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 مقدمة  

ُعقدت الدورة التاسعععععععععة لجتماع الختراء المتعدد السععععععععنوات المعني بالنقل والةوجسععععععععتيات التجارية  
، في الشعكةين الفترايعي والحضعورو. وأ عر  2022تموز/يوليه   14إلى  12وتيسعير التجارة في الفترة من 

المناقشعات عةى الصعت ت  عةى الدورة الرئيس )بوتسعوانا،، مما انُتخب في الجةسعة العامة الفتتاةية. ورمزت 
 بين النقل والتجارة وس سل اإلمداد. 

 موجز الرئاسة -أولا  

النقنل المسنننننننننتنداي والمرت وتيسنننننننننير التجنارة بي أو:نات الجنائحنة ومنا بعند نا  التحند نات    
   الرئيسية والفرص

 من جدول األعمال،  3)التند  

د مممععل عن أمعانعة ملتمر األمم المتحععدة لةتجععارة والتنميعع  -1 ة )األونكتععاد،، في معرا افتتععاةعه   عععععععععععععععدة
المناقشعععععععة تحل هدا التند من جدول األعمال، عةى األهمية المتزايدة لسععععععع سعععععععل اإلمداد العالمية والخدمات  

،، والحرب في أومرانيا، واقتصعاد المحياات،  19-الةوجسعتية في سعياج جائحة مرا فيروك مورونا )فوفيد
ونمو التجارة. وأبةغ المشعععععععععععععارمين أيضعععععععععععععاا بأن منتد  األونكتاد    ةيث تأثر الناتج المحةي اإلجمالي العالمي

 .2023لةخدمات الةوجستية التجارية سيعقد في بربادوك في عام 

 فهم التحدو  

يععععععععععععععمة المتحعاورون في ةةقعة النقعاب األولى رئيس الراباعة العدوليعة لةموانا والمرافا في معاليزيعا   -2
التجعارة الععالميعة  واألمين الععام لتحعاد مجعالس الشععععععععععععععاةنين    ورئيس لجنعة تيسععععععععععععععير التجعارة التعابععة لمنظمعة

األفارقة  ونائبة مدير التحالف العالمي لتيسععععععير التجارة، لرفة التجارة الدولية  ورئيسععععععة وةدة التجارة الدولية 
 والقانون، التحاد الدولي لراباات وم ء الشحن. 

المخاطر والقدرة   -تيجية لتاوير الموانا  وألقى أةد المتحاورين الضععععععععوء عةى المجالت السععععععععترا -3
في ظل   -عةى الصععععععععععععمود، والتعاون في مجال التيانات، والنتقال في مجال الااقة، والتنمية المسععععععععععععتدامة 

السعععععععياج الجديد ةيث أضعععععععبحل اليعععععععارابات أمراا معتاداا. ول يزال التقدم في مجال رقمنة قااع الشعععععععحن  
م التعاون. وقال إن اإليرادات المتأتية من التدابير القائمة عةى البحرو دون المسععععععتو  الماةوب بسععععععتب عد

السععوج ينب ي أن تخصععه لةهيافل األسععاسععية، بما في الئ الموانا، ةيث بممكان الموانا أن تعمل بممابة  
مرافز لخفض انبعاثات الكربون. و عععععععععععدد عةى أنه يمكن تحقيق قدر أفتر من السعععععععععععتدامة في الصعععععععععععناعة  

 التعاون بين الجهات ضاةبة المصةحة.البحرية من خ ل 

ا دائماا لةتعجيل  -4 وامر متحاور آخر أن اتفاج تيسعععععععععير التجارة لمنظمة التجارة العالمية يشعععععععععكل ة ة
بعمةيععات التخةيه وخفض تكععاليف التجععارة، ول سععععععععععععععيمععا في التةععدان النععاميععة وأقععل التةععدان نمواا. ولقععد أدت  

يجاد أجواء تتيح تكافل الفرص. وتضععمةن اتفاج تيسععير التجارة آلية لتقديم  الشععفاةية والرقمنة دوراا رئيسععياا في إ
معام ا. وتتيح الةجعان   العدعم المعالي والمسععععععععععععععاععدة التقنيعة التي تحتعاجهعا التةعدان النعاميعة لتنفيعد التزامعاتهعا تنفيعدا ا

الفعععاليععات الوطنيععة لتيسععععععععععععععير التجععارة مجععالا لنخرا  مععل من القاععاع الخععاص والقاععاع العععام. وفي إةععد   
، ُألقي الضعععوء  2022ةزيران/يونيه    29بمناسعععبة الدمر  السعععنوية الخامسعععة لتفاج تيسعععير التجارة عقدت في 

 عةى أهمية الرقمنة والقدرة عةى الصمود والشمول والتنسيق لةمضي قدماا.
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. 19-دوأعرب المتحاور التالي عن قةقه إزاء ارتفاع تكاليف الشعععحن مند بداية اندلع جائحة موفي  -5
واقترح إنشعععاء لجنة لمناقشعععة وحيجاد ةةول عةى الصععععيدين العالمي واإلقةيمي لةتعويض عن تكاليف الشعععحن  

 المتزايدة، لما لها من تأثير خاير عةى القوة الشرائية لةمستهةئ األفريقي.

و ععععععععددت متحاورة أخر  عةى تزايد أثر الصععععععععدمات التي تتعرا لها سعععععععع سععععععععل اإلمداد العالمية  -6
ترها. وألقل الضعوء عةى الحاجة إلى تنفيد سع سعل إمداد مسعتدامة وفعالة وقادرة عةى الصعمود. فالحةول  وتوا

موجودة وتعتمد عةى التخايط العالي، الدو يشعمل خاط اسعتمرارية تصعريف األعمال، اسعتناداا إلى التيانات 
اتفاج تيسععععععير التجارة لمنظمة   والحةول الرقمية، وانخرا  القااعين العام والخاص. وهده الحةول مكرسععععععة في

التجعارة الععالميعة وفي التفعاقعات التجعاريعة اإلقةيميعة. فعالتجعارة باتيعتهعا  ععععععععععععععرافعة بين القاعاعين الععام والخعاص  
 وينب ي أن تعكس أولويات م  القااعين عند التخايط أل كال الستجابة لةصدمات.

لئ افتظاظ الموانا، والقةق إزاء توةيد وعرا متحاور آخر األزمة الةوجسعععععععععتية الراهنة، بما في ا -7
في الوقل  "خاو  الشحن في األسواج. وأد  هدا التوةيد إلى إعادة تشكيل سةسةة اإلمداد التي تحولل من 

وزيادة أسعععععععار سعععععع سععععععل اإلمداد البحرية التي أثرت عةى التةدان النامية،   "فقط في ةالة"إلى  "المحدد تماماا 
ريع البال ة الصععع ر، والمشعععاريع الصععع يرة والمتوسعععاة الحجم. وتعتمد الحةول عةى وأقل التةدان نمواا، والمشعععا

تعدد طرائق النقل المدعومة بهيافل أسعععععععععععععاسعععععععععععععية ماورة وحطار قانوني منقح، والتخايط العالي، ممل خاة  
اسعععععتمرارية تصعععععريف األعمال، وتدابير تيسعععععير التجارة لضعععععمان زيادة قدرة سععععع سعععععل اإلمداد عةى الصعععععمود  

 امتها من خ ل الحوار بين القااع الخاص والحكومات.واستد

قد أثرت عةى تكاليف الشععععععععحن   19- وخ ل المناقشععععععععة،  ععععععععدد أةد المندوبين عةى أن جائحة موفيد  - 8
البحرو، ودعا إلى رفع التدابير القتصعععععادية المفرويعععععة يعععععد جمهورية فنزوي  التوليفارية، فضععععع ا عن يععععع   

ل إمكانات اآلفاج القتصعععععععادية اإليجابية. و عععععععدد بعض المندوبين عةى أن  المزيد من السعععععععتممارات لسعععععععت   
الويععععع الج رافي لةتةدان النامية لير السععععاةةية يزيد من تفاقم التحديات التي تسععععتتل فيها الجائحة  وأفد عدة  

ل سععععيما ةيما مندوبين من جديد عةى الحاجة إلى تقديم المسععععاعدة المالية والتقنية إلى القتصععععادات األفري ية، و 
يتعةق بتنفيد اتفاج تيسير التجارة. وأيد بعض المندوبين اقتراةاا تقدم به اتحاد مجالس الشاةنين األفارقة بويع 

 إطار لمناقشة الحةول المناسبة لرتفاع أسعار الشحن و ددوا عةى الاابع المةح لهده المسألة. 

المزيد من العمال، ول سعيما النسعاء والشعباب  وألقى أةد المشعارمين الضعوء عةى الحاجة إلى اجتداب  - 9
 منهم، لضمان استدامة قااع النقل، وأوضى بالترميز عةى الهيافل األساسية والمسارات الوظيفية لةعمال. 

 تنفيد إض ةات تيسير التجارة المستدامة والشفافة  

ة إلى المنتد  العالمي في إطار المناقشععععة، وجهل وزيرة السععععياةة والنقل الدولي في بربادوك دعو  -10
، وعريعععل الويعععع الحر  الدو تمرة به 2023المقتل لسععع سعععل اإلمداد المقرر عقده في بربادوك في عام 

بالنسعععبة إلى بةدان  19-سععع سعععل اإلمداد العالمية، و عععبكات النقل التي تدعمها، والدو أوجدته جائحة موفيد
اا  عععديداا عةى القتصعععادات الضعععسيفة، ول سعععيما قد أثرت تأثير  19-الجنوب. و عععددت عةى أن جائحة موفيد

الدول الجزرية الصععععع يرة النامية. وخ ل السعععععنوات األخيرة، ويععععععل بربادوك ةدوداا آلية بدعم من برنامج  
النظعام اآللي لةتيعانعات الجمرميعة، وعمةعل عةى إنشععععععععععععععاء نعافعدة إلكترونيعة وةيعدة ونظعام لتبعادل المعةومعات بين  

ةى أن هناك فرضعععععاا ل سعععععتممار في المسعععععتودعات الدمية، وزيادة التشععععع يل اآللي الموانا. وألقل الضعععععوء ع
والشععععععععععععبكات الةوجسععععععععععععتية، وأن تعزيز الشععععععععععععرافات بين القااعين العام والخاص من  ععععععععععععأنه أن يجدب هده 
السعتممارات. ومن  عأن المناقشعات التي سعتجر  في اجتماع الختراء المتعدد السعنوات الحالي أن تصعب في  

 ت التي ستجرو في المنتد .المناقشا
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وبالنسعععبة إلى ةةقة النقاب، يعععم المتحاورون مدير  عععلون بناء القدرات، من مكتب ضعععاةبة الج لة   - 11
المعني بعاإليرادات والجمعارك، بعالممةكعة المتحعدة لترياعانيعا العظمى وأيرلنعدا الشعععععععععععععمعاليعة  ومتير معديرو الشعععععععععععععلون  

إفسعععععتريس األمريكتين  واألمينة الدائمة لةجنة الوطنية لتيسعععععير التجارة، وزارة  التنظيمية، من  عععععرمة دو إت  إل  
القتصعاد والتجارة والصعناعة، مدلشعقر  ورئيس إدارة السعياسعات الجمرمية، من مصعةحة الجمارك في هندوراك   

ي فانواتو، فانواتو   ومدير مشعروع النافدة اإللكترونية الوةيدة، من وزارة السعياةة والتبادل التجارو وتجارة  ععب ن 
 والمسلولة األولى عن خدمات التوابة اإللكترونية وال يمة المضافة، من ومالة  بكة التجارة الكينية. 

وأ عععععععععععار مممل عن أمانة األونكتاد، لد  عريعععععععععععه لةمسعععععععععععألة، إلى الحاجة إلى إيجاد ةةول امية  -12
حتا  التةدان إلى تاتيق القواعد الدولية، ممل وم ئمة لةمناخ لتيسعععععععععععععير التجارة. ولتناء إدارة مناخية جيدة، ت 

اتفاج تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب المعايير الدولية. وألقى الضوء عةى عمل األونكتاد  
في هدا المجعال في إطار أرمان عمةعه الم ثة المتممةعة في بنعاء توافق اآلراء الحكومي الدولي، والمسععععععععععععععاعدة 

 حث والتحةيل.التقنية، والب 

وأ ععار أةد المتحاورين، متحدثاا من منظور أةد المانحين، إلى أن دعم تيسععير التجارة يسعععى إلى  -13
بناء سع سعل إمداد مرنة و عامةة لتحقيق أهدا  التنمية المسعتدامة. وألقى الضعوء عةى التعاون بين األونكتاد  

ابعة لصعععععععععععععاةبة الج لة في إيجاد أوجه ت زر ومنظمة الجمارك العالمية ومصعععععععععععععةحة اإليرادات والجمارك الت 
و عععبكات دولية وخترات تقنية. و عععدد عةى أن التوضعععل إلى نتائج مةموسعععة ويعععمان التنسعععيق بين الشعععرماء  

 اإلنمائيين ويمان الستدامة أمر يارح تحديات.

ن وقال متحاور آخر إن الجائحة أظهرت الدور الحاسععععععععععم لتناء القدرة عةى الصععععععععععمود في القااعي  -14
العام والخاص. وحاا ما أريد تحقيق أثر طويل األجل إلضععععععععععععع ةات تيسعععععععععععععير التجارة، ل بد من وجود إرادة  
سعععععياسعععععية قوية، و عععععرافات مسعععععتدامة بين القااعين العام والخاص، وخاط عمل مةموسعععععة، ونظام لةرضعععععد 

عمةية التنسععععععععععععععيق والتقييم. وأ ععععععععععععععار إلى الدور الحاسععععععععععععععم الدو تلديه الةجان الوطنية لتيسععععععععععععععير التجارة في  
واإلضعععععع ةات، فضعععععع ا عن أهمية إدارة المخاطر. وأ ععععععاد بعمل النظام اآللي لةتيانات الجمرمية ةيما يتعةق 

 بنشر التكنولوجيا أللراا اإلدارة الدمية لةحدود.

وةيما يتعةق بالممارسعات الجيدة في مجال تنفيد أدوات تيسعير التجارة،  عاطر متحاور آخر تجربة  -15
نل الةجنة الوطنية لتيسععععير التجارة في التةد من   مدلشععععقر مع أداة تتبع اإلضعععع ح التابعة لتونكتاد، التي مكة

تنظيم اإلضعععععع ةات وتتبعها عةى نحو أفضععععععل، مما أسععععععهم في تحقيق ولية الةجنة الوطنية لتيسععععععير التجارة  
 المتممةة في تنفيد اتفاج تيسير التجارة تنفيداا مام ا.

لتعالي تجربعة هنعدوراك في مجعال التعأهعب لتيسعععععععععععععير التجعارة من خ ل اسعععععععععععععتخعدام  وعرا المتحعاور ا  - 16
. وهكدا،  2021- 2020عمةيات المسععععععح السععععععريع مأداة خ ل األزمات الصععععععحية والمناخية التي  ععععععهدتها الفترة  

جارة  نظاماا وتدبيراا وطنياا رئيسععععععععياا نفةتدت في المجالت اات الصععععععععةة، ممل الت   30ةددت تةئ العمةيات أفمر من  
عتر الحدود والمرور العابر. وقد سععععععععععاعد هدا النهج عةى فهم ما تم إنجازه وتعزيز القدرة عةى تقديم توضععععععععععيات  
بشععععأن األزمات في المسععععتقتل. وأ ععععار إلى التحديات الماروةة، ممل يعععععف القدرات البشععععرية وقابةية التشعععع يل  

 در  في أداة تتبع اإلض ح في التةد. التيني بين المنصات. وأخيراا، ُويعل خاة عمل ومن المقرر أن تُ 

وعرا متحعاور آخر تجربعة فعانواتو ةيمعا يتعةق بتنفيعد النعافعدة الوةيعدة وبوابعة التجعارة. وقعد عززت  -17
وةدة الصععععحة والصععععحة النباتية عمةيات التخةيه المتعةقة باألمن التيولوجي والملسععععسععععات التي ية. وأفد أن 

الحدودية تعزز مصععععععادر الااقة المتجددة والسععععععتخدام الفعال لةااقة،  التشعععععع يل اآللي و ععععععفاةية اإلجراءات  
يجتدب اسععععععتممارات جديدة. وأخيراا،  ععععععدد عةى الحاجة إلى نظام لما بعد الكوارو فضعععععع ا عن يععععععرورة   مما

 التأهب لتزمات في المستقتل عن طريق نشر أدوات ممل النظام اآللي المعني بشحنات اإللاثة.
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متحاورة تجربة مينيا مع بوابة التجارة. وأوضعععععععععل بدمج أداة الشعععععععععفاةية هده وأدوات وتقاسعععععععععمل آخر   - 18
الرضد، ممل أداة تتبع اإلض ةات، لتحقيق إض ةات مستدامة. وأ ارت إلى أن الشفاةية ساعدت مينيا عةى 

تيسععير التجارة. وأ ععادت بمنصععة األونكتاد لةتعةم اإللكتروني بشععأن   تحديد الختناقات وزيادة تبسععيط اإلجراءات. 
 وأخيراا، امرت يرورة بدل مزيد من الجهد بشأن األطر القانونية والسياسات والستممار التكنولوجي. 

و عععععععععععععععاطرت إةعد  المنعدوبعات الصعععععععععععععععوبعات التي واجهتهعا دولعة بوليفيعا المتععددة القوميعات أثنعاء  -19
ةى زيادة واردات التةدان إلى أرقام الجائحة. و ععععددت عةى أهمية تيسععععير التجارة، متيةنةا أن الئ قد سععععاعد ع

 قياسية في السنوات األخيرة.

وتسعععاءل مندوب آخر عن الكيفية التي يمكن بها يعععمان السعععتمرارية واللتزام في المد  الاويل  -20
بأعمال تيسير التجارة ومكافحة النفور من المخاطر. واقترح أةد المتحاورين ومممل أمانة األونكتاد استخدام  

متتكرة لنقل المعار ، ممل أداة تتبع اإلضععععععععع ح، واإلرادة السعععععععععياسعععععععععية، والنخرا  مع المانحين عةى أدوات 
المد  الاويل. وتناول متحاور آخر مسألة إدارة المخاطر من خ ل مناقشة عنصرين رئيسيين، هما نوعية 

 التيانات والتعاون بين القااعين العام والخاص.

لتوقيل الدو ينب ي ةيه إنشعععععععاء أداة تتبع اإلضععععععع ح في التةدان. ورداا  وتسعععععععاءل أةد المندوبين عن ا  - 21
عةى الئ،  جع أةد المتحاورين التةدان عةى مراقبة ةالة تنفيد اإلض ةات. وأ ار مممل أمانة األونكتاد إلى  

 والتكنولوجيا.   الحاجة إلى فهم تيسير التجارة والعزيمة القوية واإلرادة السياسية والستممار في الموارد البشرية 

 تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرة عةى الصمود في مجال النقل والةوجستيات   

يععم المتحاورون في ةةقة النقاب المالمة أسععتاااا من جامعة هوفسععترا، الوليات المتحدة األمريكية   -22
ودية  والرئيس التنفيدو لةومالة ونائب الوزير لةتخايط وتاوير القااع، وزارة النقل، الممةكة العربية السعععععععععععععع

التنظيمية إلضععععععدار  ععععععهادات الشععععععحن والخدمات الةوجسععععععتية في أن ول  ومديراا أقدم لةخدمات التقنية، هي ة 
موانا موريشعيوك، موريشعيوك  والمسعلولة عن إدارة مرونة األعمال والةوجسعتيات الرائدة عةى نااج العالم، 

 ميرسئ.  - إيه بي مولر

وألقى مممل عن أمانة األونكتاد الضعععععوء، في معرا افتتاةه المناقشعععععة، عةى المسعععععائل الرئيسعععععية   -23
المتعةقة بالتفاعل بين النقل والسعتدامة وبناء القدرة عةى الصعمود والتجاهات الكتر  اات الصعةة التي تعيد  

ب والدو يسعععيار عةيه عدم تشعععكيل النقل والةوجسعععتيات، عةى خةفية المشعععهد التشععع يةي العالمي الشعععديد التقة
اليقين. وهناك ةاجة إلى اتخاا تدابير قصععيرة األجل وطويةة األجل وحلى رةية تعزز السععتدامة والقدرة عةى 
الصععمود والبتكار والمرونة وخفة الحرمة والكفاءة وتخصععيه الموارد بفعالية. وينب ي أن تراعي اإلجراءات  

أن تشعععجع الجهود المنسعععقة والتعاون والحوار وتبادل الخترات  الةتياجات الخاضعععة ل قتصعععادات الضعععسيفة و 
وتعزيز القدرة عةى تعت ة الموارد عن طريق بيانات جدو  وايععحة. ومن المهم بنفس القدر تحديد المشععاريع  

 المجدية والمقتولة مصرةياا.

أعقاب  وةدد المتحاور األول التحديات التي تلثر عةى سعععععععععع سععععععععععل اإلمداد والنقل، ل سععععععععععيما في -24
. وبما أن سع سعل اإلمداد العالمية تتسعم بالتعقيد، فمن قوتها يمكن أن تكون أيضعاا مصعدراا  19-جائحة موفيد

، الدو أد  إلى مأزج في الةوجسعععتيات العالمية وزيادة "التشعععابئ الكتير"لةضععععف. وقد تجةى الئ من خ ل  
درة عةى الصععمود أفمر ةزماا وما مان لها أن التكاليف. ومان ينب ي أن تكون ألدوات واسععتراتيجيات بناء الق

تلدو إلى آثار سععةتية لير مقصععودة وةةقات متواضععةة سععةتية. ومن األممةة عةى الئ التحرك المتزامن، مند 
تفشععي الجائحة، من جانب العديد من مديرو سعع سععل اإلمداد لتناء المخزونات والموجودات موسععيةة لتعزيز  

 القدرة عةى الصمود.
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 19-متحعاور آخر أن تعدابير السععععععععععععععتجعابعة الوطنيعة التي أدخةعل في مواجهعة جعائحعة موفيعد ولةظ -25
أثتتعل فععاليتهعا. و ععععععععععععععمةعل اإلجراءات الفوريعة التي اُتخعدت مختةف المجعالت، بمعا في العئ الجوانعب المعاليعة  

أوسعععع نااقاا  والتشععع يةية واسعععتمرارية األعمال والهيافل األسعععاسعععية. و عععمةل الحةول طويةة األجل اسعععتراتيجية  
لةنقل والخدمات الةوجستية تتناول جميع وسائط النقل وتدعمها مبادئ الستدامة وتعدد الوسائط والقدرة عةى 

 الصمود والااقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والرقمنة والحةول الدمية.

ةوجسععععتيات الوطني وتحدو المتحاور التالي عن هي ة تنظيمية جديدة أنشعععع ل ملخراا لتاوير قااع ال  - 26
في أن ول. وتمل مواءمة الستممارات المخاط لها في الخدمات الةوجستية، بما في الئ المنصات الةوجستية، 
مع أهدا  التنمية المسعععتدامة. وبالتعاون مع األونكتاد ومع أخد تةئ المنصعععات في عين العتبار، فضعععل التةد 

يسععععتند إلى نموا  يشععععمل التصععععميم والتناء والتشعععع يل ونقل  اتباع نهج لةشععععرافات بين القااعين العام والخاص 
الخترة. وقال إن الهيافل األساسية والحةول اإلقةيمية الم ئمة، ممل المل ر البحرو األفريقي، ومرضد الشحن، 

 واألساول األفريقي، من  أنها أن تساعد في التصدو لةعديد من التحديات التي تواجهها التةدان في أفري يا. 

وعرا متحععاور آخر تجربععة أةععد الموانا الوطنيععة في موريشععععععععععععععيوك ةيمععا يتعةق بمفهوم الموانا  -27
الدمية المسععععععتدامة. وألقى الضععععععوء أيضععععععاا عةى التعاون مع األونكتاد، وأ ععععععار إلى مجالت الترميز األربعة، 

في التةد، التي   وهي الااقة، والتي ة، والتشععععععع يل، والسععععععع مة واألمن. وأويعععععععح أن مبادرة الموانا الخضعععععععراء
تتمحور ةول مفاءة اسعتخدام الااقة واسعتخدام الااقة المتجددة، تشعكل أداة رئيسعية. مما ُنشعرت تكنولوجيات 
مختةفعة، وُنفعدت مععايير وقواععد، بمعا في العئ مععايير لةسعععععععععععععع معة واألمن. وقعال إنعه عةى الرلم من التحعديعات 

 .19-التنامها في سياج الستجابة لجائحة موفيدالتي نواجهها، ممل القيود المالية، هناك فرص يمكن 

وأفد متحاور آخر عةى أهمية بناء القدرة عةى الصعععععععععمود في مواجهة اليعععععععععارابات الناجمة عن  -28
الجوائح وليرهعا من التهعديعدات. وتقع عةى ععاتق الجهعات الفعاعةعة في القاعاعين الععام والخعاص، ول سععععععععععععععيمعا  

الحفاظ عةى اسععععتمرارية األعمال في أوقات الشععععدائد. وبالنسععععبة إلى تةئ التي لها بصععععمة عالمية، مسععععلولية 
والتخايط   "خاة بديةة"الموانا وليرها من الجهات ضعععععععاةبة المصعععععععةحة، بما في الئ الحكومة، فمن وجود 

 لةمجهول والعمل معاا أمور بال ة األهمية ل ستجابة الفعالة عةى نحو يحقق آثاراا دائمة.

ات تجربة قااع النقل في النيجر، بوضعععععفها بةداا لير سعععععاةةي، خ ل جائحة  وعريعععععل إةد  المندوب  - 29
 . وألقل الضوء عةى التحديات وبعض العوامل المواتية، ممل إمكانية تقديم التةد الدعَم لةتجارة العابرة. 19- فوفيد 

الم رات  و عدد عدة مندوبين عةى التحديات التي يواجهها الشعاةنون والحاجة إلى التمويل لمعالجة   -30
التي تشععععععععوب الهيافل األسععععععععاسععععععععية، ممل مواقف السععععععععيارات. و ععععععععددوا عةى أهمية تعت ة الموارد ملمدين أن 
األونكتاد يستايع أن يساعد التةدان عةى تحديد المشاريع الرئيسية، والستفادة من مصادر التمويل ال زمة، 

 وتيسير الربط مع المستممرين.

تقدير بةده لةدعم الدو يقدمه األونكتاد لممر النقل الترو العابر لةصحراء  وأعرب مندوب آخر عن  -31
 الكتر ، الدو من  أنه أن يساعد في تفعيل مناقة التجارة الحرة القارية األفري ية.

 تعزيز النهج القانونية والسياساتية والتعاونية لةحفاظ عةى تدفق التجارة أثناء الجائحة وما بعدها  

ورون في ةةقة النقاب الرابعة رئيس وةدة النقل الترو والبحرو، مكتب العمل الدولي  يععم المتحا -32
ومديرة إدارة العقود والتنود، المجةس البحرو التةايقي والدولي  ومديرة ةقوج اإلنسععععععان والسععععععتدامة،  ععععععرمة 

منظمة دول  البحر األبيض المتوسعععععععععععط لةشعععععععععععحن  ومدير برنامج ت ير المناخ وحدارة مخاطر الكوارو، لجنة  
 ععععرج البحر الكاريتي  وختيراا أقدم، التكيف مع ت ير المناخ والتصععععدو له، المديرية العامة لةعمل المناخي، 

 .المفويية األوروبية  ومممةة عن الراباة العالمية لةتنى التحتية لةنقل المائي
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ب عةى النهج  وقال مممل عن أمانة األونكتاد، لد  عريعععععععععه لةمسعععععععععألة، إن ترميز الدورة سعععععععععينصععععععععع  - 33
السعععياسعععاتية والقانونية والتعاونية لمعالجة مسعععألتين رئيسعععيتين. األولى هي اآلثار المترتبة عةى الجائحة وتدابير  
السعععتجابة بالنسعععبة إلى البحارة والعقود التجارية، وهي مسعععألة ةاسعععمة األهمية لةم ةة اآلمنة والمأمونة، ومنع 

ةسععععععةع عتر سعععععع سععععععل اإلمداد، ومدلئ ألهدا  التنمية المسععععععتدامة. الحوادو والتةوو، ويععععععمان التدفق الحر ل 
والمانية تتعةق بالتكيف مع ت ير المناخ، وبناء القدرة عةى الصعععععععععععمود، والحد من مخاطر الكوارو في الموانا،  

ابقة وهي مسألة متزايدة األهمية واإللحاح من الناةية القتصادية الستراتيجية، مما أ ار الختراء في الدورة الس 
لجتماع الختراء المتعدد السعنوات والنشعرة الموجزة لسعياسعات األونكتاد. وتسعتتل مةتا المسعألتين في ةدوو خةل  
وتأخير عةى نااج واسع عةى مستو  جميع س سل اإلمداد العالمية، مما أد  إلى خسائر اقتصادية وتجارية 

 المستدامة.   فتيرة، مع ما يترتب عةى الئ من آثار هامة في مجال التنمية 

ورمز المتحاور األول عةى آثار الجائحة عةى البحارة، ول سعععيما أزمة ت يير الاواقم الجارية التي  -34
، بصععععععي تها  2006تشععععععكل تهديداا لسعععععع سععععععل اإلمداد العالمية، والحاجة إلى تنفيد اتفاقية العمل البحرو لعام 

نظمة العمل الدولية. وتشععععععكل التفاقية الصععععععئ المعدلة، والتاورات التنظيمية اات الصععععععةة، ول سععععععيما في م
الدولي الرئيسععي الدو يحمي ظرو  العمل والمسيشععة لةبحارة. وأويععح أهمية إاماء وعي الحكومات بالحالة  
الصععسبة لةبحارة ودورهم الهام في السععياج العالمي، وأ ععار إلى العمل التعاوني الجارو الدو تقوم به منظمة  

 وميانات األمم المتحدة األخر  والصناعة بأسرها لمعالجة مسائل البحارة.  العمل الدولية واألونكتاد

وقدم متحاور ثان عريعععععععععاا عن التنود الموةدة لتوزيع المخاطر التي يسعععععععععتخدمها المجةس البحرو  -35
التةايقي والدولي لةعقود التجارية، وهي األفمر  ععععيوعاا في مجال النقل البحرو. وسععععاعد توةيد وحنتا  عقود 

وازنة عةى أسععععععاك مشععععععارمة جميع األطرا  اات الصععععععةة، عةى تجنب النزاعات المكةةتفة ودعم سعععععع سععععععة  مت 
ت يير "، ويعع المجةس البحرو التةايقي والدولي بند  19-عمةيات الشعحن والتجارة. واسعتجابة لجائحة موفيد

،  2020 عامل  "في لضععععععون اآلجال المحددة في عقود اسععععععت جار السععععععفن  19-الاواقم في ظل جائحة موفيد
)مع مراععععاة اآلجعععال المحعععددة في عقود   "األمراا الوبعععائيعععة أو المععععديعععة"وبنعععد    2022  "القوة القعععاهرة"وبنعععد  

 .2022لعام  است جار السفن،

هي  ععععععرمة البحر األبيض المتوسععععععط   وتناولل متحاورة أخر  من منظور جهة فاعةة في القااع، -36
ايير ةقوج اإلنسععععععععان لةبحارة، بارج منها اسععععععععتخدام التنود لةنقل البحرو، سععععععععتل المضععععععععي قدماا في تنفيد مع

النمواجية في العقود المتفاوا عةيها بشعععععععععععكل فردو مع مبار العم ء. وجر  التشعععععععععععديد عةى اللتزام عةى 
سعتيل األولوية بحماية البحارة في مدونة قواعد السعةوك التجارو لةشعرمة، التي تحدد معايير السعةوك التجارو 

ترميز عةى البحارة بوضععععععععفهم أضععععععععحاب ةقوج. وقد اُتبع هدا النهج تمشععععععععياا مع المتاةبات  المسععععععععلول مع ال
والةوائح القانونية المنابقة في دول العةم  والمعايير الدولية لتمم المتحدة ومبادئها التوجيهية وتوضععععععععععععياتها   

الحاجة إلى التوجيه   ، بصععععععععي تها المعدلة. وألقل المتحاورة الضععععععععوء عةى2006واتفاقية العمل البحرو لعام 
 والتعاون في إطار رسمي وزيادة الترميز عةى ويع بنود نمواجية ترمز عةى قااع معين، بشأن البحارة.

ورمز متحعاور آخر عةى التكيف مع ت ير المنعاخ، وبنعاء القعدرة عةى الصعععععععععععععمود، والحعد من مخعاطر   - 37
اتيجية التكيف مع ت ير المناخ وخاة عمل  الكوارو في الموانا. وألقى الضعععععوء عةى السعععععمات الرئيسعععععية لسعععععتر 

. وةعدد المتحعاور الم رات والقيود الرئيسعععععععععععععيعة التي  2021منظمعة دول  عععععععععععععرج الكعاريتي، التي اعُتمعدت في ععام  
تواجهها المناقة. وألقى الضوء عةى عدد من المسارات التحويةية واإلجراءات المقترةة، بما في الئ التوسع في  

اةع بها األونكتاد )ممل البحوو وتقييمات المخاطر المتعددة لةدول الجزرية الصععع يرة  األعمال السعععابقة التي ايععع 
النامية،، لجميع الموانا في بةدان منظمة دول  ععععرج البحر الكاريتي، لويععععع ةةول تقنية وسععععياسععععاتية من أجل  

دية الحاسمة لةموانا  بناء القدرة عةى الصمود باستخدام نهج  بكي. مما أ ار إلى األهمية الجتماعية والقتصا 
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بالنسعععععععبة إلى الدول الجزرية الصععععععع يرة النامية والحاجة إلى وجود قدر ما  من التمويل الميسعععععععور التكةفة لتنفيد  
 إجراءات بناء القدرة عةى الصمود في الموانا، وما يتصل بدلئ من بحوو، وبناء القدرات. 

تحصععين الهيافل األسععاسععية من المخاطر المناخية وقدم متحاور آخر إر ععادات تقنية جديدة بشععأن  -38
، اعتمدتها المفويية األوروبية، لتسهيل تنفيد المتاةبات القانونية اات الصةة، بما 2027-2021في الفترة 

)قانون المناخ األوروبي،،    2021/1119من لئحة )التحاد األوروبي،    5في الئ تةئ النا عععع ة عن المادة 
ات السععتممارية. وألقى الضععوء عةى مختةف عناضععر عمةية التحصععين من المخاطر  فضعع ا عن اتخاا القرار 

المناخية من أجل تحقيق الصمود في وجه ت ير المناخ والتكيف معه، و دد عةى األهمية الحاسمة لةهيافل 
 األساسية لةنقل القادرة عةى الصمود في وجه ت ير المناخ بالنسبة إلى القتصادات والمجتمعات.

عرا آخر متحاور إر ععععادات تقنية جديدة ويعععععتها الراباة العالمية لةتنى التحتية لةنقل المائي و  -39
لدعم عمةية اتخاا القرارات بشععععععععععععأن تكييف الموانا في ظل عدم اليقين. ومان الهد  من اإلر ععععععععععععادات هو 

اخ بالعتماد  مسعاعدة أضعحاب المشعاريع والمصعممين والممولين عةى الحد من المخاطر المتصعةة بت ير المن 
عةى مجموععة من سععععععععععععععينعاريوهعات ت ير المنعاخ، والحعد من العتمعاد عةى التيعانعات السعععععععععععععععابقعة، والنظر في  
سعععععععععيناريوهات لير محتمةة ولكن معقولة ل سعععععععععتممارات الرئيسعععععععععية الاويةة األجل، والسعععععععععتعداد ل خفاقات  

لتكيفية،، واعتماد ةةول تكيفية ومرنة، المتتالية، واسعععععععععععتخدام الرضعععععععععععد إلثراء عمةية اتخاا القرارات )اإلدارة ا
 فض ا عن اختيار أساليب تقييم تعتر  بعدم اليقين وتستوعبه.

 الاريق إلى بربادوك  

في الجةسعة الختامية من الدورة، َأطةع مممل عن أمانة األونكتاد المشعارمين عةى المنتد  العالمي  -40
، وأ عععار إلى أنه جر  خ ل هده الدورة  2023ي عام المقتل لسععع سعععل اإلمداد، المقرر عقده في بربادوك ف
 التماك التوجيه من المشارمين ةيما يتعةق بالمنتد .

وأعرب عدة مندوبين عن ارتياةهم ألنشعععاة بناء القدرات التي يضعععاةع بها األونكتاد في مجالت   -41
ن تيسعععععععععير التجارة، وحعداد تيسعععععععععير التجارة، ملمدين عةى األدوات المختةفة في إطار الترنامج الوطني لتمكي 

 مشاريع الشرافة بين القااعين العام والخاص لزيادة التمويل ال زم لتاوير الهيافل األساسية لةنقل.

واعتتر مندوب آخر أن المنتد  العالمي لسعععععع سععععععل اإلمداد في بربادوك سععععععيكون بممابة فرضععععععة   -42
 التي تلثر عةى التةدان النامية.لمواضةة تحةيل التحديات المرتباة بس سل اإلمداد 

وأبرز عدة مندوبين  عععععععععععوالل متعةقة بالفجوة المتزايدة بين اةتياجات التةدان النامية في السعععععععععععياج   -43
الحالي والدعم المقدم من المانحين. وألقوا الضععوء عةى الةتياجات المتصععةة بتعزيز القدرات عةى النهوا 

،  " الهيافل األسععععععععاسععععععععية لتيسععععععععير التجارة"اجات التمويةية لتاوير بمضعععععععع ةات تيسععععععععير التجارة، وتزايد الةتي 
 والةتياجات المتصةة بالدعم التكنولوجي لةمضي قدماا في إض ةات تيسير التجارة.

و ععععععععععععععدد ععدة منعدوبين عةى الحعاجعة إلى زيعادة دعم المعانحين ألنشععععععععععععععاعة األونكتعاد في مجعال بنعاء   -44
ن التقني لتيسعععير التجارة يكتسعععي أهمية خاضعععة ةيما يتعةق بالوليات القدرات. وأبرز أةد المندوبين أن التعاو 

التي ُأقرت في الدورة الخامسعة عشعرة لملتمر األمم المتحدة لةتجارة والتنمية. وأ عار مندوب آخر إلى يعرورة  
البحث بهمة ونشععععععا  عن الجهات المانحة لضععععععمان تنمية القدرات وتوفير المسععععععاعدة المالية ال زمة لتعزيز 

 لهيافل األساسية لةنقل والةوجستيات.ا

وأبرز مممعل أمعانعة األونكتعاد أن األونكتعاد، خ فعاا لةكيعانعات األخر ، ليس جهعة معانحعة، ولعدلعئ فهو  -45
 يعتمد عةى الشرافات والتعاون المنائي لةحصول عةى األموال ال زمة ألنشاة التعاون التقني.
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لمتداخةة، اقترح أةد المندوبين تاوير أو تعزيز األسعععاطيل  وعةى خةفية األزمات العالمية الحالية ا -46
المحةية أو اإلقةيمية، من أجل موافبة ارتفاع أسعععععععععععار الشععععععععععحن. وامر مندوب آخر رضععععععععععد وتعزيز الرقابة 
التنظيمية عةى ممارسعععععات مشععععع ةي الموانا الخاضعععععة الدين يفريعععععون  عععععروطاا عةى العتور، مما هو الحال  

وسععععط أفري يا. وأ ععععار مندوب آخر إلى إعادة النظر في هوام  ربح مشعععع ةي بالنسععععبة لبعض بةدان لرب و 
 النقل لحماية المستهةكين من ارتفاع تكاليف الخدمات الةوجستية. 

وقال العديد من المندوبين والمشععععععععارمين إن المسععععععععائل المتعةقة بتيسععععععععير التجارة وتكاليف الشععععععععحن   -47
 ا في السياج الحالي.المرتفعة تشكل  والل رئيسية لةتجار، ول سيم

واقترح أةععد المنععدوبين وأةععد المتحععاورين تعزيز جمع التيععانععات وتحةيةهععا عةى الصعععععععععععععععيععد اإلقةيمي   -48
 )األفريقي، بشأن تاورات أسعار الشحن وتكاليف المرور العابر بغية إر اد عمةية اتخاا القرارات.

لداعي إلى إيجاد آليات لتحسعععععععععععين قياك  وأةا  مممل أمانة األونكتاد عةماا بالشعععععععععععوالل والقتراح ا -49
 تكاليف الشحن البحرو والمرور العابر.

واسعععتفسعععر أةد المندوبين عما إاا مانل أمانة األونكتاد تقدم الدعم لتناء القدرات في مجال تيسعععير  -50
 م.التجارة في سياج مناقة التجارة الحرة القارية األفري ية أو بصدد استكشا  إمكانية توفير هدا الدع

وطةب مندوب آخر إلى أمانة األونكتاد أن تدرك التحديات المحددة في مجالي النقل والربط التي  -51
 تلثر عةى التةدان لير الساةةية.

وقعال الععديعد من المنعدوبين إن هنعاك ةعاجعة إلى زيعادة التمويعل والسععععععععععععععتممعار، فضعععععععععععععع ا عن تعت عة  -52
أيعععععععععععععا  مممل أمانة األونكتاد أن األمر ااته يناتق عةى الموارد، لتعزيز مفاءة الةوجسعععععععععععععتيات التجارية. و 

تعزيز إجراءات التخفيف من آثار ت ير المناخ والتكيف معه، في ةين أن وجود رةية طويةة األجل لتاوير 
 الهيافل األساسية أمر بالغ األهمية.

الناجم عن  ووضعععععفل إةد  المشعععععارتمات األزمة المسعععععتمرة بأنها تجمع بين اخت ل سعععععةسعععععةة اإلمداد  - 53
والنزاعات، وبين ت ير المناخ. وأ عارت إلى يعرورة التعجيل بتنفيد الحةول التي تمكةن من نقل سعةع   19- فوفيد 

التجارة الدولية المتنامية عةى نحو يتما ى مع ةماية التي ة ويكفل انتقالا عادلا ومنصفاا، ول سيما بالنسبة إلى  
ارة في السعععععععععةع الضعععععععععرورية. واتفقل هي ومممل أمانة األونكتاد عةى أن  التةدان التي تكافح ةالياا من أجل التج 

السعععععععتجابة لحتمية ت ير المناخ تناوو عةى الفصعععععععل بين التجارة المتنامية والعوامل الخارجية السعععععععةتية لةنقل. 
 ويةزم إجراء ت يير نظمي لتحقيق الئ، األمر الدو من المرجح أن يزيد من تكةفة النقل. 

ك آخر الضعععععوء عةى الفائدة من مناقشعععععات اجتماع الختراء بشعععععأن خاط التكيف مع وألقى مشعععععار  -54
ت ير المنعاخ في الموانا البحريعة، وخفض انبععاثعات الكربون النعاجمعة عن النقعل البحرو، وبنعاء قعدرة الهيعافعل 

 األساسية عةى الصمود لتعزيز فهم وحدراك بالتحديات اات الصةة.

 المسائل التنظيمية -ثانياا  

 انتخاب أعضاء المكتب   -ألف 
 من جدول األعمال، 1)التند  

، انتخب اجتماع الختراء المتعدد 2019أيار/مايو  7في الجةسعععععععة العامة الفتتاةية، المعقودة في  -55
السعععععنوات المعني بالنقل والةوجسعععععتيات التجارية وتيسعععععير التجارة السعععععيدة أثاليا ليسعععععيبا مولومومي )بوتسعععععوانا،  

 مقرراا.  -ع، والسيد مارلوك سيباستيان غيفارا أليرو )إفوادور، نائباا لةرئيسة رئيسة ل جتما
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 إ:رار جدول األعمال وتنظيم العمل   -باء 
 من جدول األعمال، 2)التند  

قرر اجتماع الختراء المتعدد السعععععنوات المعني بالنقل والةوجسعععععتيات التجارية وتيسعععععير التجارة، في   -56
أيضععععععععععععععاا، أن يقرة جعدول األعمعال الملقعل لةعدورة، بصععععععععععععععي تعه الواردة في الوثيقعة  جةسععععععععععععععتعه الععامعة الفتتعاةيعة

TD/B/C.I/MEM.7/25:ومن ثم، تضمن جدول األعمال ما يةي . 

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

التحديات والفرص النقل المستدام والمرن وتيسير التجارة في أوقات الجائحة وما بعدها:  -3
 الرئيسية.

 اعتماد تقرير الجتماع. -4

 اعتماد تقرير الجتماع   -جيم 
 من جدول األعمال، 4)التند  

أان اجتماع الختراء المتعدد السععععععنوات المعني بالنقل والةوجسععععععتيات التجارية وتيسععععععير التجارة، في   -57
د ن 2022تموز/يوليه  14جةسته العامة الختامية في   المقرر، تحل إ را  الرئيسة،  -ائب الرئيسة ، بأن ُيعت

 الصي ة النهائية لةتقرير بعد اختتام الدورة.
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 المربق

 *الحضور  

 ةضر الدورة مممةو الدول التالية األعضاء في األونكتاد: -1

 األردن الجزائر 

 فينيا  أن ول 

 ليسوتو األرجنتين 

 مدلشقر بربادوك 

 ماليزيا  القوميات، المتعددة  -بوليفيا )دولة 

 مةديف بوتسوانا 

 مالي الترازيل

 موريشيوك بورمينا فاسو

 الم رب فمتوديا 

 نيكارالوا  الكاميرون 

 النيجر جزر القمر

 نيجيريا  الكون و

 بنما  تشيكيا 

 التحاد الروسي جيتوتي 

 الممةكة العربية السعودية مصر

 إسبانيا  السةفادور

 سرو لنكا إثيوبيا 

 دولة فةساين ألمانيا 

 تولو لواتيمال 

 الممةكة المتحدة لترياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  لينيا 

 أورولواو  غيانا

 فانواتو هايتي 

 التوليفارية،  -فنزوي  )جمهورية  هندوراك 

 فييل نام الهند

 زامتيا اإلس مية، -إيران )جمهورية 

 زمبابوو  جامايكا

 المنظمات الحكومية الدولية التالية مممةة في الدورة:ومانل  -2

 أمانة الكومنولث 

 التحاد األوروبي  

 مجةس الحتوب الدولي

 منظمة دول  رج البحر الكاريتي

 منظمة التعاون اإلس مي 

 مرمز الجنوب

  

 .TD/B/C.I/MEM.7/INF.9تتضمن قائمة الحضور هده المشارمين المسجةين. ول ط ع عةى قائمة المشارمين، انظر)و،  *
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 ومانل الومالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُمممةةا في الدورة: -3

 العمل الدوليةمنظمة 

 برنامج األلدية العالمي

 ومانل المنظمات لير الحكومية التالية مممَّةة في الدورة: -5

 الف ة العامة

 المجةس البحرو التةايقي والدولي 

 لرفة التجارة الدولية 

 التحاد الدولي لراباات وم ء الشحن 

 الشبكة الدولية لتوةيد  هادات التعةيم العالي 

 الف ة الخاضة

 لرفة الشحن البحرو الدولية
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