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 ملدمة  
النقدددل واللوجسدددتيات ب املعددديلجتمددداع اءدددرباء املتعددددد السدددنوات  الثالثدددةُعقددددت الددددورة  -0

تشدددددرين الثددددداين/  42 إىل 42التجاريدددددة وتيسدددددري التجدددددارة يف قصدددددر األمدددددم  نيدددددف يف الفدددددرتة مدددددن 
لألحكام اليت اتفق عليها جملس التجارة والتنميدة يف دورتدا التنفيةيدة السادسدة ، وفقاا 4102 نوفمرب

 . 4104كانون األول/ديسمرب   2و 3يومي  واءمسني املعقودة

 موجز الرئيس -أولا  
 البيانات الفتتاحية -ألف 

املوضددوع احملددورج لظجتمدداع، تاحيددة، أن ألونكتدداد، يف مظحظاتددا الفتا أمددني عددامأوضدد   -4
يف جمدددا  )الددددول اجلزريدددة  التحدددديات الرئيسدددية الددديت تواجههدددا الددددول اجلزريدددة الصدددغرية الناميدددة أج 

، قددد رُددرا يف الوقددس املناسددب نظددراا للجهددود املبةولددة لوضدد    ددة النقددل واللوجسددتيات التجاريددة
لجتمدداع مثددالا ع ددر علددو عمددل الونكتدداد . ويعدددا ا4102 بعددد عددام تنميددة مسددتدامة حتويليددة ملددا

يف ذلك  ظل املؤمتر  والتزاما ال ويل األمد جتاه هةه الدول. فقد أ ة األونكتاد علو عاتقا، مبا
، 4102، الدةج ُعقدد يف سداموا يف متوو/يوليدا املعي بالدول اجلزرية الصدغرية الناميدةالدو  الثالث 

يدددة، لددديس بوفدددفا رافعدددة سدددو وتنميدددة فحسدددب، وإسدددا أن ي دددرا ملدددف النقدددل واللوجسدددتيات التجار 
بوفددفا أيضدداا حتدددياا  كددن أن يشددكل اديددداا جدداداا ملفددام التنميددة املسددتدامة يف هددةه الدددول. لددةا، 

بدد مددن التدددقيق  ضدوء عمليددات التفدداو  ذات الصدلة اجلاريددة يف يافددل دوليدة أ ددر ، كددان ل ويف
لتحددج، وحتديدد اء دوات الدظوم اااذهدا يف هدةا بشكل أكرب يف السبل الكفيلة بالتصدج هلةا ا
 الصدد وتقدمي التوفيات السياساتية املظئمة.

إن الدددز م الددةج متخضدددس  مددديرة بدددعبة التكنولوجيددا واللوجسدددتيات باألونكتدداد، وقالددس -3
ت يزل مستمراا. بل عزوتا العمليدا مؤمتر ساموا ملالدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية و السنة عنا 

املواويددة ذات الصددلة املبابددرة دددةه الدددول، و صوفدداا الدددورتني العشددرين واحلاديددة والعشددرين ملددؤمتر 
بعددد  األردرا  يف اتفاقيدة األمدم املتحددة ايراريدة بشد ن تغددري املندااحل وإردار احلدد مدن الكدوار  ملدا

مة حل واملفاوضدددات بشددد ن أهددددا  التنميدددة املسدددتدا4، املعدددرو  برردددار عمدددل هيو دددو 4102 عدددام
املقرتحدددة. وأبددددارت مدددديرة الشددددعبة إىل األايددددة القتصدددادية السددددرتاتيجية للنقدددل البحددددرج واجلددددوج 
بالنسبة للدول اجلزرية. وقالس إن أاية دعم هةه الدول يف مساعيها لضمان نُظم نقل مسدتدامة 

عدددد مددن  ويفتفتدد  تتزايددد بالنسددبة لألونكتدداد، مثلمدا جتلددو يف وليتددا األ ددرية  ومرندة يف املسددتقبل مل
األنش ة اجلارية واليت اضد ل  ددا مدؤ راا. و تدل األونكتداد، بفضدل  ربتدا ال ويلدة األمدد يف جمدال 
النقل، موقعاا خيولا مساعدة هةه الدول يف إدراج بوا لها يف جما  النقل واللوجسدتيات التجاريدة 

والشددددركاء  ضددددمن اء ددددا السياسدددداتية ملقددددررج السياسددددات والق دددداع اءددددا  وأفددددحاب املصددددلحة
 ايسائيني.
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 الدول الجزرية الصغيرة النامية: تحديات النل  واللوجستيات التجارية -ااء 

 من جدول األعمال  3)البند 
 النل  ألغراض التجارة والسياحة: التحديات والروااط اين اللطاعات وتدااير التصدي -1 

لددد  األونكتدداد إن  ارةوالتشددري  يف فددرع لوجسددتيات التجدد اتقسددم السياسددقالددس رئيسددة  -2
الدول اجلزرية الصغرية النامية تواجا عددة حتدديات يف جمدال النقدل الددو  وايقليمدي واحمللدي، ومدن 
بينها: األحجام الصغرية للبضائ ، التفاوتات التجاريدة، بعدد املسدافة عدن األسدوام العامليدة الكدرب  

ت لبات التمويدل. وقدد سدااس و  وط الشحن، والحتياجات علو فعيد اهلياكل األساسية وم
يف ارتفدداع تكدداليف وأسددعار النقددل. وهنددار فددلة مبابددرة بددني النقددل  هددةه التحددديات بشددكل عددام

والسددياحة، الدديت تُعدددا مصدددراا رئيسددياا لعائدددات التصدددير. وهددةا الق اعددان كظاددا عرضددة للمخددارر 
ةا السدديام، هنددار أايددة كددرب  هدد ، كاألعافددري والددزلول والرباكددني والعوامددل املنا يددة. ويفال بيعيددة

للحد من خمارر الكوار ، وتعزيز املناعة املنا يدة وتكييدف هياكدل النقدل األساسدية السداحلية مد  
تغدري املنداا. ودعدس املتحدثددة اءدرباء إىل التفكدري يف أفضدل السددبل ملتابعدة عددد مدن املسددائل، وإىل 

دو ، يف ضدددوء نتدددائج مدددؤمتر سددداموا، مناقشدددة الددددروش وايربدددادات املنبثقدددة عدددن ق ددداع املدددوان  الددد
 والتعاون م  ق اع الت مني، وإقامة الشراكات والتعاون دا ل الدول اجلزرية وفيما بينها.

وقددددم عددددة  دددرباء مدددن الددددول اجلزريدددة معلومدددات إضدددافية عدددن التحدددديات العديددددة الددديت  -2
لسددياحة يواجددا ارتفدداع تواجههددا دوهلددم يف ق دداع النقددل واللوجسددتيات التجاريددة. وذكددروا أن ق دداع ا

التكدداليف، وتراجدد  التنافسددية التجاريددة، ويدوديددة الوفددول واملوفددولية. وتكمددن بعدد  األسددباب 
اجلةرية هلةه التحديات يف فغر أحجام السدوم والسدكان، واملسدافات ال ويلدة بدني اجلدزر نفسدها 

العامليددة،  وبعدددها عددن األسددوام وبددبكات الشددحن الدوليددة، وبدددة العتمدداد علددو بددركات النقددل
والفتقددار إىل اسدددرتاتيجية إقليميدددة وبدددبكات نقدددل إقليميدددة، وتضدددابل السدددتثمار األجنددد  املبابدددر، 
وبدد  املددوارد ال بيعيددة، والعتمدداد الشددديد علددو واردات الوقددود األحفددورج املكلفددة، وعدددم كفايددة 

اد تعددر  اهلياكدددل الوقدددس ذاتددا، يدددزد اهلياكددل األساسددية، ويدوديدددة القدددرات البشدددرية واملاليددة. ويف
األساسية للدول اجلزرية إىل الكوار  ال بيعية وعثار تغري املناا، مثل ارتفاع مستو  س   البحدر 

 وتآكل السواحل. 
واستشددددهد عدددددة  ددددرباء بتجدددداردم الورنيددددة وايقليميددددة، فعرضددددوا عدددددداا مددددن الددددنُدُهج الدددديت  -2

اميددة إىل التصدددج هلددةه التحددديات تسددتخدمها التجمعددات واملبددادرات الورنيددة ودون ايقليميددة الر 
وتوفري  دمات بحن أكثدر أمنداا وموثوقيدة وتنافسدية وفعاليدة مدن حيدث التكلفدة، سدواء بدني اجلدزر 

 دددارج ن اقهدددا. وتشدددمل تلدددك الدددنهج سدددوذج التوويددد  احملدددورج وتيسدددري  ددددمات إعدددادة  نفسدددها أم
املعنيدددني علدددو مسدددتو   الشدددحن، وتبدددي التكنولوجيدددا املناسدددبة، وتدددوفري تددددريب مندددتظم للمدددو فني

الق اع برمتا، وإقامة الشراكات بني الق اعني العام واءا  لتمويل اهلياكل األساسدية والت سديس 
ءددددددمات إريدددددة إقليميدددددة ادددددد  إىل إنشددددداء من قدددددة اقتصدددددادية وهياكدددددل أساسدددددية كفيلدددددة  دددددةب 

 املستثمرين والتجار واملصناعني والناقلني.
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جلزرية ينبغي أن تعتمدد ججداا متكدامظا إقليميداا لتنفيدة اتفدام وقال ثظثة  رباء إن الدول ا -1
تيسدددري التجددددارة ملنظمددددة التجددددارة العامليددددة. وأبدددار أحدددددهم إىل احلاجددددة إىل التعدددداون علددددو الصددددعيد 

أبدددددري إىل أايدددددة التمويدددددل لت دددددوير اهلياكدددددل  كمدددددا  ايقليمدددددي لوضددددد  اسدددددرتاتيجية لألمدددددن البحدددددرج.
 األساسية.

دوبني علدددو ضدددرورة أن يضددد ل  األونكتددداد بددددور معدددزو يف دعدددم وبددددد عددددة  دددرباء ومنددد -8
الدول اجلزرية ومسداعداا يف جمدالت ا تصافدا، وةافدة فيمدا يتعلدق بتمكينهدا مدن الوفدول إىل 

وعليدددات التمويدددل. ويلدددزم كدددةلك تعزيدددز التعددداون مددد  وكدددالت األمدددم املتحددددة  مرافدددق بنددداء القددددرات
ت الدددديت تعددددرت  الدددددول اجلزريددددة، وضددددمان رددددرا والعمددددل معهددددا عددددن كثددددب لتعزيددددز فهددددم املشددددكظ

 كدن أن تفعلدا  احتياجااا اءافة يف خمتلف احملافل واملفاوضات، وتقدمي املشدورة إليهدا بشد ن مدا
 للمساعدة يف تنفية نتائج الجتماعات احلكومية الدولية. 

املاليددة يف ذلددك السددياحة واءدددمات  وقددال أحددد املندددوبني إن التجددارة يف اءدددمات، مبددا -1
اءارجيدددة، قدددد تن دددوج علدددو أايدددة  افدددة للتنميدددة القتصدددادية هلدددةه الددددول يف املسدددتقبل. ولفدددس 
مندوب ع ر إىل اجلددل املتندامي حدول اءددمات املاليدة املصدرفية يف أعقداب األومدة املاليدة العامليدة. 

إثهددا عنددد عددامظا مددن عوامددل عديدددة يتعددني  تشددكل إل فيمددا أبددار مندددوب ع ددر إىل أن البي ددة ل
النظر يف عثار تغري املناا علو الدول اجلزرية. فخسارة األراضي النامجة عن تغري املناا الديت تدؤدج 
بدورها إىل اهلجرة من هةه الدول، علدو سدبيل املثدال، ينبغدي أن تُبحدث كتهديدد لألمدن يقتضدي، 

يددة لتخفيددف عثددار تغددري يف مجلددة أمددور، إثددا يف جملددس األمددن. وينبغددي تكييددف التدددابري املاليددة الدول
املناا، وتعزيز األمن املنا ي، واحلد من عدد الظج ني جراء تغري املناا. وينبغي، يف الوقس ذاتا، 
تعزيددددز مصددددادر راقددددة بديلددددة ومسددددتدامة ونظيفددددة وأقددددل تكلفددددة للحددددد مددددن العتمدددداد علددددو الوقددددود 

 األحفورج.
أن حدددب أبسدددا التغيدددريات وعلدددو فدددعيد التكيدددف مددد  تغدددري املنددداا، أبدددارت األماندددة إىل  -01

تعتمدد  اهليكلية  كن أن حتد  أثراا كبرياا علو فعيد الت قلم. وهنار العديد مدن األمثلدة حللدول ل
بشدددددة علددددو رأش املددددال، و كددددن أن تسددددتفيد منهددددا الدددددول اجلزريددددة إذا   تبددددادل هددددةه التجددددارب 

 يتصل دا من مواد. وما
النقددل البحددرج لتلبيددة الحتياجددات السددتهظكية  وأقددرا لثددل لق دداع الشددحن الدددو  ب ايددة -00

لق اعي السياحة والضيافة يف الدول اجلزريدة ولتمكدني السدياحة البحريدة، مثدل البدوا ر السدياحية. 
وقدددال إن هدددةه الددددول تضددد ل  بددددور هدددام يف تنظددديم النقدددل الددددو ، وةافدددة يف املنظمدددة البحريدددة 

ل مشدددروعة علدددو فدددعيد ئايدددة البي دددة، وإسدددا الدوليدددة، لددديس فقدددا بصدددفتها دول مدددوان  هلدددا بدددوا 
بصفتها دول أعظم أيضاا. وقد أبد  بعضها مسدتو  رفيعداا مدن األداء كددول أعدظم، ر دم اوديداد 
عمليات التفتيش اليت جتريهدا دول املدوان  يف األعدوام األ درية. ويواجدا الشدحن حتدديات اقتصدادية 

ديات أ ر  باملت لبات البي ية اجلديدة وقد هائلة، بعضها ناتج عن الق اع نفسا، فيما تتصل حت
تدددنعكس علدددو مسدددتو  اءددددمات الددديت  كدددن أن تقددددمها هدددةه الددددول وتكددداليف  ددددمات النقدددل 
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البحدددرج. وفيمدددا يتصدددل برمكانيدددة اسدددتحدا  نظدددام جديدددد لضدددريبة الكربدددون والصدددندوم األ ضدددر 
ندداا، أبددار املتحددد  إىل أن للمندداا املنشدد  مبوجددب اتفاقيددة األمددم املتحدددة ايراريددة بشدد ن تغددري امل

ق اع الشحن  كن أن يضد ل  بددور يف دعدم التكيدف مد  تغدري املنداا يف مدوان  البلددان الناميدة، 
 رهناا باعتماد اتفام متعدد األررا  وبتوفر  رو  معينة.

واسدددتعر   بدددري مدددن جامعدددة تولدددوو الجتاهدددات يف ق ددداع السدددياحة ورواب هدددا مددد  ق ددداع  -04
اءيددارات املبتكددرة للدددول اجلزريددة إنشدداء يدداور للسددياحة والنقددل اجلددوج علددو  النقددل. وقددال إن مددن

الصددددعيد دون ايقليمددددي وإنشدددداء   ددددوط جويددددة منخفضددددة التكلفددددة تعمددددل يف  دددددمات السدددددفر 
السياحي مبابرة. وأضدا  أن مدن الضدرورج أن تنشد  احلكومدات بدراكات متيندة بدني الق داعني 

ابا السياسدددات وتكاملهدددا بدددني ق اعدددات النقدددل والسدددفر العدددام واءدددا  يف هدددةه الددددول لتعزيدددز تدددر 
والسددياحة. وتددرتبا املقرتحددات العمليددة يف هددةا الصدددد باءيددارات التقنيددة الدديت تتخددةها كددل دولددة 

تعزيزها، حسب اسرتاتيجية كل منها  جزيرة بش ن إوالة القيود التنظيمية عن ق اع النقل اجلوج أو
 وقدراتا يف جمال السياحة.

ثل لحتاد النقل اجلوج الدو  علو أاية املوفولية اجلوية كحافز رئيسي للتنمية وبدد ل -03
وكميزة حيوية لقتصادات الدول اجلزرية. فالنقل اجلوج قناة رئيسية للتدفقات القتصادية اليت قد 

هدددةا  السدددياحة فهدددي حتظدددو ب ايدددة فائقدددة هلدددةه الددددول بكدددل وضدددوا. ويف تتجدددا إىل اءدددارج، أمدددا
ينبغي أن تشمل املعايري الرئيسية  ددمات نقدل جدوج متاحدة بفعاليدة مدن حيدث التكلفدة السيام، 

 ومسنودة بالسياسات املظئمة.
وعددر  عدددة  ددرباء مددن منددارق الدددول اجلزريددة جتددارب ورنيددة وإقليميددة يف جمددالت النقددل  -02

ثريهدددا ق دددداع البحدددرج، والنقدددل اجلدددوج احمللدددي والددددو ، والسددددياحة. وأبددداروا إىل التحدددديات الددديت ي
السدددياحة الدددةج يتسدددم باسدددتهظر كثيدددف لل اقدددة وإىل التكددداليف املرتفعدددة للنقدددل، وفدددعوبة فددديانة 
اهلياكددل األساسددية علددو النحددو املظئددم، وتدددين مسددتو  تنميددة الواجهددات البحريددة، واملثددار البي يددة 
علدددو مجيددد  وسدددائا النقدددل، واحلاجدددة إىل إردددار تنظيمدددي وإفدددظا مؤسسدددي. و كدددن ا دددي هدددةه 
التحدددديات مدددن  دددظل حتسدددني نوعيدددة مرافدددق النقدددل وتكلفتهدددا، باسدددتخدام مرافدددق نقدددل إقليميدددة، 
والسددماا برنشدداء   ددوط جويددة و دددمات سددياحية منخفضددة التكلفددة، وإنشدداء اتفاقددات لتقاسددم 
الرموو بني بركات ال ريان وإقامدة بدراكات اسدرتاتيجية بينهدا. ومدن اءيدارات اجليددة كدةلك دعدم 

ت احملليددة دددد   فدد  التكدداليف، وحتسددني  دددمات الزبددائن واملهددارات يف ق دداع وئايددة املنتجددا
 الضيافة واعتماد جج منسق إواء تنمية ق اع السياحة.

وأقرا وفدان وأحد اءرباء ب اية السدتثمار األجند  املبابدر املسدتمر يف الفندادم واهلياكدل  -02
يدة ق داع السدياحة لدديها. ورداا علدو سدؤال األساسية للنقدل اجلدوج يف الددول اجلزريدة مدن أجدل تنم

مددن األمانددة حددول قيمددة املندداف  القتصددادية الدديت حتققهددا السددياحة يف الدددول اجلزريددة لظقتصددادات 
املتقدمة، أبار  بريان إىل أن الدول املتقدمة ينبغي أن ت  ة هةه النق ة يف العتبار لد  النظدر 

 يف بةل استثمارات يف الدول اجلزرية. 
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وأبار مندوب إىل أنا ر م تزايدد مشداركة الددول اجلزريدة يف العمليدات املتعدددة األردرا   -02
املتصلة بالتنمية يف األمم املتحدة، فرن بوس  األونكتاد أن يسداعد بددوره يف جدةب انتبداه اللجندة 
 الثانيددة للجمعيددة العامددة إىل مسددائل هددةه الدددول واحتياجااددا. وبدددد املندددوب علددو أايددة التمويددل
املتصل بتغري املناا وقدرة الدول اجلزرية علو حتقيق أقصو قدر من املناف  من الصندوم األ ضر 
للمندداا. وقددال إن مددن املهددم التقيددد مببدددأ املسددؤوليات املشددرتكة وإن كانددس متباينددة، لكفالددة حتويددل 

ت الدفي دة، األموال من اقتصادات العامل املتقددم الديت تشدكل تارخييداا أكدرب مصددر لنبعاثدات  داوا
إىل القتصددادات الدديت تتحمددل أقددل قدددر مددن املسدددؤولية عددن هددةه النبعاثددات يف حددني قددد تتكبدددد 

 أقسو عثار تغري املناا، و صوفاا الدول اجلزرية.
 الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع آثار تغير المناخ ف  قطاع النل  -2 

 احلد من خمارر الكوار   
األمدم املتحددة للحدد مدن خمدارر الكدوار ، العوامدل الرئيسدية استعر   بري  ثل مكتب  -01

ملخارر الكوار  يف الدول اجلزرية، وةافة علو فعيد اهلياكل األساسية للنقل والسياحة. وقال 
تدزال مرتفعدة يف خمتلدف أ داء العدامل، مد  اوديداد التعدر   إن اءسائر املرتب ة بالكوار  الكرب  ل

ل الدول اجلزريدة ثلثدي البلددان الديت تعداين أعلدو  سدائر سدنوية نامجدة للمخارر القتصادية. وتشك
يف املائة من الناتج احمللي ايمجا .  1إىل  0عن الكوار ، ويشكل متوسا اءسائر السنوية من 

وتلحق املخارر املمتدة، مثل الفيضانات الصغرية، أثراا كبرياا علو القتصادات وينبغي احلد منهدا. 
الفاعلدددة اءافدددة والعامدددة  يدددارات متنوعدددة ملختلدددف املخدددارر. وتشدددمل اءيدددارات  وحتتددداج اجلهدددات

األ ر  التدابري الوقائية، والت مني )نظام الت مني القائم علو مؤبر ال قس ، والتمويل يف أعقاب 
األحدددا  ومتويددل اءسددائر املتبقيددة. وتن ددوج تكدداليف رأش املددال املرتفعددة هلياكددل النقددل األساسددية 

ت استبدال وإفظا كبرية، يف حني تضعف املنافسة اهلادفة إىل اجتةاب الستثمارات علو نفقا
يف ذلددك يف  الدددور التنظيمددي للحكومددات. إضددافة إىل ذلددك، ينبغددي أن تكددون هددةه املنافسددة، مبددا

تددرتبا باي اثددة يف حددالت  جمددال النقددل، جددزءاا مددن التخ دديا ايسددائي. وبالتددا  فددرن املخددارر ل
تدددرتبا بدددالقرارات ايسائيدددة. ومدددن املهدددم تقيددديم قابليدددة البلددددان للتددد ثر باملخدددارر  مدددا ال دددوارد قددددر
يقددل عنددا أايددة إدمدداج إجددراءات التكيددف مدد  تغددري املندداا يف اسددرتاتيجيات احلددد مددن  ال بيعيددة، ول

 املخارر.
قدددم املتحددد  مددن املرفددق العدداملي للحددد مددن الكددوار  واينعدداد، التدداب  للبنددك الدددو ،  -08
يف ذلدك يف الددول اجلزريدة.  رضاا عاماا عن العمل اجلارج يف جمدال التمويدل املدرتبا باملخدارر، مبداع

وقال إن مثة فجوة بني الستثمارات يف التصدج حلالت ال وارد والسدتثمارات يف جمدا  الوقايدة 
  ددار أكددد أايددة حتديددد املخددارر املعنيددة وفهددم األ بددد مددن سددد هددةه الفجددوة. كمددا والت هددب، ول

وأوجددا الضددعف بشددكل أفضددل. وأكددد كددةلك أايددة احلددد مددن املخددارر، والت هددب هلددا، واحلمايدددة 
بعد الكوار . ويقتضي احلد من املخارر توفر معلومدات دقيقدة  املالية، واينعاد وإعادة البناء ما

  ومفصددلة للقيددام بعمليددات تقيدديم املخددارر الظومددة. فيمددا يقتضددي التمويددل املددرتبا باملخددارر وضدد
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بعدددد  مرحلدددة مدددا يقتضدددي بددددوره معلومدددات عنهدددا يدددددة جغرافيددداا. ويف سددداذج للمخدددارر، وهدددو مدددا
الكوار ،  كدن للحكومدات أن تددرج مبدادد إدارة خمدارر الكدوار  يف السياسدات ذات الصدلة. 

حدني  ويستدعي ذلك تفاعظا معزواا بني اءرباء يف الوكالت والووارات احلكوميدة ذات الصدلة. ويف
د التمويدددل والتددد مني املتصدددلني مبخدددارر الكدددوار  يف الددددول اجلزريدددة، فدددرن هدددةا التمويدددل يتسدددم يتزايددد

تدددرتبا املبدددالص املخصصدددة لكدددل بلدددد بوضدددوا مبدددد  قابليتدددا للتددد ثر بدددالكوار . ومدددن  بدددالتجزب ول
الضرورج أن يقرتن التمويل مبواءمة ايجدراءات وجعدل هدةا التمويدل أكثدر تيسدراا وقابليدة للتنبدؤ بدا، 

هدددةا الصددددد،  يضددد ل  الشدددركاء ايسدددائيون بددددور هدددام يف تيسدددري الوفدددول إىل هدددةا التمويدددل. ويفو 
اد  مبادرة تعزيز مناعة الدول اجلزريدة إىل مسداعداا علدو إبدراو احتياجاادا وتيسدري وفدوهلا إىل 
 األمددوال املخصصددة ملثددار تغددري املندداا واأل  ددار ال بيعيددة. ومددن املهددم كددةلك تبددادل اءددربات بددني

 الدول اجلزرية نفسها. 
قدددال أحدددد اءدددرباء، رداا علدددو استفسدددار مدددن أحدددد الوفدددود، إن مجيددد  املشددداري  تُدقاددديم علدددو  -01

أسدداش معددايري احلددد مددن خمددارر الكددوار  وأن املبددادرة املددةكورة تددوفر أمددوالا إضددافية جلميدد  الدددول 
 اجلزرية رهناا ب رائق وفول معينة.

تحدددة ءدددمات املشدداري  إن ضددمان املرونددة والسددتدامة وقددال  بددري مددن مكتددب األمددم امل -41
يقتضددي النتقددال مددن مفهددوم اهلياكددل األساسددية بوفددفها أفددولا فرديددة إىل مفهددوم الددُنظم املتكاملددة 
الددديت تن دددوج علدددو بدددبكات مرتاب دددة ومتعاضددددة )الدددروابا بدددني النقدددل وال اقدددة مدددثظا . ومدددن املهدددم 

علدو نظددام  يدف  كدن أن يددؤثر الضدرر الظحدق بنظدام مدااسدتيعاب مفهدوم اي فدام املتتدا ، أج ك
ع ر. ويشكل احلد من خمارر الكوار  عملية وليس نتيجة. واملعلومات والبياندات ضدرورية لفهدم 
املخددارر واأل  ددار واحتمددالت حدددوثها وعواقبهددا. وهنددار حاجددة إىل النظددر يف حلقددات التغةيددة 

بدد لبندداء  يت ُ صددل عليهدا وبداءربات املكتسددبة. ولاملرتددة حيدث يعدداد تغةيدة النظدام باملعلومددات الد
القددرات مددن إدمداج فلسددفة قائمدة علددو املخددارر يف اهلياكدل األساسددية ايسائيدة يف مرحلددة مبكددرة، 

 أج قبل وقوع الكارثة.
تتضدخم يف  وقال  بدري مدن من قدة احملديا اهلدادد إن التحدديات املرتب دة بالنقدل كثدرياا مدا -40

املع وبددة  كددن أن تعقددد تدددابري اي اثددة والتصدددج  ظددم النقددل  ددري املظئمددة أوسدديام الكددوار . ونُ 
حلدددالت ال دددوارد فضدددظا عدددن جهدددود إعدددادة البنددداء واينعددداد. وينبغدددي أن يؤ دددة يف العتبدددار دور 
اجملتمد  املددين ومشدداركتا والسديام الثقددايف لدد  النظددر يف خمدارر الكددوار  والتكيدف مدد  عثدار تغددري 

العثددور علددو حلددول لتحددديات النقددل يليدداا و ددارج ق دداع النقددل، يف حددني  كددن أن املندداا. و كددن 
تساعد السدتثمارات والتددابري البسدي ة إذا اُادةت مبكدراا يف مند  أثدر الكدوار  واحلدد منهدا. ومدن 
الضرورج إدماج تقييم خمارر املناا يف التخ يا والتنمية الريفيني وتعميم تدابري التكيدف مد  تغدري 

واحلد من الكوار  وإداراا يف خمتلف الق اعدات. ور دم أايدة الوفدول املظئدم والكدايف إىل  املناا
الشراكات العاملية، يتعني علو الدول اجلزريدة أن متسدك بزمدام مشداكلها وأن تسدعو يلداد حلدول 

 هلا فيما بينها.
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ة عدن أنشد ة العدامل وقال أحد املندوبني إن الددول اجلزريدة تتد ثر بالعوامدل اءارجيدة النامجد -44
الغددددرن وإن الوكددددالت املتعددددددة األرددددرا  والقتصددددادات الغربيددددة ينبغددددي أن تبدددددج حددددس القيددددادة 
 صوفدداا يف جمددالت التمويددل وبندداء القدددرات وتبددادل املعددار  واملهددارات. وتكتسددي املسدداعدة يف 

اهلياكدل األساسدية اكتتاب املخارر أاية  افة عندما ترتبا هةه املخارر بآثار تغري املنداا علدو 
 للنقل.
وأحدداط  بددري مددن جلنددة احملدديا اهلندددج املشدداركني بددالربامج الدديت تنفددةها من قتددا يف جمددال  -43

احلدددد مدددن الكدددوار  وبنددداء املناعدددة إواءهدددا. وتشدددمل هدددةه الدددربامج مشدددروعاا  ولدددا الحتددداد األورون 
لدددو  للحددد مددن خمددارر الكددوار  )برنددامج احلمايددة املاليددة للجددزر  وبرناجمدداا جديددداا يرتأسددا البنددك ا

وتعزيددز املناعددة مددن أجددل تنميددة مسددتدامة. وتشددكل املشدداركة الورنيددة وحددس امللكيددة واحملتددو  احمللددي 
ومساعدة املؤسسات اءبرية واءربة الفنية وبناء القدرات وتبي جج منسق للجهات املا ة عوامدل 

تصددج للهياكدل األساسدية احلساسدة، رئيسية للنجداا. ومدن الضدرورج حتديدد املخدارر بوضدوا وال
وحتديداا الكهرباء. و كن أن يساعد األونكتداد واملنظمدات األ در  يف تقيديم املثدار احملتملدة لتغدري 

 املناا علو النقل.
وفيمددا خيددد احلددد مددن خمددارر الكددوار ، أكددد أحددد املندددوبني ضددرورة اادداذ جددج اسددتباقي  -42

مثلما أكد ضرورة الدنهج الوقدائي. و كدن للمجتمد  الددو  بدلا من النهج القائم علو رد الفعل، 
أن ينظددر يف وضدد  إردددار ملددزم للحدددد مددن خمدددارر الكددوار  وتنسددديق التمويددل مدددن  ددظل فدددندوم 

 كن لق اع التد مني أن يضد ل  بددور بدارو يف هدةا الصددد، وقدد يكدون مدن املفيدد  خمصد. كما
اور من املرفق العاملي للحد من الكوار  إىل هةا السيام، أبار ي تقدمي حوافز هلةا الق اع. ويف

أن النُدُهج ايقليمية إواء الت مني  كن أن تساعد يف  فد  مسدتويات أقسداط التد مني مدن  دظل 
جتميدد  املخددارر. وقددال متحددد  مددن مكتددب األمددم املتحدددة للحددد مددن خمددارر الكددوار  إن ق دداع 

أمدددوال يف املرحلدددة الوقائيدددة. وأبدددار التددد مني يعكدددف علدددو مراجعدددة ججدددا والنظدددر يف تقددددمي ربوش 
تكددون أدم مددن تكدداليف ايفددظا والرتمددديم وأن  مندددوب ع ددر إىل أن تكدداليف الوقايددة كثددرياا مددا

الدروش املستفادة من جتدارب املاضدي ينبغدي أن تتخدة رابعداا مؤسسدياا وتُعمدم علدو ن دام واسد . 
فددة مددن احلددوافز واألنظمددة وأنشدد ة وتقتضددي الوقايددة مددن خمددارر الكددوار  واحلددد منهددا وإداراددا تولي

 التوعية والتثقيف.
 التكيف م  عثار تغري املناا يف ق اع النقل  

قدددددم أحددددد اءددددرباء عرضدددداا عامدددداا لسددددتنتاجات الفصددددول ذات الصددددلة مددددن تقريددددر التقيدددديم  -42
اءدددامس للفريدددق احلكدددومي الددددو  املعدددي بتغدددري املنددداا. وقدددال إن املخدددارر تعدددرب عدددن وجدددود اء دددر 

بليدددة التعددددر  لدددا ومددددد  النكشدددا  أمامددددا، وإن أج تغيدددري يف هددددةه العوامدددل  كددددن أن يغددددري وقا
مسدددتو  املخدددارر. وتشدددمل يركدددات املخدددارر احلاليدددة واملسدددتقبلية املرتب دددة باملنددداا بالنسدددبة للددددول 
اجلزريددة ارتفدداع مسددتو  سدد   البحددر، واألعافددري املداريددة و ددارج املداريددة، وارتفدداع درجددات حددرارة 

وس   البحر، وتغري أساط ه ول امل ر. ويرج  أن يزداد بشكل كبري  ظل العقود القادمة اجلو 
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تعدددر  الدددُنظم السددداحلية واملندددارق املنخفضدددة إىل املثدددار الضدددارة لتغدددري املنددداا )الفيضدددانات مدددثظا  
وتعر  سكان السواحل واألفول الساحلية إىل املخدارر املتعلقدة باملنداا. و كدن حتقيدق التكيدف 

الددددول اجلزريدددة عددددن رريدددق احلدددد مددددن أوجدددا الضدددعف الجتماعيددددة القتصدددادية، وبنددداء قدددددرات  يف
التكيدددف، وتعزيدددز احلدددد مدددن خمدددارر الكدددوار  وبنددداء مناعتهدددا املنا يدددة يف األمدددد ال ويدددل. وجهدددود 

فيهدا املدوان . وتكدون  التكيف جارية بالفعل، تشهد عليها أمثلة مدن بلددان وق اعدات خمتلفدة، مبدا
يدف أعظدم منفعدة كلمدا اقرتندس ب نشد ة إسائيدة أ در  مثدل احلدد مدن خمدارر الكدوار .  جهود التك

 كددن للمجتمدد  الددو  أن يسدداعد يف تعزيددز قددرة الدددول اجلزريددة علدو تنفيددة بددرامج للتكيددف  كمدا
 والتخفيف. 

وقددال  بددري مددن اللجنددة القتصددادية ألمريكدددا الظتينيددة ومن قددة البحددر الكدداري  إن لتغدددري  -42
اا عثاراا علو النقل الدو  وايقليمي يف من قة الكداري . واستشدهد املتحدد  بشدكل أساسدي املن

فيهدا  ، مسدل اا الضدوء علدو التحدديات الديت تواجدا نظدام النقدل يف الكداري ، مبدا 0)مبنشدورين للجندة
ل تغري املناا. وأبدار إىل أن عثدار تغدري درجدات احلدرارة وسدقوط األم دار علدو جممدوع نفقدات النقد

الدوليددة يف بربددادوش، فضددظا عددن أثددر ارتفدداع مسددتو  سدد   البحددر علددو اهلياكددل األساسددية للنقددل 
الدو  يف مونتيسريات، قد تكون جسيمة. ور م تدابري التكيف اءافة بق اع النقل حتديداا اليت 

فددددرن مثددددة  -كجامايكددددا وسدددانس كيددددتس ونيفدددديس ودومنيكيدددا   -نُفدددةت يف بعدددد  الددددول اجلزريددددة 
تزال قائمة. ومن الضرورج، علو سبيل املثال، احلد من اعتماد الدول اجلزرية الشديد  لحتديات 

علددو الوقددود األحفددورج الددةج يسددتورد بتكدداليف باهظددة لضددخا يف ق دداع النقددل، و صوفدداا النقددل 
البحرج. و كن حتقيق ذلك بتدوفري الددعم لتمويدل النقدل البحدرج املسدتدام. ويتعدني كدةلك إبدرار 

بناء اهلياكل األساسية للنقل وتشغيلها وتعزيز الشراكات بني الق اعني العام واءدا   احلكومة يف
 يف هةا الق اع. ومن املهم أيضا وض  اسرتاتيجيات للحد من املخارر وبناء املناعة املنا ية.

ولحدددح أحدددد املنددددوبني أن تددد ثري ارتفددداع مسدددتو  سددد   البحدددر علدددو اهلياكدددل األساسدددية  -41
كيدددتس ونيفددديس يشدددهد علددو جدليدددة السدددتثمار يف الرتمددديم وأن اهلياكدددل الصدددلبة   للنقددل يف سدددانس

املسدددتخدمة كحصدددون إريدددة أثبتدددس عددددم جددددواها يف بعددد  األحيدددان، يف حدددني ت دددورت الدددُنظم 
ال بيعيدددة كاملدددانغرو  لتصدددب  أبدددد مناعدددة. وينبغدددي أن تكدددون هندددار مرحلدددة وسددد و بدددني الرتمددديم 

 "الصلبة". أووإعادة التشجري واملنشآت امللموسة 
وقال  بري مدن برندامج األمدم املتحددة للبي دة إن التهديددات البي يدة الديت تدؤثر علدو الددول  -48

يليدة )إوالدة الغابدات . وتشدكل الدُنظم  اجلزرية قد تكدون عامليدة )ارتفداع مسدتو  سد   البحدر  أو
حتددد مدن أثرهدا وأن تعدزو املناعددة  بدد جا أن حتمدي مدن املخدارر أواييكولوجيدة حصدوناا ربيعيدة مدن 

حتددد  إواءهددا. فاألعشدداب البحريددة والشددعب املرجانيددة، علددو سددبيل املثددال، متندد  تآكددل السددواحل أو
بددداا بواسدد ة الددُنظم اييكولوجيددة بددري ة ضددمان  منددا. و كددن احلددد مددن تددواتر هددةه األ  ددار أو

__________ 

(0  The Economics of Climate Change in the Caribbean, 2011 and Maritime Sector and Ports in the 

Caribbean: The Case of CARICOM Countries, 2009 . 
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قد تكون اهلياكل األساسية التقليدية )اهلندسة "الصدلبة"  ضدرورية استدامة هةه الُنظم وئايتها. و 
يف بعدددد  األحيددددان،  ددددري أنددددا يتعددددني النظددددر يف اعتمدددداد توليفددددة مددددن اهلياكددددل األساسددددية التقليديددددة 

تبعددددث علددددو الندددددم،  واءضددددراء املراعيددددة للبي ددددة. وتتددددي  الددددُنهج اييكولوجيددددة للتكيددددف  يددددارات ل
وفعاليدة مدن حيدث التكلفدة وقلدة مت لباادا مدن حيدث الصديانة، فهدي  تتسم با من مراعاة للبي دة ملا

 متجددة بةااا وتدعم التنوع البيولوجي.
واستفسدددر أحدددد املنددددوبني عمدددا إذا كاندددس الددددول اجلزريدددة تعتمدددد أيددداا مدددن هدددةه البددددائل  -41

يدددداا الجتماعيدددة. وأجددداب اءبدددري أن هندددار وعيددداا متزا متسدددائظا عدددن مدددد  جددددواها القتصدددادية أو
يددزال السددؤال  تبدددج اهتمامدداا دددا. ولأفددبحس بشدد ن  دددمات النظددام اييكولددوجي، وأن البلدددان 

قائمدداا بشدد ن مددد  إدمدداج الدددول اجلزريددة اءدددمات القائمددة علددو النظددام اييكولددوجي يف رلبددات 
تقددددل أايددددة عددددن  التمويدددل اءافددددة دددددا. وقددددال مندددددوب ع ددددر إن الوقايددددة مدددن عثددددار تغددددري املندددداا ل

خفيف والتكيف. وأبلص اءبري من برنامج األمم املتحددة للبي دة املشداركني يف الجتمداع أن دورة الت
تدريبية إلكرتونية مفتوحة يديرها الربنامج بش ن التكيف م  تغري املنداا للددول اجلزريدة سدُت لق يف 

 . 4102كانون الثاين/يناير 
جنددة القتصددادية ألوروبددا، تقريددراا أعددداه وقدددمس أمانددة األونكتدداد، متحدثددةا بالنيابددة عددن الل -31

. وهدو فريدق  درباء  4)فريق  رباء بعندوان "عثدار تغدري املنداا والتكيدف معدا لشدبكات النقدل الدوليدة"
يف أعقددددداب حلقدددددة عمدددددل مشدددددرتكة عقدددددداا اللجندددددة القتصدددددادية ألوروبدددددا  4100 أنشددددد  يف عدددددام

وت رم التقرير إىل األساش املدادج  .4103 واألونكتاد بش ن هةا املوضوع، وأجنز أعمالا يف عام
عدددر  نتدددائج دراسدددة استقصدددائية  لتغددري املنددداا وعثددداره املتنوعدددة علدددو النقدددل مبختلدددف أبدددكالا، كمدددا

حكومية واستعر  تفافيل واسعة ألمثلة منتقاة علو نُدُهدج التكيدف، وقددم عددداا مدن التوفديات 
نداا علدو النقدل وإجدراءات التكيدف ذات واملواد املرجعية للمهتمني والعاملني يف جمال عثدار تغدري امل

 الصلة.
يتوقد  مدن  وقال  بري من مؤسسة التمويل الدولية إن متويل املناا يشكل حتدياا مؤرقاا ملدا -30

 331اودياد الحرتار العاملي. ومثة فجوة واسعة بني املبالص امل لوبة وتلك املتوفرة. ور م استخدام 
تدزال هندار حاجدة للمزيدد مدن  لتمويدل املتعلدق املنداا، فدظمليدار دولر مدن مصدادر عامدة و افدة ل
 األموال لتمويل التدابري العامة واءافة.

وباملقابدل، يتدوفر التمويدل املخصدد للتخفيدف علدو ن دام واسد ، ألسدباب أاهدا نقددد  -34
ايبدددظن عدددن إجدددراءات التكيدددف. ويصددددر معظدددم هدددةا التمويدددل مدددن البلددددان األعضددداء يف منظمدددة 

لتنميددة يف امليدددان القتصددادج ويسددتخدم يف املن قددة ذااددا. وين ددوج هيكددل متويددل املندداا التعدداون وا
علددددددو درجددددددة مددددددن التعقيددددددد يتعددددددني تبسددددددي ها لتحسددددددني الوفددددددول إىل خمتلددددددف مصددددددادر التمويددددددل 

__________ 

  متاا علو الرابا:  4)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf 

  .4102كانون األول/ديسمرب   00الرظع عليا يف  ) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf
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الصدددددندوم األ ضدددددر العددددداملي قيدددددد التشدددددغيل، سُتقسدددددم األمدددددوال  يدددددد لواسدددددتخدامااا. وعنددددددما 
 النمدوذجي ملواجهدة عثدار تغدري املنداا،والتكيدف. ويعدد الربندامج  بالتساوج بني إجراءات التخفيدف

وتشددارر فيددا الددةج يهددد  إىل بندداء مناعددة اهلياكددل األساسددية، أكددرب فددندوم للتكيددف يف العددامل، 
من قتا البحدر الكداري  واحملديا اهلدادج معداا. ورداا علدو سدؤال مدن أحدد الوفدود، أجداب اءبدري بد ن 

عددن سددبب  اجملددالت الدديت حتددددها البلدددان علددو سددبيل األولويددة. أمدداالربنددامج النمددوذجي سدديموال 
نقد متويل التكيف، ف وض  اءبدري أن هدةا الدنقد  كدن عدزوه، يف مجلدة أمدور، إىل التفداوت يف 

 ايبظن وعدم التيقن من ت ثريات تغري املناا.
يعات وأبددددار املشدددداركون، يف النقدددداد الددددةج أعقددددب ذلددددك، إىل ضددددرورة أن تكفددددل التشددددر  -33

واللدددددوائ  واحلدددددوافز القتصدددددادية مراعددددداة املناعدددددة يف ت سددددديس األفدددددول، وحتديدددددداا أفدددددول اهلياكدددددل 
األساسددية. و كددن حتقيددق ذلددك بتكلفددة معقولددة إذا   إدماجددا يف مرحلددة مبكددرة ضددمن عمليددات 

بالنسددبة للق دداع اءددا ، فتشددكل املعلومددات املوثوقددة حددافزاا جيددداا  فددن  القددرار. أمددا التخ دديا أو
مدن بد جا أن تعبد  مبدالص  ظستثمارات املستقلة. ومن الضرورج النهو  مبسدتو  املعلومدات، إذل

ضدددخمة مدددن التمويدددل اءدددا  حلمايدددة أفدددول تُقددددار قيمتهدددا مبليدددارات الددددولرات. ومثدددة حاجدددة إىل 
اسدددت ظع سدددبل مبتكدددرة لت دددوير أفدددول حتقدددق منددداف  وتددددفقات ماليدددة متعدددددة. و كدددن اسدددتخدام 

صصددة للمندداا كقددرو  ميسددرة يف بعدد  احلددالت ورهندداا بشددروط معينددة. وهنددار عدددة األمددوال املخ
 وسائل متاحة إمجالا، يتوقف استخدامها علو  صائد كل مشروع وسياقا الوري.

 الطريق إلى األمام -3 
قال  بري من منتد  جزر احمليا اهلادد إن التمويل هدام ويدرتبا  ميد  ايجدراءات الديت  -32

ددل للدددول اجلزريدة الصددغرية الناميددةسددار تددعم تنفيددة م بعددد  و  دة التنميددة ملددا إجدراءات العمددل املعجل
. وتتددوفر عدددة أبددكال مددن التمويددل للدددول اجلزريددة، منهددا املددن  والقددرو  وفددناديق 4102 عددام

يف ذلدددك القتصدددادات النابددد ة   الد دددار، فضدددظا عدددن التمويدددل الدددوارد مدددن الشدددركاء ايسدددائيني، مبدددا
د ومجهوريدة كوريدا. وحتتداج الددول اجلزريدة إىل التمويدل علدو ن دام واسد  نسدبياا فيمدا كالصني واهلند

تت لب املزيد من التمويدل الددو  وحتسدني القددرة علدو  يتصل بالتنمية املستدامة وتغري املناا، كما
أن قددرة هدةه الددول علدو اجتدةاب  الوفول إىل هدةه األمدوال وإدارادا واسدتخدامها بفعاليدة. ومبدا

تمويدددل اءدددا  يددددودة عدددادة، فدددرن التمويدددل العدددام الددددو  يظدددل ضدددرورياا، جنبددداا إىل جندددب مددد  ال
مشددداركة الق ددداع اءدددا . ويتعدددني كدددةلك حتسدددني القددددرات احملليدددة يف جمدددال تعب دددة األمدددوال وإقامدددة 
 الشراكات م  الدول اجلزرية األ ر  يف احمليا اهلادد لتعزيز النتقال إىل نُظم نقل تتسم باملناعدة

 . 3)وباخنفا  انبعاثااا الكربونية
وت ددرم  بدددري مددن مبدددادرة التمويدددل اءافددة بربندددامج األمدددم املتحدددة للبي دددة إىل دور ق ددداع  -32

يف ذلددك يف الدددول اجلزريددة. وقددال إن  التدد مني يف حفددز التنميددة املسددتدامة والتكيددف مدد  املندداا، مبددا
__________ 

نميدددة القدددادرة علدددو التكيدددف مددد  املنددداا اسدددرتاتيجية التتشدددمل األمثلدددة علدددو ذلدددك: بدددراكة اجلدددزر املنيعدددة منا يددداا، و   3)
 ومبادرة جامعة جنوب احمليا اهلادد للشحن املستدام. ومواجهة الكوار  يف احمليا اهلادد،
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للبي ددة، إردداراا ومبددادد للتدد مني املسددتدام. الق دداع قددد اعتمددد، بالتعدداون مدد  برنددامج األمددم املتحدددة 
مثدددالا جيددداا علدددو إبددرار أفدددحاب املصددلحة يف تعزيدددز القدددرة علدددو مواجهدددة  وتعددد هدددةه الشددراكة

تتي   ري ة رريق عاملية لت وير حلول مبتكرة يف جما   الكوار  والنهو  بالتنمية املستدامة، إذ
للتد مني املسدتدام، يهدد  إىل بنداء اقتصدادات  إدارة املخارر والت مني. ويعدا مشروع وضد  مبدادد

وجمتمعدددات تتسدددم باملناعدددة يف وجدددا الكدددوار ، أحدددد األمثلدددة علدددو اعتمددداد جدددج مبتكدددر يف ق ددداع 
أن تفاوتدددددات التمويدددددل بدددددني السدددددتثمار يف تعزيدددددز املناعدددددة قبدددددل حددددددو  الكدددددوار   التددددد مني. ومبدددددا

رن هددةا الددنهج يشددج  السددتثمار يف تددزال كبددرية، فدد ومدددفوعات اي اثددة واينعدداد بعددد حدددوثها ل
تعزيز املناعة والت هب ملواجهة األ  دار يف مرحلدة مبكدرة للحدد مدن احلاجدة إىل نفقدات اينعداد. 
ويشكل هةا النهج نقلة هامة من الرتكيز علدو اي اثدة واينعداد بعدد حددو  الكارثدة إىل الرتكيدز 

 علو احلد من خمارر الكوار .
لراب دددة الدوليدددة للمدددوان  وكيدددو، وهدددو األمدددني العدددام السدددابق لوبددددد  بدددري مدددن جامعدددة ر -32

علددو أن تعزيددز املناعددة إواء الكددوار  واملندداا هلياكددل النقددل األساسددية السدداحلية يف الدددول  واملرافدد ،
وتشكل عثدار تغدري اجلزرية يكتسي أاية اسرتاتيجية كرب  ملفام التنمية املستدامة يف هةه الدول. 

شغلي ومديرج املوان ، حيث يقتضي التكيف معها إجراء تغيريات جةريدة املناا بوا ل  افة مل
علو عمليات التخ يا والت وير التقليديدة. ويشدكل تكييدف املدوان  حتددياا جديدداا يدارة املدوان . 
وينبغددي اادداذ جددج تصدداعدج بدددلا مددن جددج اء ددة الرئيسددية التقليديددة ملوافددلة حتددديث دورة تقيدديم 

للتكيف مدن  دظل برندامج عمدل. فداء وة الديت ينبغدي أن ا وهدا املدوان  إىل املخارر والتخ يا 
يتصددل دددا مددن عثددار تتمثددل يف معاجلددة الددباء وعدددم  األمددام يف التصدددج لتحددديات تغددري املندداا ومددا

اليقني. وتكتسي اجلهود التعاونيدة املشدرتكة لتكييدف املدوان  أايدة حاهدة يف هدةا الصددد وتتضدمن 
الددددوعي باحلاجددددة املاسددددة إىل تكييددددف املددددوان ، وإنشدددداء يفددددل دو  لتبددددادل بشددددكل  ددددا  إذكدددداء 

اءربات، وإجراء دراسات إفرادية عاملية لكتسداب درايدة عمليدة وتقددمي أمثلدة حيدة، وتعزيدز ت دوير 
الدددُنظم والتكنولوجيدددات اجلديددددة لتكييدددف املدددوان ، وتشدددجي  وكدددالت التمويدددل الثنائيدددة واملتعددددددة 

 إدماج التكيف يف املشاري  املتصلة باملوان . األررا  بشدة علو 
وسددددد ل أحدددددد املنددددددوبني إىل أج مدددددد   كدددددن للتكيدددددف ال بيعدددددي القدددددائم علدددددو النظدددددام  -31

اييكولددوجي أن يسددتكمل التكيددف التقليدددج يف املددوان . وأوضدد  اءبددري أنددا ينبغددي تفضدديل الددنهج 
لراهنددة فيمددا خيددد معرفددة عثددار تغددري القددائم علددو التغيددري التصدداعدج، نظددراا إىل حالددة عدددم اليقددني ا

 املناا علو وجا الدقة يف كل ميناء. 
شدعبة وقدم رئديس فدرع املسدائل املتعلقدة بالددول اجلزريدة الصدغرية الناميدة ووضدعها، التداب  ل -38

، بياندداا قددال فيددا إن برنددامج الدددول اجلزريددة أفريقيددا وأقددل البلدددان سددواا والددربامج اءافددة )األونكتدداد 
وتا من ولية املنظمة ويهد  إىل بناء مناعة هدةه الددول مدن أجدل التنميدة وحتقيدق تقددم يستمد ق

تدزال الددول اجلزريدة، ر دم ضدعفها املثبدس، تفتقدر  هيكلي مدن  دظل النمدو املتندوع و"الدةكي". ول
إىل تعريدددف واضددد  هلدددا كمجموعدددة  افدددة تسدددتحق اهتمامددداا ومعاملدددة  افدددني. والعدددرتا  هلدددةه 
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ءدددا  ينبغدددي أن يدددؤدج إىل إجدددراءات ملموسدددة أكثدددر وضدددوحاا وفعاليدددة تتصدددد  الددددول بوضدددعها ا
للمفارقددة اجلزريددة وفددل الدددد ل املتوسددا الددةج يكبلهدددا. ومددن الضددرورج مدددن  هددةه الدددول معاملدددة 
 افددة بددد جا بددد ن أقدددل البلددددان سدددواا. فددددعم الددددول اجلزريدددة يف م البتهدددا بوضددد   دددا ، ووضددد  

لدول علو  رار ايرار املتكامل املعزو، وإجراء إفدظا لقاعددة برنامج مساعدة فنية عاملي هلةه ا
اءددروج مددن قائمددة أقددل البلدددان سددواا، مجيعهددا   ددوات مددن بدد جا أن تشددق هلددا رريقدداا  ددو األمددام. 
وأعرب وفدان عن ت ييداا املراء اليت أعرب عنها اءبري. وأكد  بري ع ر احلاجة إىل جج متسق 

 ف الدول اجلزرية الصغرية النامية. ومتكامل يف التصدج لتعري
منتددد  جددزر احملدديا اهلددادد، بالنيابددة عددن أمانددة برنددامج البي ددة ايقليمددي وحتددد  لثددل مددن  -31

للمحيا اهلادد، مت رقاا إىل وفف التعاون يف من قدة احملديا اهلدادد مد  أماندة اجلماعدة الكاريبيدة 
وتقوم براكة اجلزر املنيعة منا يداا، الديت أنشد س يف واملركز الدو  لتغري املناا وجلنة احمليا اهلندج. 

فيهدددددا تلدددددك املتصدددددلة بالنقدددددل  ، علدددددو التعددددداون يف التصددددددج ملثدددددار تغدددددري املنددددداا، مبدددددا4100 عدددددام
واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة. وتتضمن أمثلة أ ر  للشراكات والتعاون برنامج التكيف 

لتفددداهم بشددد ن املناعدددة املنا يدددة والتعددداون مددد  أماندددة مددد  تغدددري املنددداا يف احملددديا اهلدددادد، ومدددةكرة ا
الكومنولددددددث والشددددددركاء ايسددددددائيني الدددددددوليني امل ددددددرين. وتتددددددي  هددددددةه املبددددددادرات تبددددددادل الدددددددروش 

 املستخلصة والتجارب املكتسبة، وإقامة روابا أقو  بني املنارق واملنظمات. 
بدا منظمتدا مدن عمدل يف هدةا تضد ل   ووفف لثل من وكالة التعاون الدو  األملانيدة مدا -21

يف ذلدددك املسددداعدة الفنيدددة واملاليدددة. وقدددال إن الددددول اجلزريدددة والنقدددل ليسدددا مدددن جمدددالت  اجملدددال، مبدددا
الرتكيددز اءددا  لوكالتددا،  ددري أن بعدد  مشدداري  املسدداعدة الفنيددة الدديت نفددةاا قددد تكددون ذات فددلة 

وب بددرم عسدديا ومشدداري  التعدداون بالدددول اجلزريددة، مثددل املشدداري  املنفددةة يف من قددة راب ددة أمددم جندد
الفي يف جمال النقل البحرج يف تيمور ليشيت. ودعا املتحد  الدول اجلزرية إىل التصدال بالوكالدة 

 وتقدمي مقرتحات ملشاري  تتصل بالنقل من أجل ت مني املساعدة املالية والفنية هلا.
جددارة،  صوفدداا فيمددا يتعلددق وتقاسددم وفدددان جتاردمددا الورنيددة يف جمددا  النقددل وتيسددري الت -20

 بت ثري العقوبات القتصادية الدولية وتدفق الظج ني. 

 الستنتاجات -جيم 
مثة توافق عراء واس  علو أن الجتماع يتي  للخدرباء فرفدة يعدادة النظدر يف حالدة النقدل  -24

يف جدددددول واللوجسددددتيات التجاريددددة يف الدددددول اجلزريددددة الصددددغرية الناميددددة وإبددددراو أايددددة هددددةا امللددددف 
األعمددال السياسدداد الدددو . وأبددادت وفددود عديدددة  هددود األونكتدداد يف دعددم بندداء مناعددة الدددول 

بعدد  اجلزرية وتنميتها، فيما أثنس وفود عديدة من الدول اجلزرية علو األونكتاد جلدول أعمالا مدا
مددة أقددل مددؤمتر سدداموا، و صوفدداا دعمددا مل البتهددا بوضدد   ددا ، ومبراجعددة قواعددد اءددروج مددن قائ

 البلدان سواا، وبربنامج مساعدة فنية للدول اجلزرية وباملساعدة يف تيسري حصوهلا علو التمويل. 
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ويتسدددم دور الشددددراكات ايقليميددددة واألقاليميدددة فضددددظا عددددن التعددداون مدددد  الشددددركاء ايسددددائيني  -23
الصددغرية الناميددة،  يف ذلددك التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب وفيمددا بددني الدددول اجلزريددة الدددوليني، مبددا

ب اية  افة. فهةه الشراكات  كن أن تقدم عليدات مفيددة لددعم الددول اجلزريدة مدن  دظل تبدادل 
الددددروش والتجدددارب، ونشدددر أفضدددل املمارسدددات، وإذكددداء الدددوعي وبنددداء القددددرات. وتعددددا الشدددراكات 

يدة  افدة. وُيشدج  املخصصة لبناء املناعة ومتويل خمارر الكوار  والتكيف مد  تغدري املنداا ذات أا
الشددركاء ايسددائيون، مبددن فدديهم األونكتدداد، علددو النضددمام هلددةه اجلهددود واملسدداعدة علددو تعزيددز فعاليددة 
 هةه الشراكات، بوسائل منها تبادل اءربات يف اجملالت ذات الصلة وبناء القدرات والدعم املا .

يقابَددل العددرتا  بضددعف  ودعددا عدددد مددن اءددرباء إىل اادداذ إجددراءات يددددة لضددمان أن -22
 يتناسب معا من دعم ما  وبناء للقدرات. الدول اجلزرية مبا

وإضدددافة إىل املظحظدددات السدددابقة واملقرتحدددات املنبثقدددة عدددن املناقشدددات بشددد ن احلدددد مدددن  -22
خمددارر الكددوار  والتكيددف مدد  تغددري املندداا، أبددار املشدداركون إىل احلاجددة إىل إذكدداء الددوعي بشدد ن 

يدددددة وإدارادددددا بفعاليدددددة، فضدددددظا عدددددن احلاجدددددة إىل إدمددددداج إدارة خمدددددارر الكدددددوار  يف املخدددددارر املتبق
السياسدددات ذات الصدددلة لضدددمان مناعدددة تددددابري اينعددداد وإعدددادة البنددداء. واقرتحدددوا كدددةلك إدمددداج 
إجددراءات التكيددف مدد  تغددري املندداا يف األنشدد ة ايسائيددة األ ددر ، مثددل احلددد مددن خمددارر الكددوار  

 اء التنمية، لتحقيق نتائج أفضل. والُنهج اجملتمعية إو 
وقدددد حدددددت بعددد  الرسدددائل الرئيسدددية املنبثقدددة مدددن الجتمددداع جمدددالت التدددد ل املمكندددة  -22

 وتدابري التصدج احملددة وتضمنس الحتياجات التالية:
 النقل أل را  التجارة والسياحة  

يددة، اددد  موافددلة اعتمدداد ُجددج ومبددادرات مجاعيددة ورنيددة وإقليميددة ودون إقليم )أ  
إىل التصدددددج للتحددددديات الدددديت تواجههددددا الدددددول اجلزريددددة وتددددوفري  دددددمات أكثددددر انتظامدددداا ووثاقددددة 

 بني اجلزر نفسها وم  اءارجحل وتنافسية وفعالية من حيث التكلفة
ت سددديس  ددددمات إريدددة إقليميدددة ادددد  إىل إنشددداء من قدددة اقتصدددادية وهياكدددل  )ب  

عني والنداقلنيحل و كدن أن يسداعد اعتمداد سدوذج التوويد  أساسية جتتةب املستثمرين والتجار واملصن
 يف تيسري  دمات الشحن العابرحل احملورج

التعداون علدو الصدعيد ايقليمدي لوضد  اسدرتاتيجية لألمدن البحدرج واعتمداد جددج  )ج  
 متكامل إقليمياا لتفعيل وتنفية اتفام منظمة التجارة العاملية املتعلق بتيسري التجارةحل

دور احلكومددة ومشدداركتها وإنشدداء بددراكة بددني الق دداعني العددام واءددا  حتسددني  )د  
 لتمويل اهلياكل األساسية يف الدول اجلزريةحل

إمكانية اعتماد اسرتاتيجيتني متكاملتني متعددد الق اعات، اا: إنشاء ياور  )ه  
يدددود للسدددياحة والنقدددل اجلدددوج وإنشددداء   دددوط جويدددة منخفضدددة التكلفدددة. ويتعدددني كدددةلك إوالدددة الق

 التنظيمية يف هةين الق اعني علو  و  قق أهدا  كل ق اعحل
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ويادة الستثمار يف اهلياكدل األساسدية للنقدل اجلدوج والسدياحة، وت بيدق التكنولوجيدا  )و  
 املظئمة والتدريب املستمر للمو فني املعنينيحل

يمدة حتسني  دمة الزبائن ومهارات املو فني يف ق اع الضيافة وضمان حتقيدق ق )و  
 أعلو للجزر من أنش ة البوا ر السياحية والنقل اجلوج.

 احلد من خمارر الكوار   
بعددد احلددواد   تكثيددف اجلهددود املنصددبة علددو جانددب الوقايددة والتدد مني ومتويددل مددا )أ  

 واءسائر املتبقيةحل
تقلدديد املخددارر املمتدددة )مددثظا الفيضددانات الصددغرية واجنرافددات الرتبددة احملددددودة  )ب  
 تتناسب وحجمهاحل يرتتب عنها من عثار جسيمة ل اا  نظراا ملاجغرافي

النتقال من مفهوم اهلياكل األساسية ك فول فردية إىل مفهوم الُنظم املتكاملة  )ج  
 اليت تن وج علو ببكات مرتاب ة ومتعاضدةحل

سدد الفجددوة الواسدعة بدني السدتثمارات يف التصدددج  ااداذ إجدراءات لتضدييق أو )د  
 ل وارد من جهة والستثمارات يف الوقاية والت هب من جهة أ ر حلحلالت ا
يف ذلددك يف ق دداع النقددل، ضددمن  ضددمان إدمدداج احلددد مددن خمددارر الكددوار ، مبددا )ه  

 التخ يا ايسائيحل
تقيدددديم قابليددددة البلددددد للتعددددر  لأل  ددددار ال بيعيددددة واعتمدددداد فلسددددفة قائمددددة علددددو  )و  

 املخارر يف ت وير اهلياكل األساسيةحل
 إذكاء الوعي بش ن املخارر املتبقية وإدارااحل  )و 
إدمددداج إدارة خمدددارر الكدددوار  ضددددمن السياسدددات ذات الصدددلة لضدددمان تدددددابري  )ا  

 إنعاد وإعادة بناء أكثر مناعةحل
 التكامل بني سياسات احلد من خمارر الكوار  والتكيف م  تغري املنااحل )ط  
 احلكومةحلوض  قواعد حكومية واضحة تضمن تعزيز دور  )ج  
السدددتثمار يف مجددد  املعلومدددات والبياندددات احلساسدددة وتصدددنيفها وإتاحتهدددا لددددعم  )ر  

 ايجراءات ذات الصلةحل
 النظر يف النُدُهج اليت جتم  بني احلوافز واللوائ  والتوعية والتثقيفحل )ل  
تعزيدددز توافدددل أفضدددل بدددني خمتلدددف الدددووارات احلكوميدددة لدددد  إعدددداد السياسدددات  )م  

 األقسام، وإبرار اجملتم  املدين واجملتمعات احملليةحل و مستو  الق اعات أوذات الصلة عل
إضفاء ال اب  املؤسسي علدو الددروش املستخلصدة يف جمدال تكداليف الوقايدة مقابدل  )ن  

 تكاليف الرتميم، ونشرها علو أوس  ن ام لكن.
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 التكيف م  عثار تغري املناا يف ق اع النقل  
عن رريق احلد من أوجا الضدعف الجتماعيدة القتصدادية، اااذ تدابري تكيف  )أ  

وبناء قدرات التكيف، وتعزيز احلد من خمدارر الكدوار  وبنداء القددرة علدو مواجهدة تغدري املنداا يف 
 األمد ال ويلحل

إدماج إجراءات التكيف م  تغري املناا ضمن األنش ة ايسائيدة األ در ، مثدل  )ب  
 ج اجملتمعية إواء التنمية، من أجل حتقيق نتائج أفضلحلاحلد من خمارر الكوار  والنُدهُ 

تقدددمي املسدداعدة الفنيددة املظئمددة لتعزيددز قدددرة الدددول اجلزريددة علددو اادداذ إجددراءات  )ج  
 التكيف يف ق اع النقلحل

حتديددددد دور الددددُنظم اييكولوجيددددة ال بيعيددددة وقياسددددا كميدددداا للتمكددددني مددددن ت بيددددق  )د  
 ييكولوجية يف ق اع النقلحلإجراءات تكيف قائمة علو النظم ا

إذكددداء الدددوعي بشددد ن احلاجدددة املاسدددة إىل تكييدددف املدددوان  مددد  عثدددار تغدددري املنددداا،  )ه  
وإنشاء منتد  دو  لتبادل التجارب يف جمال تكييف املوان ، وإجراء دراسات إفراديدة يف خمتلدف 

 أ اء العامل لكتساب دراية عملية وأل را  تقييم املخاررحل
جددددج تصدددداعدج بدددددلا مددددن جددددج اء ددددة الرئيسددددية التقليدددددج يف سدددديام اعتمدددداد  )و  

 إجراءات تكييف املوان حل
تعزيدددز ت دددوير تكنولوجيدددات ونُظدددم جديددددة لتكييدددف املدددوان  وتشدددجي  وكدددالت  )و  

 التمويل الثنائية واملتعددة األررا  علو إدماج التكيف ضمن املشاري  املتصلة باملوان حل
وائ  واحلددوافز القتصددادية لضددمان بندداء األفددول، وةافددة تددوفري التشددريعات واللدد )ا  

 أفول اهلياكل األساسية، علو  و يكفل مناعتهاحل
تسددليا الضددوء علددو األايددة الفائقددة لددوفرة البيانددات واسددتدامتها لددد  التصدددج  )ط  

 يف ذلك يف ق اع النقل. يجراءات التكيف م  تغري املناا، مبا
 الشراكات والروابا بني بلدان اجلنوبالتمويل وال اقة والتعاون و   

ضدددددرورة أن يسدددددتمر األونكتددددداد يف مسددددداعدة الددددددول اجلزريدددددة الصدددددغرية الناميدددددة،  )أ  
 و صوفاا فيما يتعلق بتمكينها من الوفول إىل منشآت بناء القدرات وعليات التمويل املتاحةحل

 ويادة التمويل العام الدو  ومشاركة الق اع اءا  وتعزيزااحل )ب  
 حتسني القدرات احمللية يف جمال تعب ة األموالحل )ج  
كفالدددة قددددرة الددددول اجلزريدددة علدددو حتقيدددق أقصدددو قددددر مدددن املنددداف  النابددد ة عدددن  )د  

 الصندوم األ ضر للمنااحل
 تعزيز جج منسق إواء اجلهات املا ةحل )ه  
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إىل ضرورة أن متسك الدول اجلزرية الصدغرية الناميدة بزمدام مشداكلها وأن تسدعو  )و  
 إلاد حلول مالية علو الصعيدين احمللي والق رج، إىل جانب الشراكات العاملية واملليات املاليةحل

 تقدمي املساعدة يف جمال اكتتاب خمارر الكوار  وتلك املتعلقة باملنااحل )و  
 النهو  مبستو  املعلومات لتعب ة مبالص كبرية من مصادر التمويل اءافةحل )ا  
 متنوعةحل م مبتكرة لت وير أفول حتقق مناف  وتدفقات ماليةالنظر يف رر  )ط  
اادداذ   ددوات للمسدداعدة علددو احلددد مددن اعتمدداد الدددول اجلزريددة الشددديد علددو  )ج  

 واردات الوقود األحفورجحل
ضددددددرورة أن تسددددددتثمر الدددددددول اجلزريددددددة يف مصددددددادر ال اقددددددة البديلددددددة يف خمتلددددددف  )ر  

 الق اعات، وأاية دعم هةا الستثمارحل
 دعم متويل الشحن املستدامحل )ل  
ويادة تنسيق العمل بني خمتلدف وكدالت األمدم املتحددة لتحسدني فهدم املشداكل  )م  

 اليت تواجهها الدول اجلزرية وضمان ررا احتياجااا اءافة يف املناقشات واملفاوضاتحل 
 التصدج للمفارقة اجلزرية وفل الد ل املتوسا الةج يكبل الدول اجلزريةحل )ن  
دعم إسبان معاملة  افة علدو الددول اجلزريدة الصدغرية الناميدة علدو  درار تلدك   )ش 

 اليت حتصل عليها أقل البلدان سوااحل
دعم م البدة الددول اجلزريدة مبنحهدا وضدعاا  افداا وبوضد  برندامج مسداعدة فنيدة  )ع  

 عاملي هلةه الدولحل
 تبادل اءربات وأفضل املمارسات بني البلدانحل )   
قامة براكات أكثر فعالية وتعزيز عليات التعاون علو الصدعيد ايقليمدي، دعم إ )   

 بني الدول اجلزرية نفسها وبينها وبني الشركاء ايسائيني الدوليني.

 المسائ  التنظيمية -ثانياا  
 انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 من جدول األعمال  0)البند 
 42لسددتا العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف انتخددب اجتمدداع اءددرباء املتعدددد السددنوات، يف ج -21

رالدف اوسدرتوولدت رئيسداا لدا، والسديد  مدارتن إيدزه )نيجرييدا  ، السديد4102تشرين الثداين/نوفمرب 
 مقرراا.  - نائباا للرئيس )كندا 
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العم  -ااء 
 من جدول األعمال   4)البند 
نوات، يف جلسددددتا العامددددة الفتتاحيددددة أيضدددداا، جدددددول اجتمدددداع اءددددرباء املتعدددددد السددددأقددددر  -28

  . وفيما يلي جدول األعمال: TD/B/C.I/MEM.7/7األعمال املؤقس للدورة )الوارد يف الوثيقة 
 انتخاب أعضاء املكتب -0 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -4 
يات الددددددول اجلزريدددددة الصدددددغرية الناميدددددة: التحدددددديات يف ق ددددداع النقدددددل واللوجسدددددت -3 

 التجارية
 اعتماد تقرير الجتماع -2 

 نتائج الدورة -جيم 
تشدرين  42اتفق اجتماع اءرباء املتعدد السنوات، يف جلستا العامة اءتامية املعقودة يف  -21

 ، علو أن يتوىل الرئيس تلخيد املناقشات. 4102الثاين/نوفمرب 

 اعتماد تلرير الجتماع -دال 
 من جدول األعمال  2)البند 
نائددددب بدددد ن يتددددوىل  أذن اجتمدددداع اءددددرباء املتعدددددد السددددنوات، يف جلسددددتا العامددددة اءتاميددددة، -21

 وض  التقرير يف فيغتا النهائية بعد ا تتام الجتماع.املقرر، حتس إبرا  الرئيس،  -الرئيس 
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 المرفق

 *الحضور  
 :حضر الدورة لثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد -0

 أذربيجان
 ناألرد

 إسبانيا

 إستونيا

 أفغانستان

 إكوادور

 إندونيسيا

 بابوا  ينيا اجلديدة

 الرباويل

 بربادوش

 بنن

 بيظروش

 تركيا

 ترينيداد وتوبا و

 جزر سليمان

 اجلمهورية الدومينيكية

 لوسيا سانس

 السنغال

 السودان

 بيلي

 الصني

 عمان

  واتيمال

 فانواتو

 البوليفارية  -فنزويظ )مجهورية 

 فيجي

 انكاوا ست

 كندا

 كوبا

 ديفوار كوت

 مد شقر

 املغرب

 ملديف

 اململكة العربية السعودية

 موريشيوش

 مياسار

 نيبال

 نيجرييا

 وكانس املنظمات احلكومية الدولية التالية لثللةا يف الدورة:  -4
 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاري  واحمليا اهلادد  
 الحتاد األورون 
 لية الدائمة املعنية بالنقل البحرجاللجنة احلكومية الدو  
 أمانة منتد  جزر احمليا اهلادد 
 مركز اجلنوب 
__________ 

الوثيقدددددددة:  تتضدددددددمن قائمدددددددة احلضدددددددور هدددددددةه املشددددددداركني املسدددددددجلني. ولظردددددددظع علدددددددو قائمدددددددة املشددددددداركني انظدددددددر *
TD/B/C.I/MEM.7/INF.3.  
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 وكانس أجهزة األمم املتحدة وهي ااا وبراجمها التالية لثلة يف الدورة:  -3
 ألمريكا الظتينية ومن قة البحر الكاري اللجنة القتصادية  
 برنامج األمم املتحدة للبي ة 
 دة للحد من خمارر الكوار مكتب األمم املتح 
 مكتب األمم املتحدة ءدمات املشاري  

 وكانس الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتب ة دا التالية لثللةا يف الدورة: -2
 الدولية مؤسسة التمويل 
 البنك الدو جمموعة  

 وكانس املنظمات  ري احلكومية التالية لثللةا يف الدورة:  -2
 الف ة العامة
 مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية 
 الشبكة الدولية لتوحيد بهادات التعليم العا  
 املنظمة  ري احلكومية "القرية السويسرية" 

 الف ة اءافة
 احتاد النقل اجلوج الدو  
 الغرفة الدولية للشحن البحرج 
 الحتاد الدو  لراب ات وكظء الشحن 
 الوسائا الراب ة الدولية للنقل املتعدد 
 معهد احملي ات الدو  

    
 


