .٢٠١٤يناير /األمريكية يف كانون الثاين



TD/B/C.I/MEM.7/3 

GE.13-51640 18 

  مسائل تنظيمية  -ثانياً  

   املكتبانتخاب أعضاء  -ألف  
التالية أمساؤهم  انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية            -٦٣

  :أعضاء يف املكتب
  )بيالروس(السيد أندراي بوبوف        : الرئيس  
  أوميشيسان. السيد أرسني ن    :نائب الرئيس ومقرر  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
اء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحيـة، جـدول األعمـال            أقر اجتماع اخلرب    -٦٤

  : كان جدول األعمال كما يليبذلكو. TD/B/C.I/MEM.7/1املؤقت للدورة الوارد يف الوثيقة 
  ؛انتخاب أعضاء املكتب  -١
  ؛إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
 برنـامج عمـل     ضاالبتكار يف جمايل النقل واللوجستيات ألغراض استعرا        -٣

  ؛٢٠١٤أملايت يف عام 
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  نتائج الدورة  -جيم  
يـوم  اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة               -٦٥

انظر الفـصل   (، على أن يتوىل الرئيس تلخيص املناقشات        أكتوبر/ تشرين األول  ٢٤ اخلميس
  ).األول

  تقرير لااعتماد   -دال  
يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أذن اجتماع اخلـرباء املتعـدد الـسنوات لنائـب                 -٦٦

 املقرر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التقرير يف صـيغته النهائيـة بعـد                - الرئيس
  .االجتماع اختتام
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  املرفق

  )٤) (٣(احلضور    
  :التالية األعضاء يف األونكتادممثلو الدول املتعدد السنوات حضر اجتماع اخلرباء   -١

  أذربيجان
  إسبانيا

  أفغانستان
  إكوادور

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوزبكستان
  أوكرانيا
  باراغواي
  باكستان
  الربازيل

  بنن
  بوتان

  بوركينا فاسو
  بوروندي
  بيالروس
  تايلند
  تركيا
  تشاد
  تونس

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  ميقراطيةمجهورية الكونغو الد

  مجهورية مولدوفا
  جورجيا 

  زمبابوي 
  سري النكا

  السنغال
  سرياليون
  شيلي
  العراق

  غواتيماال
  فرنسا
  الفلبني

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون

  كوبا
  كوت ديفوار

  ليبيا
  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

  نيبال
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  هولندا

  مريكيةالواليات املتحدة األ
  اليمن

__________ 

 يف  ةيبّين هذا املرفق اجلهات احلاضرة، من دول أعضاء ومراقبني ومنظمات وغريها من اهليئـات، املـسجل                )٣(
 .االجتماع

 .TD/B/C.I/MEM.7/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة  )٤(
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٢
  االحتاد األورويب

  احتاد جمالس الشاحنني األفارقة
  ادية للمنطقة األوروبية اآلسيويةاللجنة االقتص

  :أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف الدورةوكانت   -٣
  ية ألفريقيااللجنة االقتصاد

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  مركز التجارة الدويل

 مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غـري الـساحلية            
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

  : الدورةالوكاالت املتخصصة التالية واملنظمات ذات الصلة ممثَّلة يف وكانت  -٤
  ويلالبنك الد

  منظمة التجارة العاملية
  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٥

  الفئة العامة
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية

   الرابطة العاملية للمتدربني والزمالء السابقني يف األمم املتحدة

        


