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 مقدمة  
ُعقدت الدورة السادسة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين  ابلنقينل واللوجسينتيات  

تشرين  ٢٣إىل  ٢١التجارية وتيسري التجارة يف قصر األمم يف جنيف، سويسرا، يف الفرتة من 
 .٢٠١٨الثاين/نوفمرب 

 موجز الرئيس -أولا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

على  يف كلمتها الفتتاحية،شددت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات ابألونكتاد،  -١
لالقتصينيناد العينيناملل، وللجهينود الراميينينة إىل دقيينينق أ ينيندا  ابلنسينينبة بحينر  أمهيينة الشينينحن والنقينينل ال

 و اعتماد السرتاتيجية  ٢٠١٨التنمية املستدامة. وأشارت إىل دقق إجناز ابرز يف نيسان/أبريل 
نقل  األولية للمنظمة البحرية الدولية املتعلقة خبفض انبعااثت غازات الدفيئة الناشئة عن قطاع ال

ضافة إىل ذلك، مثة حاجة إىل دسني فهينم الفينرو والتحيندايت املرتبطينة ابلرقمنينة. البحر . وابإل
بلدان األخرى  وقالت إن األونكتاد على أ بة الستعداد ملساعدة البلدان النامية والتعاون مع ال

 من أجل "توحيد األداء" لتحقيق أولوايت اخلطة العاملية لنقل البضائع املستدام.

 ٢٠٣٠ستدام يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام نقل البضائع امل -ابء 
 من جدول األعمال( ٣)البند 

قال رئيس قسم النقل يف األونكتاد، يف سياق تقدمي  ذا البند من جدول األعمال، إن  -٢
م  النقل املستدام يؤد  دوراا مهماا يف دقيق أ دا  التنمية املستدامة. وأضا  أن النقل املستدا

هبا يف العمليات العاملية، كاتفيناق ابريينس املعتميند بوجينب اتفاقيينة األمينم املتحيندة مسألة معرت  
اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومبادرة التنقل املستدام للجميينع. وأشينار إىل أن الرتكيينز علينى النقينل 

عينن الينزخم النيناجم عينن السينرتاتيجية األوليينة  البحر  يعكس األمهيينة القتصينادية للقطيناع، فضينالا 
. وأفيناد نن اجتمينيناع ٢٠5٠ة البحريينة الدوليينة مينن أجينل خفينينض النبعينااثت ملينول عينام للمنظمين

اخلرباء املتعدد السنوات املع  ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة شرع يف إبالغ الدول 
األعضاء يف األونكتاد خبطة خفض انبعااثت الكربون يف قطاع الشحن البحينر ، واثاثر ينا علينى 

نقل والتجارة، وجتارب البلدان املستفيدة اليت تلقت مساعدة تقنية من األونكتاد من تكاليف ال
 أجل نقل البضائع املستدام.

 التطورات األخرية يف السياسات العاملية املتعلقة ابملناخ  
يف التطينورات األخينينرية يف السياسينات العامليينينة املتعلقينة ابملنينيناخ انقين  فريقينينان مينن اخلينينرباء  -٣

البحرية الدولية، واثاثر  ذه التطورات على النقل البحر  الدويل. وأتلف الفريق األول املنظمة  إطار
 من ممثلني عن املنظمة، وأمانة األونكتاد، وكلية لندن اجلامعية؛ وأتلف الفريق الثاين من ممثلينل

 و البنك الدويل.؛ وكلية لندن اجلامعية؛ CE Delft منظمة
أمهية النقل البحر ، مشرياا إىل النمو املتوقع يف الطلب العاملل على اورين أحد احملوأبرز  -4

نقل  النقل البحر . وقال إن البلدان النامية تسهم إسهاماا كبرياا بوصفها مستخدمة خلدمات ال
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البحر  ومنتجة هلا. وعالوةا على ذلك، أشينار إىل احلاجينة إىل فصينل نشينان النقينل البحينر  عينن 
 تكاليفه اخلارجية.

وشرح حماور اثخر اجلهود اليت تبذهلا املنظمة البحرية الدولية للحد من انبعااثت غازات  -5
الدفيئة. وفيما يتعلق ابملتطلبات اإللزاميينة ذات الصينلة الينواردة يف التفاقيينة الدوليينة ملنينع التلينو  

ن كينينانو   ١)املرفينينق السينينادم(، مينينن املتوقينع أن يبينيندأ العمينينل يف  ١٩٧٣النيناجم عينينن السينينفن، لعينام 
نسبة الكربيت يف  يف املائة ٠.5ابلقرار القاضل بتحديد نسبة  ٢٠٢٠ الثاين/يناير حداا أقصى ل

ومن األرجح أن يؤد  ذلك إىل ارتفاع يف أسعار زيت الوقود؛ ولذلك  .زيت الوقود، وزانا بوزن
التزام املنظمة بعاجلة انبعااثت ويتجلى من الضرور  إدراك اثاثر  ذا التدبري على النقل البحر . 

زات الدفيئينينة النا ينة عينينن النقينل البحينينر  يف وضينينع اسينرتاتيجيتها األوليينينة بشينأن  ينينذه املسينينألة. غينا
خطينة العمينل للمتابعينة الينيت تركينز علينى أنينواع الوقينود  ٢٠١٨واعتُمدت يف تشرين األول/أكتينوبر 

 البديلة، والتكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتمويل. 
اتيجية األولية تركز على ضرورة تقييم مدى أتثري وقال احملاور، رداا على سؤال، إن السرت  -6

قبل اختاذ مثل  ذه التدابري. وأضا  ابلقول إن زايدة   تدابري احلد من غازات الدفيئة على الدول
كفاءة استخدام الطاقة يؤد  إىل اخنفاض تكاليف النقل. ورغينم أن التكنولوجيينات قيند تكينون 

ىل الخنفيناض بينرور الوقينت. وأشينار، يف سينياق الينرد اب ظة يف بداية األمر، فيننن التكيناليف ليينل إ
على تعليق من حميناور اثخينر، إىل أن قطيناع النقينل البحينر  كينان أول مينن اعتميند تيندابري إلزاميينة يف 

. وفيمينا يتعلينينق  اثر  ينذه التيندابري علينينى املينوانل يف اليندول اجلزريينينة الصينغرية الناميينينة، ٢٠١١ عينام
احلكومات يف  ذه املسينائل  تدبرالدول وبضرورة  اعرت  احملاور ابلتحدايت اليت تواجهها تلك

السرتاتيجية اليت تتطلب أيضاا دعماا مالياا. وقال إن املساعدة التقنية اليت تقدمها املنظمة، مثالا 
 يف شكل شراكات عاملية بشأن كفاءة الطاقة البحرية، تراعل املسائل املتعلقة ابملوانل.

وعينينينينرض حمينينينيناور اثخينينينينر الجتا ينينينينات الرا نينينينينة يف التجينينينينارة البحريينينينينة والشينينينينرتاطات املتعلقينينينينة  -٧
سيننة املقبلينة. وقينال إن النقينل البحينر   5٠إىل  ٣٠ابنبعااثت ثنائل أكسيد الكربون يف فينرتة الينين 

ناجم عن  ال ميكن أن حيقق منواا ويسا م يف الوقت نفسه يف خفض كثافة ثنائل أكسيد الكربون 
بغل نقل البضائع، ع ن ي دقيقه يف حال لى النحو الذ  تبينه مناذج السيناريو ات وتفاصيل ما 

ر إىل أن درجة مئوية. وأشا ١.5)مستوى الطموح األقل( و بدرجتني مئويتني ارتفاع درجة احلرارة
علينى النبعينااثت يف املسينتقبل. وأكيند علينى ميكينن أن يينؤثر يف قطيناع النقينل البحينر   مزيج الوقود

. فينالتحول إىل ٢٠٣٠ت لتحقيق تغيينري جينذر  يف أنينواع الوقينود ملينول عينام ضرورة اختاذ خطوا
أنواع وقود للسفن عدمية النبعااثت أمر ل غىن عنه. فأايا كان معدل خفض انبعااثت الكربون، 

. وأضا  سنة املقبلة ١5إىل سنوات  ١٠يف فرتة الين ينبغل هلذه األنواع من الوقود دخول السوق 
نتاج الطاقة املتجددة واإلمكانيات التقنية الكبرية إلنتاج الطاقة املتجددة أن اخنفاض تكاليف إ
 يبعثان على التفاؤل.

وقال احملاور، رداا على سؤال، إن التحول إىل الوقينود اخلفينيض الكربينون والوقينود العيندمي  -٨
خر، النبعااثت قد ينطو  على تكاليف، أما توزع  ذه التكاليف فغري مؤكد. ورداا على خبري اث

أشار احملاور إىل أن تسارع الحرتار العاملل يقلص احليز الزم  املتاح للتحول إىل الوقود العيندمي 
النبعااثت. وفيما يتعلق ابلحرتاق الداخلل، فيننن التحينول إىل خينالاي الوقينود قيند يكينون ممكنيناا، 

رعة قيند تسينبب ولكنه سيستغرق وقتاا. وأعرب أحد اخلرباء عن القلق ألن احليندود اإللزاميينة للسين
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اختاللت يف األسواق، يف حني رأى خبري اثخر أن األمن الغذائل والتأ ينب للكينوار  مهينا مينن 
 العتبارات املهمة للدول اجلزرية الصغرية النامية. 

وعينرض حميناور بعينينض تيندابري احليند مينينن غينازات الدفيئينة املدرجينينة يف السينرتاتيجية األوليينينة  -٩
ل لثمانية تدابري قصرية األجل مرشينحة خلفينض انبعينااثت للمنظمة البحرية الدولية. وكشف دلي

غازات الدفيئة، تُعترب ذات أتثري مباشر على انبعااثت غازات الدفيئة، أن التدابري التنفيذية فقط 
ية ستؤد  ٢٠٣٠ ل اليت يُرجح أن تفل بستوى طموح عام  . واألرجح أن السرتاتيجية األول

يتعلق ابلتدابري املتوسطة والطويلة األجينل، مثينة حاجينة . وفيما خفض سرعة السفن إىل مزيد من
إىل التحول من الوقود األحفور  إىل أنواع الوقود اخلفيضينة النبعينااثت أو العدميينة النبعينااثت. 

فصاعداا، سيزداد استخدام الوقود العدمي الكربون أو اخلفيض الكربون،  ٢٠٣٠واعتباراا من عام 
 م. وسيلزم تقييم اثاثر  ذا الستخدا

ويف سياق مناقشة التدابري املستندة إىل السوق، ل سيما تلك الينيت تركينز علينى تسينعري  -١٠
الكربينون وأتثري ينا علينى خفينينض انبعينااثت الكربينون يف قطيناع النقينينل البحينر ، قينال خبينري اثخينينر إن 

طن /دولراا  ٨٠إىل  4٠تكلفة انبعا  ثنائل أكسيد الكربون ينبغل رفعها إىل مستوى يرتاوح من 
للوصول  ٢٠٣٠دولر/طن ملول عام  ١٠٠إىل  5٠ومستوى يرتاوح من  ٢٠٢٠عام  ملول

ية دصيل  ١.5إىل مستوى احرتار قدره  درجة مئوية ودرجتني مئويتني. وميكن للحكومات احملل
سينعر الكربينينون علينى أسينينام رسينينم تفرضينه علينينى وقينود الصينينهاريج، كمينينا ميكينن تسينينديد السينينعر إىل 

نقل صندوق عاملل، وبذلك تتحقق فائد ة مزدوجة ألن األموال ميكن إعادة توزيعها إىل قطاع ال
 دعم القتصادات اليت أتثرت بشكل سليب وغري متناسب.توجيهها لالبحر  أو 

وأشار أحد اخلرباء إىل أن سعر الكربون ميكن أن يسبب مشاكل إذا مل يُطبينق التنظينيم  -١١
يصينينينعب احلصينينول علينينى القبينينينول بشينينكل موحينيند يف  يينينع أعينينيناء العينينامل. وعينينالوةا علينينينى ذلينينك، قينيند 

ثغرات وأن  السياسل. بيد أن دديد سعر عاملل للكربون من شأنه أن يساعد على منع وجود 
 يضمن تكافؤ الفرو.

 التحدايت والفرص اليت تنطوي عليها السياسات العاملية املتعلقة ابملناخ  
لعامليينة املتعلقينة االيت تنطو  عليها السياسات استطلع فريق خرباء التحدايت والفرو  -١٢

القائمة على السينوق واملطبقينة علينى النقينل البحينر  اليندويل.  احملتملة ابملناخ، با يف ذلك اآلليات
اخلدمات الستشارية البحرية اجلامعية،  و يئة وأتلف الفريق من ممثلل صندوق الدفاع عن البيئة،

 وجامعة ريو د  جانريو.
أشينينار إىل أن الوضينع التجينار  للبليند وبُعينده عينينن وعينرض أحيند احمليناورين حالينة الربازيينل. ف -١٣

ليندى  مثيلتها أسواق الستهالك الرئيسية جيعل كثافة الكربون لكل طن يصدره البلد أعلى من
املنافسني. ولذلك، فنن تسعري الكربون سيكون له أتثري أكرب على تكاليف النقل من الربازيل إىل 

  اليت حيندداا املنظمينة البحريينة الدوليينة، جينرى أسواق الستهالك. ولكل دقق الربازيل األ دا
النظر يف جمموعة من التدابري، منها خفض سرعة السفن، واسينرتداد احلينرارة، وتنظيينف رفااسينات 

، سيتطلب األمر كمية كبرية ٢٠5٠السفن. ولكل تفل الربازيل ابشرتاطات املنظمة ملول عام 
ى سعراا وأعلينى مينن حيينث تكيناليف الفينرو من الوقود األحيائل. وقال إن الوقود األحيائل أعل

البديلينينة. ولضينينينمان اسينينينتمرار الوقينينينود األحيينينينائل، ينبغينينينل رفينينينع سينينينعر كربينينينون الوقينينينود األحيينينينائل إىل 
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نمو عن اا دولر  ١5٠ عو لكل طن من ثنائل أكسيد الكربون. وأسفرت خمتلف سيناريو ات ال
ع اثاثر أكرب على قطاعات حمددة. يف املائة يف الناتج احمللل اإل ايل، م ٣إىل  ١فاقد يرتاوح من 

وأضا  أن اثليات السياسات ينبغل أن تشمل التدابري احلمائية للبلدان اليت قد ترتاجع قيندراا 
 التنافسية التجارية.

وأشار احملاور، يف سياق الرد على أحد اخلرباء، إىل أن أحيند اخليينارات املناسينبة للربازيينل  -١4
، ودسينني اهلياكينل التجينار  لقتصاد ، واحليند مينن الضينعف و تنويع القتصاد، وتعزيز النمو ا

تقدم  األساسية للنقل على الصعيد احمللل. ومثة خيار اثخر  و تصميم مناذج قائمة على السوق 
 نظاماا  جيناا جيمع بني الشرتاطات والضرائب املتعلقة بكثافة الكربون، وتقدمي تعويضات.

أن الكيفية اليت ميكن هبا للصناعة أو للبلدان أن على استفسار من أحد اخلرباء بشاا ورد -١5
دمل نفسها من اآلاثر األوسع نطاقاا خلفض انبعااثت الكربون يف قطاع النقل البحر ، أوصى 
احملاور ابلتمييز بني اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذ ا البلدان نفسها والتدابري اليت ينبغل اختاذ ا 

 على الصعيد الدويل. 
إىل اخليارات املختلفة املتاحة ملعاجلة اآلاثر السلبية احملتملة غري املتناسبة علينى  وابلنظر -١6

الدول نتيجة تنفيذ تدابري خفض غازات الدفيئة الناجتة عن السفن، أشار حماور إىل إمكانية دمج 
 ذه اخليارات؛ فال يوجد خيار واحد يناسب اجلميع، فلكل خيار مزاايه وعيوبه. ويعتمد اخليار 

ملناسب على التدبري املع  واآلاثر احملددة على البلدان املعنية. وأضا  أن اخليارات ذات الصلة ا
تشينينمل اتقينيناء اآلاثر السينينينلبية. ويتمثينينل خيينينينار اثخينينر يف اسينينينتخدام اإليينينرادات املتأتيينينينة مينينن تسينينينعري 
الكربون. وميكن استخدام اإليرادات لدعم جهود خفض انبعااثت الكربون من النقل البحينر  

طريينينق السينينتثمار يف جمينينال البحينينث والتطينينوير، وتبينين  ونشينينر اخليينينارات املنخفضينينة الكربينينون، عينينن 
ومساعدة املصدرين يف املناطق النائية ومصدر  السلع املنخفضة القيمة. وأشار احملاور إىل خيار 
ع اثلث يتعلق ببناء القدرات والتعاون التق . وقال إن التعاون بني الوكالت والتكامل مع املشاري
 والربامج القائمة، مثل مشاريع وبرامج األونكتاد سيكون مفيداا، بل ضرورايا يف بعض احلالت.

واستفسينر أحينيند اخلينينرباء عينينن اثاثر خفينينض انبعينينااثت الكربينينون علينينى البلينيندان الناميينينة غينينري  -١٧
يف  األساسية لبعض التحدايت اللوجستيةالتصد   الساحلية. فأشار احملاور إىل أن من املمكن

بلينيندان ابسينتخدام بعينينض اخليينارات اثنفينينة الينذكر. وأعينينرب خبينري اثخينينر عينن رغبتينينه يف معرفينينة تلينك ال
إمكانية استخدام األموال املخصصة للتكيف مع تغري املناخ يف البنية األساسية للنقل الساحلل، 

 ول سيما املوانل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.
يدة وجدول زم  لضمان اختاذ إجراءات وقال أحد احملاورين إن من امللح وضع خطة ج -١٨

فعالة ويف الوقت املناسب، با يف ذلك ما يتعلق ابملشاركة يف الجتماعات ذات الصلة. وأشار 
إىل أن خفض انبعااثت الكربون من سفن الشحن ينطو  على فرو وددايت. فتحديد سعر 

نولوجيينا. ومينن شينأن ذلينك أن للكربون ميكن أن ييندر أمينوالا للمشيناريع اإلرشينادية ولختبينار التك
 خيفض تكاليف مصادر وتكنولوجيات الطاقة املتجددة. 

وواصل النقاش فريق خرباء اثخر، أتلف مينن ممثلينني لصينندوق اليندفاع عينن البيئينة، وغرفينة  -١٩
والقطاعيينة تنيناولوا املنظينورات القطريينة  الشحن البحر  الدوليينة، وجامعينة جنينوب احملينيط اهليناد ،

 جملتمع املدين.عن وجهات نظر ا فضالا 
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وأشينار الفريينينق إىل أنينينه نظينينراا إىل زايدة تعينينرض دول جينزر احملينينيط اهلينيناد  لينين اثر السينينلبية  -٢٠
احملتملة لتدابري خفض انبعااثت الكربون من سفن الشحن، لس احلاجة إىل دسينني فهينم  ينذه 

أتثينينري  اآلاثر. وأضينا  أن التصينيند  للكينوار  أمينينر مهينينم هلينذه البلينيندان وينبغينينل تناولينه ابلنظينينر إىل
الكينوار  الطبيعيينة علينى تكيناليف النقينل واألمينن الغينذائل وإيصينال اإلميندادات. بييند أن حمدوديينينة 
البييناانت املتعلقينة بتكينيناليف النقينل جتعينينل تقيينيم األثينينر عمليينة صينينعبة. ومثينة حاجينينة ماسينة إىل بنينيناء 

ن عينين القيندرات وتقيندمي املسينيناعدة التقنيينة والتمويينينل بسينتوى أعلينى مينينن املسينتوايت احلاليينينة، فضينالا 
احلاجة إىل حلول تكنولوجية أكثر مالءمة للمنطقة. ومن املهم تيسري الشراكات بني القطاعني 

 العام واخلاو، وتبادل املعلومات، ونقل التكنولوجيا.
اقينرتاح غينري ر ينل يتعلينق بتيندبري طويينل األجينل خلفينض انبعينااثت وأشار الفريق أيضاا إىل  -٢١

،  ينينو الدوليينة ء بينني أعضينيناء غرفينة الشينحن البحينينر غينازات الدفيئينة، حظينينل بقيندر مينن توافينينق اآلرا
إنشينيناء صينينندوق دويل للبحينينث والتطينينوير يف جمينينال خفينينينض انبعينينااثت غينينازات الدفيئينينة، ميينينول مينينينن 
مسامهات البحث والتطوير اليت تقدمها شركات الشحن البحر  لكل طن من الوقينود البحينر  

امهات مينينن  يينينع املشينرتاة لالسينينتهالك. وأضينينا  أن ضينمان تكينينافؤ الفينينرو واحلصينينول علينى مسينين
األطرا  ر ن مصول القطاع على دعم من املنظمة البحرية الدولية والدول األعضاء فيها. ومن 
املمكن أن تساعد األمينوال اجملمعينة يف بيندء أنشينطة البحينث والتطينوير املتعلقينة ابسينتحدا  وقينود 

 جملمعة.جديد خاٍل من ثنائل أكسيد الكربون، ومن املمكن أيضاا زايدة األموال األولية ا
بري  -٢٢ تدا وبنين الفريق أن قطاع النقل البحر  يفضل التدابري التشغيلية والتكنولوجية على ال

القائمة على السوق، اليت يصعب تنفيذ ا يف الشينحن البحينر . وبينمينا تؤييند اليندول اجلزريينة يف 
ك التيندابري احمليط اهلاد   ذه التدابري من حيث املبدأ، ل غىن عن تعزيز فهم اثاثر وتبعينات تلين

على الدول اجلزرية الصغرية النامية. وأشار أحد اخلرباء إىل نتائج دراسة استقصائية للقطاع وإىل 
طلب لختاذ إجراءات قدمتينه أطينرا  فاعلينة متنوعينة، أشينارت فيينه إىل احلاجينة إىل ختفيضينات يف 

 انبعااثت الكربون من أجل دقيق أ دا  املنظمة. 
، ميكينن ٢٠٢٠بدأ تنفيذ ا يف عام سياملنظمة للكربيت، اليت وذكر الفريق أن اللوائح  -٢٣

أن لثينل دراسينينة حالينة إفراديينينة جييندة بشينينأن اثاثر التنظينيم علينينى تكيناليف النقينينل والتجينارة. وعينينرض 
خبري، ميثل موانل يف منطقة البحر الكارييب، أن يقدم بعض البييناانت للتحليينل، حيينث أعلنينت 

حلينيند األقصينينى اجلديينينيند لنسينينبة الكربيينينينت يف سينينت شينينركات شينينينحن زايدات يف التكينيناليف بسينينينبب ا
الوقود. وعالوة على ذلك، فنن الالئحة السابقة، مثل شرن اسينتخدام النيناقالت ذات اهليكينل 
املزدوج، ميكن أن توفر بعض البياانت ألغراض التحليل والتوجيه بشأن اثاثر التدابري التنظيمية 

أسعار النفط والوقود مينن املينرجح أن على النقل البحر . وأشار خبري اثخر إىل أن التقلبات يف 
يكون هلا أثر أكرب بكثري من أثر أ  سعر للكربون، وأن الجتا ات املاضية أظهرت أن ارتفاع 

 أسعار الوقود أدى إىل ختفيض النبعااثت الصادرة عن الوقود. 

ة  للبضائع من منظور ممرات النقل والنقل العابر والدول إاتحة إمكانية النقل املستدام   اجلزري
 الصغرية النامية

مينن منظينينور للبضينينائع نقينينل املسينتدام ال أعيند فريقينينان مينن اخلينينرباء موضينوع "إاحينينة إمكانيينة -٢4
". وأتلينف الفريينق األول، الينذ  ضينينم ممينرات النقينل والنقينل العينابر واليندول اجلزريينينة الصينغرية الناميينة
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لغينينوم )كينينينوت  -ن استشينينارايا دوليينيناا، مينينينن ممثلينينني عينينينن الكيينيناانت التاليينينةا منظمينينينة ممينينر أبيينينيندجا
وكالة تيسري النقل العابر يف املمر األوسط ) هورية تنزانيينا املتحيندة(، و يئينة تنسينيق و ديفوار(، 

يا(.  النقل والعبور يف املمر الشمايل )كينيا(، وأمانة األونكتاد، وجمموعة ممر خليج والفيس )انميب
وزارة النقل والتعدين يف جامايكينا، وأتلف الفريق الثاين من ممثلل  يئة موانل أنتيغوا وبربودا، و 

نة وزارة و  ما املوارد الطبيعية يف كندا )عن طريق وصلة فيديو(، وجامعة جنوب احمليط اهلاد ، وأ
 األونكتاد.

وقينال أحينيند احملينيناورين إن إطينار األونكتينيناد املتعلينينق بنقينل البضينينائع املسينينتدام يُسينينتخدم يف  -٢5
بحر  املمرين الشمايل واألوسط يف أفريقيا، وكذلك يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة ال

  الكارييب. وأشار إىل عقد حلقات عمل لبناء القدرات يف شرق أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب هبد
تعزيز قدرات اجلهات املعنية ابلنقل يف  ذه املناطق ولكينها من وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات مستدامة 

(، اليت أدجمت مباد  ٢٠٢١-٢٠١٧لنقل البضائع. وُوضعت اخلطة السرتاتيجية للممر الشمايل )
اتيجية (، واسرت ٢٠٢٣-٢٠١٨الستدامة. وابإلضافة إىل ذلك، أُعدت اسرتاتيجية املمر األوسط )

يات  (، واملرصد٢٠٢5-٢٠٢٠نقل البضائع املستدام يف منطقة البحر الكارييب ) اإلقليمل للوجست
املستدامة )منطقة البحر الكارييب(. وأشاد احملاور با يقوم به األونكتاد من عمل يف املنطقتني، 

يم ، وزايدة عدد واقرتح أن يواصل األونكتاد دسني  ذا اإلطار، وتوسيع نطاق تطبيقه يف اإلقل
 أنشطة بناء القدرات. 

وأضا  احملاور أن  يئة املمر األوسط أعدت، بدعم من األونكتاد، اسرتاتيجية لنقينل  -٢6
عة تدعم وُحددت مكاسب ، ابتباع هنج تشاركل. ٢٠٢٣-٢٠١٨البضائع املستدام للفرتة  سري

دول وسائل النقل إىل السكك احلديدية واملمرات املائية ابستخدام مرية تنجانيقا، األمر الذ  
تؤثر  4٠سيؤد  إىل خفض تكاليف النقل بنسبة  يف املائة. وأشار إىل أن عدداا من التحدايت 

من السكك  على نقل البضائع يف املمر. وتشمل  ذه التحدايت احلاجة إىل إعادة أت يل أجزاء
احلديدية ونظم املمرات املائيينة الينيت ختيندم بليندان املمينر األوسينط، واحلاجينة إىل نظينام سينلس لتتبينع 

من البضائع، وعدم كفاية السفن. وقال إن وكالة تيسري النقل العابر يف املمر األوسط تساعد، 
ية يف ، يف بناء القدرات يف جمال النقل البحر  واخلدمات رعاية الطالبلخالل برانمج  اللوجست

 املنطقة. 
فيذ  -٢٧ ن وفيما يتعلق ابملمر الشمايل، ُسلط الضوء على عدة أمور، منها وضع وإطالق وت

( عقد ا ٢٠١6(؛ وحلقة عمل لبناء القدرات )٢٠٢١-٢٠١٧برانمج نقل البضائع األخضر )
مج سبعة جمالت األونكتاد، ودراسة أساسية مليناء مومباسا لتقدير انبعااثت امليناء. وتضمن الربان

ودليله، ورصد األداء، والتمويل. وكانت دراسة  مواضيعية، منها الدعوة والتوعية، وتقييم الشحن
املينوانل مثينينرة شينراكة بينينني األونكتيناد وبينينرانمج األمينم املتحينيندة للبيئينة. والينينت التوصينيات الرئيسينينية 

مفهوم نقل البضائع املستدام للدراسة رصد النبعااثت وتوحيد املقاييس يف املنطقة. ونظراا إىل أن 
ل يينزال جديينداا يف شينرق أفريقيينا، مينن الضينينرور  التوعيينة بينه، وحيبينذ أن يواصينل األونكتيناد تقينيندمي 

 الدعم يف جمال بناء القدرات.
وأشار احملاور إىل أن ممر والفيس يهد  إىل دويل ممرات النقينل إىل ممينرات اقتصينادية.  -٢٨

للوجسينينتيات يف تشينينينجيع النقينينينل والتجينينارة يف البلينينيندان غينينينري وقينينال إن انميبيينينينا تقينينر بينينيندور النقينينينل وا
الساحلية اجملاورة، و و ما ميثل أولوية وطنية. وقال إن الشراكات بني القطاعني العام واخلاو 
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أمر أساسل للتنمية القتصادية يف املنطقة، حيث تشارك احلكومات يف وضع السياسات وتطوير 
ثينل القطيناع اخليناو القينوة الدافعينة وراء النمينو القتصيناد . اهلياكل األساسية ومراقبة احليندود، ومي

وأتلينف فريينق خلينيج والفينيس مينن كييناانت عامينينة وخاصينة وفينرت بيئينة مواتيينة للحينوار والشينينراكات 
والتعاون، ل سيما يف جمالت تطوير اهلياكل األساسية. وأضا  أن  ذا الفريق أقام شراكة مع 

 وعيندد مينن معا يند إدارة املمينرات، ويسينر تنفيينذ مؤسسات مثل الداد األفريقل والبنينك اليندويل
النظام اآليل العاملل للبياانت اجلمركية )اثسيكودا( يف انميبيا. واستهد  العمل املتعلينق ننشيناء 

تعزيز وضع انميبيا كمركز لوجسيت. وشارك الفريق  ٢٠١4حمطة طرفية جديدة للحاوايت يف عام 
وأشار احملاور إىل أن تنسيق األنشطة املضطلع هبا  أيضاا يف برامج التدخل الجتماعل والتوعية.

 يف املنطقة من ِقبل منظمات مثل األونكتاد يعزز  ذه اجلهود وجينِاب الزدواجية.
نون  -٢٩ ورداا على استفسار، قال أحد احملاورين إن زمبابو  ستُدرج يف أنشطة الفريق يف كا

كة زمبينابو  ومينالو . وابإلضينينافة إىل حيينث مينن املقينرر وضينينع بينرانمج بشينار  ٢٠١٩الثاين/ينيناير 
 ذلك، ميكن تكرار أعمال األونكتاد املنفذة يف ممرات شرق أفريقيا يف مناطق أخرى.

وأشينينار احملينيناور إىل أن مشينينروع مينينيناء تيمينينينا يف غينيناان أدى إىل وضينينع خطينينة عمينينل تشينينينمل  -٣٠
، وخطينةا لتنفيينذ اسرتاتيجية للحد من النبعااثت، وتقييماا سنوايا ألثينر النبعينااثت علينى الصينحة

اخلدمات الصحية. وأكد احلاجة إىل الدعم التق  لتنفيذ أية اسرتاتيجية تستند إىل الركائز الثال  
لالستدامة اليت حدد ا األونكتاد لضمان سالمة املمرات. ومثة حاجة إىل التعاون مع األونكتاد 

. وقينال احمليناور إن الينينربامج لتصينميم بينرانمج مشينابه للينربامج املنفينذة يف املمينينرين األوسينط والشينمايل
اإلقليمية ضرورية لتعزيز نقل البضائع املستدام، ألن  ذه الربامج أكثر مالءمة من الربامج الوطنية 

 واد  إىل تقليص أتثري اإلجراءات البريوقراطية.
وقدم أحد احملاورين، يف عرضه، وصفاا لعمل األونكتاد املتعلق بتيسري التجارة. فقال إن  -٣١
ناء القدرات  5٠كتاد ساعد أكثر من األون ب بلداا يف تنفيذ برامج تيسري التجارة وقدم دورات ل

والتيندريب مينينن أجينل إنشينيناء جلينان وطنيينينة لتيسينينري التجينارة. وأشينينار إىل أن نقينص التمويينينل واملينينوارد 
 النظينام اآليل للبييناانت اجلمركيينةيزال أكرب دٍد يصطدم بينه إنشيناء  ينذه اللجينان. وأضينا  أن  ل

بلداا، وأن بواابت املعلومات التجارية تُستخدم لتلبية متطلبات البلدان  ٩٠يُستخدم يف أكثر من 
فيما يتعلق ابإلبالغ. وشجع احملاور املشاركني على املشاركة يف استعراض منتصف املدة بشأن 

، و ينينو ٢٠٢4-٢٠١4ميينينة غينري السينيناحلية للعقيند بينرانمج عمينينل فيينينا لصينيناد البليندان الناتنفيينذ 
 .٢٠١٩ستعراض املقرر إجراؤه يف تشرين الثاين/نوفمرب ال
املناقشينة التاليينينة، استفسينر خبينينري عينينن كيفيينة اسينينتفادة البلينيندان مينن أفضينينل ممارسينينات  ويف -٣٢

املمينرات و ينينل يف املراحينينل األوىل ل نتينيناج والتجينينارة. ورداا علينينى الستفسينينار، أشينينار حمينيناور إىل أن 
نقل، يف حني قال البلدان ماجة إىل النظر يف تكوينها اجلغ رايف للتأكد من استخدام أكفأ وسيلة 

 حماور اثخر إن من املمكن تطوير  ياكل أساسية ومنتجات جيدة ابلتواز  مع ضمان تيسري التجارة.
وقينينال حمينيناور إن الينيندول اجلزريينينينة الصينينغرية الناميينينة معرضينينة للكثينينينري مينينن خمينيناطر الكينينينوار ،  -٣٣
املنينيناخ يف عمينل األونكتيناد. وأضينا  أن اهلياكينينل  يسينتلزم إدميناج مسينينائل تقلينب املنيناخ وتغينري ممينا

األساسية للنقل الساحلل  و شراين احلياة للتجارة والطاقة والغذاء والسياحة. ومينن املينرجح أن 
اهلياكل األساسية يكون لتغري املناخ والظوا ر اجلوية البالغة الشدة اثاثر مباشرة وغري مباشرة على 

اثاثر تغري املناخ وتكييف  ٢٠٠٩منذ عام  نكتاد يتناولللنقل وعلى اخلدمات. وأضا  أن األو 
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البىن األساسية للنقل الساحلل مع تغري املناخ، وذلك مثالا يف اجتماعات اخلرباء وحلقات العمل 
ناخ على  ومن خالل مشروع للمساعدة التقنية. وقد اسُتكمل بنجاح مشروع بشأن اثاثر تغري امل

منطقة البحر الكارييب وتعزيز قدرة الدول اجلزرية الصغرية للنقل الساحلل يف اهلياكل األساسية 
النامية على التكيف. وانطالقاا من العمل السابق لألونكتاد يف  ذا اجملال، واستجابةا لألولوايت 
والولايت املتفق عليها، عزز املشروع قدرات واضعل السياسات وخمططل النقل ومدير  اهلياكل 

ول علينينينى فهينينينم اثاثر تغينينينري املنينينيناخ علينينينى اهلياكينينينل األساسينينينية للنقينينينل األساسينينينية للنقينينينل يف تلينينينك الينينيند
السيناحلل، ول سينيما املينينوانل واملطينارات، وقيندرام علينينى اختيناذ تيندابري التكيينينف املناسينبة. والينينت 
النتائج الرئيسية تقييم إمكانية التأثر بتقلب املناخ وتغريه يف جامايكا وسانت لوسيا، مع الرتكيز 

بحر يف على الضطراابت التشغيلي ياه ال بفعل م ة احملتملة وخطر غرق املطارات واملوانل الدولية 
إطار سيناريو ات مناخية خمتلفة. وأشار احملاور إىل أن األونكتاد ينظر يف املتابعينة املمكنينة مينن 

 أجل البناء على العمل املُنَجز وتوسيع نطاقه ليشمل منطقة البحر الكارييب الكربى وخارجها.
ور إىل حدو  عدة تطورات يف منطقة البحر الكارييب. فقد عقد األونكتاد وأشار احملا -٣4

. وللمينينرة األوىل،  عينينت ٢٠١٨حلقينة عمينينل إقليميينينة لبنيناء القينيندرات يف بينينرابدوم يف لوز/يوليينه 
ابلنقينينل، وأاحينت للجهينينات املعنيينينة فينرو املشينيناركة يف حينينوار  معنيينينةحلقينة العمينينل جهينينات خمتلفينة 

يم والسعل إىل إجياد حلول للتحداي ت القائمة، مثل الفتقار إىل البياانت املتعلقة ابلنقل يف اإلقل
بشأن النقل يف منطقة البحر الكارييب. وقد أدى ذلك إىل اا واحلاجة إىل اختاذ هنج أكثر تنسيق

يمل  العمل على وضع اسرتاتيجية إقليمية متكاملة بشأن نقل البضائع املستدام وإنشاء مرصد إقل
 ع، تتوىل فيه رابطة إدارة املوانل يف منطقة البحر الكارييب دور األمانة.لبياانت نقل البضائ

وقينال احملينيناور إن رابطينة إدارة املينينوانل تواصينينل اليندعوة إىل مزيينيند مينينن الرقابينة علينينى تصينينميم  -٣5
يضاا  تطلب أ ي املوانل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية لضمان الكفاءة والستدامة، األمر الذ  

. وعالوةا على ذلك، ميكن للرابطة أن تدخل يف مزيد من الشراكات مع األونكتاد بياانت موثوقة
لتمويل أنشطة مماثلة لبناء القدرات. وأُعرب عن األمل يف أن ييسر األونكتاد تبادل اخلربات مع 

 املمرات وتكرار أفضل املمارسات والنجاحات اليت دققت يف إطار  ذا املشروع.
الحتياجينات التدريبيينة احملينينددة يف حلقينة العمينل اإلقليميينة، عقيند األونكتينيناد وبنيناءا علينى  -٣6

عاون  يف جمال حلقة عمل وطنية لبناء القدرات والتدريب ت القيادة املراعية للبيئة يف جامايكا، ابل
مع وزارة النقل والتعدين، ورابطة سائقل الشاحنات يف جامايكا، ووزارة املوارد الطبيعية يف كندا. 

ت حلقة العمل اإلقليمية فرصة للوزارة للتشاور مع اجلهات املعنية بشأن املسائل املتعلقينة وأاح
ابلسياسات اليت ينبغل إدراجها يف سياسة النقل الوطنية املنقحة. وأشار احملاور أيضاا إىل أن اجملالت 

العام واخلاو  اليت تتطلب مزيداا من العمل ينبغل أن تركز على إقامة شراكات أخرى بني القطاعني
إجراء يف جمال النقل، ووضع دليل تدرييب موحد ومقرر دراسل للسائقني. وأضا  أنه جير  النظر يف 

دراسة جدوى للنقل البحر  القصري املسافات وربط الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة شرق 
 رييب.، وذلك ابلتعاون مع منظمة دول شرق البحر الكاخبط جو البحر الكارييب 

ويف سياق التطلع إىل تعزيز الشراكة املنشأة حديثاا مع األونكتاد، طلب أحد احملاورين  -٣٧
 أن يقدم األونكتاد أنشطة لبناء القدرات يف املنطقة.

نقل  -٣٨ وأشار احملاور إىل أنه جير ، يف منطقة احمليط اهلاد ، اختاذ خطوات للتحول إىل ال
ارشال وضعت خريطة مالحية تركز على خفض انبعينااثت املنخفض الكربون. وقال إن جزر م
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. وميكن هلذه اخلريطة أن تكون حافزاا للمنطقة. وقد دقق قدر كبري ٢٠5٠الكربون ملول عام 
ئط و ع  من النجاح يف خفض انبعااثت الكربون يف املنطقة بفضل الشراكات. ويُعد رسم اخلرا

نقل  البياانت، وتنمية القدرات التقنية، والتمويل تحول إىل ال ت من أ م احتياجات املنطقة لكل 
املستدام. وأسهمت جامعة جنوب احمليط اهلاد  يف إعداد املواد التدريبية لألونكتاد عن طريق 
تبادل دراسات احلالت اإلفرادية وأفضل املمارسات بشأن خفض انبعااثت الكربون من سفن 

ح أحد احملاورين أن يكرر األونكتاد املشروع الكارييب النقل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. واقرت 
 يف جزر احمليط اهلاد ، ألن كلتا املنطقتني تشرتك يف العديد من أوجه التشابه. 

ويف كندا، تركز وزارة املوارد الطبيعيينة الكنديينة علينى النقينل وأنينواع الوقينود البديلينة والنقينل  -٣٩
لطاقينينة واسينينتهالكها. وجيينينر  اسينينتطالع مسينينينألة الينينرب . ول توجينيند بيينيناانت كافيينينة عينينن اسينينتخدام ا

املسارات املنخفضة الكربون للنقل الينرب . وتشينمل مبينادرات الشينحن األخضينر تيندريب السينائق 
الينذكل مينن أجينل دسينينني الكفيناءة يف  يينع أعيناء كنينيندا وكينذلك يف األرجنتينني وأسينرتاليا والربازيينينل 

عزيز وشيلل وكولومبيا، ابلتعاون مع األونكتاد. وتلتز  وجامايكا ت ب م وزارة املوارد الطبيعية يف كندا 
اجلهود املبذولة فيما يتعلق ابلشحن األخضر وزايدة عدد الدورات التدريبية املقدمة وعدد املناطق 

 املتلقية للدعم.
نهج  -4٠ وأوضح حماور، يف سياق الرد على سؤال، أن  يع السياسات والربامج جزء من ال

تعاوين للخربات املتكامل الذ  تتخذه كندا بشأن  النقل املستدام. فقد شاركت كندا يف تبادل 
مع األونكتاد. وابملثل، أعربت حكومة فيجل عينن ا تمامهينا ابلتعيناون مينع األونكتيناد يف تقيندمي 
التدريب على القيادة املراعية للبيئة يف املنطقة. وأشار أحد اخلرباء إىل أن الدول اجلزرية الصغرية 

و ياكلهينا األساسينية وإعينادة اقتصاد ا الكارييب ماجة إىل إعادة تنظيم النامية يف منطقة البحر 
البناء يف كل عام، ل سيما بعد موسم األعاصري. وعلى نفس املنوال، قال أحد اخلرباء إن  يع 
عاوهنا  ت تعزز  البلدان، والبلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية على وجه اخلصوو، ينبغل أن 

 املستوايت للتصد  لتغري املناخ وتعميم التكيف مع تغري املناخ يف قطاع النقل.على  يع 

 الرقمنة ونظم ربط املوانئ  
استطلع فريق خرباء يتألف من ممثلني للرابطة الدولية لنظم ربط املوانل وملشروع شبكة  -4١

م ربينط املينوانل، املوانل )بورت نت( )املغرب( مسألة تزاييند الرقمنينة فيمينا يتصينل بقينيم ومنينافع نظين
 تيسري التجارة.منظمة التجارة العاملية بشأن والروابط بنافذة وحيدة، واتفاق 

وأشار أحد احملاورين إىل أن اخلطط التعاونية القائمة على التبادل اإللكرتوين للبييناانت  -4٢
تكتسينينب أمهيينينة متزايينيندة بسينينبب التفينيناق املتعلينينق بتيسينينري التجينينارة، الينينذ  دخينينل حيينينز النفينينيناذ يف 

ية بشأن ملنظمة البحرية الدوليةااتفاقية ، و ٢٠١٧ امع ، اليت تسهيل حركة املالحة البحرية الدول
ستصبح نظم ربط املوانل مصدراا رئيسياا ومن جهة أخرى،  .٢٠١٩ستدخل حيز النفاذ يف عام 

 للمعلومات التجارية، ألهنا من املرجح أن تتطور عو زايدة تكامل البياانت املستمدة من مصادر
 خارجية، مثل النظام اآليل لتحديد اهلوية.

تها  -4٣ وقال احملاور إن فوائد استخدام نظم ربط املوانل تشمل توافر البياانت ودسني نوعي
عمليات اخللفية واجلمركية، وزايدة العمليات املتعلقة ابلبضائع يف املوانل و لللتحقيق الوضع األمثل 

 احلاوايت. وزايدة حجم حركةالبضائع يف املوانل، اإليرادات اجلمركية، وتقليل وقت مكو  
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نل مث مشروع شبكة املوانل )بورت نت( وأشار إىل أن  -44 بدأ يف املغرب كنظام لربط املوا
تجارة،   دول تدرجيياا إىل بوابة للتجارة تشمل اجلهات الفاعلة القتصادية األخرى املشاركة يف ال

غطل املشروع عملية سلسلة اإلمداد نكملها، ويشمل كاملصار  واملؤسسات املالية. واليوم، ي
البييناانت اللوجسينتية واملاليينة. وميكينينن للمسينتخدمني تنفيينذ اإلجينينراءات اإلداريينة وعمليينات الينيندفع 
املتعددة القنوات، مما ميكن من دفع الرسوم والفواتري التجارية من خالل نفس املنصة. ويهد  

ية، ودسني نظام شبكة املوانل إىل دسني القدرة الت نافسية للمغرب، وتقليل التكاليف اللوجست
مناخ األعمال التجارية. وقال إن اخلدمات املقدمة من خالل منصة إلكرتونية تركز على مشاكل  
كٍل من املستوردين واملصدرين. ول غىن عن توافر القدرة على الوصينول إىل البييناانت والتشينارك 

ارك فيها على امتداد سلسلة التوريد بطريقة ختلو من التعد  فيها لبناء الثقة و ع البياانت والتش
على اخلصوصيات. و ذا ميثل ددايا عند تصميم نظم ربط املينوانل ألن عمليينة إعينادة اسينتخدام 

 البياانت أو إعادة توزيعها جيب أن درتم اللوائح املنظمة خلصوصية البياانت.
ل مينن إجينراء مناقشينات بشينأن تبسينيط وابإلضافة إىل ذلك، مكان مشروع شينبكة املينوان -45

تكامل  التجارة على طول سلسلة اإلمداد والربط بني خمتلف اجلهات الفاعلة من أجل دقيق ال
بينني خمتلينف عمليينات سلسينينلة اإلمينداد. وسيناعد املشينروع يف تبسينينيط إجينراءات التجينارة ودسينينني 

به وفقاا دالمتثال للمعايري الدولية؛ وابستخدام املغرب لنظام شبكة املوانل،  ي تصنيف سن ترت ل
 البنك الدويل املتعلق بسهولة التجارة عرب احلدود. 

وأشار عدد من احملاورين إىل أن العديد من العوامل تسهم يف التنفيذ الناجح لنظام ربط  -46
املوانل. وتشمل  ذه العوامل هنجاا لتطوير النظام يركز على العمالء؛ وهنجاا تدرجيياا بشأن التنفيذ 

سلسينل لينيننظم ربينط املينينوانل والنوافينينذ الوحييندة؛ واإلرادة السياسينينية القويينينة والتوجيينه علينينى أعلينينى املت
 مستوى لتنفيذ اإلصالحات؛ والتعاون بني اجلهات الفاعلة من القطاعني العام واخلاو.

نوافذ سلنم و  -4٧ الفريق نن التكنولوجيا ليست العامل الوحيد يف نظم ربط املوانل وليست ال
فالبيئة التعاونية أمر أساسل أيضاا. وأشار  -ليت توجِاه التحسن يف أداء سلسلة اإلمداد الوحيدة ا

تغرياا يف أسلوب  بان  الفريق إىل أن تشجيع تبادل املعلومات والرتابط بني اجلهات الفاعلة يتطل
التفكري من أجل بناء الثقة فيما بينني أصينحاب املصينلحة يف جمينال تبينادل البييناانت واملعلومينات، 

يات و  التفا م، وإعادة تصميم تدفقات املعلومات، على أن يكون ذلك مدفوعاا ن دا  وعمل
جتارية واضحة. ورأى أحد احملاورين أن تيسري تنمية الشراكات املوثوق هبينا أمينر حاسينم لضينمان 
تجارة، وذلك  لكن السلطات اجلمركية من محاية احلدود واملسامهة يف الوقت نفسه يف تيسري ال

 خالل إجراءات اإلذن املسبق أو اجلهات الفاعلة القتصادية املأذون هلا. مثالا من
وركينزت املناقشينينات بشينينكل عينينام علينينى الطينينابع التعينيناوين لينيننظم ربينينط املينينوانل والتطبيقينينات  -4٨

املتعلقة ابلنوافذ الوحيدة اليت لكن من التبادل اإللكرتوين للمعلومات اليت تبسط التجارة. و ذه 
عينينينل بينينني خمتلينينينف اجلهينينات الفاعلينينينة العامينينة واخلاصينينينة املشينيناركة يف العمليينينينات اآلليينينات تيسينينر التفا

التجارية. وقد أاحت  ذه اآلليات إمكانية املقارنة بني املعلومات اللوجستية والتدفقات اإلدارية 
املتصينلة ابملتطلبينينات التنظيميينة، وتبينينادل املعلومينات الينينيت تسيناعد السينينلطات اجلمركيينة علينينى رصينيند 

ملخاطر، و و نشان تعاوين يسهم إسهاماا كبرياا يف تقليل الوقت الالزم للمعاجلة المتثال وإدارة ا
 ويف تبسيط التجارة عرب احلدود.
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وأشار حماوران، يف سياق الرد على استفسار، إىل أن زايدة سينرعة تينداول السينلع ميكينن  -4٩
ميكن أن حيد أن تساعد يف تعزيز التجارة، يف حني أن  ع وتبادل املعلومات على عو أفضل 

مزييند مينن العمينل الينورقل لكينل خُيصينص  من التهريب عينن طريينق دسينني إدارة املخيناطر واحليند مينن
 املوارد إلدارة املخاطر والرقابة.

إن فهينينم كينل مينن األ يندا  السياسينية األوسينينع  قينال احمليناوران ورداا علينى استفسينار اثخينر، -5٠
حكومية خمتلفة أمر ابلغ األمهية يف نطاقاا اليت تتجاوز اإلصالح واخلصائص التنظيمية لوكالت 

دديد الوكالة الرائدة. وتشكل الولايت الواضحة، واإلشرا  الرفيع املسينتوى، والسينفراء الينذين 
مينن خمتلينف  القبينول حيفزون العمل من أجينل دقيينق أ يندا  حمينددة، العناصينر األساسينية لضينمان

 اجلهات الفاعلة ودقيق النتائج.
وفيما يتعلق ابلستدامة املالية لنموذج أعمال نظم ربط املوانل، أوضح بعض احملاورين  -5١

أن  ذه النظم تقدم عموماا جمموعة من اخلدمات اجملانية وغري اجملانية. وأشاروا إىل عدم وجينود 
 يئااا بوصفها مراكز تكلفة أو مراكز حل وحيد لتشكيلة  ذا النظام، وإىل أن البلدان توائم 

يدون تس نل حما تهد  الربح مسب وضعها واحتياجااا. وأشاروا إىل أن مشغلل نظم ربط املوا
ولينيس هلينينم مصينيناد جتاريينة. وأجينيناب احملينيناورون عينن سينينؤال اثخينينر نن  ينذه الينيننظم ميكينينن أن تصينيندر 
معلومات عن تزويد السفن ابلوقود من خالل بياانت ومعلومات  يئة املوانل مما ميكِان من دقيق 

ثل يف املوانل. ورداا على سؤال اثخر، قال احملاورون إن مشروع شبكة املوانل ل يستند الوضع األم
قابلية للتشغيل املتبادل عامالن مهمان الإىل السجالت املغلقة، وأن استخدام املعايري الدولية و 

، لضمان أن تستفيد  يع شركات األعمال التجارية، با فيها املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم
 من  ذه الربامج يف دسني عمليااا التجارية.

وأعينرب بعينض اخلينرباء عينينن القلينق ألن نظينم ربينط املينينوانل ليسينت إلزاميينة جلميينع اجلهينينات  -5٢
الفاعلينة علينى طينول سلسينلة اإلمينداد؛ وعينالوةا علينى ذلينك، فيننن تطبيينق  ينذه اليننظم يشينكل دينيندايا 

 يتطلب تدريباا مستمراا يف بيئة تكنولوجية سريعة التغري.

 التطورات يف جمال التكنولوجيا والبتكار من أجل استدامة النقل البحري  
انقين  فريينق خينرباء التطينورات التكنولوجيينة والبتكينارات الينيت تسينتهد  اسينتدامة النقينل  -5٣

البحر . وأتلف الفريق من ممثلني للكياانت التاليةا املنتدى البحر  العاملل، والتجارة العامليينة، 
لنظم ربط املوانل، ومعا يند البحينو  يف السينويد، ومركينز األمينم املتحيندة لتيسينري  والرابطة الدولية

 التجارة واألعمال التجارية اإللكرتونية للجنة القتصادية ألورواب، واملنتدى القتصاد  العاملل.
مسينائل تتعلينق ابلبتكينارات التكنولوجيينة الينيت تنطبينق علينى النقينل  ثينال  وانق  الفريق -54

واملعينينينايري العامليينينينة، واحلاجينينينة إىل تعزيينينينز البتكينينينينار  املتبينينينادل القابليينينينة للتشينينينغيل البحينينينر ،  ينينينل دور
التكنولوجل مع تفاد  النتائج الحتكارية، والتحدايت اليت تعرتض البلدان النامية والفرو اليت 

 تُتاح هلا.
بادلالقابلية للتشغيل  ينبغل للقطاع البحر ، قبل التمام ورأى بعض احملاورين أنه -55 ت ، امل

ياانت،  ب وتصور أن يزيد من مستوى رقمنة أعماله. و ذا يع  ايئة بيئات أكثر دعماا لتبادل ال
 القابلية للتشغيل املتبادل من منظور املشاكل القائمة على امتداد سلسلة القيمة.
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وسلنم الفريق نن احلكومات واملنظمات الدولية ميكن أن تقوم بدور رئيسينل يف تعزيينز  -56
لقابلية للتشغيل املتبادل بطرق متنوعة،  ل وضع أطر لضمان تنسيق ومواءمة اإلجراءات داخل ا

احلكومينة مينن منظينور القابليينينة للتشينغيل املتبينادل لسلسينلة القيمينينة، ابسينتخدام املعينايري والينيندللت 
القائمينينينة كأسينينينينام لوضينينينينع املعينينينينايري يف املسينينينينتقبل، وزايدة إشينينينراك القطينينينيناع اخلينينينيناو )أطينينينينرا  اثلثينينينينة 

سات البحثية واألكادميية اليت ميكن أن توفر معلومات جتارية للشركات البحرية( يف وضع واملؤس
  ذه املعايري.

وأشينينار الفريينينق إىل وجينينينود العديينيند مينينينن التحينيندايت فيمينينينا يتعلينينق ابلصينينينالت القائمينينة بينينينني  -5٧
 البتكار التكنولوجل والسلوك احملتمل املانع للمنافسة. وتشمل  ذه التحدايت إمكانيينة تركيينز

بطريقينة تينينؤثر علينى األسينينواق؛ وخطينينر توسينع الفجينينوة بينني بعينينض البلينيندان أو املنتيندايت للبيينيناانت 
الشركات الكبرية القادرة على تسخري الذكاء الصطناعل والربط من أجل النمينو وتولييند فينرو 
لألعمينال التجاريينة، مينن جانينب، والبليندان أو الشينركات الصينغرية، مينن جانينب اثخينر؛ واحلاجينة إىل 

 كافية للبياانت.توفري محاية  
وللتصد  هلذه التحدايت، أوصى احملاورون ابإلجراءات التاليةا الستثمار الضخم من  -5٨

جانب احلكومة لتهيئة فرو متكافئة للشركات الصغرية لالستفادة مينن التطينورات التكنولوجيينة 
اإللزامينل واستخدامها، واحلد من العتماد على املعلومات املشمولة مق امللكيينة، والسينتخدام 

 للمعايري الدولية، وتقليل احلواجز أمام دخول املبتكرين يف جمال التكنولوجيا الرقمية.
وأشينار احملينيناورون إىل أن  ينذا السينينياق أاح فرصينيناا للبليندان الناميينينة. فعلينى سينينبيل املثينينال،  -5٩
 أن سالسل اإلمداد عاملية، فمن مصينلحة التجينار إدخينال أطينرا  فاعلينة صينغرية إىل السيناحة. با

وابإلضافة إىل ذلك، ميكن للبلدان النامية الستفادة من إمكاانت منو ا السكاين. ومع ذلك، 
توجد ددايت أخرى، مثل صعوبة احلفاظ على مركز ا يف سالسل اإلمداد عنيندما ل تسينتطيع 
املشاركة يف التحديث التكنولوجل بسبب اتسيناع الفجينوة الرقميينة، وضينرورة املشيناركة ابنتظينام يف 

تحدايت،  يئات  وضع املعايري للتأكد من أن املعايري العاملية تعكس مصاحلها. وملواجهة  ذه ال
أوصينينى احملينيناورون بتنميينينينة املهينينارات والتينيندريب؛ واإلفينينينادة مينينن اإلمكينيناانت والفينينينرو الينينيت تتيحهينينينا 

 املصار  اإلمنائية، با يف ذلك من أجل املشاريع الصغرية؛ ودراسات اجلدوى. 
م األسينينئلة الينينيت طرحهينينا اخلينينرباء  ينينو بيينينان أفضينينل سينينبل التينيندخل  وكينينان اهلينيند  مينينن معظينين -6٠

كواضينينعل سياسينينات مينينن أجينينل تعظينينيم الفينينرو وتقليينينل التحينيندايت إىل أد  حينيند. ويتمثينينل أحينيند 
اخليارات يف استكشا  الشراكات مع الشركات البحرية. وأحد األمثلة اجليدة على ذلينك  ينو 

وترتب على  ذه الشراكة إنشاء  ياكل  واألردن والبلدان اجملاورة. Maerskالشراكة بني شركة 
أساسية قوية وحماضن ومبادرات من أجينل تعزيينز الينرتابط. وتعلينق خيينار اثخينر بيننظم ربينط املينوانل 

ملناقشة املشاكل والبحث عن حلول  واألنواع األخرى من البيئات الستشارية اليت توفر شكالا 
 من خالل جتربة البلدان األخرى.

التيندخالت السينينرتاتيجية تتطلينب اختينيناذ إجينراءات علينينى مسينينتوى ورأى أحيند اخلينينرباء أن  -6١
اهلياكل األساسية املادية وغري املادية، يف حني رأى البعض اآلخر أن الستثمارات الكبرية ليست 

 ضرورية دائماا.
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 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 

 من جدول األعمال( ١)البند 
، انتخينب ٢٠١٨تشينرين الثيناين/نوفمرب  ٢١يف اجللسة العامة الفتتاحيينة، املعقينودة يف  -6٢

اجتميناع اخلينرباء املتعيندد السيننوات املعين  ابلنقينل واللوجسينتيات التجاريينة وتيسينري التجينارة السينينيدة 
مقينرراا )منظمينة  -ابتسام حسن )مصر( رئيسةا لالجتماع، والسيد ستيفن فيفرييه انئبيناا للرئيسينة 

 ق البحر الكارييب(.دول شر 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ابء 
 من جدول األعمال( ٢)البند 
أقينينينر اجتمينينيناع اخلينينينرباء املتعينينيندد السينينيننوات، يف جلسينينينته العامينينينة الفتتاحيينينينة أيضينينيناا، جينينيندول  -6٣

 (. وابلتايل كان جدول األعمال كما يللاTD/B/C.I/MEM.7/16األعمال املؤقت للدورة )
 املكتب؛ انتخاب أعضاء -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -٢
 ٢٠٣٠نقل البضائع املستدام يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام  -٣
 اعتماد تقرير الجتماع. -4

 نتائج الدورة -جيم 
اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة الفتتاحية أيضاا، على أن تتوىل  -64

 املناقشات.الرئيسة تلخيص 

 اعتماد تقرير الجتماع -دال 
تشرين  ٢٣أذن اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتامية، املعقودة يف  -65

 املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام الدورة. -، لنائب الرئيسة ٢٠١٨الثاين/نوفمرب 
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 املرفق

 *احلضور  
 لدول التالية األعضاء يف األونكتادا حضر الدورة ممثلو ا -١

 الداد الروسل
 األردن
 إسبانيا
 إكوادور

 أنتيغوا وبربودا
 أوكرانيا
 برابدوم

 بنما

 بنن
 توغو

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر القمر
 جيبويت
 رواندا

 زمبابو 
 لنكا سر 

 عُمان
 غواتيمال

 فرنسا
 الفلبني

 الكامريون
 كواب

 كولومبيا
 الكونغو
  كينيا

 الكويت
 مدغشقر

 مصر
 املغرب
 نيبال

 نيجرياي
 اليمن

 

 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية مُمثلة يف الدورةا -٢
 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلاد  

 مركز اجلنوب
 وكانت أجهزة األمم املتحدة و يئااا وبراجمها التالية مُمثلة يف الدورةا -٣

 ألورواباللجنة القتصادية  
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

  وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية مُمثلة يف الدورةا -4
 املنظمة البحرية الدولية
 جمموعة البنك الدويل

__________ 

تتضينينينينينينينينينمن قائمينينينينينينينينينينة احلضينينينينينينينينينور  ينينينينينينينينينينذه املشينينينينينينينينينيناركني املسينينينينينينينينينجلني. ولالطينينينينينينينينينينالع علينينينينينينينينينينى قائمينينينينينينينينينة املشينينينينينينينينينيناركني، انظينينينينينينينينينينر  *
TD/B/C.I/MEM.7/INF.6. 
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 منظمة الصحة العاملية
 منظمة التجارة العاملية

 وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورةا -5
 الفئة العامة

 غرفة التجارة الدولية
 الفئة اخلاصة

 غرفة الشحن البحر  الدولية
    


