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مقدمة
انعقدددت الدددورة اةامسددة لجتمدداع اة د اء املتعدددد السددنوات بشددتي النقددل واللوجسددتيات
التجاري ددة وتيس ددا التج ددارة يف قص ددر األم ددم يف جني ددف ،وويس درا ،ي ددوم  ٢٣و ٢٤تش درين األول/
أكتوبر .٢٠١٧

أولا -ماجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -١لحظددم مددديرة ددعكة التكنولوجيددا واللوجسددتيات يف بيا ددا الفتتدداح أي دورة اجتمدداع
اة اء املتعدد السنوات هذه تنعقدد يف وديام منعطدف يدورأ ،وأ دا األوىل مدن أربدد دورات حد
انعقداد الدددورة التاليدة ملدممتر األمدم املتحدددة للتجدارة والتنميددة .وأادافم أي هددذا الجتمداع يرمد إىل
مناقشدة الدروابا القائمددة بد خطددة التنميدة املسدتدامة لعددام  ٢٠٣٠وأهددا التنميددة املسدتدامة مددن
جهددة ،والنقددل الدددول وتيسددا التجددارة مددن جهددة أخددر  ،والوقددو عددن ك ددب عل د كيعددة هددذه
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.
 -٢و د ددارو األونكتد دداد بنشد دداو يف احل د دوارات وامل د دممترات املتعلقد ددة ابلسياود ددات العامليد ددة ات
الصلة ،م ل الدورة ال انية والعشدرين ملدممتر األ درا يف اتفاقيدة األمدم املتحددة ا اريدة بشدتي ت دا
املناخ ،واملممتر العامل للنقل املستدام الذأ دعا إليه األمد العدام لممدم املتحددة يف عدام .٢٠١٦
َّ
ونفدذ األونكتدداد أيضدا بدرامج للمسدداعدة التقنيددة وبنداء القدددرات دعمدا لعمليدات إصدداخل اةدددمات
اللوجستية التجارية .وكاي للنظام اآلل للكيداتت اجلمركيدة ،أكد بدرتمج للمسداعدة التقنيدة وادعه
األونكتدداد ،اثر إيابيددة مكا ددرة عل د الكفدداءة التجاريددة ،وتصدديل ا ي درادات ،وامت ددال إج دراءات
الوتااد والتصدير و فافيتها.
 -٣وأب ددري رئ دديس ف ددرع لوجس ددتيات التج ددارة أي ال ددروابا القائم ددة بد د اللوجس ددتيات التجاري ددة
والتنمية املستدامة هلا أبعداد عددة .أولا ،تدمرر فعاليدة النقدل وتيسدا التجدارة يف التجدارة .اثنيد ا ،تدمرر
اللوجستيات التجارية أترداا إيابيدا مكا درا يف العمالدة ،والشدفافية ،والودت مار ،والقددرات الكشدرية
واملموسددية .اثل دا ،حتدددع عمليددات النقددل وتنددام التجددارة اثرا خارجيددة بيئيددة واجتماعيددة تتطلددب
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.

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

 -٤ق دددم املتح دددع األول يف ال دددورة ددا الرري ددة األولي ددة عراد د ا ع ددن الود دةاتيجية اجلدي دددة
للمعون ددة م ددن أج ددل التج ددارة يف أملاني ددا ال دديت نحقح ددم يف ع ددام  ٢٠١٦هب ددد إدراع بع ددر عناص ددر
خطددة التنميددة املسددتدامة لعددام  .٢٠٣٠ونح ِّظمددم عمليددة تنفيددذ الودةاتيجية علد رارددة مسددتوايت
علد النحددو التددالت التنفيددذ والتددترا يف أملانيددا األرددر علد الكلددداي األخددر واملنددافد العامددة العامليددة
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ودعددم الكلددداي األخددر  .وألملانيددا نظددام ددامل لتبددا وتقيدديم أرددر الوددتدامة ،وه د تقدددم تقددارير
وعيددة إىل املنتددد السياود الرفيددد املسددتو املعددة ابلتنميددة املسددتدامة .ويف جددال تيسددا التجددارة،
ترتكددز اودةاتيجيتها الو نيددة علد رارددة جددالت هد املشدداورات املتعلقددة ابلسياوددة العامددة ،وا جدراءات
اجلمركيددة ،واملعددايا النوعيددة واألمنيددة .ووددو يحسددلا الضددوء يف الدددورة ال ال ددة والعشدرين ملدممتر األ درا ،
الدديت وددتعقد يف أملانيددا ،علد األمهيددة املتزايدددة للمدددي املسددتدامة ،والنقددل ،والتنقددل خددال الحتفددال
بيوم النقل ويف إ ار اجتماع املائدة املستديرة بشتي اهلد .١١
 -٥واودتعر املتحددع ال دام عمليدات النقدل املسدتدام وتيسدا التجدارة يف واتيمدال .وأفداد
أبي اةط ددة الو ني ددة ت ددول األولوي ددة لله دددف  8و 9الل ددذين يرك دزاي علد د تعزي ددز النم ددو القتص ددادأ
املستدام واهلياكل األواوية .وتتسم اهلياكدل األواودية ،إىل جاندب تيسدا التجدارة ،أبمهيدة خاصدة
يف جدال التنميدة القتصدادية يف واتيمددال ويف جهدود تسد الرتكدداو ابلكلدداي اوداورة وابألودوام
اةارجية كذلك .وأعرب املتحدع عن تقديره للدعم الذأ قدمه األونكتاد يف السنوات األخداة،
مبا يف لك يف جال إصاخل املوانئ وتيسا التجارة.
 -٦وخال املناقشة التفاعلية اليت أعقكم لك ،تساءل متحدع عن أفضل الطرم لضدماي
مشاركة القطاع اةاص وتعاونه .ولحظ املتحدروي أنده ينك د إ دراو القطداع اةداص مندذ املراحدل
األوىل لتخط دديا املش دداريد .وأ ددارت األمان ددة اب ا ددافة إىل ل ددك إىل أن دده ينك د د للقط دداع اة دداص
املشاركة بصورة مكا رة عل الصعيد العامل يف مكدادرات م دل مركدز األمدم املتحددة لتيسدا التجدارة
واألعمددال التجاريددة ا لكةونيددة ،والتحددالف العددامل مددن أجددل تيسددا التجددارة .وب يددة التددترا يف الق درارات
ال دديت تحتخ ددذ علد د الص ددعيد الع ددامل  ،ك دداي لزام د دا علد د القط دداع اة دداص يف أ ل ددب األحي دداي أي ينش ددا
يف املنت دددايت الدولي ددة م ددل املنظم ددة الكحري ددة الدولي ددة ،ومنظم ددة التج ددارة العاملي ددة ع ددن ري ددق لد د
احلكومات الو نية ات الصلة.
 -٧وفيما يتعلق بسمال عن رائدق قيداأ أردر السياودات واملشداريد يف أهددا التنميدة املسدتدامة،
أ ار بعر املتحدر إىل وجود بعر الشروو اليت تقضد أبي تقددم الددول تقدارير عدن لدك يف
إ ددار األمددم املتحددة ومنظمددة التجددارة العامليددة مد اا .ومددد لددك ،يصددعب يف أ لددب األحيدداي ددد
ا حصاءات الو نية الايمة وتفساها .وميكن ملنظمات دولية م دل األونكتداد أي تدمدأ دورا إيابيدا يف
تطوير املم رات ات الصلة وقياوها.
 -8واب ا ددافة إىل ل ددك ،وردا علد د اوتفس ددار ع ددن الكع ددد ا قليمد د للوجس ددتيات التجاري ددة
وأررهددا يف تقيددق أهدددا التنميددة املسددتدامة ،اتفددق بعددر املتحدددر عل د أي هددذا املواددوع مهددم،
وعل د أي التعدداوي الدددول يددب أي يراع د التحدددايت العددابرة للحدددود ويسددع يدداد احللددول يف
جال اللوجستيات التجارية.
 -9ووددلا أحددد املندددوب الضددوء علد التحدددايت الدديت تواجدده الدددول اجلزريددة الصد اة الناميددة
يف جددال مكافحددة التلددوع الندداجم عددن النقددل الكحددرأ الدددول .ويف هددذا الصدددد ،درخل بعددر املتحدددر
واألمانددة أندده عل د ح د أي بعددر املسددموليات يف هددذا اوددال تقددد علد عدداتق منظمددات دوليددة أخددر ،
فقد واهم األونكتاد أبعماله الكح ية وخدماته الوتشارية.
 -١٠وقدددمم األمانددة حافظددة جديدددة مددن األدوات املخصصددة للنقددل املسددتدام للكضدائد ،ه د
جموعة أدوات النقل املستدام للكضائد ،هتد إىل بناء قدرات الكلداي النامية ومتكينها من إعادة
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توجي دده خياراهت ددا ص ددوب النق ددل املس ددتدام للكض ددائد ،و ل ددك ابعتم دداد وياو ددات وت دددابا وإج دراءات
وددليمة يف جددال النقددل وإنشدداء ليددات التمويددل الايمددة .وتضددمنم جموعددة األدوات هددذه رارددة
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
يف جال نقل الكضائد (انظر  https://unctadsftportal.comو.)https://sft-framework.org
 -١١وأبددريت املناقشددة الدديت تلددم أي جموعددة األدوات هددذه تظ د ابهتمددام ككددا .ولحددظ عدددة
مشارك أي هذه اوموعة أداة هامة ابلنسكة للكلداي النامية ،وأ اروا إىل أي تر دة مادهتدا إىل ل دات
أخر وتكييفها مد أوااع خمتلف الكلداي قدد يسدتلزماي ختصديو مدوارد هامدة .وردا علد اوتفسدار
بشددتي هددذه النقطددة األخدداة ،أكدددت األمانددة أي جموعددة األدوات حمصد َّدممة لك د تحدوائم احتياجددات
الكلداي النامية .ويف اةتام ،أبري الرئيس أمهية إاتحة املوارد لضماي متويل هذه املشاريد واألدوات.
تيسري التجارة ،والتنمية
 -١٢و ددلطم األمان ددة ،يف اجللس ددة ددا الرري ددة ال اني ددة ،الض ددوء علد د العاق ددة بد د تيس ددا التج ددارة
والتنمية املستدامة .فتيسا التجارة يمرر يف تصيل ا يدرادات ،واألمدن ،والمت دال ،ويو دد التواصدل بد
الوكددالت احلكوميددة ،األمددر الددذأ يدددعم تقيددق اهلدددف  9و .١٦ويسدداعد تيسددا التجددارة أيض د ا عل د
تعزيددز احلكددم الر دديد ،وحسددن الشددفافية ،وابلتددال يوجددد نظام دا حظ د ب قددة التجددار والكلددداي .ويسدداهم
األونكت دداد ،م ددن خ ددال إ ددام بد دواابت اري ددة يف خمتل ددف الكل ددداي وامل دددي يف ي ددد أ دداء الع ددا  ،يف
تقيدق هددذين اهلددف (انظددر  .)http://tradeportal.eregulations.org/?l=enويدددعم تيسدا التجددارة أيضد ا
الشدراكات بد القطداع العدام واةداص ،ويسدهم بدذلك يف تقيدق اهلدد  .١٧وقدد دجد األونكتدداد
م د اا إج دراء ح دوارات ب د ي ددد اجله ددات املعني ددة بتيسددا التج ددارة م ددن خددال برتج دده لتمك د اللج دداي
الو نية املعنية بتيسا التجارة .ويساعد تيسا التجارة كذلك عل إعطداء التجدارة ابعدا رريدا ،ومتكد
النسدداء املشددت ات ابألعمددال احلددرة ،وتعزيددز التكامددل ا قليم د  .ويشددكل عمددل األونكتدداد ،بدددعم مددن
خمتلف املا  ،عل مد ونوات عديدة مد اعة رم أفريقيا م الا جيدا يف هذا الصدد.
 -١٣وتناول املتحدع األول التقدم الذأ أحريته لي اي والصعوابت اليت واجهتها يف السنوات
األخاة لتنفيذ ا صداحات املتعلقدة بتيسدا التجدارة .وركدز منتدد تيسدا التجدارة الدذأ أنشدئ يف
عدام  ٢٠١٣علد أربعددة جدالت أواوددية هد ت التيسدا ،والتنظدديم ،والسياودة العامددة ،وتنميدة القدددرات.
وقد جنح املنتد يف دعوته إىل احلد من  ١9حاجزا دا ركد  .وبددعم مدن األونكتداد ومموسدة
التمويددل الدوليددة ،واددعم ليد اي مدونددة جديدددة للجمددارو ،وأنشددتت جلنددة و نيددة لتيسددا التجددارة،
وووددعم بددذلك نطددام وليددة منتددد تيسددا التجددارة وعضددويته .وحقددق بددرتمج األونكتدداد لتمكد
اللجدداي الو نيددة املعنيددة بتيسددا التجددارة ابلفعددل نتددائج فيمددا يتعلددق أبداء القطدداع اةدداص يف لي د اي
الددذأ اوددتكق األمددور و ددارو احلكومددة يف كددل مددا واددعم مددن ل دوائح أو إج دراءات جديدددة دوي
تشاور ،أو دوي مشاركة أصحاب املصلحة ،أو نفذهتا دوي وابق إخطار.
 -١٤وأبري املتحدع ال ام األمهية الككاة الديت توليهدا اململكدة املتحددة ل يطانيدا العظمد و يرلنددا
الشمالية لوتخدام تيسا التجارة أداة متكينية لتحقيق التنمية .ومن خال ترتيب دراكة فريددة مدن
نوعهددا م ددد هيئددة ص دداحكة اجلالددة لتي درادات واجلم ددارو ،واددد األونكت دداد ومنظمددة اجلم ددارو العاملي ددة
برتج د ا لكندداء القدددرات هدفدده مسدداعدة الكلددداي الناميددة عل د تنفيددذ اتفددام تيسددا التجددارة .وتش دكل
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النتائج اليت تققم ح اآلي من خال هذا ال تمج م دالا جيددا ،حيد اودتخدم الد تمج أفضدل
املوارد املتوافرة عند كل ريك ملساعدة الكلداي عل تنفيذ إصاحاهتا املتصلة بتيسا التجارة.
 -١٥واوتدل املتحدع ال ال إبصاحات تيسدا التجدارة الديت اادطلعم هبدا أف انسدتاي مندذ
عام  ٢٠٠٢ليمكد أي هذه العملية تتطلب جهدا ويل األجل .وأ ار إىل أنه ميكن تقيق نتائج
إ ا ددارو يددد أصددحاب املصددلحة الرئيسددي  ،و تقتصددر املشدداركة عل د اجلمددارو ألي ا صدداحات
اجلمركي ددة لوح دددها ل ددن تس ددن بدرج ددة كك دداة أداء تيس ددا التج ددارة يف الكل ددد .وفيم ددا يتعل ددق أبمتتد ددة
ا جراءات يف أف انسدتاي ،كداي اودتخدام النظدام اآلل للكيداتت اجلمركيدة أواودي ا لنجداخل ا صداحات
لموكاب ال ارة التاليةت ركتم موروقية النظام يف أك ر من  8٠بلدا وأاتخل تنفيذا تددريي ا بفضدل
املقاربة النمو جية اليت يتكعها وهو متاخل ابلل ة الفاروية.
 -١٦وقددم املتحدددع الرابددد عراد ا مفصداا عددن العاقددة بد أهددا التنميددة املسددتدامة والعمددل
الذأ يضدطلد بده مركدز األمدم املتحددة لتيسدا التجدارة واألعمدال التجاريدة ا لكةونيدة .فقدد وداهم
املرك د ددز يف إنش د دداء  ٤٤٠معي د ددارا يرم د د إىل تعزي د ددز التج د ددارة ا لكةوني د ددة ،األم د ددر ال د ددذأ يس د دداهم يف
تقيددق اهلددد  ١٧واألهدددا الكيئيددة .وعل د وددكيل امل ددال ،تكادلددم كددل وددفينة روددم يف امليندداء
م ددا جموع دده  ١٣٠ ٠٠٠رو ددالة وأاتخل تك ددادل الرو ددائل إلكةوني د ا يف ك ددل م ددرة ت ددوفا علكت د م ددن
الورم .واب اافة إىل لك ،تسداهم املشداريد الديت تسدن دفافية واودل ا مددادات الزراعيدة يف
تقيق اهلد  .٢وتعمل جلنة األمم املتحدة القتصدادية ألورواب حاليدا علد مشدروع بشدتي اقتفداء
أرددر واوددل قيمددة املنسددوجات ،األمددر الددذأ يسدداهم يف تقيددق اهلددد  .١٢وأخدداا ،يسددهم واددد
معايا لتكادل املعلومات بشتي مصائد األراو ونقلها مكا رة من السدفن إىل ودلطة ا درا يف
تقيق اهلد .١٤
 -١٧وعددر أح ددد املندددوب التق دددم ال ددذأ أحريتدده الك دداماوي والصددعوابت ال دديت واجهته ددا يف
وددكيل تنفيددذ ا صدداحات املتعلقددة بتيسددا التجددارة والنقددل يف السددنوات األخدداة .وعل د ح د أي
اهلياكدل األواودية ال يددة والكحريدة خدذة يف التطددور ،تظدل مسدتلة األمددن يف جدال النقدل يف صدددارة
ج دددول األعم ددال .وأع ددرب املن دددوب ع ددن تق ددديره لل دددعم ال ددذأ يقدم دده األونكت دداد يف ج ددال بن دداء
القدرات من خال برتجه لتمك اللجاي الو نية املعنية بتيسا التجارة.
 -١8وعددر مندددوب خددر ابلتفصدديل الكيفيددة الدديت ميكددن هبددا إصدداخل أحكددام اتفددام تيسددا
التجارة عل مراحل لضماي تنفيذ ا صاحات بنجاخل .واماتا للدفد هبذه ا صاحات قددم ا،
يلد ددزم التحل د د ابحلد ددزم ومبواصد ددفات القيد ددادة ،ول بد ددد أي تت د دوافر اهلياكد ددل األواود ددية ،وتكنولوجيد ددا
املعلومات والتصالت ،والسياوة املالية ،والدعم السياو  ،فضاا عن خطة عمل يكمة.
 -١9وأبدري أحددد املشددارك خددال املناقشددة الدديت تلددم لددك أمهيددة العمددل علد تسد التنسدديق بد
الوكالت الدولية واجلهات املا ة .وأ ار دل إحدد اللجداي ا قليميدة إىل املكدادرات املختلفدة الكفيلدة
بضد ددماي التنسد دديق ب د د وكد ددالت األمد ددم املتحد دددة ،م د ددل مد ددذكرة التفد دداهم ب د د مركد ددز التجد ددارة الدوليد ددة،
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 ب د اجلهددات املا ددة عل د الصددعيد
الو ة ،أو عل الصعيدين الو ة والدول ،وعدم الكتفاء ابلتنسيق عل الصعيد الدول فقا.
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 -٢٠وأبري بعر املشارك واملندوب أرر نظدام النافدذة الواحددة علد التنميدة يف الكلدد .لكدنهم
أ دداروا أيضد ا إىل الصددعوابت الدديت يطرحهددا تفعيددل هددذا النظددام يف جددال تيسددا التجددارة ،لدديس علد
الصعيد الدو ة فحسدب ،بدل أيضد ا لعتكدارات تتعلدق ابلدربا بد نظدم النافدذة الواحددة يف خمتلدف
الكلداي.
 -٢١وأواددح عدددد قليددل مددن املندددوب أمهيددة وجددود اتفاقددات متعددددة األ درا بشددتي قضددااي
النقل واألمن.
 -٢٢ولح ددظ بع ددر املش ددارك واملن دددوب أي مش دداركة القط دداع اة دداص أم ددر أواود د لتنفي ددذ
إصاحات تيسا التجارة بنجاخل.
 -٢٣وأكددد املتحدددروي يف ماحظدداهتم اةتاميددة أي تقيددق أهدددا التنميددة املسددتدامة يتطلددب
تعزيددز السياوددات القائمددة عل د األدلددة ،م لمددا هددو احلددال ابلنسددكة لتيسددا التجددارة .وميكددن اعتكددار
تيسددا التجددارة رحلددة حيد يوجددد كددل بلددد يف مرحلددة خمتلفددة لكددن هددذه الرحلددة ل ايددة هلددا ألندده
وددتكوي هندداو دائمد ا وودديلة ملواصددلة تيسددا التجددارة .والدددعم السياود الرفيددد املسددتو يلددة هددذه
الرحلة أمر أواو لضماي التقدم يف هذا اوال.
أتث ننري تا ننري املن ننال ا ااياةن ن األياي ننية الرئيس ننية للنقن ن الس نناحل و ننرورة الت ي ننف مع ننه،
واملقاراب التنظيمية ملراقبة التلاث الناجم عن السفن
 -٢٤تدرأأ تئددب الدرئيس  -املقددرر اجللسددة ددا الرريددة ال ال ددة .ويف افتتدداخل الدددورة ،وددلطم األمانددة
الضوء عل دور النقل املسدتدام واملدري بوصدفه إحدد القضدااي الشداملة ات األمهيدة للتقددم دو تقيدق
العديددد مددن أهدددا التنميددة املسددتدامة و اايهتددا .ويتسددم تقيدديم املخدا ر املتصددلة ابملندداخ والتكيددف أبمهيددة
خاصة ابلنسكة للمدوانئ واملطدارات يف الددول اجلزريدة الصد اة الناميدة ،مبدا يف لدك يف وديام اهلددف 9
و ١٣وال اية  ،٥-١وكذا يف وديام التددابا التنظيميدة لددعم اهلدد  ،١٤مبدا فيهدا تلدك املتعلقدة مبراقكدة
التلدوع النداجم عدن السدفن ،واحلدد مدن انكعددااثت اثم أكسديد الكربدوي مدن النقدل الكحدرأ الددول .وقددد
يكددوي لتقلددب املندداخ وت دداه ،مبددا يف لددك عوامددل م ددل ارتفدداع مسددتو وددطح الكحددر ،والظ دواهر اجلويددة
الكال د ددة الشد دددة ،وت د داات التهطد ددال ودرجد ددة احل د درارة ،أتر د داات ككد دداة عل د د اهلياكد ددل األواود ددية للنقد ددل
الساحل  ،ما يهدد التنمية ،ل ويما يف أقل الكلداي مندوا ويف الددول اجلزريدة الصد اة الناميدة األ دد أتردرا
واألك ددر عرا دةا ،بسددكب موقعهددا وتضاريسددها اجل رافيددة ،للعوامددل املناخيددة ،مبددا يف لددك اثر العواصددف
والفيضدداتت الكحريددة .ويف الوقددم نفسدده ،تحعت د اهلياكددل األواوددية الرئيسددية للنقددل السدداحل  ،ل ودديما
امل دوانئ واملطددارات ،يف هددذه الكلددداي دراي لتوريددد األ ذيددة ،والطاقددة ،والتجددارة اةارجيددة ،والسددياحة.
واوتنادا إىل الكحوع السابقة ات الصدلة واألنشدطة الديت أحجندزت يف جدال بنداء التوافدق ،يتض َّدمن العمدل
ال ددذأ يض ددطلد ب دده األونكت دداد من ددذ ع ددام  ،٢٠٠8وال ددذأ يرك ددز عل د اآلاثر املتص ددلة بت ددا املن دداخ عل د
اهلياك ددل األواو ددية الرئيس ددية للنق ددل الس دداحل يف ال دددول اجلزري ددة الصد د اة النامي ددة يف منطق ددة الك دداري
وا ددرورة التكي ددف م ددد ه ددذا الت ددا ،مش ددروع ا للمس دداعدة التقني ددة هدف دده وا ددد منهجي ددة قابل ددة للتحوي ددل
لتقيديم املخدا ر املتصدلة ابملنداخ و ددة التدترر ،ب يدة تديدد خيدارات فعالدة يف جدال التكيدف (انظدر الدرابا
الت د د د ددالت  .)http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2014/1415O.htmlويس د د د ددتند املش د د د ددروع إىل
ددج يعتمددد عل د دراوددة احلددالت ا فراديددة وتشددا النتددائج األوليددة ،م د اا ،إىل أي اهلياكددل األواوددية
يف ميندداء كين سددتوي الكحددرأ الرئيس د يف جامايكددا ،ويف أحددد مطددارات الكلددد الرئيسددية الددذين يسددتترراي
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بنس د ددكة  ٧٠يف املائد د ددة م د ددن عد د دددد الس د ددياخل الوافد د دددين ،د ددديدة التد د ددترر يف ي د ددد السد د دديناريوهات ويف
وددانم لوودديا ،تكد َّ أي يددد أصددول النقددل الدددول ددديدة التددترر ابلفيضدداتت الكحريددة خددال الظدواهر
املناخية الكال ة الشدة ،وخمتلف ويناريوهات ت ا املناخ.
 -٢٥وقدم املتحدع األول عددا من النتائج املفصلة اليت أفريهتا أداة التقييم املتكامل والواود
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 منطقددة الكدداري وتضددمنم العوامددل الدديت أحخددذت يف العتكددار املخددا ر والتحدددايت
الس دداحلية ،مب ددا يف ل ددك ارتف دداع مس ددتو و ددطح الكح ددر ،والتنمي ددة الجتماعي ددة  -القتص ددادية 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
املرتكط ددة ابلفيض دداتت الس دداحلية والنهري ددة ،والظ د دواهر اجلوي ددة الكال ددة الش دددة ،وحرائ ددق ال دداابت،
والعواصددف الرحيددة و اثرهددا عل د احملاصدديل الزراعيددة ومصددائد األردداو ،ب ددر النظددر عددن النقدداو
احلارة واآلاثر ا املكا رة ،قد يتزايد حجمها عشر مرات حبلول عام  .٢١٠٠وأ ار املتحدع
جددا إىل ارورة العةا ابلصعوابت اليت ينطوأ عليها التكيف الساحل يف اوء ت ا املناخ،
فضاا عن احلاجة امللحدة إىل املضد قددم ا 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.
 -٢٦وتن دداول املتح دددع ال ددام مس ددتلة ت ددا املن دداخ وإدارة خم ددا ر الكد دوارع ابلنس ددكة للهياك ددل
األواوية للنقل الساحل يف الددول اجلزريدة الصد اة يف منطقدة الكداري  .وتسداهم املدوانئ الكحريدة
واملطددارات الدديت تدربا املنطقددة ابلعددا يف إاددافة القيمددة ،ويف السددياحة ،والتجددارة ،والطاقددة ،واألمددن
ال ددذائ  ،والوددت مار األجند املكا ددر ،وتصدديل ا يدرادات ،والعمالددة ،والتجددارة ،والزراعددة .ويقدددم
السددفر والسددياحة ،م د اا ،مسددامهات اقتصددادية عاليددة ،ل ودديما يف بعددر الدددول اجلزريددة .ددا أي
يد املوانئ الكحرية يف املنطقة والعديدد مدن املطدارات معرادة للخطدر بسدكب موقعهدا القريدب مدن
الكحددر و/أو وجودهددا يف منددا ق معراددة للفيضدداتت .ووددلطم ظ دواهر ددا ة يف اآلونددة األخدداة،
م ل ابتداء مووم األعاصا قكل أوانه يف عام  ٢٠١٧واآلاثر املدمرة عصار إيرما وإعصار مداراي
يف أيلول/وددكتم  ،األادواء عل د دددة اددعف بلددداي منطقددة الكدداري  .ويف ظددل هددذه املعطيددات،
من الضرورأ إعطاء األولوية لكناء القدرة عل التكيف .و دد املتحدع عل أنه ل ينك تناول
امل دوانئ الكحريددة واملطددارات ف دراد و/أو بشددكل منعددزل ،بددل بوصددفها ددككة مةابطددة ،وأندده يددب
معاجلددة مسددتلة بندداء القدددرة علد التكيددف بطريقددة متكاملددة .وأخدداا ،أعددرب املتحدددع عددن تقددديره
للعمل اهلام والقيم الذأ يضطلد به األونكتاد يف منطقة الكداري  ،وأبدري احلاجدة إىل مواصدلة هدذا
العمل وتعزيزه ،ونشر الدروأ اليت من ت ا أي تساعد عل تعزيز عملية اختا القرارات.
 -٢٧وفيما يتعلق مبراقكة التلوع النداجم عدن السدفن واحلدد مدن انكعدااثت اثم أكسديد الكربدوي
النداجم عددن النقدل الكحددرأ الدددول ،قددَّم املتحدددع ال الد حملدة عامددة عددن التطدورات التنظيميددة الدديت
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تدددعم خطددة التنميددة املسددتدامة لعددام  ،٢٠٣٠ل ودديما اهلدددف  ١٣و .١٤ويشددمل دور املنظمددة
الكحري ددة الدولي ددة كفال ددة او ددتمرار ق دددرة قط دداع الش ددحن علد د املس ددامهة يف القتص دداد الع ددامل دوي
ا خال ابلتوايي الدقيق ب األنشطة الكشرية والقددرة علد احلفدال علد ودامة احمليطدات وتندوع
بيئاهتا يف األجل الطويل .وواعم املنظمة عددا من التددابا الراميدة إىل احلدد مدن انكعدااثت قطداع
النقل الكحرأ ،اليت ينظمها املرفق السادأ مدن التفاقيدة الدوليدة ملندد التلدوع النداجم عدن السدفن
ومددن اوددالت املشددمولة التلددوع اجلددوأ ،وكفدداءة اوددتخدام الطاقددة ،واحلددد مددن انكعددااثت ددايات
الدفيئة النا ة عن نشاو السفن .وحميارأ ا ا متزايد ب ية احلد من هذه النكعااثت ،وما فتئم
املنظمة تتصد هلذه املستلة ،ل ويما من خدال عملهدا األخدا بشدتي تديدد هيكدل اودةاتيجية
التخفيضات األولية.
 -٢8وفيمدا يتعلددق ابلوتفسددارات بشددتي التدددابا امللمووددة املتصددلة ابهلياكددل األواوددية الايمددة
للتصدددأ لمخطددار والتكيددف مددد اثر ت ددا املندداخ يف الدددول اجلزريددة الص د اة الناميددة و اهددا مددن
الكلددداي الشددديدة التددترر ،أ ددار املتحدددروي إىل أي القيددود املاديددة يف الدددول اجلزريددة الص د اة الناميددة
تول يف ال الب دوي نقل أصدول هياكلهدا األواودية إىل مندا ق أخدر  .ول بدد أيضد ا مدن مراعداة
خمتلف العوامل السياوية والجتماعية والقتصادية ،حي إنه ليس من السهل األخذ خبيدار دوي
خر .ويف بعر األحيداي ميكدن أي تدمرر التعدديات الكسديطة علد التصدميم أترداا ككداا علد بنداء
القدددرة عل د التكيددف ،ددا أندده ل ميكددن إح دراي تقدددم يف عمليددة تديددد التدددابا الكفيلددة بتحقيددق
تكيف اهلياكل األواوية ما يكن لك عل أواأ فهم مناوب وقائم عل األدلدة لدراثر الديت
ختتلددف ابخددتا عدددد مددن العوامددل .ويف هددذا السدديام ،يتعد إجدراء مزيددد مددن الكحددوع وتسد
نوعية املعلومات ،مبا يف لك إجراء دراوات منو جية موجهة توجيها جيدا .وكخطدوة أوليدة هامدة
يف هددذا ال دداه ،يددب العمددل عل د تعمدديم مراعدداة اعتكددارات ت ددا املندداخ يف العمليددات العاديددة يف
املوانئ ويف عمليات ختطيا اهلياكل األواوية.
 -٢9ولحددظ بعددر املشددارك واحملدداورين أي مددن املهددم مراعدداة ال دزايدات احملتملددة يف تكدداليف
الشحن اليت قدد تنشدت عدن التددابا الكيئيدة الدوليدة اجلديددة .فدتأ يايدة مدن هدذا القكيدل ودتتحملها
اجلهددة املسددتوردة ،ويف حالددة الدددول اجلزريددة الصد اة الناميددة بوجدده اةصددوص ،قددد تكددوي التكدداليف
ابهظة و ا متناوكة .ويف هدذا السديام ،اعدة عددد قليدل مدن املنددوب واملتحددر ابحلاجدة إىل
ب درامج للمس دداعدة التقني ددة ،وأ ددكال التع دداوي األخ ددر ال دديت ت دددعم و ددلطات امل دوانئ احلكومي ددة يف
اماي تنفيذها اللوائح الكيئية الدولية.
النق املستدام للبضائع :عام مت يين شام لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
 -٣٠نظ ددر اةد د اء خ ددال اجللس ددة ددا الرري ددة الرابع ددة يف ال ددروابا القائم ددة بد د نق ددل الكض ددائد
وأهدا التنميدة املسدتدامة ،ويف الطريقدة امل لد الديت ميكدن هبدا الودتفادة مدن عائدد النقدل املسدتدام
للكضائد لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠وأكدوا وجدود اتفدام واودد النطدام علد أي
النقل املستدام ،مبا يف لك نقل الكضائد ،ر ٌو مسكق للتنمية املستدامة وعامل متكية للعمليات
العاملي ددة م ددل اتف ددام ابري ددس املعتم ددد مبوج ددب اتفاقي ددة األم ددم املتح دددة ا اري ددة بش ددتي ت ددا املن دداخ.
وابلو ددتفادة م ددن املن ددافد املش ددةكة ال دديت يفريه ددا تفاع ددل األبع دداد القتص ددادية والجتماعي ددة والكيئي ددة
لاوتدامة ،ميكن أي ِّ
حقق نقل الكضائد مكاوب ككاة للتنمية املستدامة.
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 -٣١وأواددح املتحدددع األول العاقددة ب د أهدددا التنميددة املسددتدامة ونقددل الكضددائد ،و دددد
عل د ا ددرورة تسد د فه ددم ال ددروابا القائم ددة بد د النم ددو القتص ددادأ ،والتص ددنيد ،وتط ددوير اهلياك ددل
األواوية ،واللوجستيات ،والةتيكات املكانية لسلسلة ا مدادات من جهة ،وقطداع نقدل الكضدائد
ومددا يتصددل بدده مددن اثر خارجيددة مددن جهددة أخددر  .ولحددظ املتحدددع أي انكعددااثت الكربددوي هلددذا
القط دداع ويتض دداعف حبل ددول ع ددام  ٢٠٥٠إ ا بقي ددم األم ددور عل د حاهل ددا ،لك ددن احل ددد م ددن ارتف دداع
متووا درجة احلرارة العاملية إىل ما دوي درجت مئويت فوم مستوايت ما قكل احلقكة الصناعية،
ومواص ددلة اجله ددود للح ددد م ددن ه ددذا الرتف دداع يف  ١,٥درج ددة مئوي ددة ف ددوم مس ددتوايت م ددا قك ددل احلقك ددة
الصناعية يتطلكاي ختفير انكعااثت القطاع ختفيضا ككداا .وهلدذا السدكب ينطدوأ قطداع نقدل الكضدائد
عل إمكاتت ككاة للتخفيف من اثر ت ا املناخ والنهو ابلتنمية املستدامة ،و ددد املتحددع
عل د اددرورة مواصددلة الوددتفادة مددن هددذه ا مكدداتت ابلعتمدداد عل د التدددابا القائمددة يف جددال
النقدل املسددتدام للكضدائد .ويددمدأ القطداع اةدداص ،بددعم مددن احلكومدات ،مبددا يف لدك مددن خددال
دراكات القطدداع العددام واةدداص ،دورا هام دا يف تنفيددذ تدددابا النقددل املسددتدام للكضددائد ،و لددك
اب لنظ ددر إىل وو ددائل الت دددخل املختلف ددة املتاح ددة للقط دداع اة دداص .وإىل جان ددب التح دددايت املتص ددلة
ابهلياكل األواوية املادية ،ترتكا العقكات اليت تعدة النقدل املسدتدام للكضدائد يف الكلدداي الناميدة
يف ال الددب ابهلياكددل األواوددية ددا املاديددة ،ويتطلددب التصدددأ للتحدددايت ات الصددلة تك يددف
جه دود بندداء القدددرات وإ كدداء الددوع  ،فض داا عددن تو يددد الش دراكات ،والتعدداوي ،و ددد الكيدداتت،
وتك ددادل املعلوم ددات واملمارو ددات اجلي دددة ،ونش ددر دراو ددات احل ددالت ا فرادي ددة وخط ددا العد دةا
ابألداء .ومددن خددال جموعددة أدوات النقددل املسددتدام للكضددائد ،مبددا يف لددك بددرتمج بندداء القدددرات
وإ ار النقل املستدام للكضائد ،ميكن أي يساعد األونكتاد عل التصدأ هلذه التحدايت.
 -٣٢وأبري املتحدع ال ام أمهية قياأ األداء ،مبدا يف لدك األداء يف جدال الودتدامة ،ادماتا
لواددد السياوددات عل د أودداأ مسددتنا .ومشددروع مرصددد امل دوانئ لتحليددل مم درات األداء التددابد
للمفواددية األوروبيددة ،وهددو مرصددد بيدداتت موجدده لقطدداع امل دوانئ يف أورواب ،م ددال ملمددوأ للتعدداوي
الفعددال بد األوودداو األكادمييددة ،واوتمددد العلمد  ،وقطدداع املدوانئ ،واألعمددال التجاريددة ،ومددزودأ
التكنولوجيد ددا دعم د د ا لقيد دداأ األداء .وبفضد ددل ود ددهولة اود ددتخدام واجهد ددة املشد ددروع التفاعليد ددة عل د د
ا نةن ددم ،يت دديح املش ددروع منص ددة جلم ددد الكي دداتت وإدارهت ددا وتليله ددا ،وأداة قي دداأ مرجعي ددة ويلد د
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 .
وتدعم جوانب خمتلفة يرأ رصدها يف إ ار املشروع تقيق أهدا التنمية املستدامة ،حي إ ا
تساعد عل تقييم أداء املوانئ يف جال الوتدامة ،مبا يف لك مم رات تتعلدق اب اهدات السدوم
وهيكله ،واألمناو الجتماعية  -القتصادية ،وا دارة الكيئية ،واألمن ،والصدحة والسدامة املهنيدة،
والعملي ددات اللوجس ددتية ،واحلوكم ددة ،واملناف ددذ الكحري ددة وانس ددياب حرك ددة الكض ددائد ،ومس ددتوايت را ددا
املستخدم  .ويساهم قياأ األداء واوتيعاب ال اهات واألمنداو واودتقاء املعلومدات مدن خدال
اوتخكارات األعمال التجاريدة ابلعتمداد علد املشدروع ،أو مدا دابه لدك مدن حلدول قائمدة علد
تكنولوج ي ددا املعلوم ددات والتص ددالت ،يف خل ددق قيم ددة مض ددافة معت د ة .وب ي ددة الو ددتفادة م ددن ه ددذه
األدوات ،ل بددد مددن ددد لكيدداتت موروقددة و ات جددودة .لددذا ،مي ددل الوددت مار يف ددد الكيدداتت
وحيايهتددا وصددقلها أمددرا اددرورايا ،ددتنه يف لددك ددتي بندداء ال قددة ب د أصددحاب املصددلحة املعني د
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واجلهات اليت تساهم يف توفا الكياتت .ومن تي التعاوي مد األونكتاد أي يسداعد علد معاجلدة
بعر التحدايت املتعلقة ابلكياتت ،ويعزي اوتخدام املنصة يف يد أ اء العا .
 -٣٣واوددتعر املتحدددع ال الد منظددور املصددار ا منائيددة املتعددددة األ درا الددذأ مددا فتددئ
يركددز عل د النقددل املسددتدام أك ددر فددتك ر .و سدديدا هلددذا اللتدزام ،اعتمددد الكنددك ا وددام للتنميددة،
م اا ،اوةاتيجية لقطاع النقل ب ية مساعدة الكلداي النامية عل وادد وياودات النقدل املسدتدام.
والكن ددك عل د او ددتعداد ي دداد املزي ددد م ددن التس ددهيات التمويلي ددة ألج ددل النق ددل املس ددتدام .وتش ددمل
اوددالت ات األولويدة الدديت حددددهتا اودةاتيجية الكنددك مددا يلد ت السددامة علد الطددرم ،وا دمدداع
الجتمدداع  ،والنمددو القتصددادأ ،والتكامددل ا قليم د  ،والنقددل املسددتدام .ويف ظددل اخددتا هددذه
األولوايت من منطقة إىل أخر ومن بلد إىل خر ،متس احلاجة إىل األخذ مبقاربة داملة وقائمدة
عل د ولسددلة القيمددة لقيدداأ مددد اوددتدامة املشدداريد .وتقيق دا لنقددل مسددتدام ولساوددل القيمددة،
تتسددم العناصددر التاليددة ابألمهيددةت املوصدولية والددنظم اللوجسددتية املتعددددة الووددائا املتكاملددة والعددابرة
للحدددود واحل دوار عل د يددد املسددتوايت ،مبددا يف لددك مددد القطدداع اةدداص وإ دراو املموسددات
الص اة واملتووطة احلجم واوتمد املدم .ومن الضرورأ مواصلة الشراكات اليت تعدزي الودتخدام
الفعال للموارد ،وتزيد من اثرها وتوود نطاقها والديت تحشدرو األ دخاص ،أو تراعد بعدد املوا ندة.
وعمومدا ،تسددتند اودةاتيجية الكنددك إىل تقيددق تدوايي بد الوددتدامة املاليددة و اثر التنميددة ،والتعدداوي
مد الشركاء املعني  ،مبا يف لك األونكتاد.
 -٣٤وأبري املتحدع الرابد التقدم احملدري حد اآلي يف جدال النقدل املسدتدام للكضدائد والتحددايت
اليت تواجهها هورية لو الدميقرا يدة الشدعكية ،الكلدد دا السداحل  .وأكدد املتحددع أمهيدة التكامدل
القتص ددادأ وال دربا بد د الكل ددداي علد د الص ددعيد ا قليمد د  ،مب ددا يف ل ددك ال دربا بد د املن ددا ق الريفي ددة
واحلضرية ،ابلنسكة للتنمية الو نية املسدتدامة ،مد اا لتحقيدق اهلددف  ٢و .9وقدد ندحفدذت اودت مارات
يف قطاع النقل وندح ِّفذ عدد من برامج بناء القدرات يف جدال الشدحن األخضدر واةددمات اللوجسدتية
املائمددة للكيئددة .ومددد لددك ،ل تدزال هندداو تدددايت تتعلددق ابهلياكددل األواوددية للطددرم ،ومبعددايا وقددود
املرككات ،وقيود امليزانية ،والتكاليف املرتفعة نسكي ا للتدابا الكيئية ابلنسكة لصد ار مشد ل الشداحنات
علد اةصددوص .واددة حاجددة إىل نقددل التكنولوجيددا ،واملسدداعدة املاليددة ،واحل دوافز احلكوميددة ،ل ودديما
ابلنسكة للقطاع اةاص ،فضداا عدن تنميدة املدوارد الكشدرية واملسداعدة التقنيدة .وأ دار املتحددع إىل أي
من تي جموعة أدوات النقل املستدام للكضائد أي تتيح دعم ا جيدا يف هذا الصدد.
 -٣٥و دد املتحاور اةامس عل أي عدم كفاية اهلياكدل األواودية للمدوانئ ،واألواداع املةديدة
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
الكاهظددة أيض دا مشدداكل بسددكب أتراهددا يف تكلفددة املعيشددة .وعل د الددر م مددن التدددابا املختلفددة الدديت
خاختذت ملعاجلة الشوا ل املتصلة بتيسا التجارة والتلوع النفط  ،ل تزال هنداو تددايت أخدر م دل
تلك املتعلقة ابهلياكل األواوية للموانئ واملطارات وتدي ها ،وبرصد املنطقة الكحرية.
 -٣٦ووددلا أحددد املندددوب الضددوء عل د أمهيددة العتمدداد عل د إ ددار معددو للهياكددل األواوددية
لد معاجلة قضااي تطوير اهلياكل األواوية ومتويلها.
 -٣٧و دددد ددل إحددد املنظمددات ددا احلكوميددة عل د أندده ميكددن لمونكتدداد أي يدددعم األخددذ
مبقاربددة مكنيددة عل د النظددام الكل د أو ولسددلة القيمددة إياء مسددتلة الوددتدامة ،و لددك عددن ريددق ربددا
GE.17-19857

11

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

بياتت الوتدامة اةاصة بسلسلة ا مداد والنقل وتيسا التجارة والوتفادة منها .وأكددت األماندة
أنه ينك تفضيل احللول املكيَّفة مد الظرو احمللية عند تنفيذ حلول النقل املستدام للكضائد.
 -٣8وأ ار بعر اة اء إىل أي جموعة أدوات النقل املستدام للكضائد أدوات مفيدة وواعدة
فيما يكدو ،وأنه ينك تشجيد اودتخدامها علد نطدام واودد .وأخداا ،لحدظ قلدة مدن اةد اء أي
الكلددداي الناميددة  -بفضددل خططهددا ا منائيددة  -يف واددد يمهلهددا للت لددب عل د التحدددايت املتعلقددة
ابلوتدامة ،مبا يف لك ما يتعلق بتطوير اهلياكل األواوية للنقل.

جيم -خامتة
 -٣9ةددو الدرئيس يف ماحظاتدده اةتاميددة الروددائل الرئيسددية ال دواردة يف العددرو واملناقشددات،
ووددلا الضددوء عل د عاقددات ال دةابا القائمددة ب د خمتلددف أبعدداد اللوجسددتيات التجاريددة ،ل ودديما
الوددت مارات يف اهلياكددل األواوددية املاديددة ،والقدددرات الكشدرية واملموسددية ،وا صدداحات الايمددة
لتحقيق تيسا التجارة والنقل.
 -٤٠وتتضدمن اآلليددات الرئيسددية الدديت مددن خاهلددا تدمرر اللوجسددتيات التجاريددة علد تقيددق أهدددا
التنمية املستدامة رارة عناصر ه ت اآلاثر عل التجارة ،ألي كفاءة اللوجستيات التجاريدة تتسدم أبمهيدة
متزايدة ابلنسكة للتنميدة الديت تركهدا التجدارة واآلاثر املكا درة صداحات تيسدا التجدارة والودت مارات
يف قطاع النقل عل العمالة ،والشفافية ،واهلياكل األواوية ،وتنميدة القددرات الكشدرية واملموسدية العامدة
للكلددداي والعوامددل اةارجيددة ات التددترا السددل احملتمددل واملتصددلة ملددة أمددور منهددا التلددوع ،والسددامة،
وت ا املناخ ،وما يرتكا بذلك من حاجة إىل التكيف وختفيف اآلاثر.
 -٤١و وال الدورة ،ولا اة اء الضوء عل أمهية اوتمرار الدعم الذأ يقدمده األونكتداد إىل
الكلددداي الناميددة يف جددال اللوجسددتيات التجاريددة ،وتوودديد نطاقدده حي مددا كدداي لددك كندا .وأعددرب
اة د اء عددن تقددديرهم وموعددة أدوات النقددل املسددتدام للكضددائد ،و ددجعوا األونكتدداد عل د التمدداأ
التمويل الكايف لتنفيذها ،وتكييفها مد الحتياجات احملددة ملختلف الدول األعضاء.

اثنيا -املسائ التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء امل تب

(الكند  ١من جدول األعمال)

 -٤٢يف اجللس د ددة العام د ددة الفتتاحي د ددة ،املعق د ددودة يف  ٢٣تشد د درين األول/أكتد د دوبر  ،٢٠١٧انتخ د ددب
اجتمدداع اة د اء املتعدددد السددنوات بشددتي النقددل واللوجسددتيات التجاريددة وتيسددا التجددارة السدديد ألفريدددو
ووويسكوم (بنما) رئيسا لاجتماع ،والسيدة ابتسام حسن (مصر) تئكة للرئيس  -مقررة.

ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العم
(الكند  ٢من جدول األعمال)

 -٤٣أقددر اجتمدداع اة د اء املتعدددد السددنوات ،يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة أيض دا ،جدددول األعمددال
املمقم للدورة ( .)TD/B/C.I/MEM.7/13وكاي جدول األعمال كما يل ت
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-١

انتخاب أعضاء املكتب

-٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
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-٣

اللوجستيات التجارية وخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠

-٤

اعتماد تقرير الجتماع

جيم -نتائج الدورة
 -٤٤اتفق اجتماع اة اء املتعدد السنوات ،يف جلسته العامة الفتتاحية أيض ا ،عل أي يتدوىل
الرئيس تلخيو املناقشات.

دال -اعتماد تقرير الجتماع

(الكند  ٤من جدول األعمال)

 -٤٥أ ي اجتماع اة اء املتعدد السنوات ،يف جلسته العامة اةتامية ،املعقودة يف  ٢٤تشرين
األول/أكتوبر  ،٢٠١٧لنائكة الرئيس  -املقررة بواد الصي ة النهائية للتقرير بعد اختتام الدورة.

GE.17-19857
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املرفق
احلضار*

 -١حضر الدورة لو الدول التالية األعضاء يف األونكتادت
األرجنت

يل

إوكانيا

الص

أملانيا

واتيمال

أن ول

الفلك

إيراي ( هورية  -ا وامية)

كاياخستاي

ال اييل

الكاماوي

بروم دار السام

كووتاريكا

بنما

الكون و

تركيا

الكويم

اجلزائر

لي اي

جزر القمر

مد شقر

هورية لو الدميقرا ية الشعكية
ورأ لنكا

اململكة املتحدة ل يطانيا العظم و يرلندا الشمالية
النمسا

-٢

وحضر الدورة لو الدولة املراقكة ا العضو التاليةت
دولة فلسط

-٣

وكانم املنظمات احلكومية الدولية التالية ح لة يف الدورةت
جموعة دول أفريقيا والكاري واحمليا اهلادئ
التاد األورويب
الكنك ا وام للتنمية
منظمة دول رم الكحر الكاري
منظمة التعاوي ا وام
اتاد جالس الشاحن األفارقة

-٤

وكانم األجهزة واهليئات وال امج التالية التابعة لممم املتحدة لة يف الدورةت
اللجنة القتصادية ألورواب
مركز التجارة الدولية

__________

*
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 -٥وحضر الدورة لو املنظمات ا احلكومية التاليةت

الفئة العامة

الشككة الدولية لتوحيد هادات التعليم العال
التاد الدول للنقل عل الطرم

الفئة اةاصة

جالس الشاحن األوروبي
اتاد النقل اجلوأ الدول

فئات أخر

املنتد القتصادأ العامل
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