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 مقدمة  
انعقدددت الدددورة اةامسددة لجتمدداع اةدد اء املتعدددد السددنوات بشددتي النقددل واللوجسددتيات  

 تشدددرين األول/ ٢٤و ٢٣يف قصدددر األمدددم يف جنيدددف، وويسدددرا، يدددوم  التجاريدددة وتيسدددا التجدددارة 
 .٢٠١٧أكتوبر 

 ماجز الرئيس -أولا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

لحظددم مددديرة  ددعكة التكنولوجيدددا واللوجسددتيات يف بيا ددا الفتتدداح  أي دورة اجتمددداع  -١
ا األوىل مدن أربدد دورات حد  اة اء املتعدد السنوات هذه تنعقدد يف وديام منعطدف يدورأ، وأ د

انعقداد الدددورة التاليدة ملددممتر األمدم املتحدددة للتجدارة والتنميددة. وأادافم أي هددذا الجتمداع يرمدد  إىل 
وأهددا  التنميددة املسدتدامة مددن  ٢٠٣٠مناقشدة الدروابا القائمددة بد  خطددة التنميدة املسدتدامة لعددام 
الوقدددو  عدددن ك دددب علددد   كيعدددة هدددذه جهدددة، والنقدددل الددددول وتيسدددا التجدددارة مدددن جهدددة أخدددر ، و 

الروابا. وقد أظهرت الدراوات اليت ااطلد هبا األونكتاد أي فعالية النقل الدول وتيسا التجارة 
 أصكحا يتسماي ابألمهية أك ر من أأ وقم مض  امن الكيئة التجارية احلالية. 

العامليددددة  ات  و ددددارو األونكتدددداد بنشدددداو يف احلددددوارات واملددددممترات املتعلقددددة ابلسياوددددات -٢
الصلة، م ل الدورة ال انية والعشدرين ملدممتر األ درا  يف اتفاقيدة األمدم املتحددة ا  اريدة بشدتي ت دا 

. ٢٠١٦املناخ، واملممتر العامل  للنقل املستدام الذأ دعا إليه األمد  العدام لممدم املتحددة يف عدام 
لعمليدات إصدداخل اةدددمات اا قدددرات دعمددبدرامج للمسدداعدة التقنيددة وبنداء ال أيضدداا ونفَّدذ األونكتدداد 

اللوجستية التجارية. وكاي للنظام اآلل للكيداتت اجلمركيدة، أكد  بدرتمج للمسداعدة التقنيدة وادعه 
األونكتددداد،  اثر إيابيدددة مكا دددرة علددد  الكفددداءة التجاريدددة، وتصددديل ا يدددرادات، وامت دددال إجدددراءات 

 الوتااد والتصدير و فافيتها. 
فددددرع لوجسددددتيات التجددددارة أي الددددروابا القائمددددة بدددد  اللوجسددددتيات التجاريددددة  وأبددددري رئدددديس -٣

تدمرر  اا،تدمرر فعاليدة النقدل وتيسدا التجدارة يف التجدارة. اثنيد ،والتنمية املستدامة هلا أبعداد عددة. أولا 
شدرية مكا دراا يف العمالدة، والشدفافية، والودت مار، والقددرات الك اا وجستيات التجارية أتردااا إيابيدالل

دددع عمليددات النقددل وتنددام  التجددارة  اثراا خارجيددة بيئيددة واجتماعيددة تتطلددب  اا،واملموسددية. اثل دد تح
اختا  تدابا للتصدأ هلا والتكيف معها. وأ دار الدرئيس إىل أنده ينك د  يف ك دا مدن احلدالت ربدا 

 الوت مارات يف النقل بعمليات إصاخل تيسا التجارة. 

  2030ية وخطة التنمية املستدامة لعام اللاجستيا  التجار  -ابء 
 من جدول األعمال( ٣)الكند 

عدددن الودددةاتيجية اجلديددددة اا قددددم املتحددددع األول يف الددددورة  دددا الرريدددة األوليدددة عراددد -٤
هبدددد  إدراع بعدددر عناصدددر  ٢٠١٦للمعوندددة مدددن أجدددل التجدددارة يف أملانيدددا الددديت نحقحدددم يف عدددام 

ونحظ ِّمددم عمليددة تنفيددذ الوددةاتيجية علدد  رارددة مسددتوايت . ٢٠٣٠التنميددة املسددتدامة لعددام  خطددة
النحددو التددالت التنفيددذ والتددترا يف أملانيددا  األرددر علدد  الكلددداي األخددر  واملنددافد العامددة العامليددة   علدد 
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وألملانيددا نظددام  ددامل لتبددا  وتقيدديم أرددر الوددتدامة، وهدد  تقدددم تقددارير  ودعددم الكلددداي األخددر .
لسياودد  الرفيددد املسددتو  املعددة ابلتنميددة املسددتدامة. ويف جددال تيسددا التجددارة،  وعيددة إىل املنتددد  ا

 ترتكددز اوددةاتيجيتها الو نيددة علدد  رارددة جددالت هدد  املشدداورات املتعلقددة ابلسياوددة العامددة، وا جددراءات
 األ ددرا ،اجلمركيددة، واملعددايا النوعيددة واألمنيددة. ووددو  يحسددلا الضددوء يف الدددورة ال ال ددة والعشددرين ملددممتر 

الدديت وددتعقد يف أملانيددا، علدد  األمهيددة املتزايدددة للمدددي املسددتدامة، والنقددل، والتنقددل خددال الحتفددال 
 . ١١بيوم النقل ويف إ ار اجتماع املائدة املستديرة بشتي اهلد  

واودتعر  املتحددع ال دام عمليدات النقدل املسدتدام وتيسدا التجدارة يف  واتيمدال. وأفداد  -٥
اللدددذين يركدددزاي علددد  تعزيدددز النمدددو القتصدددادأ  9و 8لو نيدددة تدددول األولويدددة للهددددف  أبي اةطدددة ا

املستدام واهلياكل األواوية. وتتسم اهلياكدل األواودية، إىل جاندب تيسدا التجدارة، أبمهيدة خاصدة 
يف جدال التنميدة القتصدادية يف  واتيمددال ويف جهدود تسد  الرتكدداو ابلكلدداي اوداورة وابألوددوام 

ارجية كذلك. وأعرب املتحدع عن تقديره للدعم الذأ قدمه األونكتاد يف السنوات األخداة، اة
 مبا يف  لك يف جال إصاخل املوانئ وتيسا التجارة.

وخال املناقشة التفاعلية اليت أعقكم  لك، تساءل متحدع عن أفضل الطرم لضدماي  -٦
ينك د  إ دراو القطداع اةداص مندذ املراحدل  مشاركة القطاع اةاص وتعاونه. ولحظ املتحدروي أنده

األوىل لتخطددديا املشددداريد. وأ دددارت األماندددة اب ادددافة إىل  لدددك إىل أنددده ينك ددد  للقطددداع اةددداص 
املشاركة بصورة مكا رة عل  الصعيد العامل  يف مكدادرات م دل مركدز األمدم املتحددة لتيسدا التجدارة 

  مددن أجددل تيسددا التجددارة. وب يددة التددترا يف القددرارات واألعمددال التجاريددة ا لكةونيددة، والتحددالف العددامل
 علدددد  القطدددداع اةدددداص يف أ لددددب األحيدددداي أي ينشددددااا الدددديت تحتخددددذ علدددد  الصددددعيد العددددامل ، كدددداي لزامدددد

املنتددددايت الدوليدددة م دددل املنظمدددة الكحريدددة الدوليدددة، ومنظمدددة التجدددارة العامليدددة عدددن  ريدددق   لددد   يف
 احلكومات الو نية  ات الصلة. 

 يما يتعلق بسمال عن  رائدق قيداأ أردر السياودات واملشداريد يف أهددا  التنميدة املسدتدامة،وف -٧
أ ار بعر املتحدر  إىل وجود بعر الشروو اليت تقضد  أبي تقددم الددول تقدارير عدن  لدك يف 

. ومددد  لددك، يصددعب يف أ لددب األحيدداي  ددد دة ومنظمددة التجددارة العامليددة مدد اا إ ددار األمددم املتحدد
يف  اا إيابيداا الو نية الايمة وتفساها. وميكن ملنظمات دولية م دل األونكتداد أي تدمدأ دور ا حصاءات 

 تطوير املم رات  ات الصلة وقياوها. 
علددد  اوتفسدددار عدددن الكعدددد ا قليمددد  للوجسدددتيات التجاريدددة واب ادددافة إىل  لدددك، ورداا  -8

 علدد  أي هددذا املواددوع مهددم، وأررهددا يف تقيددق أهدددا  التنميددة املسددتدامة، اتفددق بعددر املتحدددر 
وعلدد  أي التعدداوي الدددول يددب أي يراعدد  التحدددايت العددابرة للحدددود ويسددع   يدداد احللدددول يف 

 جال اللوجستيات التجارية.
ووددلا أحددد املندددوب  الضددوء علدد  التحدددايت الدديت تواجدده الدددول اجلزريددة الصدد اة الناميددة  -9

 لكحددرأ الدددول. ويف هددذا الصدددد،  ددرخل بعددر املتحدددر يف جددال مكافحددة التلددوع الندداجم عددن النقددل ا
 واألمانددة أندده علدد  حدد  أي بعددر املسددموليات يف هددذا اوددال تقددد علدد  عدداتق منظمددات دوليددة أخددر ،

 فقد واهم األونكتاد أبعماله الكح ية وخدماته الوتشارية. 
ائد، هدد  وقدددمم األمانددة حافظددة جديدددة مددن األدوات املخصصددة للنقددل املسددتدام للكضدد -١٠

جموعة أدوات النقل املستدام للكضائد، هتد  إىل بناء قدرات الكلداي النامية ومتكينها من إعادة 
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صدددوب النقدددل املسدددتدام للكضدددائد، و لدددك ابعتمددداد وياودددات وتددددابا وإجدددراءات  توجيددده خياراهتدددا
اردددة ودددليمة يف جدددال النقدددل وإنشددداء  ليدددات التمويدددل الايمدددة. وتضدددمنم جموعدددة األدوات هدددذه ر

عناصر رئيسية ه ت بوابة عل  ا نةنم، وجموعة مواد تدريكية، وإ ار األونكتداد للنقدل املسدتدام 
للكضائد. وترم  هذه األدوات جتمعة إىل بنداء وتعزيدز قددرات  يدد أصدحاب املصدلحة الرئيسدي  

 (.https://sft-framework.orgو https://unctadsftportal.comيف جال نقل الكضائد )انظر 
وأبددريت املناقشددة الدديت تلددم أي جموعددة األدوات هددذه تظدد  ابهتمددام ككددا. ولحددظ عدددة  -١١

مشارك  أي هذه اوموعة أداة هامة ابلنسكة للكلداي النامية، وأ اروا إىل أي تر دة مادهتدا إىل ل دات 
علد  اوتفسدار اا أخر  وتكييفها مد أوااع خمتلف الكلداي قدد يسدتلزماي ختصديو مدوارد هامدة. ورد

بشددتي هددذه النقطددة األخدداة، أكدددت األمانددة أي جموعددة األدوات محصددمَّمة لكدد  تحددوائم احتياجددات 
 الكلداي النامية. ويف اةتام، أبري الرئيس أمهية إاتحة املوارد لضماي متويل هذه املشاريد واألدوات. 

 تيسري التجارة، والتنمية  
يدددة ال انيدددة، الضدددوء علددد  العاقدددة بددد  تيسدددا التجدددارة ودددلطم األماندددة، يف اجللسدددة  دددا الرر -١٢

والتنمية املستدامة. فتيسا التجارة يمرر يف تصيل ا يدرادات، واألمدن، والمت دال، ويو دد التواصدل بد  
علدد   أيضدداا . ويسدداعد تيسددا التجددارة ١٦و 9الوكددالت احلكوميددة، األمددر الددذأ يدددعم تقيددق اهلدددف  

ددن الشددفافية، وابلتددال يوجددد نظامددتعزيددز احلكددم الر دديد، وح حظدد  ب قددة التجددار والكلددداي. ويسدداهم اا س 
األونكتدددداد، مددددن خددددال إ ددددام بددددواابت  اريددددة يف خمتلددددف الكلددددداي واملدددددي يف  يددددد أ دددداء العددددا ، يف 

 أيضدداا (. ويدددعم تيسدا التجددارة http://tradeportal.eregulations.org/?l=enهددذين اهلددف  )انظددر  تقيدق
. وقدد  دج د األونكتدداد ١٧اكات بد  القطداع  العدام واةداص، ويسدهم بدذلك يف تقيدق اهلدد  الشدر 
إجدددراء حدددوارات بددد   يدددد اجلهدددات املعنيدددة بتيسدددا التجدددارة مدددن خدددال برتجددده لتمكددد  اللجددداي  مددد اا 

ومتكد   اا،رريداا الو نية املعنية بتيسا التجارة. ويساعد تيسا التجارة كذلك عل  إعطداء التجدارة  ابعد
ويشددكل عمددل األونكتدداد، بدددعم مددن  النسدداء املشددت ات ابألعمددال احلددرة، وتعزيددز التكامددل ا قليمدد .

 يف هذا الصدد. اا جيد خمتلف املا  ، عل  مد  ونوات عديدة مد  اعة  رم أفريقيا م الا 
يف السنوات  والصعوابت اليت واجهتهاه لي اي وتناول املتحدع األول التقدم الذأ أحريت -١٣

األخاة لتنفيذ ا صداحات املتعلقدة بتيسدا التجدارة. وركدز منتدد  تيسدا التجدارة الدذأ أنشدئ يف 
 علد  أربعددة جدالت أواوددية هد ت التيسدا، والتنظدديم، والسياودة العامددة، وتنميدة القدددرات. ٢٠١٣عدام 

األونكتداد ومموسدة  دا  ركد . وبددعم مدن اا حاجز  ١9وقد جنح املنتد  يف دعوته إىل احلد من 
التمويددل الدوليددة، واددعم ليدد اي مدونددة جديدددة للجمددارو، وأنشددتت جلنددة و نيددة لتيسددا التجددارة، 

وحقددق بددرتمج األونكتدداد لتمكدد   وووددعم بددذلك نطددام وليددة منتددد  تيسددا التجددارة وعضددويته.
اةددداص يف ليددد اي اللجددداي الو نيدددة املعنيدددة بتيسدددا التجدددارة ابلفعدددل نتدددائج فيمدددا يتعلدددق أبداء القطددداع 

الدددذأ اودددتكق األمدددور و دددارو احلكومدددة يف كدددل مدددا وادددعم مدددن لدددوائح أو إجدددراءات جديددددة دوي 
 تشاور، أو دوي مشاركة أصحاب املصلحة، أو نفذهتا دوي وابق إخطار. 

وأبري املتحدع ال ام األمهية الككاة الديت توليهدا اململكدة املتحددة ل يطانيدا العظمد  و يرلنددا  -١٤
ية لوتخدام تيسا التجارة أداة متكينية لتحقيق التنمية. ومن خال ترتيب  دراكة فريددة مدن الشمال

نوعهدددا مدددد هيئدددة صددداحكة اجلالدددة لتيدددرادات واجلمدددارو، وادددد األونكتددداد ومنظمدددة اجلمدددارو العامليدددة 
كل لكنددداء القددددرات هدفددده مسددداعدة الكلدددداي الناميدددة علددد  تنفيدددذ اتفدددام تيسدددا التجدددارة. وتشددداا برتجددد
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حيد  اودتخدم الد تمج أفضدل  اا،جيدد النتائج اليت تققم ح  اآلي من خال هذا ال تمج م دالا 
 املوارد املتوافرة عند كل  ريك ملساعدة الكلداي عل  تنفيذ إصاحاهتا املتصلة بتيسا التجارة. 

واوتدل  املتحدع ال ال  إبصاحات تيسدا التجدارة الديت اادطلعم هبدا أف انسدتاي مندذ  -١٥
نتائج ليمكد أي هذه العملية تتطلب جهداا  ويل األجل. وأ ار إىل أنه ميكن تقيق  ٢٠٠٢عام 

 إ ا  دددارو  يدددد أصدددحاب املصدددلحة الرئيسدددي ، و  تقتصدددر املشددداركة علددد  اجلمدددارو ألي ا صددداحات
اجلمركيددددة لوحدددددها لددددن تسددددن بدرجددددة ككدددداة أداء تيسددددا التجددددارة يف الكلددددد. وفيمددددا يتعلددددق أبمتتددددة 

 لنجداخل ا صداحاتاا ا جراءات يف أف انسدتاي، كداي اودتخدام النظدام اآلل للكيداتت اجلمركيدة أواودي
بفضدل اا تددريياا وأاتخل تنفيذ اا بلد 8٠لموكاب ال ارة التاليةت ركتم موروقية النظام يف أك ر من 
 املقاربة النمو جية اليت يتكعها  وهو متاخل ابلل ة الفاروية. 

عددن العاقددة بدد  أهددا  التنميددة املسددتدامة والعمددل  مفصداا اا وقددم املتحدددع الرابددد عرادد -١٦
الذأ يضدطلد بده مركدز األمدم املتحددة لتيسدا التجدارة واألعمدال التجاريدة ا لكةونيدة. فقدد وداهم 

يرمددددد  إىل تعزيدددددز التجدددددارة ا لكةونيدددددة، األمدددددر الدددددذأ يسددددداهم يف اا معيدددددار  ٤٤٠شددددداء املركدددددز يف إن
واألهدددا  الكيئيددة. وعلدد  وددكيل امل ددال، تكادلددم كددل وددفينة روددم يف امليندداء  ١٧اهلددد   تقيددق
يف كدددل مدددرة تدددوفا علكتددد  مدددن اا رودددالة  وأاتخل تكدددادل الرودددائل إلكةونيددد ١٣٠ ٠٠٠جموعددده  مدددا

 لك، تسداهم املشداريد الديت تس دن  دفافية واودل ا مددادات الزراعيدة يف  الورم. واب اافة إىل
علد  مشدروع بشدتي اقتفداء اا . وتعمل جلنة األمم املتحدة القتصدادية ألورواب حاليد٢تقيق اهلد  

يسددهم واددد  اا،. وأخددا ١٢أرددر واوددل قيمددة املنسددوجات، األمددر الددذأ يسدداهم يف تقيددق اهلددد  
ات بشتي مصائد األراو ونقلها مكا رة من السدفن إىل ودلطة ا  درا  يف معايا لتكادل املعلوم

 . ١٤تقيق اهلد  
وعدددر  أحدددد املنددددوب  التقددددم الدددذأ أحريتددده الكددداماوي والصدددعوابت الددديت واجهتهدددا يف  -١٧

وددكيل تنفيددذ ا صدداحات املتعلقددة بتيسددا التجددارة والنقددل يف السددنوات األخدداة. وعلدد  حدد  أي 
اودية ال يددة والكحريدة  خدذة يف التطددور، تظدل مسدتلة األمددن يف جدال النقدل يف صدددارة اهلياكدل األو

جدددددول األعمددددال. وأعددددرب املندددددوب عددددن تقددددديره للدددددعم الددددذأ يقدمدددده األونكتدددداد يف جددددال بندددداء 
 القدرات من خال برتجه لتمك  اللجاي الو نية املعنية بتيسا التجارة.

فيدددة الددديت ميكددن هبدددا إصددداخل أحكدددام اتفدددام تيسدددا وعددر  منددددوب  خدددر ابلتفصددديل الكي -١8
 اا،التجارة عل  مراحل لضماي تنفيذ ا صاحات بنجاخل. واماتا للدفد هبذه ا صاحات قددم

يلدددددزم التحلددددد  ابحلدددددزم ومبواصدددددفات القيدددددادة، ول بدددددد أي تتدددددوافر اهلياكدددددل األواودددددية، وتكنولوجيدددددا 
 عن خطة عمل يكمة.  السياو ، فضاا املعلومات والتصالت، والسياوة املالية، والدعم 

وأبدري أحددد املشددارك  خددال املناقشددة الدديت تلددم  لددك أمهيددة العمددل علدد  تسدد  التنسدديق بدد   -١9
الوكالت الدولية واجلهات املا ة. وأ ار   دل إحدد  اللجداي ا قليميدة إىل املكدادرات املختلفدة الكفيلدة 

م ددددل مدددددذكرة التفددددداهم بدددد  مركدددددز التجدددددارة الدوليدددددة،  بضددددماي التنسددددديق بددددد  وكددددالت األمدددددم املتحددددددة،
واألونكتاد، وجلنة األمم املتحدة القتصادية ألورواب. وأ دارت األماندة إىل أي مدن املمكدن الت لدب علد  
العديددد مددن التحدددايت النا ددة عددن عدددم التنسدديق بضددماي التنسدديق بدد  اجلهددات املا ددة علدد  الصددعيد 

 والدول، وعدم الكتفاء ابلتنسيق عل  الصعيد الدول فقا. الو ة، أو عل  الصعيدين الو ة
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وأبري بعر املشارك  واملندوب  أرر نظدام النافدذة الواحددة علد  التنميدة يف الكلدد. لكدنهم  -٢٠
إىل الصددعوابت الدديت يطرحهددا تفعيددل هددذا النظددام يف جددال تيسددا التجددارة، لدديس علدد   أيضدداا أ دداروا 

لعتكدارات تتعلدق ابلدربا بد  نظدم النافدذة الواحددة يف خمتلدف  اا أيضدالصعيد الدو ة فحسدب، بدل 
 الكلداي.

وأواددح عدددد قليددل مددن املندددوب  أمهيددة وجددود اتفاقددات متعددددة األ ددرا  بشددتي قضددااي  -٢١
 النقل واألمن.

ولحددددظ بعددددر املشددددارك  واملندددددوب  أي مشدددداركة القطدددداع اةدددداص أمددددر أواودددد  لتنفيددددذ  -٢٢
 بنجاخل.إصاحات تيسا التجارة 

وأكدددد املتحددددروي يف ماحظددداهتم اةتاميدددة أي تقيدددق أهددددا  التنميدددة املسدددتدامة يتطلدددب  -٢٣
تعزيددز السياوددات القائمددة علدد  األدلددة، م لمددا هددو احلددال ابلنسددكة لتيسددا التجددارة. وميكددن اعتكددار 
ندده تيسددا التجددارة رحلددة حيدد  يوجددد كددل بلددد يف مرحلددة خمتلفددة  لكددن هددذه الرحلددة ل  ايددة هلددا أل

وودديلة ملواصددلة تيسددا التجددارة. والدددعم السياودد  الرفيددد املسددتو   يلددة هددذه اا وددتكوي هندداو دائمدد
 الرحلة أمر أواو  لضماي التقدم يف هذا اوال. 

أتثنننري تانننري املننننال ا ااياةننن  األياينننية الرئيسنننية للنقننن  السننناحل  و نننرورة الت ينننف معنننه،   
  اجم عن السفنواملقاراب  التنظيمية ملراقبة التلاث الن

املقددرر اجللسددة  ددا الرريددة ال ال ددة. ويف افتتدداخل الدددورة، وددلطم األمانددة  -تددرأأ تئددب الددرئيس  -٢٤
الضوء عل  دور النقل املسدتدام واملدري بوصدفه إحدد  القضدااي الشداملة  ات األمهيدة للتقددم  دو تقيدق 

ا ر املتصددلة ابملندداخ والتكيددف أبمهيددة العديددد مددن أهدددا  التنميددة املسددتدامة و اايهتددا. ويتسددم تقيدديم املخدد
 9خاصة ابلنسكة للمدوانئ واملطدارات يف الددول اجلزريدة الصد اة الناميدة، مبدا يف  لدك يف وديام اهلددف  

، مبدا فيهدا تلدك املتعلقدة مبراقكدة ١٤، وكذا يف وديام التددابا التنظيميدة لددعم اهلدد  ٥-١وال اية  ١٣و
انكعددااثت اثم أكسديد الكربدوي مدن النقدل الكحدرأ الددول. وقددد التلدوع النداجم عدن السدفن، واحلدد مدن 

يكددوي لتقلددب املندداخ وت دداه، مبددا يف  لددك عوامددل م ددل ارتفدداع مسددتو  وددطح الكحددر، والظددواهر اجلويددة 
الكال دددددة الشددددددة، وت ددددداات التهطدددددال ودرجدددددة احلدددددرارة، أترددددداات ككددددداة علددددد  اهلياكدددددل األواودددددية للنقدددددل 

ويف الددول اجلزريدة الصد اة الناميدة األ دد أتردراا اا ل ويما يف أقل الكلداي مندو الساحل ، ما يهدد التنمية، 
واألك ددر عراددةا، بسددكب موقعهددا وتضاريسددها اجل رافيددة، للعوامددل املناخيددة، مبددا يف  لددك  اثر العواصددف 

ودديما والفيضدداتت الكحريددة. ويف الوقددم نفسدده، تحعتدد  اهلياكددل األواوددية الرئيسددية للنقددل السدداحل ، ل 
املدددوانئ واملطدددارات، يف هدددذه الكلدددداي  دددراي  لتوريدددد األ ذيدددة، والطاقدددة، والتجدددارة اةارجيدددة، والسدددياحة. 

إىل الكحوع السابقة  ات الصدلة واألنشدطة الديت أحجندزت يف جدال بنداء التوافدق، يتضدمَّن العمدل اا واوتناد
املتصدددلة بت دددا املنددداخ علددد  ، والدددذأ يركدددز علددد  اآلاثر ٢٠٠8الدددذأ يضدددطلد بددده األونكتددداد مندددذ عدددام 

اهلياكددددل األواوددددية الرئيسددددية للنقددددل السدددداحل  يف الدددددول اجلزريددددة الصدددد اة الناميددددة يف منطقددددة الكدددداري  
للمسددداعدة التقنيدددة هدفددده وادددد منهجيدددة قابلدددة للتحويدددل  اا ورة التكيدددف مدددد هدددذا الت دددا، مشدددروعوادددر 
يدارات فعالدة يف جدال التكيدف )انظدر الددرابا املخدا ر املتصدلة ابملنداخ و ددة التدترر، ب يدة تديدد خ لتقيديم

ويسدددددددددتند املشدددددددددروع إىل  (.http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2014/1415O.htmlالتدددددددددالت 
إىل أي اهلياكدددل األواودددية  ،يعتمدددد علددد  دراودددة احلدددالت ا فراديدددة  وتشدددا النتدددائج األوليدددة، مددد اا   دددج
جامايكددا، ويف أحددد مطددارات الكلددد الرئيسددية الددذين يسددتترراي ميندداء كين سددتوي الكحددرأ الرئيسدد  يف  يف
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يف املائددددددة مددددددن عدددددددد السددددددياخل الوافدددددددين،  ددددددديدة التددددددترر يف  يددددددد السدددددديناريوهات  ويف  ٧٠بنسددددددكة 
لوودديا، تكدد َّ  أي  يددد أصددول النقددل الدددول  ددديدة التددترر ابلفيضدداتت الكحريددة خددال الظددواهر  وددانم

 ف ويناريوهات ت ا املناخ.املناخية الكال ة الشدة، وخمتل
وقدم املتحدع األول عدداا من النتائج املفصلة اليت أفريهتا أداة التقييم املتكامل والواود  -٢٥

النطام ملستو  الكحر والسواحل، وه  أداة واعها املركدز األورويب املشدةو للكحدوع للمسداعدة 
يف توجيه عملية صند القرارات املتعلقة ابلنقل الكحرأ املستدام يف الددول اجلزريدة الصد اة الناميدة 
يف ويام ت ا املناخ. وقدم املتحدع نتائج متخو ة من أحدع منو ع للفيضاتت، وأ ار بصفة 
خاصددة إىل منطقدددة الكدداري   وتضدددمنم العوامدددل الدديت أحخدددذت يف العتكددار املخدددا ر والتحددددايت 
السددداحلية، مبدددا يف  لدددك ارتفددداع مسدددتو  ودددطح الكحدددر، والتنميدددة الجتماعيدددة - القتصدددادية يف 
املندا ق السداحلية  وتقيديم األخطددار  واملسدتوايت القصدو  لسددطح الكحدر واألعاصدا الوددتوائية  
وتوقعات ارتفاع مستو  وطح الكحر  وجمدوع توقعدات مسدتو  امليداه واألحدوال املناخيدة الكال دة 
الشدة. وتشا توقعات ت دا املنداخ اةاصدة مبنطقدة الكداري  إىل أي اآلاثر املكا درة، مبدا فيهدا تلدك 
املرتكطددددة ابلفيضدددداتت السدددداحلية والنهريددددة، والظددددواهر اجلويددددة الكال ددددة الشدددددة، وحرائددددق ال دددداابت، 
والعواصددف الرحيددة و اثرهدددا علدد  احملاصدديل الزراعيدددة ومصددائد األردداو، ب دددر النظددر عددن النقددداو 
احلارة واآلاثر  ا املكا رة، قد يتزايد حجمها عشر مرات حبلول عام ٢١٠٠. وأ ار املتحدع 
جدداا إىل ارورة العةا  ابلصعوابت اليت ينطوأ عليها التكيف الساحل  يف اوء ت ا املناخ، 
فضاا  عن احلاجة امللحدة إىل املضد  قددماا  دو إيداد حلدول مناودكة التوقيدم تضدمن اختدا  تددابا 
منسدقة وعادلدة. وأاددا  أي مدن الضددرورأ  دد بيدداتت أفضدل، مبددا يف  لدك بيدداتت عدن ارتفدداع 
مستو  السواحل والعوامل الجتماعية - القتصادية، والاطاع مبزيد مدن الكحدوع مدن أجدل 

 احلصول عل  فهم أفضل بشتي تدابا التكيف املناوكة.
وتندددداول املتحدددددع ال ددددام مسددددتلة ت ددددا املندددداخ وإدارة خمددددا ر الكددددوارع ابلنسددددكة للهياكددددل  -٢٦
وية للنقل الساحل  يف الددول اجلزريدة الصد اة يف منطقدة الكداري . وتسداهم املدوانئ الكحريدة األوا

واملطددارات الدديت تددربا املنطقددة ابلعددا  يف إاددافة القيمددة، ويف السددياحة، والتجددارة، والطاقددة، واألمددن 
راعددة. ويقدددم ال ددذائ ، والوددت مار األجندد  املكا ددر، وتصدديل ا يددرادات، والعمالددة، والتجددارة، والز 

مسددامهات اقتصددادية عاليددة، ل ودديما يف بعددر الدددول اجلزريددة.  ددا أي  ،السددفر والسددياحة، مدد اا 
 يد املوانئ الكحرية يف املنطقة والعديدد مدن املطدارات معرادة للخطدر بسدكب موقعهدا القريدب مدن 

خدداة، الكحددر و/أو وجودهددا يف منددا ق معراددة للفيضدداتت. ووددلطم ظددواهر  ددا ة يف اآلونددة األ
واآلاثر املدمرة  عصار إيرما وإعصار مداراي  ٢٠١٧م ل ابتداء مووم األعاصا قكل أوانه يف عام 

يف أيلول/وددكتم ، األاددواء علدد   دددة اددعف بلددداي منطقددة الكدداري . ويف ظددل هددذه املعطيددات، 
تناول من الضرورأ إعطاء األولوية لكناء القدرة عل  التكيف. و دد املتحدع عل  أنه ل ينك   

املدددوانئ الكحريدددة واملطدددارات فدددراد  و/أو بشدددكل منعدددزل، بدددل بوصدددفها  دددككة مةابطدددة، وأنددده يدددب 
أعددرب املتحدددع عددن تقددديره  اا،معاجلددة مسددتلة بندداء القدددرة علدد  التكيددف بطريقددة متكاملددة. وأخددا 

ة هدذا للعمل اهلام والقيم الذأ يضطلد به األونكتاد يف منطقة الكداري ، وأبدري احلاجدة إىل مواصدل
 العمل وتعزيزه، ونشر الدروأ اليت من  ت ا أي تساعد عل  تعزيز عملية اختا  القرارات.

وفيما يتعلق مبراقكة التلوع النداجم عدن السدفن واحلدد مدن انكعدااثت اثم أكسديد الكربدوي  -٢٧
الدديت النداجم عددن النقدل الكحددرأ الدددول، قددَّم املتحدددع ال الدد  حملدة عامددة عددن التطدورات التنظيميددة 
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. ويشددمل دور املنظمددة ١٤و ١٣، ل ودديما اهلدددف  ٢٠٣٠تدددعم خطددة التنميددة املسددتدامة لعددام 
الكحريددددة الدوليددددة كفالددددة اوددددتمرار قدددددرة قطدددداع الشددددحن علدددد  املسددددامهة يف القتصدددداد العددددامل  دوي 
ا خال ابلتوايي الدقيق ب  األنشطة الكشرية والقددرة علد  احلفدال علد  ودامة احمليطدات وتندوع 

من التددابا الراميدة إىل احلدد مدن انكعدااثت قطداع اا بيئاهتا يف األجل الطويل. وواعم املنظمة عدد
النقل الكحرأ، اليت ينظمها املرفق السادأ مدن التفاقيدة الدوليدة ملندد التلدوع النداجم عدن السدفن  

ت  دددايات ومدددن اودددالت املشدددمولة التلدددوع اجلدددوأ، وكفددداءة اودددتخدام الطاقدددة، واحلدددد مدددن انكعدددااث
ار أ ا ا متزايد ب ية احلد من هذه النكعااثت، وما فتئم  الدفيئة النا ة عن نشاو السفن. وميح
املنظمة تتصد  هلذه املستلة، ل ويما من خدال عملهدا األخدا بشدتي تديدد هيكدل اودةاتيجية 

 التخفيضات األولية.
صددلة ابهلياكددل األواوددية الايمددة وفيمدا يتعلددق ابلوتفسددارات بشددتي التدددابا امللمووددة املت -٢8

للتصدددأ لمخطددار والتكيددف مددد  اثر ت ددا املندداخ يف الدددول اجلزريددة الصدد اة الناميددة و اهددا مددن 
الكلددداي الشددديدة التددترر، أ ددار املتحدددروي إىل أي القيددود املاديددة يف الدددول اجلزريددة الصدد اة الناميددة 

مدن مراعداة  أيضداا ىل مندا ق أخدر . ول بدد تول يف ال الب دوي نقل أصدول هياكلهدا األواودية إ
خمتلف العوامل السياوية والجتماعية والقتصادية، حي  إنه ليس من السهل األخذ خبيدار دوي 
 خر. ويف بعر األحيداي ميكدن أي تدمرر التعدديات الكسديطة علد  التصدميم أتردااا ككدااا علد  بنداء 

يف عمليددة تديددد التدددابا الكفيلددة بتحقيددق  القدددرة علدد  التكيددف،  ددا أندده ل ميكددن إحددراي تقدددم
تكي ف اهلياكل األواوية ما   يكن  لك عل  أواأ فهم مناوب وقائم عل  األدلدة لدراثر الديت 
ختتلددف ابخددتا  عدددد مددن العوامددل. ويف هددذا السدديام، يتعدد  إجددراء مزيددد مددن الكحددوع وتسدد  

جهة توجيهاا جيداا. وكخطدوة أوليدة هامدة مبا يف  لك إجراء دراوات منو جية مو  ،نوعية املعلومات
 يف هددذا ال دداه، يدددب العمددل علددد  تعمدديم مراعدداة اعتكدددارات ت ددا املنددداخ يف العمليددات العاديدددة يف

 املوانئ ويف عمليات ختطيا اهلياكل األواوية.
ولحدددظ بعدددر املشدددارك  واحملددداورين أي مدددن املهدددم مراعددداة الدددزايدات احملتملدددة يف تكددداليف  -٢9

ليت قدد تنشدت عدن التددابا الكيئيدة الدوليدة اجلديددة. فدتأ يايدة مدن هدذا القكيدل ودتتحملها الشحن ا
اجلهددة املسددتوردة، ويف حالددة الدددول اجلزريددة الصدد اة الناميددة بوجدده اةصددوص، قددد تكددوي التكدداليف 
ابهظة و ا متناوكة. ويف هدذا السديام، اعدة  عددد قليدل مدن املنددوب  واملتحددر  ابحلاجدة إىل 

رامج للمسددداعدة التقنيدددة، وأ دددكال التعددداوي األخدددر  الددديت تددددعم ودددلطات املدددوانئ احلكوميدددة يف بددد
 اماي تنفيذها اللوائح الكيئية الدولية.

 النق  املستدام للبضائع: عام  مت يين شام  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  
ئمدددة بددد  نقدددل الكضدددائد نظدددر اةددد اء خدددال اجللسدددة  دددا الرريدددة الرابعدددة يف الدددروابا القا -٣٠

وأهدا  التنميدة املسدتدامة، ويف الطريقدة امل لد  الديت ميكدن هبدا الودتفادة مدن عائدد النقدل املسدتدام 
. وأكدوا وجدود اتفدام واودد النطدام علد  أي ٢٠٣٠للكضائد لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

ملستدامة وعامل متكية للعمليات النقل املستدام، مبا يف  لك نقل الكضائد،  رٌو مسكق للتنمية ا
العامليدددة م دددل اتفدددام ابريدددس املعتمدددد مبوجدددب اتفاقيدددة األمدددم املتحددددة ا  اريدددة بشدددتي ت دددا املنددداخ. 
وابلودددتفادة مدددن املندددافد املشددددةكة الددديت يفريهدددا تفاعدددل األبعدددداد القتصدددادية والجتماعيدددة والكيئيددددة 

 ة للتنمية املستدامة.لاوتدامة، ميكن أي حق ِّق نقل الكضائد مكاوب ككا 
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وأواددح املتحدددع األول العاقددة بدد  أهدددا  التنميددة املسددتدامة ونقددل الكضددائد، و دددد  -٣١
علددد  ادددرورة تسددد  فهدددم الدددروابا القائمدددة بددد  النمدددو القتصدددادأ، والتصدددنيد، وتطدددوير اهلياكدددل 

نقدل الكضدائد  األواوية، واللوجستيات، والةتيكات املكانية لسلسلة ا مدادات من جهة، وقطداع
ومددا يتصددل بدده مددن  اثر خارجيددة مددن جهددة أخددر . ولحددظ املتحدددع أي انكعددااثت الكربددوي هلددذا 

إ ا بقيدددم األمدددور علددد  حاهلدددا، لكدددن احلدددد مدددن ارتفددداع  ٢٠٥٠القطددداع ويتضددداعف حبلدددول عدددام 
، درجت  مئويت  فوم مستوايت ما قكل احلقكة الصناعية متووا درجة احلرارة العاملية إىل ما دوي

درجددددة مئويددددة فدددوم مسددددتوايت مددددا قكددددل احلقكددددة  ١,٥ومواصدددلة اجلهددددود للحددددد مددددن هدددذا الرتفدددداع يف 
 الصناعية يتطلكاي ختفير انكعااثت القطاع ختفيضاا ككدااا. وهلدذا السدكب ينطدوأ قطداع نقدل الكضدائد

دع عل  إمكاتت ككاة للتخفيف من  اثر ت ا املناخ والنهو  ابلتنمية املستدامة، و ددد املتحد
علددد  ادددرورة مواصدددلة الودددتفادة مدددن هدددذه ا مكددداتت ابلعتمددداد علددد  التددددابا القائمدددة يف جدددال 
النقدل املسددتدام للكضدائد. ويددمدأ القطداع اةدداص، بددعم مددن احلكومدات، مبددا يف  لدك مددن خددال 
 ددراكات القطددداع  العددام واةددداص، دوراا هامدداا يف تنفيدددذ تدددابا النقدددل املسددتدام للكضدددائد، و لدددك 

لنظدددر إىل وودددائل التددددخل املختلفدددة املتاحدددة للقطددداع اةددداص. وإىل جاندددب التحددددايت املتصدددلة اب
ابهلياكل األواوية املادية، ترتكا العقكات اليت تعدة  النقدل املسدتدام للكضدائد يف الكلدداي الناميدة 
يف ال الدددب ابهلياكدددل األواودددية  دددا املاديدددة، ويتطلدددب التصددددأ للتحددددايت  ات الصدددلة تك يدددف 

عددن تو يددد الشددراكات، والتعدداوي، و ددد الكيددداتت،  ود بندداء القدددرات وإ كدداء الددوع ، فضددداا جهدد
وتكددددادل املعلومددددات واملماروددددات اجليدددددة، ونشددددر دراوددددات احلددددالت ا فراديددددة وخطددددا العددددةا  

القدددرات ابألداء. ومددن خددال جموعددة أدوات النقددل املسددتدام للكضددائد، مبددا يف  لددك بددرتمج بندداء 
 ل املستدام للكضائد، ميكن أي يساعد األونكتاد عل  التصدأ هلذه التحدايت.وإ ار النق

وأبري املتحدع ال ام أمهية قياأ األداء، مبدا يف  لدك األداء يف جدال الودتدامة، ادماتا  -٣٢
لواددد السياودددات علدد  أوددداأ مسدددتنا. ومشددروع مرصدددد املدددوانئ لتحليددل مم دددرات األداء التدددابد 

وهددو مرصددد بيدداتت موجدده لقطدداع املددوانئ يف أورواب، م ددال ملمددوأ للتعدداوي  للمفواددية األوروبيددة،
الفعددال بدد  األوودداو األكادمييددة، واوتمددد العلمدد ، وقطدداع املددوانئ، واألعمددال التجاريددة، ومددزودأ 

لقيدددداأ األداء. وبفضددددل وددددهولة اوددددتخدام واجهددددة املشددددروع التفاعليددددة علددددد  اا التكنولوجيددددا دعمدددد
ع منصددددة جلمددددد الكيدددداتت وإدارهتددددا وتليلهددددا، وأداة قيدددداأ مرجعيددددة ويلدددد  ا نةنددددم، يتدددديح املشددددرو 

احتياجات أصدحاب املصدلحة فيمدا يتعلدق ابلسدرية وإدارة املعدار . وتسدمح أداة القيداأ املرجعيدة 
لفراد  املوانئ مبقارنة أدائها مبتوودا األداء يف التداد األورويب، وأبداء املدوانئ يف مندا ق أخدر . 

خمتلفة يرأ رصدها يف إ ار املشروع تقيق أهدا  التنمية املستدامة، حي  إ ا وتدعم جوانب 
تساعد عل  تقييم أداء املوانئ يف جال الوتدامة، مبا يف  لك مم رات تتعلدق اب اهدات السدوم 

القتصادية، وا دارة الكيئية، واألمن، والصدحة والسدامة املهنيدة،  - وهيكله، واألمناو الجتماعية
لعمليدددات اللوجسدددتية، واحلوكمدددة، واملنافدددذ الكحريدددة وانسدددياب حركدددة الكضدددائد، ومسدددتوايت رادددا وا

املستخدم . ويساهم قياأ األداء واوتيعاب ال اهات واألمنداو واودتقاء املعلومدات مدن خدال 
ابلعتمداد علد  املشدروع، أو مدا  دابه  لدك مدن حلدول قائمدة علد   اوتخكارات األعمال التجاريدة

يدددا املعلومدددات والتصدددالت، يف خلدددق قيمدددة مضدددافة معتددد ة. وب يدددة الودددتفادة مدددن هدددذه تكنولوج
األدوات، ل بددد مددن  ددد لكيدداتت موروقددة و ات جددودة. لددذا، مي ددل الوددت مار يف  ددد الكيدداتت 

اددرورايا،  ددتنه يف  لددك  ددتي بندداء ال قددة بدد  أصددحاب املصددلحة املعنيدد  اا وحيايهتددا وصددقلها أمددر 
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تساهم يف توفا الكياتت. ومن  تي التعاوي مد األونكتاد أي يسداعد علد  معاجلدة واجلهات اليت 
 بعر التحدايت املتعلقة ابلكياتت، ويعزي اوتخدام املنصة يف  يد أ اء العا .

واوددتعر  املتحدددع ال الدد  منظددور املصددار  ا منائيددة املتعددددة األ ددرا  الددذأ مددا فتددئ  -٣٣
هلددذا اللتددزام، اعتمددد الكنددك ا وددام  للتنميددة، اا  ددر فددتك ر. و سدديديركددز علدد  النقددل املسددتدام أك

اوةاتيجية لقطاع النقل ب ية مساعدة الكلداي النامية عل  وادد وياودات النقدل املسدتدام.  ،م اا 
والكندددك علددد  اودددتعداد  يددداد املزيدددد مدددن التسدددهيات التمويليدددة ألجدددل النقدددل املسدددتدام. وتشدددمل 

ة الدديت حددددهتا اوددةاتيجية الكنددك مددا يلدد ت السددامة علدد  الطددرم، وا دمدداع اوددالت  ات األولويدد
الجتمدداع ، والنمددو القتصددادأ، والتكامددل ا قليمدد ، والنقددل املسددتدام. ويف ظددل اخددتا  هددذه 
األولوايت من منطقة إىل أخر  ومن بلد إىل  خر، متس احلاجة إىل األخذ مبقاربة  داملة وقائمدة 

يدداأ مددد  اوددتدامة املشدداريد. وتقيقدداا لنقددل مسددتدام ولساوددل القيمددة، علدد  ولسددلة القيمددة لق
تتسددم العناصددر التاليددة ابألمهيددةت املوصددولية  والددنظم اللوجسددتية املتعددددة الووددائا املتكاملددة والعددابرة 
للحدددود  واحلددوار علدد   يددد املسددتوايت، مبددا يف  لددك مددد القطدداع اةدداص  وإ ددراو املموسدددات 

احلجم واوتمد املدم. ومن الضرورأ مواصلة الشراكات اليت تعدزي الودتخدام الص اة واملتووطة 
الفعال للموارد، وتزيد من  اثرها وتوود نطاقها والديت تحشدرو األ دخاص، أو تراعد  بعدد املوا ندة. 

تسددتند اوددةاتيجية الكنددك إىل تقيددق تددوايي بدد  الوددتدامة املاليددة و اثر التنميددة، والتعدداوي  اا،وعمومدد
 الشركاء املعني ، مبا يف  لك األونكتاد. مد
وأبري املتحدع الرابد التقدم احملدري حد  اآلي يف جدال النقدل املسدتدام للكضدائد والتحددايت  -٣٤

اليت تواجهها  هورية لو الدميقرا يدة الشدعكية، الكلدد  دا السداحل . وأكدد املتحددع أمهيدة التكامدل 
لصدددعيد ا قليمددد ، مبدددا يف  لدددك الدددربا بددد  املندددا ق الريفيدددة القتصدددادأ والدددربا بددد  الكلدددداي علددد  ا

. وقدد ندحف دذت اودت مارات 9و ٢لتحقيدق اهلددف   واحلضرية، ابلنسكة للتنمية الو نية املسدتدامة، مد اا 
يف قطاع النقل وندحف ِّذ عدد من برامج بناء القدرات يف جدال الشدحن األخضدر واةددمات اللوجسدتية 

 لددك، ل تددزال هندداو تدددايت تتعلددق ابهلياكددل األواوددية للطددرم، ومبعددايا وقددود املائمددة للكيئددة. ومددد 
للتدابا الكيئية ابلنسكة لصد ار مشد ل  الشداحنات اا املرككات، وقيود امليزانية، والتكاليف املرتفعة نسكي

ا علدد  اةصددوص. واددة حاجددة إىل نقددل التكنولوجيددا، واملسدداعدة املاليددة، واحلددوافز احلكوميددة، ل ودديم
عدن تنميدة املدوارد الكشدرية واملسداعدة التقنيدة. وأ دار املتحددع إىل أي  ابلنسكة للقطاع اةاص، فضداا 

 يف هذا الصدد.اا جيداا من  تي جموعة أدوات النقل املستدام للكضائد أي تتيح دعم
ة و دد املتحاور اةامس عل  أي عدم كفاية اهلياكدل األواودية للمدوانئ، واألواداع املةديد -٣٥

ملعدات املوانئ ومناولة الشحن، واعف الربا بشككات النقل الكحرأ، والضرر الكيئ  الدذأ تسدككه 
السفن يف قناة مويامكيق، عوامل تشكل تدايت رئيسية ابلنسكة جلزر القمدر. وتطدرخل تكداليف النقدل 

لفدددة الددديت مشددداكل بسدددكب أتراهدددا يف تكلفدددة املعيشدددة. وعلددد  الدددر م مدددن التددددابا املخت أيضددداا الكاهظدددة 
ذت ملعاجلة الشوا ل املتصلة بتيسا التجارة والتلوع النفط ، ل تزال هنداو تددايت أخدر  م دل  اختخ

 تلك املتعلقة ابهلياكل األواوية للموانئ واملطارات وتدي ها، وبرصد املنطقة الكحرية.
األواوددية ووددلا أحددد املندددوب  الضددوء علدد  أمهيددة العتمدداد علدد  إ ددار معددو  للهياكددل  -٣٦

 لد  معاجلة قضااي تطوير اهلياكل األواوية ومتويلها.
و دددد   ددل إحددد  املنظمددات  ددا احلكوميددة علدد  أندده ميكددن لمونكتدداد أي يدددعم األخددذ  -٣٧

مكنيددة علدد  النظددام الكلدد  أو ولسددلة القيمددة إياء مسددتلة الوددتدامة، و لددك عددن  ريددق ربددا  مبقاربددة
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مداد والنقل وتيسا التجارة والوتفادة منها. وأكددت األماندة بياتت الوتدامة اةاصة بسلسلة ا 
 أنه ينك   تفضيل احللول املكيَّفة مد الظرو  احمللية عند تنفيذ حلول النقل املستدام للكضائد.

وأ ار بعر اة اء إىل أي جموعة أدوات النقل املستدام للكضائد أدوات مفيدة وواعدة  -٣8
لحدظ قلدة مدن اةد اء أي  اا،شجيد اودتخدامها علد  نطدام واودد. وأخدا فيما يكدو، وأنه ينك   ت

يف واددد يمهلهددا للت لددب علدد  التحدددايت املتعلقددة  - بفضددل خططهددا ا منائيددة - الكلددداي الناميددة
 ابلوتدامة، مبا يف  لك ما يتعلق بتطوير اهلياكل األواوية للنقل.

 خامتة -جيم 
الروددائل الرئيسددية الددواردة يف العددرو  واملناقشددات،  ةددو الددرئيس يف ماحظاتدده اةتاميددة -٣9

ووددلا الضددوء علدد  عاقددات الددةابا القائمددة بدد  خمتلددف أبعدداد اللوجسددتيات التجاريددة، ل ودديما 
الوددت مارات يف اهلياكددل األواوددية املاديددة، والقدددرات الكشددرية واملموسددية، وا صدداحات الايمددة 

 لتحقيق تيسا التجارة والنقل.
من اآلليددات الرئيسددية الدديت مددن خاهلددا تددمرر اللوجسددتيات التجاريددة علدد  تقيددق أهدددا  وتتضدد -٤٠

اآلاثر عل  التجارة، ألي كفاءة اللوجستيات التجاريدة تتسدم أبمهيدة  التنمية املستدامة رارة عناصر ه ت
والودت مارات  متزايدة ابلنسكة للتنميدة الديت تركهدا التجدارة  واآلاثر املكا درة  صداحات تيسدا التجدارة

يف قطاع النقل عل  العمالة، والشفافية، واهلياكل األواوية، وتنميدة القددرات الكشدرية واملموسدية العامدة 
التلددوع، والسددامة،  للكلددداي  والعوامددل اةارجيددة  ات التددترا السددل  احملتمددل واملتصددلة  ملددة أمددور منهددا

 وختفيف اآلاثر.وت ا املناخ، وما يرتكا بذلك من حاجة إىل التكيف 
و وال الدورة، ولا اة اء الضوء عل  أمهية اوتمرار الدعم الذأ يقدمده األونكتداد إىل  -٤١

وأعددرب  اا.الكلددداي الناميددة يف جددال اللوجسددتيات التجاريددة، وتوودديد نطاقدده حي مددا كدداي  لددك  كندد
اةدد اء عددن تقددديرهم وموعددة أدوات النقددل املسددتدام للكضددائد، و ددجعوا األونكتدداد علدد  التمدداأ 

 التمويل الكايف لتنفيذها، وتكييفها مد الحتياجات احملددة ملختلف الدول األعضاء.

 املسائ  التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء امل تب -ألف 

 من جدول األعمال( ١)الكند 
، انتخددددددب ٢٠١٧تشددددددرين األول/أكتددددددوبر  ٢٣اجللسددددددة العامددددددة الفتتاحيددددددة، املعقددددددودة يف يف  -٤٢

اجتمدداع اةدد اء املتعدددد السددنوات بشددتي النقددل واللوجسددتيات التجاريددة وتيسددا التجددارة السدديد ألفريدددو 
 مقررة. - لاجتماع، والسيدة ابتسام حسن )مصر( تئكة للرئيساا ووويسكوم )بنما( رئيس

 جدول األعمال وتنظيم العم إقرار  -ابء 
 من جدول األعمال( ٢)الكند 
، جدددول األعمددال أيضدداا أقددر اجتمدداع اةدد اء املتعدددد السددنوات، يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة  -٤٣

 (. وكاي جدول األعمال كما يل تTD/B/C.I/MEM.7/13املمقم للدورة )
 انتخاب أعضاء املكتب -١ 
 لعملإقرار جدول األعمال وتنظيم ا -٢ 
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 ٢٠٣٠اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام  -٣ 
 اعتماد تقرير الجتماع -٤ 

 نتائج الدورة -جيم 
، عل  أي يتدوىل أيضاا اتفق اجتماع اة اء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة الفتتاحية  -٤٤

 الرئيس تلخيو املناقشات.

 اعتماد تقرير الجتماع -دال 
 من جدول األعمال( ٤)الكند 
تشرين  ٢٤أ ي اجتماع اة اء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اةتامية، املعقودة يف  -٤٥

 املقررة بواد الصي ة النهائية للتقرير بعد اختتام الدورة. -، لنائكة الرئيس ٢٠١٧األول/أكتوبر 



TD/B/C.I/MEM.7/15 

GE.17-19857 14 

 املرفق

 *احلضار  
 يف األونكتادتحضر الدورة   لو الدول التالية األعضاء  -١

 األرجنت 
 إوكانيا
 أملانيا
 أن ول

 ا وامية( -إيراي ) هورية 
 ال اييل

 بروم دار السام
 بنما
 تركيا
 اجلزائر

 جزر القمر
  هورية لو الدميقرا ية الشعكية

 ورأ لنكا

  يل 
 الص 

  واتيمال 
 الفلك 

 كاياخستاي
 الكاماوي
 كووتاريكا
 الكون و
 الكويم
 لي اي

 مد شقر
 ليةلشمايرلندا ا ملكة املتحدة ل يطانيا العظم  و امل

 النمسا
 وحضر الدورة   لو الدولة املراقكة  ا العضو التاليةت  -٢

 دولة فلسط  
 وكانم املنظمات احلكومية الدولية التالية  ح لة يف الدورةت -٣

 جموعة دول أفريقيا والكاري  واحمليا اهلادئ 
 األورويبالتاد  
 الكنك ا وام  للتنمية 
 منظمة دول  رم الكحر الكاري  
 منظمة التعاوي ا وام  
 اتاد جالس الشاحن  األفارقة 

 وكانم األجهزة واهليئات وال امج التالية التابعة لممم املتحدة   لة يف الدورةت -٤
 اللجنة القتصادية ألورواب 
 دوليةمركز التجارة ال 
__________ 

  .TD/B/C.I/MEM.7/INF.5 انظرتتضمن قائمة احلضور هذه املشارك  املسجل . لا اع عل  قائمة املشارك ،  *
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 الدورة   لو املنظمات  ا احلكومية التاليةت وحضر -٥

 الفئة العامة 
 الشككة الدولية لتوحيد  هادات التعليم العال 
 التاد الدول للنقل عل  الطرم 
 اصةالفئة اة 
 جالس الشاحن  األوروبي  
 اتاد النقل اجلوأ الدول 
 أخر  فئات 
 املنتد  القتصادأ العامل  

    


