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 م دمة  

                                                                                 ع قدت الدورة الثامنة لجتماع اخلرباء املتعدد السننننننننننوات املعا بلنقل واللوجسنننننننننتيات الت ارية  
وركزت املناقشنننننات عل    .يف شنننننكل اف ا ننننن   2020تشنننننرين األول/أكتوبر    28و  27وتيسنننننري الت ارة يف  

 .2030                                                                  تكي ف املوانئ البحرية مع تغري املناخ دعما  خلطة التنمية املستدامة لعام 

 مينجز م دم من الرئيس -     أول   

 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

افتتح رئيس فرع لوجسننننننننننننننتيننات الت ننارة يف األونكتنناد النندورة الثننامنننة لجتمنناع اخلرباء املتعنندد  -1
وأشننار يف بيانا الفتتاح  إأ أج جائحة   .السنننوات املعا بلنقل واللوجسننتيات الت ارية وتيسننري الت ارة

                                                       ذك رت اجلميع أبوجا  ننننننننعف النظام الت ار  العامل  وبضننننننننرورة أ     (19-وفيدمرض فريوس كوروان )ك
وذكر أج التحد  الرئيسنننننننن  أمام حتقيق  نننننننن  ننننننننل   .                                         العلم يف العتبار أتهبا  ملواجهة حتدايت املسننننننننتقبل

ومثة مسننننن لتاج   .اإلمداد البحر  املرنة يف املسنننننتقبل هو تغري املناخ، ذا يف ذلب جانبا التخفيف والتكيف
شننننننننننننننناملتناج مهمتناج تتعلقناج بتكيف املوانئ البحرينة مع تغري املنناخ، ورنا رقمننة القطناع البحر  و ف  

                                                                  وملواكبة التطورات يف ه ين اجملالني، حتتاج أكثر القتصنننننادات  نننننعفا ، ول  نننننيما   .انبعااثتا من الكربوج
ل نتفادة من التمويل احملتمل وتلق  كل ما يلزم من                                                     الدول اجلزرية الصنغرية النامية وأقل البلداج ووا ، إأ ا

ويف ه ا السننيا ، مثة بلب كبري عل  براما األونكتاد لدعم النقل وتيسننري الت ارة،   .الدعم التقا واملايل
مثل النظام اآليل للبياانت اجلمركية، والرباما املتصلة إبدارة املوانئ، وبوابت املعلومات الت ارية، والنواف  

ر احللول الرقمية   .                                                                        يدة، وتقييمات الت ارة اإللك ونية، وتتبع البضنائع العابرة، والرقمنة عموما  الوح                         ول تيسن  
  .                                                                                       النقل البحر  فحسنننننب، بل حتد أيضنننننا  من املخابر ال  تتعرض اا املوانئ البحرية وعمااا واجملتمع ككل 

ال التقييم الفعال للمخابر والتخطيط،                                                        والرقمنة مهمة أيضننننننننننا  يف التكيف مع تغري املناخ، ول  ننننننننننيما يف   
ويف اخلتنام، أبر  الرئيس إدنننننننننننننندار    . وكن لنب يف إدناد بيناانت ومعلومنات مصننننننننننننننممنة ان ا الغرض ونشننننننننننننننرهنا 

، العدد الثا  واخلمسنننننننننننني من منشنننننننننننور  الرئيسننننننننننن  املعنوج  2020تشنننننننننننرين الثا /نوفمرب    12األونكتاد، يف  
                                                   مسننننن لة مهمة تتعلق أيضنننننا  ذو نننننوع الدورة احلالية لجتماع  "، ولفت النتبا  إأ  ا نننننتعراض النقل البحر  " 

اخلرباء املتعدد السنننننوات، انصننننب عليها ال كيز يف ه ا العدد وجعلتها اجلائحة اور اهتمام قو ، أل وه   
 . احلاجة املا ة إأ و ع إجراءات  يا اتية منه ية ومنسقة للتصد  للمخابر عل  الصعيد العامل  

م السننننننيا ننننننات والتشننننننريع يف فرع لوجسننننننتيات الت ارة يف األونكتاد بع  وقدمت رئيسننننننة قسنننننن  -2
وأشنارت إأ أج قطاع  النقل البحر  واملوانئ، إذ   .املعلومات األ نا نية بشن ج  نيا  الدورة ومو نوعها

 70                                                                       يف املائة من ح م الت ارة العاملية للبضننننائع املنقولة  را  من ميناء إأ ميناء و  80يسنننناراج أبكثر من  
 .املائة من قيمتها، را احللقتاج الرئيسننننيتاج يف شننننبكة  نننن  ننننل اإلمداد الدولية امل ابطة بشننننكل و يق يف  

وتكتسننننننننننن  قدرة هياكل النقل األ نننننننننننا نننننننننننية، ذا فيها املوانئ البحرية، عل  التكيف مع تغري املناخ أرية 
 13و  9ا فيها اادفاج إلحرا  التقدم يف حتقيق عدد من أهداف التنمية املسننننننننننننتدامة و ااي ا، ذ شنننننننننننناملة
ومن املرجح أج تكوج لتغري املنننناخ والظواهر  .14، وكننن لنننب لاننناذ تننندابري لننندعم ااننندف 5-1والغننناينننة 

                                                                                         املنا ية القصنننواث ٌاثر  مباشنننرة و ري مباشنننرة عل  هياكل النقل البحر  األ نننا نننية وعملياتا و دماتا قد 
بلت ارة، تشنمل ٌفا  التنمية املسنتدامة   تؤد  إأ تكاليف اقتصنادية وا نعة النطا  ومضناعفات متصنلة

ول لب، يكتسن  تعزيز   .                                                                            ألكثر البلداج عر نة للت  ر، مثل الدول اجلزرية الصنغرية النامية وأقل البلداج ووا  
قدرة املوانئ و ريها من هياكل النقل األ نننننننننننا نننننننننننية الرئيسنننننننننننية عل  حتمل تغري املناخ والتكيف معا أرية 
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      عددا    2008ل األعمال املهمة ذات الصنننلة ال  قام اا األونكتاد من  عام  وتشنننم  .اقتصنننادية ا ننن اتي ية
                                                                                          من اجتماعات اخلرباء ومشنناريع التعاوج التقا والدرا ننات والتقارير، فضنن   عن الورقات ال  ا ننتعر ننها 

ويف اخلتنام، شننننننننننننننددت الرئيسننننننننننننننة عل  احلناجنة امللحنة للتع ينل باناذ إجراءات عل  مسننننننننننننننتواث   .النظراء
ت لتعزيز قدرة املوانئ البحرية عل  حتمل تغري املناخ، وأشنننننننارت إأ أج اجتماع اخلرباء املتعدد السنننننننيا نننننننا

                                                                                       السنننننوات يوفر منتداث مهما  للمناقشننننة من شنننن نا أج يسنننناعد يف إ راء الجتماعات والعمليات احلكومية 
 .الدولية املهمة املقبلة

 2030                                                                  تكي ف املينانئ البحرينة م  تريري املنناد دعمنا  خلانة التنمينة املسنننننننننننتندامنة لعنام  - ء 

 من جدول األعمال( 3)البند 

 فهم التحد   

و نننننم   .ركزت حلقة النقاش األوأ عل  فهم التحد  من أجل متهيد السنننننبيل ملوادنننننلة النقاش -3
األونكتاد للوجستيات الت ارة ومدير املشاركوج يف حلقة النقاش رئيس قسم السيا ات والتشريع يف فرع  

 .شعبة التكيف يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلبارية بش ج تغري املناخ

وأشننننننننار املشننننننننارن األول يف حلقة النقاش بتفصننننننننيل إأ أج  طر ٌاثر تقلب املناخ وتغري  عل   -4
 نننننننننننننننا ننننننننننننننينة للموانئ وعملينا نا ان                                                              املوانئ البحرينة يتمثنل يف تغري  املخنابر املننا ينة وتعر ض اايناكنل األ

وبلتايل، يتعني   . املخابر، ومسنتواث أت رها اا، ال   يتوقف عل  مداث القدرة عل  التصند  اا بفعالية
              وع ر ض املشنننننننارن   .تقييم كل ه   العوامل من أجل تقييم املخابر وتكييف املوانئ البحرية بشنننننننكل فعال

وايت  نننطح البحر، وجرايج امليا  ال  تؤ ر عل  املوانئ التوقعات األ رية بشننن ج احلرارة القصنننواث، ومسنننت
                                                         ومثة حاجة ما ننننننننة إأ تكيف املوانئ البحرية مع ٌاثر تغري  املناخ،    . البحرية، وهو ما يو ننننننننح املخابر املتزايدة 

النن   يطرحت حتنندايت كبرية، منهننا التحنندايت التقنيننة وتلننب املتصنننننننننننننلننة بلقنندرات والتمويننل واحلوكمننة واإلدارة 
وملواجهة ه   التحدايت بفعالية، يلزم اااذ إجراءات تعاونية متضافرة، ذشاركة   . ات والتشريعات والسيا 

مجيع اجلهننات املعنيننة، ذننا فيهننا احلكومننات، وقطنناع الصننننننننننننننننناعننة، واجملتمع املنند ، واألو نننننننننننننننا  العلمينة، 
نكتاد بشنننن ج قطاع وأشننننار املشننننارن إأ أج نتائا درا ننننة ا ننننتقصننننائية أجراها األو   .واألو ننننا  األكاد ية

املوانئ، بغرض املسناعدة يف حتسنني فهم اآلاثر املتصنلة بلطقس واملناخ عل  املوانئ، كشنفت عن نواق  
مهمنة يف املعلومنات املتناحنة للموانئ البحرينة أميع أح نامهنا ويف مجيع املننابق، مع منا ي تنب عل  ذلب 

وتشننننري الدروس املسننننتخلصننننة عل  مداث   .عهامن ٌاثر عل  التقييم الفعال للمخابر املنا ية والتكيف م
العقد املا نن  إأ أج تكيف املوانئ البحرية بفعالية وإر نناء قدر ا عل  الصننمود يتطلباج تقييم املخابر، 
                                                                                                   ا نننتنادا  إأ أفضنننل العلوم والبياانت املتاحة، وتدابري التكيف املبتكرة، ذا فيها التدابري التنظيمية واإلدارية 

                                                                        التخطيط املبكر )عمر املوجودات(، ال   يعتمد هن ا  نظميا  ويدما اعتبارات تغري   ويكتسننننننننن   . والتقنية
                                                                                       املناخ يف اطيط هياكل النقل األ ننننننننننا ننننننننننية وعملياتا أرية حالة، عل   رار إدماج الن ها القائمة عل  

ية مهمة                           وأ ريا ، ت عد املسننننننننننننننائل التال  .النظم اإليكولوجية يف عملية التكيف يف أ  ا نننننننننننننن اتي يات مقبلة
 ماج التمويل إلجراء تقييمات تقنية للمخابر وقابلية الت  ر، ل   شاد اا يف و ع السيا ات   :      أيضا  

واخلطط واإلجراءات؛ وبناء قدرات املوارد البشننرية عل  املسننتوايت احمللية و ننماج حتسننني فر  احلصننول 
طط التكيف الوبنية واملسننننننننننننارات عل  التمويل املتعلق بملناخ؛ وإدماج العتبارات ذات الصننننننننننننلة يف  

                                                                                             احملددة وبنيا ؛ وتوفري أبر قانونية وتنظيمية و نننيا ننناتية قوية لدعم ا ننن اتي يات التكيف الفعالة، فضننن   
 .عن معايري وإرشادات وأدوات منه ية

وأشننناد املشنننارن الثا  يف حلقة النقاش ذ كرة املعلومات األ نننا نننية ال  أعدها األونكتاد وال   -5
ومن   .                                                                             جيندا  حنالنة املعنارف املتعلقنة بآلاثر والقنابلينة للتن  ر والتكيف يف  ننننننننننننننينا  املوانئ البحرينة تصننننننننننننننف
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                                                                                       منظور اايكل املؤ ننننننسنننننن  لتفاقية األمم املتحدة اإلبارية بشنننننن ج تغري املناخ ون ظ م دعمها، ي عترب  ننننننيا  
يتا يف موا ننننننيع أ راث ذات                                                                  املوانئ البحرية عموما  مو ننننننوعا  شننننننام   لعدة قطاعات كثريا  ما تنصننننننهر أر
ويعا دور املوانئ البحرية   .أولوية، منها األمن الغ ائ ، والسننننياحة، والظواهر املنا ية القصننننواث، واا رة

الفرينننند، بعتبننننارهننننا يف كثري من احلننننالت شننننننننننننننرايج احلينننناة للنننندعم والبقنننناء يف أعقنننناب الكوار  اجلوينننة 
اايندرولوجينة، أننا ينبغ  إعنادة النظر يف كيفينة إدمناج ٌاثر تغري املنناخ وقنابلينة التن  ر انا والتكيف معهنا يف 

ط التكيف الوبنية املصنننننممة إلبحة  نننننبل حتديد أولوايت ٌليات التفاقية ذات الصنننننلة، ول  نننننيما  ط
وتسننننننننتفيد ه   اخلطط   .إجراءات التكيف عل  املداث املتو ننننننننط والطويل وتوفري الدعم الدويل ال  م اا

                                                                                      من التمويل املقرر املقدم من الصنننننندو  األ ضنننننر للمناخ، ال   يتيح فردنننننا  جيدة للدعم امللموس عل  
                                                             شنار املشنارن إأ أنا ل يوجد عموما  نق  يف دنناديق متويل  طط التكيف وأ  .املداث املتو نط والطويل

وبإل نننننننافة إأ ذلب، تعكف ٌلية وار نننننننو الدولية املعنية بخلسنننننننائر   .ويف أدوات الدعم ال  مة للتكيف
وقعة واأل رار املرتبطة بت  ريات تغري املناخ، يف  يا  التفاقية، عل  تطوير أ اليب معاجلة اآلاثر  ري املت

)أ( حتول يف النموذج الفكر    :ومن الفر  املهمة املتاحة لتسريع العمل ما يل   .  ل مرحلة التخطيط
القتصنادية، ال   قد   -  أحد ا العلم فيما يتعلق بتزايد الوع  بضنرورة التحول السنريع للنظم الجتماعية

كما يت ل  يف التقرير اخلا  خيلف عدم حدو ا عواقب  نننننلبية كبرية عل  مسنننننتوايت ال دهار والنمو،  
 1,5بشننننن ج الح ار العامل  ذقدار    2018الصنننننادر عن اايكة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام  

درجنة مكوينة فو  مسننننننننننننننتوايت منا قبنل احلقبنة الصنننننننننننننننناعينة، ويف التقرير املتعلق بلتوقعنات العناملينة للتنوع 
                                                        نوع البيولوج ؛ و)ب( و نننع هنا أكثر ا نننتشنننرافا  للمسنننتقبل فيما البيولوج  الصنننادر يف إبار اتفاقية الت

يتعلق بلتكيف، وإدماج املرونة وتبا مفهوم "حتسننننننننننننننني مراعاة مبندأ ال ننننننننننننننتبناقينة يف مشنننننننننننننناريع البنناء"؛ 
توافر تكنولوجيات حديثة، ذا يف ذلب ال كاء الدننننننننننطناع ، والبياانت الضننننننننننخمة، والسننننننننننواتل،  و)ج(

ئرات بدوج بيار؛ و)د( الفردننننننة املتاحة لزايدة ال ننننننتثمار يف إعادة بناء ااياكل والنظم املسننننننتقلة، والطا
وشدد   .األ ا ية، ذا فيها املوانئ البحرية، وحتسينها يف العقد القادم، بطريقة جتعلها قادرة عل  التكيف

والفكر، عل  املشنننارن يف األ ري عل  أرية إر ننناء التعاوج فيما بني الوكالت وإنشننناء  تمع للممار نننة  
                                                                                     حنو ما كاج يفعلا األونكتاد يف العقد املا ننن ، بعتبار ذلب أول  طوة مهمة يف مسنننار املضننن  قدما  يف 
و ننننع  موعة بياانت وأدوات مشنننن كة جديدة تسنننناعد يف دعم البلداج يف تقييم أوجا الت  ر بتغري املناخ 

 .وو ع تصاميم و طط للتكيف يف املستقبل

 تلت ذلب، أشار أحد اخلرباء إأ  رورة  ايدة الوع  أبج تغري املناخ ليس و  ل املناقشة ال  -6
                                                                                        طرا  بيكيا  فحسننب، بل أيضننا   طرا  جتاراي  يتعني عل  القطاع اخلا  أج      يف العتبار لداث و ننع 
                                                                                         طط التكيف؛ وإأ  نرورة بناء ااياكل األ نا نية بطريقة مرنة، حت يتسند تعديل تصنميمها تبعا  لتغري

                                  ورد ا  عل  ا نننتفسنننار أحد املشننناركني عن   .الظروف، ألج الكتفاء خبيار واحد يطرحت  طر  نننوء التكيف
درا ننننات حالت املوانئ البحرية احملتمل إ  قها بسننننبب األعادننننري وعن أ   طط للطوار  متوقعة يف 

تصننننادية ألمريكا                                                                        حالت من ه ا القبيل، أ شننننري  إأ األعمال ذات الصننننلة ال  ا ننننطلعت اا الل نة الق
يف منطقة البحر الكارييب؛ وإأ   2017ال تينية ومنطقة البحر الكارييب يف أعقاب مو ننننم األعادننننري لعام  

                                                                                         نشننرة موجزة للسننيا ننات دنندرت مؤ را  يف إبار اتفاقية األمم املتحدة اإلبارية بشنن ج تغري املناخ بعنواج 
ية وتقليلها إأ أدىن حد ومعاجلتها"؛ وإأ "تكنولوجيات جتنب اخلسننننننننائر واأل ننننننننرار يف املنابق السنننننننناحل

                                     ورد ا  عل  ا ننننننتفسننننننار مشننننننارن ٌ ر عما إذا   .أرية إقامة شننننننراكات مع القطاع اخلا  يف ه   احلالت
                                                                                    أ جريننت أ  تقييمننات لقننابليننة أت ر موانئ البحر األبي  املتو ننننننننننننننط بتغري املننناخ وحنن ددت أ  إجراءات 

                                                  يف حلقة النقاش إأ أج بلداج املنطقة مل تقدم بعد  ططا  للتصنننننند  ا ا اخلطر، أشننننننار أحد املشنننننناركني 
ويف السننننننننننننوات األ رية، ا داد  طر التعرض لتعادنننننننننننري وأجريت بع    .وبنية للتكيف مع تغري املناخ

التقييمات، ولكن يلزم القيام ذزيد من العمل لتصنننننننننبح املسنننننننننائل املتعلقة فاثر تغري املناخ وتكيف املوانئ 
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                                                                         وأشنار مشنارن ٌ ر يف حلقة النقاش أيضنا  إأ أنا من احملتمل أج تت  ر منطقة البحر   .   ة  البحرية معا أولوي
                                                                                األبي  املتو نننننط برتفاع مسنننننتوايت احلرارة القصنننننواث، حيو ي توقع حدو  وواهر منا ية قصنننننواث مرة 

 . نة 100                    تقريبا ، عوض مرة كل  2050                           كل مخس  نوات ابتداء  من عام 

 1القضااي والت ارب الرئيسية، واملبادرات والتطورات األ رية، اجلزء  :والتكيف معاٌاثر تغري املناخ   

                                                                                       رك ز اجلزء األول من حلقة النقاش الثانية عل  القضااي والت ارب الرئيسية واملبادرات والتطورات  -7
  املشن كة؛ وكاج من بني املشناركني يف حلقة النقاش بحو من مركز املفو نية األوروبية للبحو   .األ رية

ورئيس فريق العمنل الندائم املعا بتغري املنناخ التنابع للرابطنة العناملينة للبد التحتينة للنقنل املنائ ؛ وأ ننننننننننننننتناذ 
مسننننننننننناعد يف جامعة رود ٌي ند، الولايت املتحدة األمريكية؛ وأ نننننننننننتاذ يف جامعة مانيتوب، كندا؛ وأحد 

 .لدولية،  موعة البنب الدويلكبار املتخصصني يف قضااي املناخ يف مؤ سة التمويل ا

                                                                                 وع ر ض املشنننننننارن األول يف حلقة النقاش عددا  من النتائا املفصنننننننلة املسنننننننتمدة من أداة التقييم  -8
املتكامل والوا ننع النطا  ملسننتواث  ننطح البحر والسننواحل ال  و ننعها مركز املفو ننية األوروبية للبحو  

 تب يف املسننننتقبل عل  الفيضنننناانت السنننناحلية وحتات املشنننن كة، وه  إبار لتقييم اخلسننننائر احملتمل أج ت
                                                            نحت األ طار السناحلية من أكرب الكوار  الطبيعية ال  تشنكل  طرا  و وأ  .السنواحل وتدابري التكيف

يف املائة من  نننكاج العامل تعي  يف منابق   44عل  نسنننبة كبرية من السنننكاج واملمتلكات املادية؛ فنسنننبة  
وتشنننننري نتائا النم جة احلديثة للفيضننننناانت إأ ارتفاع   .كيلوم  عن السنننننواحل  100تقع  نننننمن مسنننننافة  

 86و  51وما بني    2050                    ننتيم ا   لول عام    30و  20متو نط مسنتواث  نطح البحر كحد أقصن  ذا بني  
 .                                                                ، وتشنننننري  نننننيناريوهات تغري املناخ األكثر تطرفا  إأ وقوع ارتفاع أكرب بكثري 2100                    ننننننتيم ا   لول عام  

                                                                                       تزايد يف املسننننننننننتقبل تواتر ما يقل تكرار  أو تتباعد ف ات عودتا حاليا  من وواهر ارتفاع املسننننننننننتواث و نننننننننني
وعل  وجا اخلصننننننننو ، ف ج وواهر ارتفاع   .                                             األقصنننننننن  لسننننننننطح البحر ال  يبلي ح مها مسننننننننتواث معينا  

د  كل  ننة، من املتوقع أج حت  100املسنتواث األقصن  لسنطح البحر، ال  تقع يف الوقت الراهن مرة كل  
عل  بول معظم  ننننننواحل   2100عل  بول معظم السننننننواحل املدارية و لول عام    2050عام  لول عام  

وأبر  املشننننننارن  ننننننخامة التكاليف ذات الصننننننلة؛ وعل   ننننننبيل املثال، فمن املتوقع أج يتضنننننناعف   .العامل
مرة  لول  1  000-100بليوج يورو، ذقدار    1,25                                                 ح م األ نننننرار السننننننوية احلالية ال  تقد ر قيمتها ذبلي  

                                                                        وشننننننننندد عل  بغياج العوامل املتصنننننننننلة بتغري املناخ عل   ريها يف إحدا  اخلسنننننننننائر،   فا    .2100عام  
وقد أوهرت الدرا نات   . القتصنادية-ل جتاهات التقليدية ال  كانت  يمن عليها التطورات الجتماعية
يف املائة، وأج التكيف مع تغري   40ة  أج  ف  انبعااثت  ا ات الدفيكة قد يقل  ه   اخلسننننننننائر بنسننننننننب

 .                                                   يف املائة و يكوج مفيدا  عل  وجا اخلصو  يف املنابق احلضرية 95املناخ قد  نعها بنسبة 

وقندم املشنننننننننننننننارن الثنا  يف حلقنة النقناش حملنة عنامنة عن العنديند من إجراءات التكيف مع تغري  -9
ذننا يف ذلننب إع ج الرابطننة العننامليننة للبد التحتيننة للنقنل املننناخ املتعلقننة بملوانئ واملمرات املننائيننة النندا ليننة،  

املائ  بشنننننننن ج تغري املناخ، ال   ردد املمار ننننننننات اجليدة جلعل املوانئ قادرة عل  التكيف؛ وإرشننننننننادات 
                                                                                       تقنية مفصنننننلة بشننننن ج و نننننع  طط تكيف املوانئ واملمرات املائية الدا لية مع تغري املناخ، تشنننننمل إبارا  

تدابري ودرا ننننننننننات حالت إفرادية؛ ومبادرة شننننننننننراكة مراك  للعمل املنا   العامل                    منه يا ، و موعات  
بشننننننننن ج امل حة يف مناخ متغري، ال  تقودها الرابطة العاملية للبد التحتية للنقل املائ ؛ ومسنننننننننارات العمل 

يف املنا   لشنراكة مراك  من أجل العمل املنا   العامل  ال  تشنمل إجراءات ومؤشنرات مكر نة لتك
وأوهرت النتائا األولية لدرا نننة ا نننتقصنننائية   .                                                 هياكل النقل األ نننا نننية ون ظما وبناء قدر ا عل  الصنننمود

للموانئ بشنننننننننن ج الظواهر اجلوية القصننننننننننواث أجر ا الرابطة العاملية للبد التحتية للنقل املائ  وجود نواق  
ويلزم ااناذ إجراءات عناجلنة  .نناخكبرية عل  الصننننننننننننننعيند العنامل  يف قندرة املوانئ عل  التكيف مع تغري امل
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وأبر  املشننننننننننارن أنا  كن   .وإحدا  حتول يف النموذج الفكر  إلعطاء األولوية خليارات التصننننننننننميم املرج
جا فوائند كثرية من التندابري  ري اايكلينة املنخفضنننننننننننننننة التكلفنة، مثنل إجراء تقييمنات املخنابر وو ننننننننننننننع 

 .الطوار   طط

                                                            حلقة النقاش الرؤاث املسنننتمدة من ع قد  من البحو  التطبيقية بشننن ج وأبر  املشنننارن الثالو يف   -10
فباإل نننننافة إأ األ نننننرار املباشنننننرة   .                                                              مو نننننوع تعزيز قدرة املوانئ البحرية عامليا  عل  التكيف مع تغري املناخ

 .وا ننطرابت العمليات، تشننمل ٌاثر تغري املناخ عل  املوانئ تكاليف  ري مباشننرة وعواقب  ري ملمو ننة 
  نتائا البحو   نننننرورة إجراء تقييم دقيق ملواد البناء األ نننننا نننننية املسنننننتخدمة حلماية املوانئ البحرية     وت رب 

ميناء يف الولايت املتحدة   100والحتياجات املالية الكبرية؛ وعل   ننبيل املثال،  ننيتطلب رفع مسننتواث  
إأ أج دنننانع  القرار بشننن ج                     وتشنننري البحو  أيضنننا    .بليوج دولر  78و  57                           ذقدار م ين مبلغا  ي اوحت بني 

املوانئ، وإج كنانوا يندركوج عل  حنو متزايند رنابر تغري املنناخ، ل يزالوج يواجهوج حواجز تعو  التكيف 
الفعنال، ذنا يف ذلنب عندم فهم املخنابر ونق  الوع  انا، ونق  التموينل، والقيود املنادينة، والتحندايت 

ويف الوقت ذاتا، جراث   .بشنن ج تصننميم ااياكل األ ننا ننية  املتعلقة بحلوكمة، ونق  اإلرشننادات املنا ننبة
حتديد اإلمكانيات املتاحة للتغلب عل  العقبات، ذا يف ذلب و نع ا ن اتي يات املرونة الفريدة، وتقييم 

ويلزم إحنندا  حتول   .املخننابر، وتعزيز التعنناوج، واعتمنناد تغيريات تنظيميننة، وا ننننننننننننننتحنندا  حوافز منناليننة
ودب عل    .  و ننننع  طط التكيف، بلنظر إأ بول عمر أدننننول املوانئأ ننننا نننن  يف التفكري خبصننننو 

وا نننع  السنننيا نننات دعم و نننع واثئق إرشنننادية تنظيمية مرنة بشننن ج ارتفاع مسنننتواث  نننطح البحر لفائدة 
ويلزم توفري التمويل لدعم التعاوج من أجل التخطيط للصنننننننمود الطويل   .مهند ننننننن  ااياكل األ نننننننا نننننننية

 .ات العاملني يف  ال إنشاء ااياكل األ ا يةاألجل، إأ جانب بناء قدر 

وعرض املشننننننننننننارن الرابع يف حلقة النقاش التحدايت املرتبطة بلتكيف مع تغري املناخ يف موانئ  -11
د  تغري املنناخ تغيريات إدابينة، مثنل فتح بر    .                                        القطنب الشننننننننننننننمنايل واق حت هن   نا   كننة ملواجهتهنا                                               وقد ر 

ج إمكنانينة ا ننننننننننننننتغ ل هن   البندائنل تعوقهنا مجلنة عوامنل منهنا التحندايت  ري أ  .قطبينة جنديندة للم حنة
الرئيسننننننننية ال  تواجهها موانئ القطب الشننننننننمايل، ومنها العزلة والظروف املادية املكلفة؛ ونق  القدرات 
من حيو املرافق األ ننننا ننننية وادودية بر  الربط بملنابق الدا لية؛ ووجود نواق  فيما يتعلق بو ننننوحت 

ويلزم و نننع رؤية   .القتصنننادية وحتديد موقع املوانئ يف  ننن  نننل اإلمداد العاملية -  لجتماعيةاألهداف ا
وا ننحة ملنطقة القطب الشننمايل فيما يتعلق باياكل األ ننا ننية للنقل البحر  واملوانئ، ينبغ  أج تشننمل 

لينة اطيط املوانئ وينبغ  اعتبنار املوانئ مكوانت منظومنة، وإعنادة تقييم عم  .                      هن نا  تصننننننننننننننناعنداي  وتندردينا  
ويف اخلتام، أشننننار املشننننارن إأ أج   .وااياكل األ ننننا ننننية ونظام إدار ا عل  أ نننناس "هنا متوا ج" للتنمية

 .وروف القطب الشمايل الفريدة تتطلب بناء القدرات يف إبار ادد األهداف

دولية و ار ا ا                                                                  وقدم املشارن اخلامس يف حلقة النقاش عر ا   م   خلربات مؤ سة التمويل ال -12
يف حتنندينند املخننابر املنننا يننة، ذننا فيهننا املتعلقننة بملوانئ، وتقييمهننا وإدار ننا ومتويننل إجراءات مواجهتهننا، 

                                                وأكد أج اجتماع اخلرباء املتعدد السننننننننننننوات منتداث قي  م   .                                 عامة  عن التطورات األ رية ذات الصنننننننننننلة      وحملة  
ة التمويل الدولية فيما يتعلق بملناخ حتديد ويشننننننننمل هنا مؤ ننننننننسنننننننن   .لتبادل اآلراء بشنننننننن ج ه ا املو ننننننننوع

املخننابر املنننا يننة وتقييمهننا من حيننو الطننابع اجلوهر  احملتمننل ل  ننننننننننننننتثمننار الفعل ،   إدارة املخننابر 
وتزايدت يف اآلونة األ رية ال ننننننننننتثمارات املرنة بملوا اة مع ا ننننننننننتكثار   . ننننننننننبيل املثال، التصننننننننننميم( )عل 

 .ايند بهتمنام املسننننننننننننننتثمرين ووكنالت التصنننننننننننننننيف واملنظمني واملشننننننننننننننرعنياملخنابر املننا ينة عل  حنو متز 
ك لب املبادرات األ رية يف ه ا اجملال، مثل فرقة العمل املعنية بإلفصنننننننننناحات املالية املتصننننننننننلة  وتشننننننننننري

ويف اخلتام، قد تسننننناعد إدارة   .بملناخ، إأ  نننننرورة إعطاء األولوية إلدارة املخابر املنا ية والتكيف معها
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خابر املنا ية وعملية اطيط األعمال الت ارية ذات الصننننلة يف ج ب التدفقات املالية ال  مة إلداد امل
 .القدرة عل  التكيف مع تغري املناخ

و  ل املناقشننننة ال  أعقبت ذلب، عرض أحد اخلرباء  ننننيا  السننننيا ننننات العامة للتكيف مع  -13
ولفت  بري   .إبار  نيا ناو وتنظيم  م ئم لدعم التكيفيرلندا وشندد عل  أرية و نع  أتغري املناخ يف  

ٌ ر النتبا  إأ قيمة املعايري ال  و نننننننننعتها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بشننننننننن ج املوانئ، ول  نننننننننيما 
ويف اخلتنام، وفيمنا يتعلق  .املبناد  واملتطلبنات واإلرشنننننننننننننننادات -التكيف مع تغري املنناخ   :14090املعينار 

ييف ااياكل األ نننا نننية القائمة، شننندد أحد املشننناركني يف حلقة النقاش عل   نننرورة ب نننتفسنننار عن تك
اشنننننننننن ا  األبر السننننننننننيا نننننننننناتية والتنظيمية إجراء تقييمات للمخابر املتعلقة بملوانئ ك  نننننننننناس لتخطيط 

 .األعمال الت ارية

 2ات األ رية، اجلزء القضااي والت ارب الرئيسية، واملبادرات والتطور  :ٌاثر تغري املناخ والتكيف معا  

                                                                                 ننننننننم املشنننننننناركوج يف اجلزء الثا  من حلقة النقاش الثانية أ ننننننننتاذا  يف جامعة وا ننننننننيدا، اليابج؛  -14
                                                                                           ورئيس قسنننم السنننيا نننات البيكية، متحداث  ب نننم رئيس شنننعبة النتقال إأ التنمية املسنننتدامة، التابعة ايكة 

لبشنرية والتدريب يف  ال الت ارة التابع لفرع األونكتاد ميناء بلنسنيا، إ نبانيا؛ ورئيس قسنم تنمية املوارد ا
 .لتنمية املعارف

                                                                              وودنننننف املشنننننارن األول يف حلقة النقاش التدابري القائمة لتكي ف املوانئ مع ارتفاع مسنننننتوايت  -15
                                                                                     ننطح البحر، مشننريا  إأ وجود قلق وا ننع النطا  يف األو ننا  األكاد ية وو ننائط اإلع م إ اء احتمال 

طر كثري من  تمعات املنابق السننناحلية إأ النتقال إأ أماكن أ راث بسنننبب ارتفاع مسنننتوايت أج يضننن 
                                                                         وحلل عددا  من حالت الهنيار األر نن  ال  وقعت  ننابقا ، عل   ننبيل املثال يف املنابق   . ننطح البحر

اانجوج يف السنننننناحلية اخلفيضننننننة يف بوكيو ويف موانئ يف جاكرب وعل  بول اجلزر املرجانية عل   ننننننفة د
الفلبني، حيو بق   ننننننننننننكاج املنابق السنننننننننننناحلية املكتظة يف أماكنهم، ر م التحد  املتمثل يف مواجهة 

وشندد املشنارن عل  أنا  كن، من   ل درا نات احلالت اإلفرادية ه  ، فهم   .ارتفاع مسنتوايت امليا 
لوا ننح أج ارتفاع مسننتواث  ننطح وبلتايل، ولكن كاج من ا  .                                       املسننارات الفعلية لتكيف املوانئ فهما  أفضننل

                                                                                          البحر  نننننيفرض عبكا  ماليا  إ نننننافيا  عل  املوانئ، ف ج  موعة من  يارات التكيف متاحة، ول يوجد أ  
دليل يف الوقت الراهن عل  أج أ  مسننننننتوبنة من املسننننننتوبنات السنننننناحلية الكرباث  ننننننتتخل  للبحر عن 

ويف اخلتام،   .جز وقائية جديدة لصد امليا وعوض ذلب،  كن تشييد حوا  .جزء كبري من مساحتها الربية
                                                                                      أشنننار املشنننارن إأ أج مقاب ت أ جريت مع مسنننؤويل املوانئ تبني وجود عقبات قليلة أمام التكيف، ر م 
أج التكاليف ذات الصنلة قد تكوج عبارة عن " نريبة بيكية" كبرية قد تثقل كاهل اجملتمعات ال   نيتعني 

لف أ را   ري  . متنا ب عل  البلداج النامية بصفة  ادة                             عليها دفعها وقد ا 

وعرض املشننارن الثا  يف حلقة النقاش مبادرات بشنن ج تغري املناخ در  و ننعها يف هيكة ميناء  -16
وعرض مبادرات   .بلنسنننننننننننيا، ذا يف ذلب األرقام املتعلقة  ركة امليناء وما يتصنننننننننننل اا من ٌاثر عل  البيكة

بتغري املناخ، منها حسننننننناب وردننننننند ٌاثر الكربوج وعدة مشننننننناريع و نننننننيا نننننننات ومشننننننناريع رتلفة متعلقة  
 .وينبغ  إجراء  و  إ ننافية لتقييم اآلاثر احملتملة لتغري املناخ عل  ااياكل األ ننا ننية للموانئ   .للتكيف

وألج تغري املناخ مشكلة عاملية حتتاج إأ معاجلة عاملية، فعل  كل كياج أو فرد أج يستثمر املوارد املتاحة، 
وينبغ  أج تكوج أهداف  ف    . حدود إمكانياتا وا تصنننننننننننادننننننننننناتا، للتقليل إأ أدىن حد من ٌاثر يف

ودب بلتايل عل  األو نننا  الصنننناعية واألكاد ية أج تضنننطلع بدور   .                              النبعااثت بموحة، وواقعية أيضنننا  
 .رئيس  يف إ داء املشورة إأ اايكات التنظيمية لتحديد ه   األهداف



TD/B/C.I/MEM.7/24 

9 GE.20-16240 

رن الثنالنو يف حلقنة النقناش برانما إدارة املوانئ الن   ينندرج يف إبنار برانما وعرض املشنننننننننننننننا -17
التدريب من أجل الت ارة ال   يهدف إأ كفالة  دمات فعالة وتنافسننننننننننننية يف  ال إدارة املوانئ لزايدة 

مدير   3700       بلدا  و  60ويشنمل برانما إدارة املوانئ    .تدفقات الت ارة وتعزيز التنمية القتصنادية املسنتدامة
وتضنننننننننننم دورتا التدريبية املتعلقة بتحدايت املوانئ املسنننننننننننتدامة وحدة تتناول   .للموانئ يف مجيع أحناء العامل

 موعة من املوا نننننننننننننيع املتعلقة بتغري املناخ وبلبيكة تشنننننننننننننمل التحدايت املتصنننننننننننننلة بتغري املناخ، والطقس 
 .لتكيف واملرونة وبناء القدرات الشننننننننننننننديد، وارتفاع مسننننننننننننننتواث  ننننننننننننننطح البحر؛ وبتدابري افيف اآلاثر وا

وبإل ننننننافة إأ ذلب، يتضننننننمن  نننننن ل أداء املوانئ و ننننننلسننننننلة برانما التدريب من أجل الت ارة املتعلقة 
وقدم   .إبدارة املوانئ درا ننننات حالت إفرادية مفيدة بشنننن ج التلو  والطاقة واأل ر البيك  ألنشننننطة املوانئ

حدد أولوايت الربانما، ال  تشننننمل إدماج التودننننيات                                         املشننننارن أيضننننا  تفادننننيل عن  ننننبل املضنننن  قدما  و 
املتعلقة بلسنننننننيا نننننننات العامة املنبثقة عن ه   الدورة لجتماع اخلرباء املتعدد السننننننننوات يف أنشنننننننطة بناء 
القدرات لشننننننبكات برانما إدارة املوانئ؛ وتشنننننن يع إجراء  و  بشنننننن ج تغري املناخ واملوا ننننننيع البيكية يف 

                                                                   دية؛ وإبرا  أفضنل املمار نات ومشناريع املوانئ اجملدية جتاراي ؛ وإشنران مدير  شنكل درا نات حالت إفرا
املوانئ يف حتديد األولوايت الرئيسنننية ل  نننتثمار يف املوانئ واألنشنننطة املتصنننلة بتغري املناخ؛ ودعم التعاوج 

 .بني هيكات املوانئ واملؤ سات الدولية للمساعدة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

                                                                         و  ل املناقشننننننة ال  أعقبت ذلب، وردا  عل  ا ننننننتفسننننننار من أحد املشنننننناركني عن التفاقات  -18
اخلضننننننراء ال  أبرمها ميناء بلنسننننننيا مع شننننننركات النقل البحر  و ريها من اجلهات املعنية ال  تسننننننتخدم 

هيكة ميناء امليناء، بشنننن ج مسننننائل منها  ف  انبعااثت الكربوج، أشننننار املشننننارن يف حلقة املناقشننننة من  
بلنسنننننيا إأ أج األبراف يف ه   التفاقات، ذا فيها شنننننركات النقل البحر ، تسنننننتفيد من  صنننننوم من 
الضننرائب ذات الصننلة، بشننر  المتثال لبع  املقتضننيات املتعلقة ذسننائل منها النبعااثت وأنواع الوقود 

                                 فاقات كثريا  ما تتضنننمن شنننربا  إبعادة املسنننتخدم والربط بلشنننبكة الكهربئية يف امليناء، وإأ أج ه   الت
                         وردا  عل  ا ننننننتفسننننننار من أحد   .ا ننننننتثمار نسننننننبة مكوية من ه   اخلصننننننوم يف حتسننننننني الطاقات اخلضننننننراء

املندوبني عن التعاوج القائم فيما بني املوانئ البحرية يف منطقة البحر األبي  املتو نننننننننننننط وتبادل املعارف 
ناخ، أشننار إأ مبادرة أبلقها الحتاد األورول للتعاوج فيما بني واخلربات بشنن ج كيفية معاجلة ٌاثر تغري امل

موانئ منطق  مشال وجنوب البحر األبي  املتو ننننننننننننط؛ وإأ العمل اجلار  عل  مسننننننننننننتواث رابطة موانئ 
ل إأ موانئ                                                                                      البحر األبي  املتو ننننننننط، ذا يف ذلب دننننننننيا ة ورقة تسننننننننتند إأ الردود عل  ا ننننننننتبياج أ ر نننننننن 

                                                                        رن ٌ ر إج مو ننوع تكيف املوانئ البحرية مع تغري املناخ يسننتحق اهتماما   ادننا  يف وقال مشننا  .املنطقة
الدورة اخلامسنننننننننننننة عشنننننننننننننرة ملؤمتر األمم املتحدة للت ارة والتنمية املقرر عقدها يف بربدوس، ال   كن أج 

قاش من وشنننندد املشننننارن يف حلقة الن  .                                                      تشننننكل اف   مهما  ملوادننننلة النقاش والتعاوج بشنننن ج ه   املسنننن لة
الرابطة العاملية للبد التحتية للنقل املائ  عل  اآلاثر احملتملة عل  عمليات املوانئ لبع  العوامل املتصنننلة 
                                                                                         بملناخ ال  اندرا  ما يشننننننار إليها، مثل ارتفاع درجات احلرارة والضننننننباب، وعل   ننننننرورة معاجلتها؛ وعل  

ات املوانئ وااياكل األ نننا نننية يف حالة حدو   نننبيل املثال، قد تنشننن  مشننناكل جتارية فيما يتعلق بعملي
ويف ه ا السنننيا ، شننندد   . ايدة يف الكائنات  ري احمللية ال  تغزو املوانئ بسنننبب ارتفاع درجة حرارة امليا 

مشنننننناركاج يف حلقة النقاش عل  أرية النظر يف ه   املسننننننائل،  ري املدرو ننننننة حت اآلج ذا فيا الكفاية، 
 .ات املوانئ و ططها الرئيسية، بلتعاوج مع الشركاء عل  الصعيد اإلقليم وإدراجها يف ا  اتي ي

الكفاءة يف ا نننتخدام الطاقة، والتخفيف من ٌاثر تغري املناخ، و ف    :املسنننائل الشننناملة لعدة قطاعات  
 انبعااثت الكربوج يف قطاع النقل البحر 

، مثل الكفاءة يف ا تخدام الطاقة،  ركزت حلقة النقاش الثالثة عل  مسائل شاملة لعدة قطاعات  - 19
والتخفيف من ٌاثر تغري املنناخ، و ف  انبعنااثت الكربوج يف قطناع النقنل البحر ، تكتسنننننننننننننن  أرينة بلغنة  
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و ننننم املشنننناركوج    . بلنظر إأ أج الحتياجات والتكاليف يف  ال الطاقة قد ترتفع بسننننبب ٌاثر تغري املناخ 
ما العنامل  ل ننننننننننننننتندامنة املوانئ التنابع للرابطنة الندولينة للموانئ واملرافئ،  يف حلقنة النقناش املندير التقا للربان 

 .                                                                                              ومديرا  تقنيا  من  رفة الشحن البحر  الدولية، ورئيس قسم النقل يف فرع األونكتاد للوجستيات الت ارة 
وانق  املشنننننننننارن األول يف حلقة النقاش الربانما العامل  ل نننننننننتدامة املوانئ ال   يسنننننننننتند إأ  -20
                                                                                     ادرة موانئ العامل بشنن ج املناخ، ويسنن شنند أبهداف التنمية املسننتدامة، وينف   يف مخسننة  الت رئيسننية مب

وتعط    .ذات أولوية، منها  ال املناخ والطاقة، ال   يشننننننننكل اور تركيز  لو مشنننننننناريع املوانئ املقدمة
وإذ أبر  املشننننارن أرية   .7 واألهداف األ راث املتصننننلة بملناخ مثل اادف  13املشنننناريع األولوية للهدف  

                                                                                         ف  انبعنننااثت الكربوج يف قطننناع النقنننل البحر ، فقننند ذك ر بقرار جلننننة حننناينننة البيكنننة البحرينننة التنننابعنننة 
ال   يدعو الدول األعضننننناء إأ تشننننن يع التعاوج الطوع  ، MEPC.323(74)للمنظمة البحرية الدولية  

وأشنننار إأ   .نبعااثت  ا ات الدفيكة من السنننفنبني قطاع  املوانئ والنقل البحر  للمسنننارة يف  ف  ا
أج املناخ والطاقة يشننننك ج املسنننن لتني الرئيسننننيتني اللتني حتظياج بألولوية يف املوانئ العاملية، وأج اجلهات 

وتشنننمل الر نننائل الرئيسنننية املتعلقة بلسنننبل ال   كن للموانئ أج تسننناعد   .                          املعنية  اجة إأ العمل  نننواي  
يف  ف  انبعااثت الكربوج يف قطاع النقل البحر  تقدمي حوافز للسنفن ذات األداء   من   اا بنشنا 

األفضننننننننل، وتوفري نظم شننننننننابكية لممداد بلطاقة، و ننننننننماج توفري الوقود البحر  النظيف أبماج وكفاءة، 
 .وتيسري  بل حتقيق املستواث األمثل من وروف الر و يف املوانئ

حلقة النقاش حملة عامة عن بع  ما يواجا مالك  السنننننننننننفن واملوانئ وقدم املشنننننننننننارن الثا  يف   -21
و  ل التغيريات التنظيمية   .عل  حد  ننننننواء من مشنننننناكل شنننننناملة لعدة قطاعات                                                 وذكر أنا من املتوقع أج حت 

                                                                                       ه ا القطاع يف ول ا نننننننننتمرار ا نننننننننت ابتا ملتطلبات تغري املناخ وانتقالا إأ مسنننننننننتقبل  ال  من الكربوج، 
وتدعم  رفة الشنننننننننننحن البحر    .الك  السنننننننننننفن يدعموج املبادرات اخلالية من الكربوجوأشنننننننننننار إأ أج م

الدولية املعايري العالية للس مة وحاية البيكة، وتشارن بشكل ا تباق  مع املنظمة البحرية الدولية يف دعم 
 .للتنفي     ري أج ه   األنظمة ينبغ  أج تكوج متنا نننننبة وقائمة عل  األدلة وقابلة  .و نننننع أنظمة جديدة

إج اعتماد تكنولوجيات   .وقد يقع، بفعل التحولت التكنولوجية، تعارض بني األنظمة البيكية والسننننننن مة
                                                                                      جديدة دعل ااياكل األ نا نية والسنفن أكثر تعقيدا ، ويؤد  ذلب إأ رابر أكرب فيما يتعلق بلسن مة 

نواع الوقود البديلة، ينبغ  ا نتخدام وأشنار إأ أنا عوض الكتفاء ب نتخدام أ  .والت ارة عل  حد  نواء
أ نننناليب أبسننننط، ذا يف ذلب  ننننماج القضنننناء عل  النبعااثت من   ل التكنولوجيات املسننننتخدمة يف 
أردننفة الر ننو، مثل النظم الشننابكية لممداد بلطاقة، و ايدة الرقمنة وبلوو املسننتواث األمثل من األداء يف 

ويف ه ا السننيا ، اق حت  رفة الشننحن البحر  الدولية   .ية                                     العمليات، فضنن   عن ا ننتخدام الطاقة الرر
ومنظمننننات دوليننننة أ راث إنشننننننننننننننننناء  لس دويل للبحو  البحريننننة، لتمويننننل البحننننو والتطوير يف  ننننال 

و نننننيسننننناعد   .التكنولوجيات اجلديدة من   ل فرض  نننننريبة إلزامية قدرها دولراج لكل بن من الوقود
ة ل  نننننننننتمرار، وتسنننننننننريع وترية تطوير وتسنننننننننويق التكنولوجيات ذلب يف حتديد مسنننننننننارات تكنولوجية قابل

 .اجلديدة، والتخفيف من املخابر املرتبطة بلتحول التكنولوج  اجلار 

وشنننننننندد املشننننننننارن الثالو يف حلقة النقاش عل  أج ا ننننننننته ن الطاقة يشننننننننكل أحد األولوايت  -22
دار ا، لتحسنننننننني األداء القتصننننننناد  وأت   املوانئ يف العتبار ا نننننننتخدام الطاقة وإ  .القصنننننننواث للموانئ

وتساهم التدابري ذات الصلة بلكفاءة يف ا تخدام الطاقة يف املوانئ، ذا يف ذلب ال  اتي يات   .والبيك 
التشنننننننننغيلية والتكنولوجيات املبتكرة ونظم إدارة الطاقة، يف بناء قدرة املوانئ عل  التكيف مع تغري املناخ، 

ويتطلب تكيف املوانئ مع ٌاثر تغري املناخ حتسننننننننننني   .مع تغري املناخ  وتشننننننننننكل أدوات رئيسننننننننننية للتكيف
                                                                                        ا ته ن الطاقة من   ل  ار ات  وتكنولوجيات  لمدارة حتقق املستواث األمثل من اإلنتاجية التشغيلية 
                                                                                          والفعالية من حيو التكلفة، فضنن   عن و ننع  طط بشنن ج موارد الطاقة النظيفة وتعبكتها، لضننماج توافر 
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 .وإمكانية احلصنننول عليها، وك لب ا نننتمرارية اخلدمات والعمليات وحتسنننني األداء البيك  للموانئ   الطاقة
وبإل ننننافة إأ ذلب، يشننننكل تعزيز التعاوج وتبادل املعلومات وأفضننننل املمار ننننات وبناء القدرات و ايدة 

اد املتعلق ويف اخلتام،  ننننلط املشننننارن الضننننوء عل  عمل األونكت  . ال ننننتثمار األ ضننننر مسنننن لة أ ننننا ننننية
بلكفاءة يف ا نننننننننتخدام الطاقة يف املوانئ، وب نننننننننتخدام الطاقة النظيفة يف عمليات املوانئ، وتعزيز النظم 

 .املستدامة لنقل البضائع، بو ائل منها  موعة األدوات املستدامة لنقل البضائع

نقل السننعودية و  ل املناقشننة ال  أعقبت ذلب، عرض وكيل التخطيط واملعلومات يف و ارة ال -23
، وأشنار إأ 2030تفادنيل ال ن اتي ية الوبنية للنقل ال  تندرج يف إبار رؤية اململكة العربية السنعودية  

و نننننلط الضنننننوء عل  براما اددة حتقق   .أج األهداف ال ننننن اتي ية تشنننننمل الت ارة البحرية وتغري املناخ
لوو املسننننننتواث األمثل يف  ال النقل ه   األهداف وأو ننننننح أج ال نننننن اتي ية تتضننننننمن  طة رئيسننننننية لب

املتعدد الو نائط واللوجسنتيات،  ني ر  عل  أ نا نها تعزيز قدرات املوانئ، وحتسنني قدرات املطارات، 
وتطوير  طو  السننننننكب احلديدية، وإنشنننننناء شننننننبكة عالية اجلودة من املنابق اللوجسننننننتية لتيسننننننري عمل 

ويف اخلتننننام، أكنننند  .و ريهننننا من أوننننا  الت ننننارةاملنظومننننات املتعننننددة الو نننننننننننننننننائط والت ننننارة اإللك ونيننننة 
بل كيز عل  التكيف مع تغري املناخ و ف  انبعااثت اث  أكسننننننيد الكربوج وا ننننننته ن الوقود،  اللتزام

وأبلع مندوب ٌ ر احلضنننور عل  جتربة ميناء   .مع ما ي تب عل  ذلب من ٌاثر مباشنننرة عل  تغري املناخ
ج تغري املننناخ يشننننننننننننننكننل أحنند العتبننارات املهمننة فيمننا يتعلق اينناكلننا                           كرييب بلكننامريوج، مشننننننننننننننريا  إأ أ

وقد و ننعت إدارة امليناء  طة رئيسننية مد ا عشننر  نننوات تتو   إداد حلول رتلفة إلدارة   .األ ننا ننية
                                                                         وبإل افة إأ ذلب، أبرمت إدارة امليناء اتفاقا  مع اجلهات املعنية يهدف إأ إدارة   .اآلاثر املتصلة بملناخ

اثر األنشننطة املختلفة والتخفيف منها قدر اإلمكاج، ودعم ذلب بلردنند اليوم  وو ننع أنظمة لتسننوية ٌ
 .تنش  أ  مسائل قد

 احلالة اخلادة للدول اجلزرية الصغرية النامية و ريها من اقتصادات اجلزر الصغرية  

لكوار  التابعة ملنظمة  نننم املشننناركوج يف حلقة النقاش الرابعة منسنننق جلنة تغري املناخ ورابر ا -24
دول شنننننننر  البحر الكارييب، ومدير قسنننننننم اجلودة والبتكار يف مؤ نننننننسنننننننة ليو وارنر الدولية أامايكا، 
ومسننناعد املدير العام ايكة موانئ ملديف، ومووف للشنننؤوج القتصنننادية من الل نة القتصنننادية ألمريكا 

 .ال تينية ومنطقة البحر الكارييب

                                                                           املشننننننننننننننارن األول يف حلقنة النقناش مسنننننننننننننن لنة تغري  املنناخ واملوانئ البحرينة وأهنداف التنمينة  وتنناول   - 25
وتتسننم الدول اجلزرية الصننغرية    . املسننتدامة فيما يتعلق بلدول األعضنناء يف منظمة دول شننر  البحر الكارييب 

ارجية ودننننغر                                                                             النامية عموما  أملة  صننننائ  منها بعدها اجلغرايف وارتفاع مسننننتواث تعر ننننها للصنننندمات اخل 
                                                                  وه  أيضننننننا  معر ننننننة بشنننننندة آلاثر تغري املناخ بسننننننبب موقعها وادودية قدر ا عل     . ح م أ ننننننواقها احمللية 

واملوانئ البحرية ال  تعتمد عليها ه   الدول يف القطاعات القتصننادية الرئيسننية،    .  ااة الكوار  الطبيعية 
يوية ال  تت  ر بشنننننندة بلعوامل النامجة عن تغري  مثل الت ارة والنقل والسننننننياحة، من ااياكل األ ننننننا ننننننية احل 

وآلاثر تغري املناخ ال  تؤ ر    . يف منطقة البحر الكارييب   2017                                      املناخ، كما تبني    ل مو ننننم األعادننننري لعام  
                                                                                            ننننننننلبا  عل  هياكل النقل األ ننننننننا ننننننننية السنننننننناحلية، ذا فيها املوانئ البحرية واملطارات وبر  الربط بملنابق  

                                                                             ضنناعفات  طرية  ري مباشننرة عل  القطاعات القتصننادية ال نن اتي ية، وتفرض  ننغوبا  مالية  الدا لية، م 
والف ٌاثر تغري املناخ عل  املوانئ البحرية يف منطقة منظمة دول    . شننننننننديدة، وتعرض ٌفا  التنمية للخطر 

  . ة املسننننننتدامة شننننننر  البحر الكارييب، يف ول ه   اخللفية، عواقب كبرية عل  حتقيق عدد من أهداف التنمي 
ومثنة حناجنة منا ننننننننننننننة ملراعناة اعتبنارات تغري املنناخ يف  طط تطوير املوانئ وعملينا نا وإدار نا، من   ل هنا  
متعندد املسننننننننننننننتوايت تندعمنا إجراءات يف  نال السننننننننننننننينا ننننننننننننننة العنامنة، فيمنا يتعلق خبطط التكيف الوبنينة،  



TD/B/C.I/MEM.7/24 

GE.20-16240 12 

هياكل النقل األ ننا ننية السنناحلية يف دول    وير نن  تقييم األونكتاد آلاثر تغري املناخ عل    .  ننبيل املثال  عل  
                                                                                     منتقاة يف منطقة البحر الكارييب، ال   يبني   أج  طر حدو  فيضنننننناانت  نننننناحلية وا ننننننطرابت تشننننننغيلية  
 ريتفع مستوا  و يتنام  ابتداء من أوائل    ينيات القرج احلايل، أ اس بناء القدرة عل  الصمود يف  ال  

ويف اخلتام، شنندد املشننارن عل  احلاجة امللحة    . يف منطقة البحر الكارييب هياكل النقل األ ننا ننية السنناحلية  
ألج يوادنننننننننل األونكتاد ه ا العمل ويعمقا ويو نننننننننع نطاقا ليشنننننننننمل كل منطقة منظمة دول شنننننننننر  البحر  
الكارييب، بلتعاوج مع جهات أ راث، بغية تقييم املخابر املتصنننننلة بملناخ وو نننننع حلول تقنية و نننننيا ننننناتية  

 . ا شبك  ب تخدام هن 
وأكد املشننارن الثا  يف حلقة النقاش أرية هياكل النقل األ ننا ننية السنناحلية يف منطقة البحر  -26

 .الكارييب، واق حت تعميم الردننننننننننند البيك  لعمليات املوانئ يف املنطقة، من أجل تعزيز قدر ا عل  التكيف 
األ ننننننننا ننننننننية السنننننننناحلية احليوية يف منطقة وبلنظر إأ ٌاثر تغري املناخ احلتمية املتوقعة عل  هياكل النقل  

                                                                                               البحر الكارييب، فقد اق حت املشننارن ووذجا  جديدا  يتيح ملشننغل  املوانئ إمكانية فهم بيكتها الطبيعية عل  
ومن شننننننننننننن ج تعزيز قدرة   .حنو أفضنننننننننننننل، ذا يف ذلب الجتاهات املنا ية املتغرية وأت ريها عل  الرب والبحر

طريقنة أج يعود بلنفع املبناشننننننننننننننر عل  القندرة الوبنينة عل  التكيف يف الندول املوانئ عل  التكيف ان   ال
ويشنننننننننمل الردننننننننند البيك    . اجلزرية الصنننننننننغرية النامية يف منطقة البحر الكارييب املعر نننننننننة للكوار  الطبيعية

املودننننن  با عل  األقل    ة مؤ رات ومعايري ذات دنننننلة  كن ردننننندها، ذا يف ذلب املؤ رات التشنننننغيلية 
مواج والتيننارات ومسننننننننننننننتوايت امليننا  والرايحت و زارة األمطننار(، واملؤ رات اإليكولوجيننة )نوعيننة امليننا ، )األ

وتنننندبري ا ننننننننننننننته ن النفط، والتخل  من املواد اخلطرة، واآلاثر الربيننننة واملننننائيننننة، والنبعننننااثت اجلويننننة، 
ت والتغريات يف األشننننكال  اوالضننننو نننناء والهتزا ات حتت املائية(، واآلاثر اجملتمعية )الضننننو نننناء والهتزا
وقد اتلف اجلداول الزمنية   .الربية اجملاورة و/أو اآلاثر  ري املقصنننننودة عل  مؤ نننننسنننننات األعمال اجملاورة(

ب ت ف العنادننننر، ولكن  كن مجع البياانت لردنننند اآلاثر التشننننغيلية عل  منصننننة ردنننند ٌ  لتسننننهيل 
 .عملية دنع القرار

قة النقاش األ طار امللحة النامجة عن تغري املناخ ال   دد وجود وأبر  املشنننننننارن الثالو يف حل -27
فقد يؤد  الرتفاع املتوقع ملسنننننننننتوايت   .ملديف وميناء مايل الت ار ، وهو بوابة البلد البحرية الرئيسنننننننننية

 .                                                               تقريبا ، إأ  مر كامل أرا ن  ملديف، وه  أكثر بلداج العامل اففا ا    2085 نطح البحر،  لول عام  
وقد واجهت منظومات النقل بلفعل حتدايت بسنننننبب أوا  الطقس املت ب بة واملتغرية ال  تتخ  شنننننكل 

ويق ج مداث أت ر املوانئ بتغري املناخ بطابعها احليو  ل قتصناد و نبل العي    . نيول وفيضناانت  ناحلية
وبإل ننننننننننننافة إأ العوامل   .العتماد عليها يف السننننننننننننياحة، وإأ حد كبري، يف الواردات الغ ائيةبسننننننننننننبب  

                                                                                         املنا ية، تسننننناهم القيود الطبيعية املتصنننننلة باياكل األ نننننا نننننية أيضنننننا  يف قابلية أت  ر املوانئ، حيو الف 
بلبضنائع، و نياع وقت                                                                      ٌاثرا   نلبية وا نعة النطا ، مثل اآلاثر عل  دنحة العمال، واأل نرار ال  تلحق

                                                                              ومن دوج وجود ميناء يعمل جيدا  ويتكيف مع تغري املناخ، فقد تنته  اخلدمات اللوجسنننننننتية   .التشنننننننغيل
ويف  نوء األمثلة املقدمة عل  الفيضناانت السناحلية ودرجات احلرارة املرتفعة ال  تضنر   .              ك ليا  يف ملديف

رض املوائل الطبيعية للخطر، أودن  املشنارن بعتماد بعمليات املوانئ وعل  أنشنطة تطوير املوانئ ال  تع
مفهوم امليناء األ ضنننر، وبو نننع  طط  ادنننة بقطاعات اددة للتكيف مع تغري املناخ، و طة لتكيف 

 .                                                           وينبغ  أج يكوج مينناء ملنديف اجلنديند مينناء متكيفنا  مع تغري املنناخ   .مينناء منايل الت نار  مع تغري املنناخ
لوع  وبناء القدرات وفق أهداف اددة وتعزيز التعاوج عل  الصنننننننننننننعيد الوبا وتدعو احلاجة إأ  ايدة ا

)فيمننا يتعلق إبدارة الكوار (، وعل  الصننننننننننننننعينند اإلقليم  )فيمننا يتعلق إبدارة األ مننات ونقننل املعننارف(، 
 .وعل  الصعيد العامل 
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ياكل النقل األ ا ية                                                                    وقدم املشارن الرابع يف حلقة النقاش منظورا  إقليميا  بش ج الو ع احلرج ا -28
عل   19-السننننننننننننننناحليننة يف منطقننة البحر الكننارييب وقننابليننة أت رهننا بتغري املننناخ، وأبر  ٌاثر جننائحننة كوفينند

وشندد عل  ما تكتسنيا هياكل النقل األ نا نية السناحلية من أرية بلغة بلنسبة   .تكييف املوانئ البحرية
رييب، يدل عليها ارتفاع مسننننتوايت النفتاحت الت ار  للدول اجلزرية الصننننغرية النامية يف منطقة البحر الكا

والعتماد بشننننكل كبري عل  اخلدمات السننننياحية، ول  ننننيما السننننياحة املتصننننلة بلرح ت البحرية )عل  
 .يف املائة يف الناتا احملل  اإلمجايل(   70 ننبيل املثال، يسنناهم قطاع السننياحة يف أنتيغوا وبربودا أبكثر من  

 ر املوانئ البحرية واملطارات فاثر ارتفاع مسنتوايت  نطح البحر وتزايد وترية الظواهر ول تتطلب قابلية أت
                                                                                  الطبيعيننة التكيف  مع تغري املننناخ فحسننننننننننننننننب، بننل كنن لننب بننناء فوائ  معز ة من هينناكننل النقننل احملليننة 
 واإلقليمية، بغية التقليل إأ أدىن حد من ال ننننننننطرابت القتصننننننننادية والجتماعية يف أ ننننننننوا  الشننننننننحن

                                               وقد أبر ت الظواهر اجلوية القصنواث ال  وقعت مؤ را    .الصنغرية املنتشنرة عرب منابق جغرافية  رية وا نعة
يف منطقة البحر الكارييب  نننننرورة معاجلة ه   املسننننن لة املعقدة إبداد فوائ  من هياكل النقل يف  نننننيا  

ل ال   ا ننننننطلع با األونكتاد وشنننننندد املشننننننارن عل  قيمة العم  .بناء القدرة عل  التكيف مع تغري املناخ
                                                                                         مؤ را  يف دول جزرية دغرية انمية منتقاة يف منطقة البحر الكارييب بش ج ٌاثر تغري املناخ وتكيف هياكل 

وأكد من جديد فائدتا ، (sidsport-climateadapt.unctad.orgالنقل األ نننا نننية السننناحلية معا )انظر  
املناخ يف املسنننننننننننتقبل فيما يتعلق اياكل النقل يف توجيا ا ننننننننننن اتي يات و نننننننننننيا نننننننننننات التكيف مع تغري  

ويعا اففاض مؤشنننرات الربط خبطو  النقل يف العديد من   .األ نننا نننية احليوية يف منطقة البحر الكارييب
الدول اجلزرية الصنغرية النامية يف منطقة البحر الكارييب أج اففاض القدرة عل  ال نترياد بسنبب جائحة 

ولواقع األ مة   .تعزيز  دمات الشنننننننننحن البحر  الت ار  القصنننننننننري املداثقد رفز موادنننننننننلة    19-كوفيد
الصننننننننننننننحينة العناملينة ٌاثر مهمنة عل  التكيف، حينو تزايندت أرينة اعتبنارات الصننننننننننننننحنة العنامنة بلنسننننننننننننننبنة 

 .للمسافرين يف املوانئ البحرية

حتتاج إأ مزيد مناقشنننننننة تفاعلية بشننننننن ج ال نننننننتنتاجات والر نننننننائل والتودنننننننيات الرئيسنننننننية واجملالت ال     
 العمل من

يف بداية حلقة النقاش اخلامسنننننة، عر نننننت أمانة األونكتاد الر نننننائل والتودنننننيات الرئيسنننننية ال   -29
ور م األولوايت اإل ننافية الناشننكة   .قدمها املشنناركوج لتيسننري املناقشننة التفاعلية بشنن ج  ننبل إحرا  التقدم

لسننننيا ننننات النظر يف  موعة الر ننننائل والتعليقات عن األ مة الصننننحية العاملية املسننننتمرة، فعل  وا ننننع  ا
والتودنننننيات املهمة املقدمة بوال املناقشنننننات، من أجل إحرا  التقدم فيما يتعلق بلقضنننننية املهمة املتمثلة 

العننامليننة ذثننابننة حتنن ير، وتوفر  19-وقنند تكوج جننائحننة كوفينند .يف تكيف املوانئ البحريننة مع تغري املننناخ
ضنننرورة العمل والت هب املبكرين، لضنننماج قدرة املوانئ البحرية عل  التكيف يف                          درو نننا  قيمة فيما يتعلق ب
 .الظروف املنا ية املتغرية

وأشننار الرئيس يف م حظاتا اخلتامية إأ أج املناقشننات بشنن ج املو ننوع املهم املتمثل يف تكيف  -30
كانت ملهمة ومثمرة، وأعرب عن   2030                                                             املوانئ البحرية مع تغري املناخ دعما  خلطة التنمية املستدامة لعام  

ولحظ اخلرباء أج   .من                                                                   تقدير  الصننناد  جلميع املشننناركني عل  ما قدمو  من رؤاث ومسنننارات ل ت قد ر بث
املوانئ البحرية و نائل حيوية تيسنر الت ارة العاملية والتنمية وتتعرض يف الوقت ذاتا إأ حد كبري وبشنكل 

وأبر  العديد من املشننننننننناركني يف حلقات النقاش شننننننننندة اآلاثر احملتملة عل    .متزايد خلطر ٌاثر تغري املناخ
 ننننا ننننية السنننناحلية، إأ جانب التكاليف القتصننننادية الكبرية املوانئ البحرية و ريها من هياكل النقل األ

امل تبة عل  عدم اااذ أ  إجراءات بشنننننن هنا واملخابر ال   دد التنمية املسننننننتدامة، ول  ننننننيما بلنسننننننبة 
                                           وتتمثل إحداث الر نننننننننائل املهمة يف أنا ي لزم فهم    .                                                      ألشننننننننند املنابق أت را ، ذا فيها الدول اجلزرية الصنننننننننغرية النامية 

 . عاجلة املخابر املتصننننلة بتغري املناخ ال   دد املوانئ البحرية بعتبارها رابر جتارية، وليس  رد رابر بيكية وم 
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ول التحندايت املبناشننننننننننننننرة ال  تطرحهنا جنائحنة كوفيند النتبنا  عن التهنديندات ال   19-                                                       ول ينبغ  أج حت 
أج  ننننننرورة تكيف املوانئ البحرية مع تغري                                   ومن الوا ننننننح أج مثة كثريا  من املخابر و   .يشننننننكلها تغري املناخ

                             وليس عنندم التكيف  يننارا ، ولكن  .املننناخ وتعزيز قنندر ننا عل  الصننننننننننننننمود مهمننة وعنناجلننة يف ٌج واحنند
                                                                                        التكيف الفعال يتطلب فهما  للمخابر القائمة عل  الصنننعيد احملل  وعل  مسنننتواث املرافق، وإداد حلول 

، وتنسننننننيق إجراءات التصنننننند  والنها القانونية والتنظيمية تقنية منا ننننننبة، وك لب التمويل وبناء القدرات
وتوفر عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلبارية بش ج تغري املناخ مدا ل جيدة   .الداعمة يف  ال السيا ات

ملعاجلة ٌاثر تغري املناخ عل  املوانئ، ذا يف ذلب يف إبار عملية دنننننننيا ة وتنفي   طط التكيف الوبنية، 
وقد كانت   .تحقيق قدر أكرب من التكامل الشنننننننامل لعدة قطاعات فيما يتعلق ا   القضننننننناايومثة  ال ل

املداولت ال  جرت يف ه   الدورة لجتماع اخلرباء املتعدد السننوات افزة للفكر، وأبر ت  نرورة اااذ 
هم با يف ه ا فالر الة وا حة، ولكل اجلهات املعنية أج تنظر اآلج فيما  كن أج تسا  .إجراءات عاجلة

ويف اخلتام، أعرب الرئيس عن تقدير  لتونكتاد عل  عملا الوا ننننع   .                                اجل هد ال   ينبغ  أج يكوج مجاعيا  
النطا  بشننن ج ه ا املو نننوع، ال   أبر   العديد من اخلرباء مع التقدير، وشننن ع األونكتاد عل  موادنننلة 

التغلب عليها، بغية  نماج قدرة املوانئ   املسناعدة يف التصند  للتحدايت الكبرية ذات الصنلة ال  ينبغ 
 .                                                            البحرية عل  التكيف جيدا  مع تغري املناخ يف مستقبل مستدام لل ميع

ومشلت الر نننننننائل والتودنننننننيات الرئيسنننننننية ال  قدمها املشننننننناركوج يف حلقات النقاش واخلرباء يف  -31
 :الجتماع ما يل 

                                 ل حن ة وينطو  عل  حتندايت كبرية، منهنا                                                يعترب تكيف املوانئ البحرينة مع تغري املنناخ مسنننننننننننننن لنة م   •
التحندايت التقنينة واملتصننننننننننننننلنة بلقندرات والتموينل واحلوكمنة واإلدارة والسننننننننننننننينا نننننننننننننننات العنامنة 

مجيع                                                                                والتشريعات، ويتطلب التصد  ا   التحدايت بفعالية عم   تعاونيا  متضافرا  تشارن فيا
تمع املنننند  واألو نننننننننننننننننا  اجلهننننات املعنيننننة، ذننننا فيهننننا احلكومننننات والقطنننناع الصننننننننننننننننننناع  واجمل

 .واألكاد ية العلمية

مثة حاجة ملحة إأ وجود أبر قانونية وتنظيمية و ننننننننننننننيا نننننننننننننناتية متينة لدعم التكيف الفعال،  •
 .                                                                               فض   عن التمويل الكايف جلملة مسائل منها إجراء تقييمات فعالة للمخابر وبناء القدرات

ابطة العاملية للبد التحتية للنقل املائ ، من شنننن ج اإلرشننننادات املتعلقة بلقطاع ال  و ننننعتها الر  •
وكن لنب اإلرشنننننننننننننننادات ال  و ننننننننننننننعهنا األونكتناد، ومعنايري مثنل معينار املنظمنة الندولينة لتوحيند 

املبنننناد  واملتطلبننننات واملبنننناد  التوجيهيننننة، أج  -التكيف مع تغري املننننناخ  :14090املقنننناييس 
 .                                                 تساعد هيكات املوانئ أيضا  يف بناء القدرة عل  التكيف

توفر عملينة اتفناقينة األمم املتحندة اإلبنارينة بشنننننننننننننن ج تغري املنناخ مندا نل مهمنة ملعناجلنة ٌاثر تغري  •
املنناخ عل  املوانئ، ذنا يف ذلنب يف إبنار عملينة دننننننننننننننينا نة وتنفين   طط التكيف الوبنينة، ال  
                                                                              تسننننننتفيد من التمويل املقرر املقدم من الصننننننندو  األ ضننننننر للمناخ وتتيح فردننننننا  جيدة  للدعم 

 .موس عل  املداث املتو ط والطويلاملل

مثة حاجة إأ إذكاء الوع  وبناء القدرات لتقييم اآلاثر املتصلة بتغري املناخ عل  املوانئ وقابلية  •
                                                                                  أت رها اا وتكيفها معها، بعتبارها  ال  واحدا  موحدا  ولكن شنننام   لعدة قطاعات، يف إبار 

ة بشنننننننننننننننن ج تغري املنننناخ، ألج هننن   التقييمنننات عملينننات تقييم اتفننناقينننة األمم املتحننندة اإلبننناريننن 
الوقننت الراهن عل  قطنناعننات و ننالت رتلفننة تعتمنند عل  املوانئ وقنند ل تشننننننننننننننمننل  يف تتو ع

 .املشهد بكاملا
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                                                                               يتمثننل  طر ٌاثر تقلننب املننناخ وتغري  عل  املوانئ البحريننة يف تغري  املخننابر املنننا يننة، وتعرض  •
وعمليا ا ا   املخابر، ومسننننننتواث أت رها اا، ال   يتوقف عل  ااياكل األ ننننننا ننننننية للموانئ  

وبلتايل، يتعني تقييم كل ه   العوامل من أجل تقييم   . مداث القدرة عل  التصننننند  اا بفعالية
 .املخابر وتكييف املوانئ البحرية بشكل فعال

املثال،  نننننيؤد  ارتفاع مسنننننتوايت  نننننطح البحر إأ تزايد وترية وقوع الكوار ؛ وعل   نننننبيل   •
                                                                       حتد   ننننننواي ، يف هناية القرج احلايل، وواهر ارتفاع املسنننننتواث األقصننننن  لسنننننطح البحر ال   قد

 ننننننننننننننننة يف الوقنت الراهن، و كن، بندوج ااناذ تندابري وقنائينة إ نننننننننننننننافينة، أج   100تقع مرة كنل 
مرة عن   1  000إأ    100قيمة اخلسنننائر السننننوية النامجة عن الفيضننناانت السننناحلية ذقدار   تزيد
 .متها احلاليةقي

يف املائة من اخلسنائر النامجة عن املخابر السناحلية )و كن أج رد   95 كن أج  نع التكيف   •
يف املائة(، وهو مفيد للغاية   40التخفيف من انبعااثت  ا ات الدفيكة من ه   اخلسائر بنسبة  
السننننننننننننننناحنل يف املنائنة من  23-19يف املننابق احلضننننننننننننننرينة؛ وقند يلزم تنفين  إجراءات عل  بول 

 .                                             األورول )تبعا  لسيناريو انبعااثت  ا ات الدفيكة(

توجنند املوانئ يف  ط املواجهننة األمننام  لتغري املننناخ، وخبننادنننننننننننننننة فيمننا يتعلق بلظواهر اجلويننة  •
القصننننواث، ولكن مسننننتوايت الت هب متدنية يف كثري من األحياج، ويلزم بلتايل اااذ إجراءات 

ها إدران عواقب عدم ف عل أ  شنننن ء، لتعزيز القدرة عل  الصننننمود والتكيف،                                  عاجلة، أ ننننا نننن 
                                                                           مع مراعننننناة أج  طر ٌاثر تغري املنننننناخ عل  املوانئ ليس يف املقنننننام األول  طرا  بيكينننننا  بنننننل 

 .جتارية        طرا  

مثة حاجة إأ إعادة النظر يف النها املتبعة يف تصنننننميم املوانئ و ريها من ااياكل األ نننننا نننننية،  •
ة ال  ينطو  عليها تغري املناخ التصميم لكل الحتمالت مس لة وجتعل املسائل اجملهولة الكثري 

 ري عملية؛ ويطرحت الكتفاء خبيار واحد  طر  ننننننننننوء التكيف، واخليار األفضننننننننننل هو و ننننننننننع 
 .                                                                               تصاميم مرنة  كن تعديلها تبعا  لتغري الظروف و/أو إدماج  يارات إ افية حسب القتضاء 

إرشننادية تنظيمية مرنة بشنن ج ارتفاع مسننتواث دب عل  وا ننع  السننيا ننات دعم و ننع واثئق   •
 . طح البحر لفائدة مهند   ااياكل األ ا ية

ينبغ  لوا ننننع  السننننيا ننننات توجيا التمويل لدعم التعاوج من أجل التخطيط للتكيف الطويل  •
األجنل وو ننننننننننننننع براما تندريبينة معتمندة بشننننننننننننننن ج تقييمنات تغري املنناخ لفنائندة املهنيني املعنيني 

 .ية، مثل مووف  املوانئباياكل األ ا 

مثة حاجة إأ و ع رؤية وا حة ملنطقة القطب الشمايل فيما يتعلق باياكل األ ا ية للنقل  •
                                                                           البحر  واملوانئ، ينبغ  أج تشننننننننننننننمنل هن نا  تصنننننننننننننناعنداي  وتندردينا ، حينو تعنامنل موانئ القطب 

للموانئ   الشنننننننننننمايل بعتبارها مكوانت منظومة؛ ومن الضنننننننننننرور  إعادة تقييم عملية التخطيط
 .ونظام إدار ا من   ل "هنا متوا ج" للتنمية، إأ جانب بناء القدرات

ل توجد أ  حواجز تكنولوجية كبرية حتول دوج التكيف مع ارتفاع مسنننننننننتواث  نننننننننطح البحر؛  •
                                                                         و نننننننننيكوج التكيف تسنننننننننلسنننننننننليا  و كنا  حت مع ارتفاع يزيد عن مخسنننننننننة أمتار، ولكن تكلفة 

                                            بننة بيكيننة" كبرية  ننننننننننننننت ثقننل كنناهننل اجملتمعننات ال  يتعني التكيف قنند تكوج عبننارة عن " ننننننننننننننري
 .دفعها عليها
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                                                                                   ليس تعزيز القدرة عل  الصمود والتكيف مع تغري املناخ بلضرورة مكلفا  للغاية، إذ  كن، مع  •
احتمال ارتفاع تكلفة التدابري املادية، جا فوائد كثرية من ا نننننننتخدام تدابري  ري هيكلية، مثل 

بر وو نننننع  طط الطوار ؛ وتنفي  نظم الردننننند واإلن ار املبكر؛ وحتديد إعداد تقييمات املخا
أولوايت عمليات املراقبة والصننننيانة؛ وا ننننتحدا  بر  مرنة للعمل من أجل  ايدة القدرة عل  

 .التكيف إأ أقص  حد  كن

هتمام تسنننننننت  ر املخابر املالية والبيكية والجتماعية املتصنننننننلة فاثر تغري املناخ عل  حنو متزايد ب •
املسننننننتثمرين ووكالت التصنننننننيف واملنظمني واملشننننننرعني، ال ين يشننننننددوج ك لب عل   ننننننرورة 
إعطاء األولوية إلدارة املخابر املنا ية والتكيف معها؛ وبإل افة إأ احلد من املخابر املادية 
والتصنند  اا، فقد تسنناعد إدارة املخابر املنا ية وما يتصننل اا من اطيط النشننا  الت ار  

 .يف ج ب التدفقات املالية ال  مة لبناء القدرة عل  التكيف

ليس تغري املناخ مشننننكلة البلداج الغنية أو الفقرية، بل مشننننكلة عاملية حتتاج إأ معاجلة عاملية،  •
ودننننب بلتننننايل عل  كننننل كينننناج أو فرد أل ي دد يف أج يسننننننننننننننتثمر، يف حنننندود إمكننننانينننناتننننا 

 .للمساعدة يف التقليل إأ أدىن حد من ٌاثر تغري املناخوا تصاداتا، املوارد ال  مة 

ينبغ  أج تكوج أهنداف  ف  النبعنااثت بموحنة، ويف الوقنت ذاتنا، واقعينة و كننة، ودنب  •
بلتايل عل  األو ننننا  الصننننناعية واألكاد ية أج تضننننطلع بدور رئيسنننن  يف إ ننننداء املشننننورة إأ 

 .اايكات التنظيمية لتحديد ه   األهداف

للموانئ أج تسنننناعد بنشننننا  يف  ف  انبعااثت الكربوج يف قطاع النقل البحر  بتقدمي  كن   •
حوافز للسننننننننفن ذات األداء األفضننننننننل، وتوفري نظم شننننننننابكية لممداد بلطاقة، و ننننننننماج توفري 

البحر  النظيف أبماج وكفاءة، وتيسنننري  نننبل حتقيق املسنننتواث األمثل من وروف الر ننو  الوقود
 .املوانئ يف

                                                                   انبعااثت الكربوج قطاع املوانئ، و نننننيتطلب أنواعا  جديدة من الوقود وانق ت  نننننيغري  ف    •
الطاقة، وتكنولوجيات جديدة،  نننننننواء عل  م  السنننننننفن أو يف املوانئ، و ار نننننننات تشنننننننغيلية 
                                                                      جديدة؛ و نننننننيقتضننننننن  بلتايل جهدا  مشننننننن كا  من مجيع األبراف، ذن فيها دنننننننانعو السنننننننفن، 

 .وجومالكو السفن، واملوانئ، والشاحن

ل تقتصنننننننننننر احللول الفعالة لتكيف املوانئ مع تغري املناخ عل  البنية التحتية املادية واملشننننننننننناريع  •
ااند ية والتصاميم املادية، بل تشمل ك لب حتويل  ار ات املوانئ احلالية يف  الت الطاقة 

 .والعمليات واإلدارة والتخطيط حنو أوا  أكثر ا تدامة

املنناخ عل  املوانئ البحرينة يف منطقنة البحر الكنارييب مضنننننننننننننناعفنات كبرية فيمنا يتعلق آلاثر تغري   •
بتحقيق عدد من أهداف التنمية املسننننتدامة، ومثة حاجة ما ننننة ملراعاة اعتبارات تغري املناخ يف 
 طط تطوير املوانئ وعمليننا ننا وإدار ننا يف منطقننة منظمننة دول شننننننننننننننر  البحر الكننارييب، من 

املسننننننتوايت تدعما إجراءات يف  ال السننننننيا ننننننة العامة، فيما يتعلق خبطط                  ل هن ا متعدد
 .التكيف الوبنية، عل   بيل املثال

أوهر تقييم أجرا  األونكتاد آلاثر تغري املناخ عل  هياكل النقل األ ننننا ننننية السنننناحلية يف دول  •
لية جزرية دنننننننننغرية انمية منتقاة يف منطقة البحر الكارييب أج  طر حدو  فيضننننننننناانت  ننننننننناح

وا نننننننطرابت تشنننننننغيلية  نننننننريتفع مسنننننننتوا  و نننننننيتنام  ابتداء من أوائل    ينيات القرج احلايل؛ 
أر ننننننن  ه ا العمل أ ننننننناس بناء القدرة عل  الصنننننننمود يف  ال هياكل النقل األ نننننننا نننننننية  وقد

                                                                            السنننننناحلية وكاج مفيدا  يف إرشنننننناد السننننننيا ننننننات وال نننننن اتي يات املقبلة لتكيف هياكل النقل 
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ة يف منطقة البحر الكارييب؛ ومثة بلتايل حاجة ملحة ألج يوادنننننل األونكتاد األ نننننا نننننية احليوي
ه ا العمل ويعمقا ويو نننننننننننع نطاقا ليشنننننننننننمل كل منطقة منظمة دول شنننننننننننر  البحر الكارييب، 
بلتعاوج مع اجلهات األ راث املعنية والشننننننننننركاء، بغية تقييم املخابر املتصننننننننننلة بملناخ وو ننننننننننع 

 .م هنا شبك حلول تقنية و يا اتية ب تخدا

ينبغ  إدمناج الردننننننننننننننند البيك  للموانئ الكناريبينة يف اطيط عملينات املوانئ، ذنا يف ذلنب عل   •
األقل    ة مؤ رات، وه  املؤ رات التشننننننننننننننغيلينة واإليكولوجينة واجملتمعينة؛ و كن مجع البياانت 

 .عل  منصة ردد ٌ  وحتليلها عل  أ اس  نو 

ية الصنننننننننننغرية النامية ويقلل قدرا ا البشنننننننننننرية القائمة؛ وعل  يهدد تغري املناخ وجود الدول اجلزر  •
وجا اخلصننننننننننننننو ، تفقد اجلزر املوائل، إأ جانب احلماية الطبيعية، وهو ما يقل  النشننننننننننننننا  
القتصنننننننننننناد ؛ ويؤ ر ارتفاع درجات احلرارة عل  دننننننننننننحة املووفني وإنتاجيتهم، وقد تضنننننننننننطر 

يف حنالنة عندم بنناء القندرة عل  التكيف؛  اجملتمعنات واملوانئ بلتنايل إأ النتقنال، وخبنادنننننننننننننننة
 .                                                                 تستلزم أيضا  مجلة عوامل منها ارتفاع درجات احلرارة تعديل  اعات العمل وقد

من شنننننننننننن ج و ننننننننننننع  طة للتكيف مع تغري املناخ  ادننننننننننننة بقطاعات اددة وحتقيق التكامل  •
جديدة اإلقليم  افيف العبء عل  الدول اجلزرية الصنننننننننغرية النامية، وينبغ  تصنننننننننميم موانئ  

 .قادرة عل  التكيف مع تغري املناخ لضماج مستقبل مستدام

                                                                                      ت دير املوانئ البحرية يف الدول اجلزرية الصننننننغرية النامية نقل أعداد كبرية من املسننننننافرين بملقارنة  •
ٌاثر كبرية عل  التكيف، حينو تزايندت أرينة  19-مع البضنننننننننننننننائع الت نارينة، وجلنائحنة كوفيند

 .نسبة للمووفني واملسافرين يف املوانئ البحريةاعتبارات الصحة العامة بل

بلنظر إأ احتمالت الت  ر بلكوار  الطبيعية، حتتاج الدول اجلزرية الصننننننننغرية النامية إأ بناء  •
                                                                             فائ  ال  وإقليم  من هياكل النقل األ ا ية، وهو ما يشكل حتداي  بلنسبة أل وا  النقل 

 .فية  رية وا عةالبحر  الصغرية املنتشرة يف منابق جغرا

 املسائ  التنظيمية -      اثنيا   

 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 
 من جدول األعمال(  1)البند 

قرر اجتماع اخلرباء املتعدد السنننننننوات املعا بلنقل واللوجسننننننتيات الت ارية وتيسننننننري الت ارة أج  -32
 ٌذار/  27املؤرخ   74/544                                                                   ينتخب أعضننناء مكتبا بتباع إجراء دنننامت وفقا  ألحكام مقرر اجلمعية العامة  

فقند انتخنب ،  2020تشننننننننننننننرين األول/أكتوبر   23                                   ونظرا  لعندم ورود أ  اع اض  لول يوم   .2020منارس 
                                                                                     اجتماع اخلرباء املتعدد السننننننننوات السنننننننيد تشننننننناد ب كماج )بربدوس( رئيسنننننننا  لا، والسنننننننيد مايكل  افيا 

 .       مقررا   -                       )أيرلندا( انئبا  للرئيس 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -  ء 
 من جدول األعمال(  2)البند 

لوجسنننتيات الت ارية وتيسنننري الت ارة إقرار قرر اجتماع اخلرباء املتعدد السننننوات املعا بلنقل وال -33
                                    ، بتبناع إجراء دنننننننننننننننامنت وفقنا  ألحكنام مقرر (TD/B/C.I/MEM.7/22)جندول األعمنال املؤقنت للندورة 
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 23                                   ونظرا  لعنننندم ورود أ  اع اض  لول يوم  .2020ٌذار/مننننارس  27املؤرخ  74/544اجلمعيننننة العننننامننننة 
 :األعمال كاآلو، فقد كاج جدول 2020تشرين األول/أكتوبر 

 .انتخاب أعضاء املكتب -1

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2

 .2030                                                                  تكي ف املوانئ البحرية مع تغري املناخ دعما  خلطة التنمية املستدامة لعام  -3

 .اعتماد تقرير الجتماع -4

 اعتماد ت رير الجتماع  - جيم 
 من جدول األعمال(  4)البند 

 تشرين األول/  28خلرباء املتعدد السنوات، يف جلستا العامة اخلتامية، املعقودة يف                أذ ج اجتماع ا -34
 .                                                                            ، للمقرر أبج يعد ، حتت إشراف الرئيس، الصيغة النهائية للتقرير بعد ا تتام الدورة2020أكتوبر 
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 املرفق

 *ينراحلض  

 :حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد -1

 الحتاد الرو  

 األردج

 إ بانيا

 إ واتيا

 إكوادور

 اإل  مية( -إيراج )مجهورية 

 أيرلندا

 ٌيسلندا
 بكستاج

 الربا يل

 بربدوس

 الربتغال

 بنن

 بوروند 

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 بريو

 بيلند

 تركيا

 تو و

 تونس

 اجلبل األ ود

 اجلزائر

 جزر القمر

 الدومينيكيةاجلمهورية 

 اجلمهورية العربية السورية

 جنوب أفريقيا

 جنوب السوداج

 جورجيا

 رومانيا

  امبيا

  مبابو 

 السوداج

 عماج

  امبيا

  واتيمال

 فانواتو

 الفلبني

 البوليفارية(   -فنزوي  )مجهورية  

 في  

 فييت انم

 الكامريوج

 كندا

 كوب

 كوت ديفوار

 الكويت

 كينيا

 لبناج

 مايل

 مد شقر

 مصر

 املغرب

 املكسيب

 م و 

 اململكة العربية السعودية

 منغوليا

 مو امبيق

 مياوار

 انورو

 ني رياي

__________ 

ول ب ع عل  قننائمننة املشننننننننننننننناركني، انظر الو يقننة   .تتضننننننننننننننمن قننائمننة احلضننننننننننننننور هنن   املشننننننننننننننناركني املسنننننننننننننن لني *
TD/B/C.I/MEM.7/INF.8. 
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 :                                                     وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية   ث لة يف الدورة -2

 اجلماعة الكاريبية
 الحتاد األورول

 املؤ سة املالية الدولية

 اااد منظمة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط 

 منظمة دول شر  البحر الكارييب

 منظمة التعاوج اإل  م 

 األمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل القتصاد  ألمريكا الو ط 

 وشاركت يف الدورة اايكات واملنظمات والرباما التالية التابعة لتمم املتحدة: -3
 الل نة القتصادية ألمريكا ال تينية والكارييب 
 ة األمم املتحدة اإلبارية بش ج تغري املناخاتفاقي 
 :                                                             وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية   ثلة  يف الدورة -4

 منظمة الت ارة العاملية 

 :                                                وكانت املنظمات  ري احلكومية التالية   ث لة يف الدورة -5

 الفكة العامة  

 العايلالشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم 

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

                       مردد أقل البلداج ووا  

 املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاوج القتصاد  الدويل

 الفكة اخلادة  

 الرابطة الدولية للموانئ واملرافق 
  رفة الشحن البحر  الدولية 
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