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   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
  نميةاالجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على الت

التطورات واالجتاهات األخرية يف النقل البحري الدويل اليت تـؤثر يف               
  جتارة البلدان النامية 

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
إعادة رسم معامل النقل البحـري      احلالية اليت تفضي إىل     هناك عدد من االجتاهات       

القدرة التنافسية التجارية للبلـدان     اً  يضوحتدد هذه االجتاهات أ   .  الدولية الدويل والتجارة 
 من خالل تغيريها للتكاليف  وذلكومستوى اندماجها يف الشبكات الدولية للنقل والتجارة 

  .واألسعار واهلياكل اللوجستية وسالسل اإلمداد واملزايا النسبية
 :، ال سيما فيما خيص البلدان النامية      ةخاصعاّمان يتسمان بأمهية    ويظهر اجتاهان     

حفَّزت على مدى السنوات األخرية وبصورة متزايدة النمـو         قد  أوهلما أن البلدان النامية     
 وثانيهمـا أن    ؛االقتصادي العاملي وجتارة البضائع والطلب على خدمات النقل البحـري         

لقي إقباالً متزايداً واتسع نطاقـه مـع        التخصص املتزايد يف عرض خدمات النقل البحري        
  .البحريجمال النقل مية يف اكتساب حصة أكرب من السوق يف البلدان النااستمرار 
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عكس هذه االجتاهات وتنامي    يي  ذطوط النقل البحري املنتظم ال    االرتباط خب وإن    
تـسم  يالتجارة يف السلع املصنعة واألجزاء واملكونات،       توسيع  عن    الطلب والعرض فضالً  

وبينما قد يعود هذا النمط     . كل بلد ناقالت  بتزايد أحجام سفن احلاويات واخنفاض عدد       
شركات أن يستبعد   اً  ويقلل من تكاليف الشحن، فإن من شأنه أيض       الشاحنني  بالنفع على   

 مما قد يؤدي إىل ارتفاع      ،صغر وأن يسفر عن هياكل تتسم باحتكار القلة للسوق        ألاالنقل  
يـد متطلبـات     بتزا  وهو يتعلق   اجتاه آخر من احملتمل أن يغري قواعد اللعبة،        مثةو. التكاليف

جـدول أعمـال    صدارة  تتجه حنو   أخذت  االستدامة والشواغل املتعلقة بتغري املناخ اليت       
   . على الصعيد العامليالسياسة العامة

. شكل سياسات النقل واستراتيجياته املستقبلية    بالفعل  وقد حددت هذه العوامل       
مـن  البضائع  مة لنقل   وفيما خيص البلدان النامية، سيكون من األساسي تطبيق نظم مستدا         

على النفط، والتخفيف من تكبد تكـاليف       يل من االعتماد الشديد هلذا القطاع       قلالتأجل  
مسار إمنائي منخفض الكربون    والتحول بسرعة حنو    نقل باهظة، واحلد من التدهور البيئي،       

 ا وتنفيـذه اوتـصميمه البضائع نقل خطط إدماج معايري االستدامة يف  أن  كما  . ومستدام
قصور والبضائع اهلياكل األساسية لنقل    نقص  طرحها  يالتصدي للتحديات اليت    يف  اعد  سيس

  .يف الشبكات العاملية للنقل والتجارةالفعال االندماج يعيقان  ما غالباًاللذين خدمات النقل 
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  )١(مقدمة    
اسـتعراض  "يبحث هذا التقرير، الذي يستند باألساس إىل منشور األونكتاد املعنون             -١

خمتلفـة   أربعة جوانب ،)Review of Maritime Transport 2012" (٢٠١٢النقل البحري لعام 
االجتاهات امللحوظة يف الطلـب علـى       : لكنها مترابطة للنقل يف جمال التجارة العاملية وهي       

خدمات النقل البحري؛ ومشاركة بلدان ساحلية خمتلفة يف عـدة صـناعات متخصـصة؛              
يف عرض خدمات النقل البحري املنتظم؛ والقضايا والتطورات        لوحظت مؤخراً   واألمناط اليت   

  . النقل البحريمبجال استدامةاألخرية املتصلة 
النقـل البحـري    اليت حددت وضع    عدد من التطورات    على مر السنني    حدث  وقد    -٢
واشتدت بعض االجتاهات بشكل خاص علـى مـدى         .  املنقولة حبراً   أمناط التجارة  شكلتو

 ،النقل باحلاويات وحترير التجارة   وهي اجتاهات مشلت، فيما مشلته،      السنوات القليلة األخرية،    
عـن التحـوالت      إلغاء الضوابط التنظيمية وزيادة مشاركة القطاع اخلاص يف النقل، فضالً         و

العوملة يف أنشطة   تزايد   هذه االجتاهات    منو. سياسية، وغري ذلك من األمور    يوالسياسية واجل 
 التصنيع، وامتداد سالسل اإلمداد، ومنو التجارة داخل الشركات ومنو السلع الوسيطة فـضالً  

  . التدفقات داخل األقاليمعن زيادة
كبرية جديدة يف   شركات  بظهور  تشكلت  اتبع منو الصناعات البحرية اجتاهات      كما    -٣

ميـزة  اليت تعطي وقد يتيح حتديد العوامل الرئيسية . جماالت خمتلفة، ال سيما يف البلدان النامية 
فرص منـو مهمـة     ري  النقل البح يف أعمال معينة تتصل باملوانئ أو       ما  نسبية أو تنافسية لبلد     
  .بالنسبة للبلدان النامية

 قدرته على    مدى ألي بلد يف  التجارية  ة للقدرة التنافسية    مويكمن أحد املكونات امله     -٤
قدرة االرتباط  وميكن قياس هذه القدرة، اليت تسمى       . التواصل مع شركاء جتاريني عرب العامل     

ل البحري املنتظم حتت تصرف     النقخدمات  خطوط  العرض اليت تضعها    بطاقة  النقل،  خبطوط  
النقل البحـري   خدمات  تتيحها  بالقدرة اليت   ذات الصلة   ويتيح حتليل البيانات    . أسواق معينة 

 احلالية ألي بلـد  اإلمكانياتطرق معينة للتجارة العاملية إمكانية قياس القدرات و      امتداد  على  
  . عرب احمليطاتمع شركائه التجارة فيما خيص 

آثار اضطراب دورة األعمال التجاريـة الـذي         اليت ترتبت على     زالت اآلثار وما    - ٥
حتول متزايـد يف التـأثري      حدوث  ، يف حني ُيالحظ      ملموسة اليوم  ٢٠٠٩حدث يف عام    

وباتت الشواغل البيئية ومتطلبات االستدامة تكتسب . االقتصادي العاملي حنو األقاليم النامية
كاجتاهني من احملتمل أن وعالقته بقضايا الطاقة  ، مع ظهور تغري املناخ باألخص متزايداًزمخاً
  ."قواعد اللعبة"يغريا 
__________ 

 .٢٠١٢تستند هذه الوثيقة باألساس إىل استعراض النقل البحري لعام  )١(
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تشغيل حمركات الدفع،   لاعتماداً كبرياً على النفط     البضائع  وبسبب اعتماد قطاع نقل       -٦
وأثر احتراق النفط على البيئة واملناخ، فإن هذا القطاع بكامله، مبا فيه النقل البحري، يتعرض               

ـ لكـن   .  أمناط أنظف ومنخفضة الكربون وأكثر مراعاة للبيئة       لضغوط لكي يتحول حنو    ذا هل
جمموعة من األدوات السياساتية واملالية إلعادة      استحداث  وسيتعني  . التحول انعكاسات مالية  

  .أمناط نقل أكثر استدامةالتحول حنو  من أجل حشدهتوجيه االستثمار و
اعُتمـدت  املستدام اليت   ل البحري   للنقوهناك جمموعة من التدابري التنظيمية الداعمة         -٧

إلقاء الضوء علـى    بشكل خاص   ويبدو أن من اجلدير     . أو اليت ما زالت قيد الدراسة     بالفعل  
تطورين أخريين يتعلقان بصكني قانونيني دوليني هلما انعكاسات على االستدامة االجتماعيـة     

  .  النقل البحريوالبيئية يف جمال
حملة عامة عن االجتاهات يف النقل البحري       :  فصول هي  وتتألف هذه الوثيقة من أربعة      -٨

؛ ) املنقولة حبـراً   التجارة(العاملي مع التركيز على التطورات ذات الصلة اليت تؤثر يف الطلب            
األسطول، والصناعات البحرية، وموصولية خطوط النقـل  (والنظر على حنو مماثل يف العرض     

خ والتطورات التنظيمية  نقل والطاقة والبيئة وتغري املنا    ؛ والنظر يف العالقة بني ال     )البحري املنتظم 
  .ترد بعض املالحظات اخلتامية يف الفصل الرابعو؛  اليت حدثت مؤخراًذات الصلة

   املنقولة حبراًالتجارة الدوليةوعوامل الطلب   -أوالً  
 يف  ٨٠ال يتجزأ من اللوجستيات الدولية ويستأثر بنـسبة         اً  يشكل النقل البحري جزء     -٩

استخدام البضائع  نقل  حلركة  املادي  التواصل  ويف حني يتطلب    . املائة من حجم التجارة الدولية    
  .العمود الفقري للتجارة الدولية املعوملةالنقل البحري نظم نقل متعدد الوسائط، يظل 

جمال ، فإن التطورات اليت حتدث يف       بالنظر إىل أن النقل البحري يعتمد على الطلب       و  -١٠
أوضاع االقتصاد الكلـي    تنشأ عن   هي تطورات   املنقولة حبراً   ري والتجارة الدولية    النقل البح 

 االرتباط الوثيق بني الناتج احمللي اإلمجايل العاملي وجتـارة البـضائع            ١ويبني الشكل   . العاملي
رية أسرع بكثري   تبوتنمو   جتارة البضائع العاملية     ما برحت و. العاملية وعمليات الشحن البحرية   

واملكونـات  السلع جتارة ومنو عوملة عمليات اإلنتاج مما يعكس الناتج احمللي اإلمجايل،     منومن  
  .الوسيطة، وتعمق سالسل اإلمداد العاملية وامتدادها
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  ١الشكل 
مؤشر اإلنتاج الصناعي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومؤشرات الناتج احمللي            

  )١٠٠=١٩٩٠) (٢٠١٢-١٩٧٥ (املنقولة حبراًئع والتجارة اإلمجايل العاملي وجتارة البضا

  

البحرية العاملية مبعدل سنوي    زادت الشحنات   وعلى مدى العقود األربعة األخرية،        - ١١
مليار  ٨,٤ إىل   ١٩٧٠طن يف عام    مليار   ٢,٦ يف املائة، إذ ارتفعت من       ٣بلغ يف املتوسط    

 يف املائة لتـصل  ٤مبعدل سنوي بلغ ، ارتفع حجمها  ٢٠١١ويف عام   . ٢٠١٠طن يف عام    
لنمو الـسريع يف أحجـام      نتيجة ل هذا التوسع   حدث  و). ٢الشكل  (طن  مليار   ٨,٧  إىل

، ال سيما البـضائع  )٢٠١٠مقارنة بسنة  يف املائة   ٥,٦بأكثر من   (اجلافة  البضائع  شحنات  
والفحـم  ركاز احلديـد    (اخلمس  الرئيسية  والسوائب  )  يف املائة  ٨,٦(املنقولة باحلاويات   

وسـجلت مجيـع    ).  يف املائة  ٥,٤) (واحلبوب والبوكسيت واأللومينا وصخر الفوسفات    
قياس للطلب  م وهي   -  األطنان امليلية ذات الصلة   من حيث   البضائع زيادة   عمليات شحن   

تـوافر  ومدى  املسافة  يف االعتبار   واحلمولة اليت تأخذ    النقل البحري   احلقيقي على خدمات    
 ٢٠١٢يف عـامي    املنقولـة حبـراً     منو التجارة   استمرار   املتوقع   منأن  ويف حني   . السفن

، فإن هذه التوقعات تظل عرضة لعدة خماطر ما زالت تعترض طريق انتعاش قوي              ٢٠١٣و
منها على سبيل املثال عدم اليقني االقتصادي، ومتويـل         و(النقل البحري   ومستدام لقطاع   

  ).جليوسياسية االتجارة احملدود، والقرصنة البحرية، والتوترات

 جتارة البضائع العاملية

  املنقولة حبراًالتجارة العاملية

الناتج احمللـي
 املياإلمجايل الع

مؤشر اإلنتاج الصناعي
ملنظمة التعاون والتنمية
 يف امليدان االقتصادي
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  ٢الشكل 
  ، سنوات خمتارة املنقولة حبراًالتجارة الدولية

  

، ٢٠١١فـي عـام     ف.  املنقولة حبـراً   على بنية التجارة  هتيمن  املواد اخلام   وال تزال     -١٢
مبـا فيهـا   " البضائع اجلافة األخرى"استأثرت الناقالت حبوايل ثلث إمجايل احلمولة وشكلت        

الـسوائب  )  يف املائة  ٢٨(واستأثرت باحلصة املتبقية    .  يف املائة  ٤٠املنقولة باحلاويات حوايل    
 احتياجات  تزايداخلمس املرتبطة بشكل وثيق بنمو السكان يف األقاليم النامية و         الرئيسية  اجلافة  

ـ     ف. بلدان هذه األقاليم فيما خيص تطوير اهلياكل األساسية        صني على سبيل املثال، استأثرت ال
فيما خيص  أما  .  حبوايل ثلثي حجم الواردات العاملية من ركاز احلديد        ٢٠١١ وحدها يف عام  

جتارة النفط، فقد زاد حجمها بوترية أبطأ، ويرجع ذلك باألخص إىل تراجع الطلـب علـى       
ويف املقابل، تزداد شحنات الغاز الطبيعي املسال زيـادة         . النفط اخلام يف االقتصادات املتقدمة    

 بفضل حتسن قدرة العرض العاملية وتنامي الطلب على الغاز الطبيعي املـسال نظـراً             سريعة  
  .كبديل أكثر مراعاة للبيئة مقارنة مع غريه من أنواع الوقود األحفوريإلمكانية استخدامه 

 مليون وحـدة    ١٥١مبا مقداره   احلاويات  النقل ب ، قُّدرت جتارة    ٢٠١١ويف عام     - ١٣
ومن املتوقع أن . ٢٠١٠مقارنة بعام  يف املائة ٧,١ثل زيادة بنسبة تعادل عشرين قدماً، مما مي

نمو إىل حد   وأن ت اليت تستند إليها    تتغري جتارة البضائع املنقولة باحلاويات وسالسل اإلمداد        
اإلنتـاج  و االسـتهالك    ارتفاع مستويات  جتارة املواد الوسيطة و    منووكبري يف ظل العوملة،     

 مثـل، " (القابلة للنقل باحلاويـات   "، واتساع قاعدة البضائع     )ةسيما يف البلدان النامي     ال(
. على سلسة القيم يف جمال التصنيع العامليالناشئ عن تقدم الصني تأثري الو) البضائع الزراعية

احلاويات وقطاع املوانئ االستثمار يف سفن حاويـات        النقل ب  لذلك، يواصل قطاع     تبعاًو
وتشمل التطـورات األخـرى     . يات يف مجيع األقاليم   احلاومناولة  أكرب ويف حمطات موانئ     
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 اجلافة األخرىالبضائع
 اخلمسالرئيسيةالسوائب 

النفط والغاز

احلاويات
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: مباشرة على جتارة البضائع املنقولة باحلاويات، ما يليانعكاسات اجلديرة بالذكر ملا هلا من 
 التحول، و)الغرب، ووجهة الشرق -  طريق الشرق (إعادة توازن تدفقات احلاويات مؤخراً

الر مـن  دومليـار   ٥,٣بكلفة قدرها  قناة بنما توسيع  عن االجتاهات املاضية؛ واستكمال     
، األمر الـذي    ٢٠١٥حبلول عام   ، وهو مشروع ُيتوقع إجنازه      دوالرات الواليات املتحدة  

خدمات النقل بني آسيا    لتيسري  سيسمح بعدد أكرب من عمليات العبور عن طريق املياه فقط           
   .والساحل الشرقي للواليات املتحدة

منو أكـرب يف    ونسب  على حنو متزايد حبصص     تسهم  ة  البلدان النامي وبالنظر إىل أن      - ١٤
مـسامهة هـذه    اً  تزايدت أيض فقد  ،   العاملية جتارة البضائع ويف  الناتج احمللي اإلمجايل العاملي     

كانت البلدان الناميـة منـشأ      ،  ٢٠١١في عام   ف. املنقولة حبراً  العامليةالبلدان يف التجارة    
 يف املائة   ٥٧املنقولة حبراً، ووجهة ما نسبته      ملية   يف املائة من حجم التجارة العا      ٦٠نسبته    ما

رئيـسية  مصّدرة ومستوردة تربز كالبلدان النامية أخذت  ونتيجة لذلك،   . من هذه التجارة  
السابقة حيث كانت البلدان الناميـة      التجارة  هذا مع أمناط    يتناقض  و. على الصعيد العاملي  

). ل املواد اخلـام واملـوارد الطبيعيـة       مث(البضائع  أحجام كبرية من    مبثابة مناطق لتحميل    
 تليها أوروبا والقارة ،الوقت احلاضر، تظل آسيا حىت اآلن أهم منطقة للتحميل والترتيل  ويف

  .وأوقيانوسيا  األمريكية
احتياجات البلدان النامية من الطاقة وتوسع التجارة بني بلدان اجلنوب          تزايد  ويساهم    -١٥

، إضافة  وتؤدي هذه التطورات  . ت والتجارة الناقاليج  بصهارشحن  اليف إعادة رسم خرائط     
 إىل تغيري أمنـاط     ،اكتشافات النفط اجلديدة وظهور موردين ومستهلكني جدد يف السوق        إىل  
مبـا أن   مزيداً مـن الـتغري      هذه األمناط   تشهد  الناقالت، ومن احملتمل أن     بصهاريج  شحن  ال

ل الطاقة ومبا أن الصني تبحث عن مصادر        الواليات املتحدة تسعى إىل حتقيق استقالهلا يف جما       
أنـواع الوقـود    نتيجة للنمو الذي شهدته مـؤخراً        التغيَري أيضاً حيدث هذا   و. إمداد متنوعة 

ويف الوقت الذي ُترسم فيه اخلريطـة      . الغاز الطبيعي املسال  وكذلك  األحفوري غري التقليدية    
 يف أداء دور أكرب كبلـدان منتجـة         اجلديدة ملصادر إمدادات الطاقة، ستستمر البلدان النامية      

الرامية وسيكون للصني، بالتحديد، تأثري كبري بفضل استراتيجيتها النشطة         . ومستهلكة للطاقة 
 يف املائة من وارداهتا من      ٥٠ضمان إمداداهتا من الطاقة، وهدفها املتمثل يف ضمان شحن          إىل  

  .٢٠١٥املواد اخلام على سفن صينية حبلول عام 
يـؤدي  قد أخذ   لقول هي أن اهليكل االقتصادي العاملي اآلخذ يف التطور          وخالصة ا   -١٦

بالفعل إىل تغيري يف تدفقات التجارة العاملية واجتاهها وبنيتها، وهو يعيد بالتايل تشكيل الطلب              
  .على خدمات النقل البحري، على الرغم من تأثر قطاعات السوق بصورة خمتلفة
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   البحريعمليات النقل مشاركتها يف إمداد البلدان النامية و  -ثانياً  
ففي الوقت احلـايل،    . يف العقود األخرية   حتوالً قوياً    أيضاًالنقل البحري   قطاع  شهد    -١٧

ويف الواقـع،   . البحريأنشطة النقل   تتخصص بلدان عديدة، متقدمة ونامية، يف جمموعة من         
وتزويدها بطاقمها  الكها  ستخدمة يف التجارة الدولية، وامت    السفن امل جيري بناء سفينة من      قد

ويف حني ال توجد سوى بلدان قليلة حتظـى         . وتأمينها وتشغيلها وتسجيلها يف بلدان خمتلفة     
أطـراف   همة يف السوق يف قطاع واحد أو قطاعني، توجد حاليـاً          املفاعلة  األطراف ال بدور  

  . البحريأنشطة النقل فاعلة عديدة تشارك بشكل أو بآخر يف 
العاملية يف قطاعات   للحصص السوقية    حملة عامة موجزة عن احلالة الراهنة        وُتقدَّم أدناه   -١٨

  . ٢٠١٢ يف عام البحريالنقل خمتارة من صناعة 

  بناء السفن    
 يف املائـة مـن      ٣٩، صنعت أحواض صينية لبناء السفن ما يقارب         ٢٠١١يف عام     -١٩

، واليابان  ) يف املائة  ٣٥(يا  إمجايل السفن املسلّمة، تلتها أحواض لبناء السفن من مجهورية كور         
باألخص وباقي العامل،   من السفن يف    ُبين  وشكل ما   ).  يف املائة  ١,٦(، والفلبني   ) يف املائة  ١٩(

وقد صـنعت   . السفنعدد   يف املائة فقط من إمجايل       ٥,٣فييت نام والربازيل واهلند نسبة      يف  
هورية كوريا مـن    السوائب اجلافة، يف حني بلغت حصة مج      ناقالت  الصني أكثر من نصف     

  . يف املائة٥٥سفن احلاويات وغريها من سفن البضائع اجلافة 

  إعادة تدوير السفن    
، تلتها الصني ٢٠١١ يف املائة من إمجايل السفن املدّمرة يف عام ٣٣استأثرت اهلند بنسبة   -٢٠

 منـط  أيضاًوهناك ).  يف املائة١٣(، وباكستان ) يف املائة٢٢,٤(، وبنغالديش  ) يف املائة  ٢٣,٩(
من خـردة احلاويـات     حصة سوقية   فقد حظيت اهلند بأعلى     .  هذه الصناعة  من التخصص يف  

 وغريها من سفن البضائع اجلافة، بينما اشترت أحواض بناء السفن يف بنغالديش والصني مزيداً             
  .املدّمرةالغالب صهاريج النقل السوائب، واشترت باكستان يف ناقالت من السفن من 

  فنتسجيل الس    
 يف املائـة مـن      ٧٠، كانت جنسية املالك فيما خيص أكثر من         ٢٠١٢يف عام     - ٢١

مسجلة يف  "، خمتلفة عن جنسية دولة العلم، أي أن السفينة تكون           لسفناجملموع العاملي ل  
اليت حتمل أعالماً أجنبية زيادة      نسبة احلمولة اإلمجالية للسفن      قد سجلت و". دولة أخرى 

اليت تتنافس على   دوائر التسجيل   وتزايد عدد   . قليلة األخرية على مدى العقود ال   مستمرة  
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عند التـسجيل   " املفتوحة"و" الوطنية"، وبات التمييز املعتاد بني األعالم       تسجيل السفن 
 املـالك   ويف الوقت احلايل، ختدم مجيع الـسجالت تقريبـاً        . أكثرباهتاً على حنو متزايد     
   .الوطنيني واألجانب

  ملكية السفن    
 يف آسـيا    ١٧للسفن  اً  مالكاً   اقتصاد ٣٥، كان من بني أكرب      ٢٠١٢مطلع عام   يف    -٢٢
نـصف  حنو  ، كان   ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  .  يف القارة األمريكية   ٤ يف أوروبا و   ١٤و

من أربعة بلدان فقط هي   نقل حبري    لشركات   ملكاً)  يف املائة  ٤٩,٧(يف العامل   السفن  جمموع  
ومجهورية كوريا وسنغافورة مها بلـدان ناميـان آخـران          . الصنياليونان واليابان وأملانيا و   

  .يندرجان يف قائمة أكرب عشرة بلدان مالكة للسفن حالياً

  شركات خطوط النقل البحري املنتظم    
 ٧٠الرائدة العشرون حبوايل متعهدي النقل   ، استأثرت شركات    ٢٠١٢يف مطلع عام      -٢٣

الشركات الثالث األكرب يف أوروبا، يف ويوجد مقر . تاحلاوياطاقة النقل بيف املائة من إمجايل 
  .املتبقية يف آسيامن الشركات أكرب عشر شركات بني ست شركات من توجد حني 

  توريد البحارة    
يـتحكم  البلد الـذي  جنسية فيما خيص معظم السفن اليوم، ختتلف جنسية البحارة عن            -٢٤
 يف املائـة   ٣٠ يف املائة من املالحني وأقل من        ٢٠من  يأيت أقل   يف الوقت احلايل،    و. السفينة جتارياً ب

وإن سبعة بلدان من بني أكرب      . من الضباط من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         
عرفهم اجمللس البحري البلطيقي والدويل، هي بلدان ناميـة          يُ كماعشرة بلدان موردة للمالحني،     

وباتت .  يف املائة وتليها إندونيسيا    ١٢,١بنسبة  املرتبة األوىل    الصنيحتتل  و). ٢٠١٠بيانات عام   (
في حني كانت األكادمييات اخلاصة     ف. أيضاًالبحريني  بصورة متزايدة الضباط    تورد  البلدان النامية   

الستة األكرب من حيث توريـد      البلدان  عادة يف البلدان املتقدمة، فإن      توجد  ضباط البحرية   إعداد  ب
وتتصدر الفلـبني الترتيـب   . رحلة انتقاليةمب اقتصادات متر/يف اقتصادات ناميةاً الضباط توجد حالي 
  .وتورد هذه البلدان الثالثة جمتمعة ربع جمموع الضباط على الصعيد العاملي. وتليها الصني واهلند

  البحريبقطاع النقل القطاعات واخلدمات األخرى ذات الصلة     
يف والتأمني وغريها من اخلدمات مـا زالـت         التصنخدمات  إن اخلدمات املالية و     -٢٥

يف يتمثـل    استثناء واحد    مثةو.  شركات من البلدان البحرية التقليدية     .، إىل حد كبري   تقدمها
  .من آسياهذه الشركات هي ن أكرب إشركات تشغيل املوانئ العاملية، إذ 
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  التركز التخصص و    
جيدر ،  البحريت املتصلة بالنقل    العملياعند النظر يف التطورات اليت تشهدها خمتلف          -٢٦

  :تسليط الضوء على اجتاهني أساسني ومها
فالنقل البحري منَتج عاملي    : التخصص يف بضعة قطاعات فقط    تزايد   ،أوالً  )أ(  
وهذا ال يعين أن بلدين، لدى كـل        . بضائع وخدمات ُتشترى يف بلدان عديدة خمتلفة      يشمل  

إنه يعـين  سيتنافسان مع بعضهما البعض، بل وحتمل علمه، عها هو ويشغلها صنيمنهما سفن   
و البلـد   ، ويشغِّلها مواطن  "أ"ُصنعت يف البلد    اً  قد تستخدمان سفن  للنقل البحري   أن شركتني   

  ؛"ج"وحتمل علم البلد " ب"
إذ مل تعد   : مشاركة العديد من البلدان النامية يف قطاعات خمتلفة       تزايد  ،  ثانياً  )ب(  

 نامية عديدة استفادت من حترير      اً، بل إن بلدان   البلدان الغنية  أنشطة النقل البحري حكراً على    
أن تشارك يف أجراء من سلسلة اإلمـداد لتقـدمي          تستطيع  فيها  األسواق ووجدت قطاعات    

  .خدمات النقل البحري
ويبدو أن معرفة السياسات اليت كانت ناجحة يف املاضي وحتديد الـدروس الـيت             - ٢٧

يف املستقبل مها مسألتان مناسبتان      البحريالنقل   قطاع   ينبغي استخالصها من أجل تطوير    
اخلدمات االستشارية اليت يقدمها األونكتاد لفائدة مستقبالً ولالستفادة من للنقاش والبحث 
  .الدول األعضاء

  العوامل احملددة ملشاركة بلد ما يف عمل جتاري حبري معني
 احملتملة اليت هلا دور يف متكـني        يشري استعراض االجتاهات السابقة إىل بعض العوامل        

  :وتشمل هذه العوامل ما يلي. البلدان من املشاركة يف أعمال جتارية حبرية
وميكـن  . قد تكون هناك أوجه تآزر بـني قطاعـات خمتلفـة          : التكتالت  )أ(  

البحـري، أن   النقل  املوجودة يف قطاع    تلك  ، مبا فيها على سبيل املثال ال احلصر         للتكتالت
التـأمني  يف جمايل   األعمال التجارية   ومن ذلك مثالً تكتالت     .  التمركز اجلغرايف  تستفيد من 

بناء السفن  بالفائدة على صناعة    وفورات احلجم   وقد عادت   .  يف لندن  العمليات املصرفية و
  يف بلدان شرق آسيا؛

تتطلب بعض القطاعات موارد بشرية أكثـر       : تكاليف اليد العاملة وإنتاجيتها     )ب(  
يف أقوى للفرد وإن ربط الناتج احمللي اإلمجايل . مقارنة بقطاعات أخرى) وأكثر تكلفة  (تأهيالً

السوق يف أعمال جتارية خمتلفة يبني بوضوح أن تـدين          حبصص  الفاِعلة يف السوق    األطراف  
إعادة تدوير السفن يف بلـدان جنـوب        قطاع  د أساسي لوجود    تكاليف اليد العاملة هو حمدِّ    

يف البلدان اليت تقدم خدمات مثل التأمني       للفرد  ناتج حملي إمجايل أعلى      ُيسّجلآسيا، يف حني    
  أو التصنيف؛
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كون جهة ما من األوائل يف سوق معينة قد يساعد علـى            إن  : املتحرك األول   )ج(  
ومن شأن الدراية العلمية ووفورات احلجم أن جتعل من الصعب          . االحتفاظ مبكانتها وتعزيزها  

د البدء من الصفر والتنافس مع بنما أو ليبرييا وشـبكاهتا الراسـخة             ل جدي سجَُّماليوم على   
 ديب أو شركة    ئ موان  شركة ولدى. املكونة من مكاتب وعقود مربمة مع شركات التصنيف       
 تستمد منها اخلربة والقدرة      ميكن أن  هاتشيسون شبكة راسخة من االمتيازات اخلاصة باملوانئ      

   جديدة؛اتو استحداث برجميء رافعات جديدة أعلى التفاوض عند شرا
بعض املزايا  تتمتع ب قاعدة وطنية أو إقليمية     وجود  قد يساعد   : األسواق األسرية   )د(  

. داخل األسواق الدولية أيـضاً    اً  النسبية على اكتساب اخلربة ووفورات احلجم للتوسع الحق       
 السوق احمللية   على سبيل املثال، كانت خدمات شركة التصنيف اهلندية موجهة يف البداية إىل           ف

الدولية لـشركات التـصنيف      يف الرابطة     أيضاً  عضواً إىل حد كبري، لكنها أصبحت مؤخراً     
ـ وتفيد التقارير بأن الربازيل واألرجنتني أجري     . إىل التوسع يف اخلارج   ، وهي تسعى    احملدودة ا ت

  فن؛صبحا أكثر قدرة على املنافسة يف جمال بناء الستحمادثات لتعزيز سبل التعاون لكي 
ال بد لصانعي السياسات من أن يتحلوا بالواقعية بشأن إمكانات       : السياسات  ) ه(  

على الصعيد ُتمتلك وُتبىن وُتنقل وُتزود باألطقم األساطيل اليت   ف: بلداهنم يف قطاعات خمتلفة   
مـن    أن  لكن مبا . صعوبات يف العديد من احلاالت    تواجه  الوطين واليت حتمل العلم الوطين،      

اإلنتاج العاملي، فمـن    مبعدل أكرب من منو     يف النمو   النقل البحري   أن يستمر قطاع    احملتمل  
 عدة  توقد استفاد . ال التجارية البحرية  الفرص يف بعض األعم   من اجملدي اغتنام    املؤكد أن   

فاعلة رئيسية يف بعض القطاعات البحرية من السياسات الصناعية والدعم احلكومي  أطراف  
البحـارة علـى    توريد  ا من السفن أو خدمات تشغيل املوانئ أو         لترسيخ وتوسيع صادراهت  

  .سبيل املثال
  

  طوط النقل البحري املنتظماالرتباط خب  -ثالثاً  
تشكل خدمات خطوط النقل البحري املنتظم شبكة عاملية للنقل البحري تنقل معظم              -٢٨

بالشبكة العاملية خلطوط   " طاالرتبا" مستوى   يتفاوتو. التجارة الدولية املتعلقة بالسلع املصنعة    
ويرمي مؤشر األونكتاد ملوصولية خطوط النقل البحري املنتظم، الذي         . املنتظمالبحري  النقل  

بلد معني يف الوصـول إىل األسـواق        الذي بلغه   ستوى  امل، إىل حتديد    ٢٠٠٤ُينشر منذ عام    
  .النقل البحري املنتظمخطوط اخلارجية عن طريق شبكة 
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  اد ملوصولية خطوط النقل البحري املنتظممؤشر األونكت  -ألف  
عترب مؤشر األونكتاد ملوصولية خطوط النقل البحري املنتظم من مخسة مكونات يُ          ُيستمد    -٢٩

  :بلد معني بالشبكة العاملية خلطوط النقل البحري املنتظممدى ارتباط  على  ممكناًكل منها مؤشراً
وال حاجة إىل أن    . البلد وإليه عدد الشركات اليت تقدم خدماهتا من موانئ          )أ(  

يف الـسواد   أنه  واقع  فال. تكون هذه الشركات شركات يشغلها أو ميتلكها رعايا البلد نفسه         
شركات أجنبية، وتكسب مجيـع  بواسطة جتارة بلد ما يف الغالب   ُتنقل  األعظم من احلاالت،    

 عدد الناقالت اليت    وكلما زاد . الناقالت املهمة دخلها من نقل واردات وصادرات بلدان ثالثة        
لموردين واملصدرين يف ذلك البلـد      املتاحة ل جتارة بلد ما، تزداد اخليارات      نقل  تتنافس على   

  الشحن أقل على األرجح؛تكاليف وتكون 
وُيقاس حجم أكرب سفينة مستخدمة لتقدمي اخلدمات من موانئ البلد وإليها،    )ب(  

اهلياكـل  مـدى تـوافر     ت احلجم و  وهذا مؤشر على وفورا   . بوحدات تعادل عشرين قدماً   
وال بد للموانئ من توفري معدات كافية، مثل جسور الرافعات مـن الـسفينة إىل               . األساسية
  ؛سفن احلاويات الكبريةإتاحة خدمة جرف قنوات وصوهلا، من أجل معدات الشاطئ و
كلما زادت اخلطوط   ف.  تربط موانئ البلد ببلدان أخرى     عدد اخلدمات اليت    )ج(  

لنقـل  صدر إجياد وصلة مناسبة     املورد أو   املبط موانئ البلد، يزداد احتمال أن يستطيع        اليت تر 
  ؛ارجإىل اخل ةتجارال

هذه و. إىل موانئ البلد  /منتقدمي اخلدمات   يف  املستخدمة  العدد اإلمجايل للسفن      )د(  
هي عليه،   مايف وترية اخلدمات، مع بقاء األمور على        اً  بالضرورة ارتفاع ال تعين   املعلومات وحدها   

  ؛ بشبكة خطوط النقلأفضلارتباط على السفن عدد أكرب من وجود أن ينطوي املرجح لكن من 
إىل مـوانئ   /السعة اإلمجالية لسفن نقل احلاويات اليت تقدم اخلدمات مـن           ) ه(  

بالـضرورة أن   ال تعين   املعلومات وحدها   هذه  و. بوحدات تعادل عشرين قدماً   وُتقاس  البلد،  
قد تكون السفن   (صدرين يف البلد سيستطيعون بالفعل االستفادة من هذه السعة          املوردين وامل 
سعة إمجالية أكرب مقاسة بوحـدات تعـادل        ينطوي توافر   ، لكن من احملتمل أن      )ممتلئة نظرياً 

  .املتاحاحلّيز عشرين قدماً على مزيد من 
لويـدز ليـست    "نشرة  من  اً  وتؤخذ البيانات املتعلقة هبذه املكونات اخلمسة سنوي        -٣٠

وتستند املعلومات املستخدمة إلنتاج مؤشر موصولية ). Lloyds List Intelligence" (إنتليجنس
عينة آلراء  خطوط النقل البحري املنتظم إىل بيانات ثابتة، وليس إىل تصورات أو استطالعات             

بحري املنتظم مؤشر موصولية خطوط النقل ال    اليت يستند إليها    البيانات  أن  والواقع  . من اخلرباء 
على حدة يف وقت حاويات االستخدام املبلَّغ عنه لكل سفينة اً ليست عينة، بل إهنا تغطي أيض  

 دائماًتكون  " العينة"، ألن   على مر الزمن  بإجراء مقارنات   اً  وتسمح هذه املنهجية أيض   . معني
  .تكوين العينةباختالف كاملة، وهي منهجية ال ختتلف 
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   املنتظمصولية خطوط النقل البحرياجتاهات مكونات مؤشر مو    
 تطور املكونات اخلمسة ملؤشر موصولية خطوط النقـل البحـري    ٣يصف الشكل     -٣١

 ١٥٩أي املتوسط اإلحصائي للبلدان اليت يغطيها املؤشر والبالغ عددها          (ويف املتوسط   . املنتظم
م البيـاين   ويبني الرس . ٢٠١١ و ٢٠٠٤بني عامي   سفينة  حجم أكرب   اً  ، تضاعف تقريب  )بلداً
، عندما كانت سـفن عديـدة غـري         ٢٠٠٩عام  اليت حدثت   تأثري األزمة االقتصادية    اً  أيض

. غري مشمولة مبؤشر موصولية خطوط النقل البحري املنتظم       بالتايل  مستخدمة وغري منتشرة، و   
وأحد االجتاهات األخرى اليت ميكن مالحظتها من خالل حتليل مكونات هذا املؤشـر هـو               

عديـدة  اندماج وشـراء    وعلى الرغم من أنه مل تكن هناك عمليات         . املستمرةالتركز  عملية  
باسـتخدام  (يف السنوات األخرية، فإن العدد املتوسط ملـوردي اخلـدمات           لشركات النقل   

  .٢٠١٢ و٢٠٠٤ يف املائة بني عامي ٢٠لكل بلد تراجع بأكثر من بالنسبة ) سفنهم
  ٣الشكل 

  )١٠٠=٢٠٠٤(املنتظم ولية خطوط النقل البحري اجتاهات مكونات مؤشر األونكتاد ملوص

  

من الناقالت لكـل بلـد      أقل  سفن أكرب وعدد    كال االجتاهني، أي وجود     ويشكل    -٣٢
تـرجم   ُتسفن أكرب بتحقيق وفورات حجـم   وجود  سمح  يمن جهة   ف. وجهني لعملة واحدة  

رى، تستلزم  ومن جهة أخ  .  للشاحنني إىل تكاليف شحن أقل بالنسبة    ) سوق حرة نشطة   يف(
استبعاد الشركات األصغر من الـسوق،      اً   مما يعين غالب   ،شركات أكرب وجود  السفن األكرب   

حتتكرها بنية سوق   نشوء  وإذا أدى تراجع املنافسة إىل      . وهذا قد يؤدي بدوره إىل منافسة أقل      
  .ل أقيف شكل أسعارفعلياً التكاليف إىل الزبون فوائد خفض القلة، فليس من املؤكد أن تصل 

احلد األقصى حلجم
 السفن

وحدة تعادل
 عشرين قدماً

 السفن

 اخلدمات

 الشركات
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  التجاريةوالقدرة التنافسية املنتظم موصولية خطوط النقل البحري     
توصلت عدة دراسات جتريبية حديثة إىل وجود روابط قوية ببني موصولية خطـوط               -٣٣

وقد مشل مشروع حبث أجنزته     . ، وخباصة تكاليف النقل   وتكاليف التجارة املنتظم  النقل البحري   
دية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، مؤشـر موصـولية          جلنة األمم املتحدة االقتصا   مؤخراً  

يف دراسة جتريبية عن التكاليف التجارية، وخلص املشروع إىل أن          املنتظم  خطوط النقل البحري    
 يف املائة من التغيريات يف التكاليف التجارية غري اجلمركية املتعلقـة            ٢٥من املمكن رد حوايل     "

وفيما خيـص التكـاليف      .)٢(" املنتظم ط النقل البحري  بالسياسات، إىل مؤشر موصولية خطو    
 اآلسيويني، وجـدت دراسـة اللجنـة        املستوردينالتجارية املقدرة بني عدد من املصدرين و      

املنتظم االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ أن ملؤشر موصولية خطوط النقل البحري            
  .وردستارية مقارنة هبذا املؤشر يف البلد املأقوى بالتكاليف التجاً يف البلد املصدر ارتباط

العالقة بـني الطاقـة والبيئـة؛ القـضايا         :  جمال النقل البحري   االستدامة يف   -باء  
  واملالية السياساتية

  للبضائع االنتقال إىل نقل مستدام     
تزايد االعتراف باالستدامة البيئية كاعتبار مهم يف جمال النقل، فقد بـات            بالنظر إىل     -٣٤

لمـوارد  االسـتخدام ل  النمو كثيـف    منط  هذا القطاع يتعرض لضغط أكرب لكي يبتعد عن         
وعلى مـدى الـسنوات     . ويتحول حنو أمناط أنظف ومنخفضة الكربون وأكثر مراعاة للبيئة        

 بسبب منوه السريع     خاصاً اهتماماًيلقى  قطاع النقل، مبا فيه النقل البحري،       ما برح   األخرية،  
أنه هم من ذلك،    األو. الذي واكب النمو يف االقتصاد والتجارة والسكان على الصعيد العاملي         

التركيز على النقل إىل اعتماد هذا القطاع اعتماداً كبرياً على النفط من أجـل  زيادة ميكن رد   
  .تشغيل حمركات الدفع، وأثر احتراق النفط على البيئة واملناخ

، ال سيما يف االقتصادات الناشئة       سريعاً  تطوراً ،مبا فيه الشحن  ،   قطاع النقل  ويشهد  -٣٥
تـدفقات  على مدى العقود األربعة املقبلـة  توقعت إحدى الدراسات أن تنمو وقد  . والنامية

ويستهلك هـذا   . )٣(٢٠١٠أو أربعة أضعاف مستويات عام      الشحن العاملية مبا يفوق بثالثة      
ائة من الوقود األحفوري السائل العاملي ومن املتوقع أن ينمو بأكثر     يف امل  ٥٠القطاع أكثر من    

هـذا  ويف حني تفيد التقديرات بأن . ٢٠٣٥ إىل عام  ٢٠٠٨من عام      يف املائة إمجاالً   ٤٥من  
__________ 

)٢( Duval Y and C Utoktham (2011). Trade facilitation in Asia and the Pacific: which policies and 
measures affect trade costs the most? Staff working paper. United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific. Bangkok. Available at 
http://www.unescap.org/tid/publication/swp111.pdf (accessed 4 April 2013). 

اطلع ( http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/12Outlook.pdf:  على العنوان التايل   ةمتاح )٣(
 ).٢٠١٣أبريل /ن نيسا٢عليه يف 



TD/B/C.I/30 

GE.13-50413 16 

 يف املائة من انبعاثات ثـاين أكـسيد الكربـون العامليـة يف              ٢٢حوايل  كان منشأ   القطاع  
 يف املائة يف مجيع أحناء العـامل        ٥٧ذه االنبعاثات بنسبة    ، من املتوقع أن تزيد ه     )٤(٢٠١٠ عام

 يف املائة من النمو املتوقـع يف        ٨٠وسيحدث أكثر من    . )٥(٢٠٣٠-٢٠٠٥على مدى الفترة    
 يف املائـة  ٥٠وسيفوق نصيب الصني واهلند وحدمها (النقل يف البلدان النامية   قطاع  انبعاثات  

  . )٧(بعاثات عن النقل الربي وستنجم معظم االن)٦()ةالعامليالزيادة من 
 املـستدام يف    و للنم اً أساسي اًويف ظل هذا الوضع، يصبح االنتقال إىل نقل مستدام أمر           -٣٦

واجملتمع الدويل من أجل التقيـد      الصناعي  جهود البلدان والقطاع    وهو ما ينعكس يف     املستقبل،  
القدرة على تقدمي خدمات    ر  البضائع تواف نقل  جمال  االستدامة يف   تتطلب  و. مبتطلبات االستدامة 

من حيث التكلفة ومراعية للبيئـة ومنخفـضة        فعالة  نقل اقتصادية من حيث استهالك الوقود و      
وتشمل التطورات التنظيمية األساسية احلديثة التدابري . املناختغري الكربون وقادرة على التأقلم مع 

 لتحقيق  ٢٠١١يوليه  /الدولية يف متوز  التقنية والتشغيلية اليت اعتمدت حتت رعاية املنظمة البحرية         
استخدام الطاقة وخفض انبعاثات غاز الدفيئة النامجة عن النقل البحـري           يف  مزيد من الكفاءة    

 يف املائة من انبعاثات ثـاين       ٢,٧هو منشأ   وتفيد التقديرات بأن النقل البحري الدويل       . الدويل
 البحرية الدولية بأنه يف غياب سياسـة  وتقدر املنظمة). ٢٠٠٧بيانات (أكسيد الكربون العاملية  

عاملية للمراقبة وبالنظر إىل النمو املتوقع يف التجارة البحرية العاملية، من املتوقع أن تزيد انبعاثات               
  .٢٠٥٠ و٢٠٠٧ يف املائة بني عامي ٣٠٠ و٢٠٠الكربون من السفن بنسبة تتراوح بني 

معـايري  من أجل إدراج    النقل   وقطاع   ات عدة مبادرات بقيادة احلكوم    تظهرقد  و  -٣٧
 وميكن عمومـاً  . السياسات واستراتيجيات االستثمار  وضع  االستدامة يف عمليات التخطيط و    

 -هنـج التجنـب   "ربط بعض التدابري البارزة بثالثة جماالت رئيسية للعمل توصف بعبـارة           
ت مثـل الـرحال   الكفؤة   والعمليات غري    بضائعجتنب رحالت نقل ال   ": التحسني -التحول  

الفارغة؛ والتحول إىل أساليب أنظف للنقل مثل السكك احلديدية والنقل املائي حيثما أمكن؛             
نظيفة وإىل أحجـام وأمحـال وطـرق مناسـبة          وقود  والتحول إىل مصادر وتكنولوجيات     

  .للمركبات؛ وحتسني اهلياكل األساسية واللوجستيات والعمليات
__________ 

 CO2 Emissions from Fuel من منشور الوكالـة الدوليـة للطاقـة املعنـون     ٢٠١٢حسب ما جاء يف طبعة عام  ) ٤(

Combustion. 
)٥( Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (2010). Policy options for transport .  أعد لكـي

شؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، يف دورهتا الثامنـة         تنظر فيه جلنة التنمية املستدامة يف إدارة ال       
-http://esci-ksp.org/wp/wpمتــاح علــى العنــوان التــايل . ٢٠١٠مــايو، / أيــار١٤-٣عــشرة، 

content/uploads/2012/04/Policy-Options-for-Transport.pdf ) ٢٠١٣أبريل / نيسان٢اطلع عليه يف.( 
 .Global Environment Outlook 5. Summary for Asia and the Pacific، )٢٠١٢(ئـة  برنامج األمم املتحدة للبي )٦(

 ٢ اطلع عليـه يف    (http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/RS_AsiaPacific_en.pdf: متاح على العنوان التايل   
 ).٢٠١٣أبريل /نيسان

ة والـشاحنات املتوسـطة     ياحلديد، مبا فيه السكك     بضائعمن املتوقع أن ينمو نشاط رحالت النقل الربي لل         )٧(
 ٢٠٠٠ يف املائة من عـام  ٢,٣الكيلومتر يف مجيع أحناء العامل مبعدل سنوي يبلغ يف املتوسط  /والثقيلة، بالطن 

 .٢٠٥٠إىل عام 
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املثال، على إعادة تشكيل بنيـة النقـل   ، على سبيل   قد تنطوي  إجراءات حمددة ومثة    -٣٨
وشبكاته، وترشيد أداء سالسل اللوجستيات متعددة الوسائط، وموازنة أسـاليب النقـل،            
واستخدام مصادر نظيفة للطاقة، وتكييف اهلياكل األساسية املنخفضة الكربون والقادرة على           

، والتكنولوجيات اجلديدة   املعلومات واالتصاالت نظم  املناخ وتطويرها، ودعم    تغري  التأقلم مع   
أو التدابري القائمة على اهلندسة الرامية إىل حتسني كفاءة القطاع يف استخدام الطاقة وخفض              

  .استهالك الوقود وانبعاثاته، وبناء قدرات نظم النقل للتصدي آلثار تغري املناخ املتوقعة

  متويل التغيري
من كونه ضرورة، ال خيلـو مـن        ، على الرغم    للبضائعإن التحول إىل نقل مستدام        

قـضايا  استخدامها ملعاجلة   وتعرض النقاط التالية بعض اآلليات اليت ميكن        . انعكاسات مالية 
  :التمويل املتصلة هبذا التغيري

جمموعة من األدوات السياساتية واملالية إلعـادة توجيـه    استحداث  ال بد من      )أ(  
 وقد يأخذ هذا أشـكاالً    . قل أكثر استدامة  أمناط ن التحول حنو   االستثمار وتدعيمه من أجل     

على النحو املناسب؛ ودعم أسـاليب الـشحن        اً،  إلغاء إعانات الوقود تدرجيي   : متنوعة مثل 
مثل مراعاة العوامل اخلارجية الفعلية عنـد حتديـد         (األنظف؛ وتطبيق آليات التسعري املناسبة      

  ؛)التمويل/ات الضمانمن خالل توفري آلي(؛ ودعم االستثمار )رسوم استخدام الطرق
تعاوين بني الشركاء من    األخذ بنهج   يتمثل أحد العناصر األساسية يف تشجيع         )ب(  

القطاعني العام واخلاص الستيفاء متطلبات االستثمار املتزايدة وتشجيع تطوير وتشغيل نظـم            
ص وبالتايل، قد تستكشف احلكومات أساليب بديلة للتعاون فيما خي        .  البضائع مستدامة لنقل 

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مع أطر مناسبة لتقاسم املخاطر واتفاقـات إداريـة              
  ومؤسسية مدعومة باألحكام القانونية والتنظيمية والسياساتية الالزمة؛

مثل صندوق األمـم املتحـدة      (ميكن استخدام أدوات التمويل املتعلق باملناخ         )ج(  
نظيفة أو غريها من الصناديق اخلاصة بالنقل أو بناء القدرات          األخضر للمناخ، أو آلية التنمية ال     

التحول الستكمال أو تدعيم االستثمار والتعاون بعدة أساليب من أجل          ) يف جمال التكنولوجيا  
وتشمل هذه األساليب إذكاء الوعي وبناء القدرات ودعم التقييم         .  للبضائع نقل مستدام حنو  

فيذ تدابري جتريبية، وحتديد مشاريع جتريبيـة وتنفيـذها،         الوطين والتعديالت السياساتية، وتن   
  .وجعل املشاريع اهلامشية مشاريع جمدية من الناحية املالية، وزيادة تدفقات التمويل األخرى

  آثار تغري املناخ والتكيف معه    
صـدارة  على مدى السنوات القليلة املاضية، حتول النقل البحري بشكل متزايد إىل              -٣٩

 حتسني أداء القطاع فيما خيص      هذا التوجه حنو  و.  حول تغري املناخ واستدامة الطاقة     املناقشات
مثـل لـوائح    (التنظيمية  اللوائح  ناشئ عن تطبيق    البيئة والطاقة، مبا يف ذلك أثره الكربوين،        

للشركات زيد من املسؤولية االجتماعية     مباملستهلكني  عن مطالبات   و) املنظمة البحرية الدولية  
  .  اإلمداد العامليةيف سالسل
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 فيما يتعلـق     مزدوجاً  حتدياً ،من القطاعات االقتصادية  كغريه  ويواجه النقل البحري،      -٤٠
 الدفيئة وبناء قدرتـه علـى       اتلقطاع من خفض انبعاثاته من غاز     ذا ا وال بد هل  . بتغري املناخ 

من آثار تغري   فيف  وإذا كانت إجراءات التخ   . التأقلم يف مواجهة التأثريات السلبية لتغري املناخ      
، فإهنا غري كافية ملعاجلة آثار تغري املناخ املتوقعة على اهلياكـل األساسـية              املناخ بالغة األمهية  

مثل نتائج ارتفـاع    (وقد تكون املخاطر املتصلة باملناخ      . لةاللنقل البحري وخدماته معاجلة فع    
قد ، و)اط هتاطل األمطار، والتغيريات يف أمن   )٨(، والظواهر اجلوية القصوى    البحر مستوى سطح 

والتكاليف كبرية، ال سيما بالنسبة للموانئ املوجودة يف األقاليم الناميـة           تكون القابلية للتأثر    
بـسبب التـرابط   تزداد هذه الصعوبات حّدة وقد .  ضعيفةقدرة على التكيف حيث تكون ال  

وبـالنظر  . نتقالانوات قاليت تعمل ك سالسل اإلمداد العاملية   االندماج يف االقتصادي العاملي و  
والتـرابط  إىل األمهية االستراتيجية اليت تكتسيها املوانئ بالنسبة للتدفقات التجارية العامليـة،            

 يف  ،املنـاخ تغري  بني سالسل اإلمداد العاملية، فإن ضمان قدرة املوانئ على التأقلم مع            القوي  
  .  بالغ األمهيةأمرهو على السواء، البلدان النامية واملتقدمة 

وقد ختتلف االستراتيجيات الرامية إىل تعزيز قدرة نظم النقل البحري على التـأقلم               -٤١
لكن بـالنظر   ). أو التكيف / أو احلماية و   ،االنتقال إىل مكان آخر   /على سبيل املثال، التراجع   (

، مبكراً، طلب التكيف الفعال إعادة التفكريإىل طول عمر خدمة اهلياكل األساسية للموانئ، يت
لتأثر يف املستقبل   لقابلية  ميكن أن حتدد مدى ال    قرارات اليوم   ألن  هج واملمارسات القائمة     النُّ يف

والدارسات القائمـة   . وتنطوي إجراءات التكيف على بعض االنعكاسات املالية      . بتغري املناخ 
ف يف قطاع النقل هي دراسات شـحيحة، وال تقـدم سـوى             نفقات التكي مبلغ  اليت حتدد   

تكون أن  اً  عموماملتوقع  لكن من   . )٩(دقيقة وتنطوي على ثغرات يف املعلومات     تقديرات غري   
أكـرب  هي اليت تواجهها التجارة الدولية والتنمية العقبات ف من حيث اآلثار على  منافع التكي 

األنـواع  (ولذا، البد من إذكاء الوعي وحتسني فهم اآلثار املتصلة بتغري املناخ            . من التكاليف 
النقل البحري، وباألخص   قطاع  على  ) يع اجلغرايف والتكاليف وما شابه ذلك     والنطاق والتوز 

وفيما خيص  . ف املناسبة وختصيص املوارد املالية الالزمة     وانئ، من أجل تصميم تدابري التكي     امل
مثل الدول اجلزرية الصغرية النامية، ال بد من النظر         اً  البلدان النامية، ال سيما تلك األشد ضعف      

التكيف املتعلقة بالنقل البحري يف السياق اإلمنائي األوسع وإدراجها يف اخلطـط    يف إجراءات   
  .والقرارات اإلمنائية

__________ 

ريها من الظواهر اجلوية القصوى، مثلما تـبني        غوالشديدة  لعواصف  لُيحتمل تعرض املوانئ بشكل خاص       )٨(
أدى إىل إغالق واحد من أكـرب  وية اليت شلت احلركة يف منطقة نيويورك، مما  من عاصفة ساندي الق    مؤخراً
 ٥٠ احلاويات يف الواليات املتحدة طوال أسبوع، وأسفر عن أضرار اقتصادية قدِّرت مببلغ يـصل إىل    ئموان

 ;Post-landfall loss estimates – Hurricane Sandy. Insured losses: $10 – 20 Billion“انظر . دوالرمليار 

Total economic Damage: $30 – 50 Billion”, EQECAT Inc., 1 November 2012; and the Port 

Authority of New York and New Jersey press release 183-2012, 4 November 2012. 
 .The economics of adaptation to climate change). ٢٠١٠(البنـك الـدويل   : انظر على سبيل املثال )٩(

Economics of Adaptation to Climate Change synthesis report . ولالطالع على مزيد من املراجع، انظر
 .٢٥-٢٢ الصادر عن األونكتاد، الصفحات ٢٠١٢ استعراض النقل البحري لعام أيضاً
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  الطاقة وأسعار الوقود وتكاليف النقل    
على الوقود األحفوري، وهو ليس بعد يف وضع        اً  كبرياً  يعتمد النقل البحري اعتماد     -٤٢

ويف الوقـت   . جيات األخرى للوقـود   يسمح له بأن يعتمد بشكل كامل األنواع والتكنولو       
لقطاع هلذا ا  بالنسبة    كبرياً احلايل، ما زالت أسعار الطاقة وتكاليف الوقود املرتفعة تطرح حتدياً         

علـى  تـصاعدي  من املمكن أن يكون هلا أثر مثبط على النمو وأن تتسبب يف ضـغط    ألنه  
 يف بعـض احلـاالت      ومبا أن تكاليف الوقود متثـل     . تكاليف الوقود ونفقات تشغيل السفن    

فإن حدوث ارتفاع يف أسعار النفط       ،)١٠( يف املائة من تكاليف تشغيل السفن      ٦٠يصل إىل    ما
  .لتجارةأمام اوقد يكون مبثابة حاجز للشاحنني قد يؤدي إىل زيادة يف الفاتورة بالنسبة 

ع،  حسب البلدان وأنواع السل     كبرياً اختالفاًالنقل البحري   ويف حني ختتلف تكاليف       -٤٣
 أن زيادة أسعار النفط ترفع تكاليف النقـل بالنـسبة           )١١(أوضحت دراسة جتريبية لألونكتاد   

جلميع أنوع البضائع، مبا فيها السلع األساسية السائبة اجلافـة والرطبـة والـسلع املنقولـة                
تغـري يف   حـدوث   وأظهرت دراسة أخرى أنه، على األمد األطول، قد يؤدي          . باحلاويات

القدرة التنافسية للمنتجني يف أماكن خمتلفة قـد        ألن   تغيري أمناط التجارة     تكاليف الوقود إىل  
 األسعار وإدارة استهالك الوقود عـامالن       ةولذا، فإن مراقب  . )١٢(تتأثر بارتفاع تكاليف النقل   

، إدارة السرعة من خـالل إبطـاء        مثل(أساسيان؛ وقد يشمالن جمموعة من االستراتيجيات       
) وحلول قائمة على التكنولوجيـا    اً  األكثر اقتصاد املسارات  ات   خيار اعتمادسرعة السفن، و  

ونظم حمركـات   السفن  من اآلثار، مبا يف ذلك على تصميم        واسعة  اليت قد تكون هلا جمموعة      
وقد تكثفت اجلهود، فيما خيص تصميم السفن واحملركات، من أجل ترشيد استهالك            . الدفع

 وحلول جديدة واختبارها بشكل متزايـد،       خياراتطرح  مع  النقل البحري   الوقود يف قطاع    
 )١٣(املتزايـدة ثر صرامة وإىل املخـاوف      إطار تنظيمي بيئي أك   ظهور   إىل   ويرجع ذلك جزئياً  

  .بشأن ارتفاع أسعار وقود السفن وتغري املناخ
وبالتايل، إذا كانت العوملة قد استفادت من النفط الرخيص والنقل البحري الفعال،              -٤٤

تؤثر بصورة متزايدة يف النقل البحـري  أخذت  بني الطاقة والبيئة والتكاليف  فإن العالقة اليوم  
األطول إىل تغيريات أوسع يف هيكل عمليات اإلنتاج العاملي وتوزيعها          املدى  وقد تؤدي على    

  .  أكربة بدرجةإقليميإىل أمناط وحتول أمناط التجارة البحرية 
__________ 

)١٠( World Shipping Council (2008). Record fuel prices place stress on ocean shipping. 2 May. 
)١١( UNCTAD (2010). Oil prices and maritime freight rates: An empirical investigation. 

UNCTAD/DTL/TLB/2009/2. 1 April. 
)١٢( Vivideconomics (2010). Assessment of the economic impact of market-based measures. Prepared 

for the Expert Group on Market-based Measures, IMO. August. 
 له اتصال مباشر    يشمل تطور حدث مؤخراً   . ٢٠١٢استعراض النقل البحري لعام      من   ٥ و ١انظر الفصلني    )١٣(

بسوق وقود السفن وأسعار الوقود، على سبيل املثال، الشروط اليت ينص عليها املرفق السادس من االتفاقية                
م عن السفن، واليت تقتضي استخدام وقود أغلـى         الدولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن منع التلوث الناج       

 ).مثل الوقود املقطر(وذي نسبة ضئيلة من الكربيت 
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  التطورات التنظيمية احلديثة  -جيم  
 الصادر عن األونكتاد معلومـات عـن        ٢٠١٢تعراض النقل البحري لعام     اس يقدم  -٤٥

ـ املتديثـة   احلتطورات  الأن  جمموعة واسعة من القضايا القانونية والتنظيمية، لكن يبدو           ةعلق
النقـل  بصكني قانونيني دوليني هلما انعكاسات على االستدامة االجتماعية والبيئية يف جمـال           

  . )١٤(ها بشكل خاصالبحري تستحق إلقاء الضوء علي

   حيز النفاذ٢٠٠٦دخول اتفاقية العمل البحري لعام     
علـى اتفاقيـة    ،  ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٠بعد تصديق االحتاد الروسي والفلبني يف         -٤٦

 حتت رعاية منظمة العمل الدوليـة واملنظمـة         ٢٠٠٦العمل البحري، اليت اعتمدت يف عام       
أغـسطس  / آب ٢٠تفاقيـة حيـز النفـاذ يف        البحرية الدولية، من املقرر أن تدخل هذه اال       

  دوليـاً   معياراً ٦٥أكثر من   وحتدث   ٢٠٠٦ اتفاقية العمل البحري لعام      تضمو. )١٥(٢٠١٣
للعمل املتعلق بالبحارة وتعترب ركيزة رابعة مهمة تكمل االتفاقيات األساسية الثالث للمنظمة            

؛ واالتفاقيـة   ١٩٧٤لبحر، لعام   االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف ا     : البحرية الدولية، وهي  
؛ واالتفاقية الدولية   ١٩٧٨الدولية ملعايري التدريب والترخيص واملراقبة املتعلقة بالبحارة، لعام         

  .ملنع التلوث الناجم عن السفن
ظروف عمل الئقة لبحارة العامل     هتيئة   إىل   ٢٠٠٦وترمي اتفاقية العمل البحري لعام        -٤٧

يون حبار، وهتيئة ظروف للمنافسة الـشريفة لـصاحل مـالك     مل١,٢البالغ عددهم أكثر من   
وبعد دخول هذه االتفاقية اجلديدة حيز النفاذ، فإهنا ستشمل البحارة العاملني علـى             . السفن

وتنص االتفاقية على الشروط الدنيا     . يف العامل النقل البحري    يف املائة من سفن      ٥٠أكثر من   
البحارة، مبا فيها شروط االستخدام وسـاعات       مجيع جوانب ظروف عمل     اً  فيما خيص تقريب  

العمل والراحة واملأوى واملرافق الترفيهية والغذاء والتموين والوقاية الصحية والرعاية الطبيـة            
 على إنشاء آلية قوية لالمتثال واإلنفـاذ        تنص أيضاً هي  و. والرفاه ومحاية الضمان االجتماعي   

قوم هبا دولة العلم فيما خيص الظـروف الـيت          تستند إىل إجراءات التفتيش والترخيص اليت ت      
ومع تصديق املغرب واليونان وفنلندا ومالطة يف اآلونة األخـرية،        . يعمل ويعيش فيها البحارة   

  عضواً ٣٤حىت اآلن   على االتفاقية   وصل عدد األعضاء يف منظمة العمل الدولية الذين صّدقوا          
  . )١٦(لية العاملية للسفن يف املائة من احلمولة اإلمجا٦٨,٢يستأثرون بنسبة 

__________ 

 كجزء من مداوالت اخلرباء يف اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات          جرى النظر يف هذين الصكني القانونني معاً       )١٤(
 .٢٠١٠بشأن تيسري النقل والتجارة الذي عقده األونكتاد يف عام 

 ٣٠ من تاريخ التصديق عليها من قبـل   شهراً ١٢ حيز النفاذ بعد     ٢٠٠٦ية العمل البحري لعام     تدخل اتفاق  )١٥(
 . يف املائة من احلمولة اإلمجالية العاملية للسفن٣٣ ذوي حصة إمجالية ال تقل عن عضواً

كي املعلومات املوجودة على املوقع الـشب     إىل   ٢٠٠٦يستند وضع التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام          )١٦(
 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٥ملنظمة العمل الدولية، حىت 
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املتعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم       ١٩٩٦لعام  التطورات املتصلة باالتفاقية الدولية         
   ٢٠١٠، املعدلة بالربوتوكول امللحق هبا لعام ن طريق البحرعن نقل املواد اخلطرة والضارة ع

 يركز على التلوث النفطـي      ٢٠١٢ يف عام    تقريراًنشرت  أمانة األونكتاد   نذكّر بأن     -٤٨
املسؤولية والتعويض عن التلوث النفطي الناجم      "وقد أُعد التقرير املعنون     . الناجم عن السفن  

حملة عامة عن اإلطار القانوين الدويل املتعلق بأضرار التلوث النفطي الناجم عـن             : عن السفن 
ن النامية، علـى فهـم    ، من أجل مساعدة صناع السياسات، ال سيما يف البلدا         )١٧("الناقالت

 ذات  اإلطار القانوين الدويل املعقد وتقييم مزايا االنضمام إىل آخر الصكوك القانونية الدولية           
ومثلما يبني التقرير، ميكن أن يتيح هذا االنضمام مزايا كبرية لعدد من الدول الناميـة               . الصلة

   .الساحلية اليت قد تكون عرضة للتلوث النفطي الناجم عن الناقالت
التلـوث  عن أضـرار    التعويض  وويف حني يركز التقرير على إطار املسؤولية الدولية           -٤٩

، )١٨(النفطي الناجم عن الناقالت، املعروف بنظام الصندوق الدويل للتعويض عن التلوث النفطي           
 على بعض السمات الرئيسية التفاقيتني دوليتني هـامتني بـشأن هـذا             الضوء أيضاً يلقي  فإنه  

صان على املسؤولية والتعويض فيما خيص األنواع األخرى من التلوث الناجم عن            املوضوع، تن 
، اليت تغطـي    )١٩(٢٠٠١ن االتفاقيتان مها اتفاقية التلوث بوقود السفن الزييت لعام          اوهات. السفن

وقود السفن النفطي من سفن غري ناقالت النفط، واالتفاقية الدولية املتعلقة باملـسؤولية             تسرب  
، اليت  ١٩٩٦ن الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر لعام             والتعويض ع 

وقـد  . ضارةنقل جمموعة واسعة من املواد اخلطرة وال      الناشئني عن   تتناول املسؤولية والتعويض    
 من أجـل معاجلـة      )٢٠( بروتوكول معدل هلذه االتفاقية األخرية     ٢٠١٠أبريل  /اعتمد يف نيسان  

  . العملية اليت متنع العديد من الدول من التصديق على االتفاقيةجمموعة من املشاكل
__________ 

 Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the Internationalاألونكتاد  ) ١٧(

Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers منـــشور األمـــم املتحـــدة ،
UNCTAD/DTL/TLB/2011/4 ــورك ــف نيويـ ــايل . وجنيـ ــوان التـ ــى العنـ ــاح علـ : متـ

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb20114_en.pdf)     ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٤اطلع عليه يف .(
ويلقي التقرير الضوء على السمات الرئيسية لإلطار القانوين الدويل ويقدم حملة عامة حتليلية لألحكام األساسـية                

 . اعتبارات لصنع السياسات الوطنيةويقدم أيضاً. القانونية الدولية الساريةاليت تتضمنها أحدث الصكوك 
 ١٩٦٩يغطي هذا االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث النفطـي لعـام                  )١٨(

تعويض عن   عن االتفاقية الدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل لل         فضالً ١٩٩٢والربوتوكول امللحق هبا لعام     
 .٢٠٠٣ و١٩٩٢ وبروتوكوليها لعامي ١٩٧١لعام ) اتفاقية الصندوق(األضرار النامجة عن التلوث النفطي 

دخلت هذه االتفاقية . ٢٠٠١االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزييت لعام  )١٩(
 بلغ عدد الدول األطراف     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣١ وحىت   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين تشرين   ٢١حيز النفاذ يف    

احلاويـات،  سفن   وتغطي االتفاقية التلوث النفطي الناجم عن السفن غري الناقالت، ومنها مثالً          .  دولة ٦٨فيها  
 .العبَّاراتالكيماوية، وسفن البضائع العامة، وسفن الرحالت، واملواد ، وناقالت سفن البضائع املربدةو

 لالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقـل املـواد              ٢٠١٠بروتوكول عام    )٢٠(
 انظـر أيـضاً   . مل يدخل هذا الربوتوكول بعد حيز النفـاذ       . ١٩٩٦اخلطرة والضارة عن طريق البحر لعام       

 .١٢٥-١٢٤ الصادر عن األونكتاد، الصفحات ٢٠١٠استعراض النقل البحري لعام 



TD/B/C.I/30 

GE.13-50413 22 

 سارية علـى الـصعيد   ٢٠٠١ويف حني أن اتفاقية التلوث بوقود السفن الزييت لعام     -٥٠
 ٢٠١٠، املعدلة بربوتوكوهلـا لعـام       ١٩٩٦الدويل، فإن اتفاقية املواد اخلطرة والضارة لعام        

، مل تستقطب بعد العدد الالزم مـن حـاالت          )٢٠١٠اتفاقية املواد اخلطرة والضارة لعام      (
أي نظام دويل سـارٍ يـنص علـى         اً  ولذا، ال يوجد حالي   . االنضمام لكي تدخل حيز النفاذ    

وهذه مسألة مثرية   . نقل البضائع من املواد اخلطرة والضارة     الناشئني عن   املسؤولية والتعويض   
ت الضرر الشخصي والوفاة الـيت  العن حا للقلق، بالنظر إىل احتمال تلوث السواحل، فضالً      

  .قد ترتبط حبادثة تنطوي على نقل مواد كيماوية أو غريها من املواد اخلطرة والضارة
 على غـرار منـوذج نظـام        ١٩٩٦ قد صيغت اتفاقية املواد اخلطرة والضارة لعام      و  -٥١

دفع تنشئ نظام تعويضات من مستويني تُ     هي  الصندوق الدويل للتعويض عن التلوث النفطي، و      
يـشمل  و. يف حالة وقوع حوادث تلوث تنطوي على مواد خطرة وضارة مثل املواد الكيميائية            

التعويض فيشمل  أما املستوى الثاين    . بتأمني إلزامي املغطاة  املستوى األول مسؤولية مالك السفن      
املواد اخلطرة والضارة إذا كان تأمني مالك السفينة        مستوردي  مسامهات  من  من صندوق ميول    

  .خطرة وضارة أو ال يكفي لتغطية املطالباتتنطوي على مواد  يغطي حادثة معينة ال
احملددة يف اتفاقيـة املـواد اخلطـرة        ومتثل الصعوبات املتعلقة بأحد الشروط الرئيسية         -٥٢

أي عن شحن املواد اخلطـرة      " احلمولة املسامهة " أي تقدمي تقارير عن      - ١٩٩٦والضارة لعام   
. تفاقيـة االكل دولة، إحدى العقبات الرئيسية اليت تعترض التصديق على          ها  تتلقاوالضارة اليت   

إنفاذ املعبأة، وصعوبة   البضائع  نظام إبالغ عن    بوضع  وهناك عقبات أخرى تتصل على ما يبدو        
 يف حساب الغاز الطبيعي املـسال املنـشأ مبوجـب           ، يف الدول غري األطراف،    دفع املسامهات 

 التفاقية املواد اخلطرة    ٢٠١٠ هذه املشاكل، اعترب بروتوكول عام       ومن خالل معاجلة  . االتفاقية
 تطوراً هاماً حنو تعزيز إطار املسؤولية الدولية عن التلوث النـاجم عـن              ١٩٩٦والضارة لعام   

 ٣١ إىل   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١وقد فُتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول من         . السفن
  .بعد ذلك التاريخاً ى أن يبقى باب االنضمام إليه مفتوح، عل٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

، جتدر اإلشارة إىل أن جمموعـة        حىت اآلن  ويف حني مل تنضم أي دولة إىل الربوتوكول         -٥٣
 مبوجب اتفاقية املواد اخلطـرة والـضارة        "احلمولة املسامهة "من املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن      

يف حلقـة العمـل     شاركوا   دولة   ٢٩مندوبني من   مبوافقة  اً   قد حظيت مؤخر   )٢١(٢٠١٠ لعام
املتعلقة باإلبالغ عن املواد اخلطرة والضارة، اليت نظمتها املنظمة البحرية الدولية بالتعـاون مـع    

وهتدف املبادئ التوجيهيـة إىل مـساعدة       . )٢٢(الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي     
 عليها، وستقدم إىل اللجنة القانونيـة للمنظمـة         الدول على االنضمام إىل االتفاقية أو التصديق      

__________ 

 ٣اطلـع عليهـا يف      (،  http://hnsconvention.org/Documents/guidelines.pdf: ان التايل متاحة على العنو   )٢١(
 ).٢٠١٣أبريل /نيسان

وللمزيـد مـن املعلومـات، انظـر        . ٢٠١٢نوفمرب  /الثاينعقدت حلقة العمل هذه يف لندن، يف تشرين          )٢٢(
http://www.hnsconvention.org)  ٢٠١٣أبريل / نيسان٣اطلع عليه يف.( 
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تتواصـل  ويؤمـل أن    . ٢٠١٣أبريل  /املقبلة يف نيسان  دورهتا  خالل  البحرية الدولية لتنظر فيها     
 حيز  ٢٠١٠جهود اجملتمع الدويل اجلماعية الرامية إىل إدخال اتفاقية املواد اخلطرة والضارة لعام             

  . هناية املطاف، لتسد بالتايل ثغرة تنظيمية كبريةتكلل هذه اجلهود بالنجاح يف النفاذ، وأن

  مالحظات ختامية  -رابعاً  
لقد تطور النقل البحري، على مر السنني، ليستجيب للبيئة االقتصادية واملؤسـسية              -٥٤

قتـصادية  االبنيـة   الوبالنظر إىل بعض القضايا الناشئة، مبا فيها        . والتنظيمية والتشغيلية املتغرية  
 الشواغل املتعلقة بتغري املنـاخ،      تزايد متطلبات استدامة البيئة والطاقة و     تزايدغرية و تاملعاملية  ال

  .النقل البحري التعامل مع عدة اجتاهات جديدةقطاع سيكون على 
وهذه التطورات واآلثار املتصلة هبا، بتغيريهـا للتكـاليف واألسـعار وهياكـل               -٥٥

أن حتـدد إىل حـد كـبري        ميكن  النسبية،   عن املزايا     فضالً ،اللوجستيات وسالسل اإلمداد  
أنه ويف حني   .  والقدرة التنافسية للبلدان، ال سيما يف األقاليم النامية        التجاريمستويات األداء   

من العمل للمساعدة على حتسني فهم االنعكاسـات الدقيقـة هلـذه            يلزم االضطالع مبزيد    
لب دراستها علـى النحـو      االجتاهات، فإن من الواضح أن ترشيد نظم النقل البحري سيتط         

  .الواجب، مع مراعاة التكاليف اخلارجية الناجتة عن أنشطة النقل البحري
 إىل بعض العوامـل     البحريصناعة النقل   ويشري استعراض تطور قطاعات خمتلفة من         -٥٦

منافسةً احملتملة اليت ميكن أن تنظر فيها البلدان النامية ملساعدة صناعاهتا الوطنية على أن تصبح               
؛ ودعم إنتاجية   البحريتكتالت شركات النقل    تطوير  : وتشمل هذه العوامل ما يلي    . كبرية

رئيسية شركات  وقد استفادت عدة    . الوطينالواقع  اليد العاملة؛ واعتماد سياسات مكيفة مع       
وتوسيع إلرساء   من سياسات صناعية ودعم حكومي       البحريالنقل  يف بعض قطاعات    تعمل  

  .خدمات تشغيل املوانئ أو البحارة على سبيل املثالصادراهتا من السفن أو 
 من جوانب القـدرة   مهماًجانباًالنقل البحري املنتظم  وسيظل الوصول إىل خدمات       -٥٧

 بعض العوامل احملددة ملوصولية خطوط النقل البحري هناكو. للبلدان النامية التجارية  التنافسية  
ي القرارات، ومنها باألخص املوقع اجلغرايف      كبري عن نطاق حتكم صانع    خترج إىل حد    املنتظم  

ويف الوقت نفـسه، ميكـن      . لبلد ما داخل شبكة اخلدمات العاملية وحجم البضائع األسرية        
والنقل العـابر  التجارة إضافة إىل تيسري لالستثمارات يف اهلياكل األساسية للموانئ وحتديثها،      

سـفن  يف اخلـدمات ونـشر      اً  هاماً  أثريلموانئ، أن تؤثر ت   االمتداد الداخلي ل  اللذين يعززان   
  .شركات خطوط النقل البحري املنتظم

وإن العالقة بني النقل والطاقة والبيئة وتغري املناخ هي عالقة قويـة وستـستمر يف                 -٥٨
يف هـذا   اً  ويتزايد الزخم للمـضي قـدم     . تشكيل سياسات النقل واستراتيجياته يف املستقبل     

 التطور يف اجتـاه نقـل مـستدام        ة خاص املهم بصفة مية، من   وفيما خيص البلدان النا   . االجتاه
  . نظم النقل ختضع للتطويرألن  واًكبريالبضائع تشهد منواً أنشطة نقل للبضائع ألن 
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االعتمـاد  التقليل من   يف  لن يساعد   البضائع  تطبيق مبادئ االستدامة على نقل      و  - ٥٩
البيئية فحسب، بل إنه سيتيح     على النفط ومن تكبد تكاليف نقل عالية واحلد من اآلثار           

على مسار للتنمية املستدامة ومنخفضة الكربون، مع التصدي يف قفزة  لتحقيق اً فرصأيضاً
البضائع وقصور يف اهلياكل األساسية لنقل بنقص الوقت نفسه للتحديات املستمرة املتعلقة 

  .خدمات النقل
تكاليف يف املستقبل، ألن    مزيد من ال  تكبد  وقد يؤدي عدم اغتنام هذه الفرص إىل          - ٦٠

احلكومات والصناعات ستواجه يف هناية املطاف نفقات إضـافية مثـل تلـك املتعلقـة               
جيات الصيانة وتنفيذها   يبالتعديالت التحديثية للهياكل األساسية والتقنيات وتصميم استرات      

 وبالنسبة للبلدان النامية، يكمن التحـدي يف بـدء        . للتكيف مع ظروف التشغيل اجلديدة    
وستكون هـذه البلـدان     . تعكس ظروفها اخلاصة  البضائع  التحول إىل نظم مستدامة لنقل      

النقل املستدام واالسـتراتيجيات    سياسات وبرامج   هبا لتشجيع   حباجة إىل وضع هنج خاص      
التوازن بني األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية من أجل حتقيق         حتقق  االستثمارية اليت   
  .املة للجميعتنمية مستدامة وش

        


