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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩-٥جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  ىل التحديات الناشئة نقل مستدامة وقادرة على التكّيف بالنظر إنظمتطوير     

  مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
تناقش هذه املذكرة بعض االعتبارات اليت ينبغي أخذها يف احلسبان عند تطوير نظـم                

وبصورة خاصة، تتصل االعتبـارات ذات      . لنقل البضائع تكون مستدامة وقادرة على التكيف      
ت النمو االقتصادي العاملي، والتطور الدميغرايف، واالستثمار،       الصلة باالجتاهات القائمة يف جماال    

  .والتكنولوجيا، والطاقة، وتكاليف النقل؛ كما تتصل على حنو أهم بتغّير املناخ وبالبيئة
 لبلدان املتـضررة جغرافيـاً    وُتسلَّط األضواء يف هذه الورقة على احلالة اخلاصة ل          

لبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية       ، أال وهي ا   والبلدان الضعيفة اقتصادياً  
النامية، وذلك بالنظر إىل أوجه الضعف األساسية هلذه البلدان والفجوات اخلاصـة الـيت              

وُتناقَش أيضاً مسألة استعراض اإلجراءات احملتملـة       . تواجهها فيما يتعلق بالتنمية املستدامة    
لبضائع أكثر استدامةً وأكثر قدرة على التكّيف       الضرورية حلفز حتقيق حتّول حنو نظم نقل ل       

  .ومسألة الدور الذي ميكن لألونكتاد القيام به دعماً جلهود البلدان النامية يف هذا الصدد
وبغية تقدمي مساعدة خبصوص صنع القرار وتصميم الـسياسات، وخاصـة إىل              

شار إىل األعمال ذات الصلة     البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، يُ        
اليت اضطلع هبا األونكتاد يف إطار أركان عمله الثالثة، أي البحث والتحليل، وبناء توافق              

  .يف اآلراء، واملساعدة التقنية، وبناء القدرات
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  مقدمة    
وتتراوح هذه األزمات بـني     . ظهرت يف السنوات األخرية أزمات متعددة ومترابطة        -١

االقتصادي واملايل العاملي، واستنفاد املوارد الطبيعية، واملخاطر البيئية املتنامية،         حاالت االهنيار   
  .وعدم االستقرار املناخي

ونقل البضائع، وهو عامل اقتصادي يف حد ذاته ويشكل العمود الفقري للتجـارة               -٢
ويتطلـب  . القطاعالدولية، يتأثر هبذه االجتاهات تأثراً مباشراً، مما يعقّد املشهد التشغيلي هلذا            

أمن الطاقة وتكاليفها، شأهنما شأن تغّير املناخ وعدم االستقرار البيئي، اهتماماً خاصاً بالنظر             
  .إىل آثار هذه اجلوانب على التنمية املستدامة

إمكانية الوصول  : وفضالً عن ذلك، يشكل نقل البضائع عامالً رئيسياً حيدد كالً من            -٣
 التنافسية للتجارة، وقدرة البلد على االندماج على حنو فعال يف           إىل األسواق بكفاءة، والقدرة   

ويتسم أيضاً نقل البضائع، من حيث دوره كعامل متكيين للتقدم          . سالسل اإلمدادات العاملية  
فاالعتماد . االجتماعي واالقتصادي، بأنه ميكن أن يطيح ببعض الفوائد املترتبة عليه هو نفسه           

قود األحفوري يقّوض األهداف املتعلقة حبفظ املوارد كما أنـه          الشديد هلذا القطاع على الو    
وبالنظر إىل األمناط املستدامة احلالية، يكـون مـن       . باهظ التكلفة ويؤدي إىل التدهور البيئي     

الضروري وامللح يف آن واحد تشجيع حتقيق حتّول حنو نظم لنقل البضائع تكون أكثر استدامة               
ستدامة من حيث إقامة توازن بني األهداف االقتـصادية         أكثر ا  -وأكثر قدرة على التكيف     

واالجتماعية والبيئية وأكثر قدرة على التكيف من حيث تكييف البنية التحتيـة واخلـدمات              
  .والعمليات تبعاً ملناخ متغّير وبيئة متغّيرة

ويشكل النقل البحري، مبا يف ذلك البنية التحتية للمواين واخلدمات، حمور النقـاش               -٤
 يف املائة من التجارة الدولية للبـضائع        ٨٠فبالنظر إىل أن نسبة     . علق بتطوير النقل املستدام   املت

حبسب احلجم وأكثر من ثلثي هذه التجارة حبسب القيمة ُتنقل حبراً، فإن حتقيق االسـتدامة               
واملرونة يف النقل البحري هو شرط ضروري لتحقيق االستدامة واملرونة يف نظم النقل العاملية              

ذلك أن مجيع البلدان، متقدمها وناميها على السواء، مبا يف ذلـك البلـدان غـري                . لبضائعل
الساحلية والبلدان احملصورة حبراً، تعتمد بشكل حصري تقريباً على النقل البحري بغية نقـل              

  .وارداهتا وصادراهتا
ءة وتشتمل مبادئ االستدامة يف جمال نقل البضائع على احلاجة إىل حتقيـق الكفـا               -٥

ومقومات البقاء االقتصادية، وإجياد بِىن حتتية وخدمات سليمة وآمنة، فضالً عن نظم مالئمة             
بيئياً حتول دون نشوء العوامل السلبية اخلارجية وتقللها إىل أدىن حد، مثل اسـتنفاد مـوارد                

لتكّيف مع ويف هذا الصدد، فإن بناء املرونة يف ا       . الطاقة، والتردي البيئي، وتأثريات تغّير املناخ     
العوامل املناخية يتطلب ضمان سالمة النظم، وإمكانية التعويل على اخلـدمات، وضـمان             

وتتسق هذه املبادئ مـع     . الناحية الوظيفية فضالً عن االنتعاش السريع عقب وقوع اختالل        
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ويف سياق خطة التنمية ملا     .  واألهداف اإلمنائية لأللفية   ٢٠+األولويات اليت حددها مؤمتر ريو    
، توجد فرصة تسمح باالعتراف بقطاع نقل البضائع على أنه عامل رئيسي            ٢٠١٥د عام   بع

يف النهوض بأهداف التنمية املستدامة وبالتايل االستفادة من إدراجه ضمن السياسات العامـة             
  .للتنمية وآليات التمويل املتولدة عن االلتزامات الدولية املُجدَّدة

، بصورة خاصة، قد تتيح للبلـدان الناميـة غـري    ٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام        -٦
الساحلية وللدول اجلزرية الصغرية النامية الفرصة لوضع أولويات ومستهدفات تتفق حتديـداً            

وتسمح هذه العملية أيضاً للمجتمع الدويل بـالنظر يف         . مع أهدافها يف جمال التنمية املستدامة     
ويف هـذا   . نية التحتية، وقدرة النظم على التكّيـف      العالقة املتبادلة بني الطاقة، والبيئة، والبِ     

الصدد، فإن املناقشات اليت دارت يف الدورة السابعة لفريق األمم املتحدة املفتوح العامل املعين              
، قد ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٠ إىل ٦بأهداف التنمية املستدامة، اليت ُعقدت يف الفترة من   

واضيعية مثل املدن املستدامة، واملـستوطنات البـشرية،        أكدت على الروابط بني القضايا امل     
وشددت املناقشات أيضاً على أن     . والنقل املستدام، وتغّير املناخ، واحلد من خماطر الكوارث       

خماطر تغّير املناخ والكوارث الطبيعية هي قضايا شاملة تقّوض املكاسب اإلمنائية، مما يـستتبع         
ومؤشرات جديدة للتنمية املستدامة تتنـاول مـسألة        احلاجة إىل حتديد أهداف ومستهدفات      

  .النقل املستدام والقادر على التكّيف
ويف ضوء هذه اخللفية، تناقش هذه املذكرة بعض االعتبارات اليت ينبغي أخـذها يف                -٧

وبـصورة خاصـة، تتـصل       .احلسبان عند تطوير نظم نقل مستدامة وقادرة على التكّيف        
اهات القائمة يف جماالت النمو االقتصادي العـاملي، والتطـور          االعتبارات ذات الصلة باالجت   

الدميغرايف، واالستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، وتكاليف النقل؛ كما تتصل على حنو أهـم            
والبلـدان   لبلدان املتضررة جغرافياً  وُتسلَّط األضواء على احلالة اخلاصة ل      .بتغّير املناخ وبالبيئة  

 وهي البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وذلك  ، أال الضعيفة اقتصادياً 
بالنظر إىل أوجه الضعف األساسية هلذه البلدان والفجوات اخلاصة اليت تواجهها فيما يتعلـق              

وُتناقَش أيضاً مسألة استعراض اإلجراءات احملتملة الضرورية حلفز حتقيـق          . بالتنمية املستدامة 
نقل للبضائع تكون أكثر استدامةً وأكثر قدرة على التكّيف ومـسألة الـدور           حتّول حنو نظم    

  .الذي ميكن لألونكتاد القيام به دعماً جلهود البلدان النامية يف هذا الصدد

  بعض االعتبارات:  نقل مستدامة وقادرة على التكّيفنظمتطوير   -أوالً  
بضائع تعمل بـصورة جيـدة      من املسلَّم به على حنو متزايد أن وجود نظم لنقل ال            -٨

وتتسم بالكفاءة والقدرة على التكّيف هو شرط مسبق لتحقيق التكامل التجاري واالقتصادي         
ومن املسلَّم بـه    . وكذلك الجتذاب االستثمارات وتطوير املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية       
ان النامية انـدماجاً    باملثل أن عدداً من التحديات املستمرة املتصلة بالنقل تقّوض اندماج البلد          
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فتكاليف النقل األعلى نسبياً يف البلدان النامية ُتنشئ حاجزاً         . فعاالً يف النظام التجاري العاملي    
  .فعاالً أمام التجارة مما يقّوض اآلفاق املرتقبة للنمو وللتنمية املستدامة يف هذه البلدان

ثرياً يف البلـدان الناميـة      وتكون اآلثار املترتبة على تكاليف النقل األعلى أشد تـأ           -٩
وُتحِدث هذه اآلثار   . القيمة اليت تقل إمكانية التغيري فيها      املتخصصة يف إنتاج السلع املنخفضة    

تأثريها أيضاً يف املناطق الريفية اليت تكون فيها حتديات النقل أكرب وإمكانيـة الوصـول إىل                
جد عوامل أخرى تدفع تكاليف     وباإلضافة إىل تكوين التجارة وتدفقاهتا، تو     . األسواق أصعب 

النقل إىل أعلى، من بينها على سبيل املثال وجود أُطر تنظيمية غري مالئمـة وغـري متكينيـة           
يتصل بالنقل والتجارة، ووجود أوجه نقص يف البنية التحتية للنقل ومعداته فضالً عـن               فيما

ثار اهلامـة علـى     وهذه التحديات هلا بعض اآل    . عدم كفاية استيعاب التكنولوجيا والتكامل    
  .استدامة نظم نقل البضائع وعلى قدرهتا على التكّيف يف البلدان النامية

 تؤثّر أيضاً علـى     نوميكن للتطورات اجلديدة اليت تؤثر حالياً على النقل والتجارة أ           -١٠
الطرق اليت جيري هبا إدراج مبادئ االستدامة والقدرة على التكّيف يف النظم العامـة لنقـل                

  :ومن بني االجتاهات ذات الصلة ما يلي. البضائع
النمو االقتصادي والسكاين وما يتصل به من آثار على احلجم والتكنولوجيا             )أ(  

  وهيكل السوق؛
حدوث حتّول تدرجيي يف النفوذ االقتصادي العاملي للجهات الفاعلة املختلفة            )ب(  

  وما ذلك من آثار على أمناط التجارة واألسواق؛
وقود املتصاعدة واملتقلّبة وما يتصل هبا من آثـار علـى تكـاليف        أسعار ال   )ج(  

  التشغيل والنقل؛
فتحسني . أوجه القلق املتنامية املتعلقة بتحقيق االستدامة البيئية وبتغّير املناخ          )د(  

فهم التفاعل بني هذه االجتاهات من ناحية وحتميات حتقيق االستدامة والقدرة على التكّيف             
ى مها أمران مطلوبان للقيام على حنو فعال بتخطيط وتصميم نظـم لنقـل              من الناحية األخر  

  .البضائع تكون مستدامة وقادرة على التكّيف

  النمو االقتصادي والسكاين  -ألف  
يتزايد الطلب على نقل البضائع زيادةً تتمشى مع النمـو يف الـسكان والنـشاط                 -١١

لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     وتشري إسقاطات منظمة ا   . االقتصادي على نطاق العامل   
 ستكون تدفقات البضائع على نطاق العامل أكرب مـن          ٢٠٥٠إىل أنه حبلول عام     ) األويسيد(

 مرتني إىل أربع مرات، وستكون هذه التدفقات مدفوعة بالنمو املتحقق ٢٠١٠مستوياهتا لعام 
قات أعلى من مـستوياهتا     خارج نطاق بلدان األويسيد حيث من املتوقع أن تكون هذه التدف          
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، فإن التجارة العاملية املنقولة حبراً قد       ١٩٧٠ومنذ عام   . )١( مرتني إىل ست مرات    ٢٠١٠ لعام
 مليارات طـن يف     ٩,٢   املائة فوصلت إىل ما ُيقدَّر ب       يف ٣توّسعت مبعدل سنوي متوسط بلغ      

 العاملية املنقولـة     التجارة ٢٠٣٦وهبذه الوترية، ُيتوقَّع أن تتضاعف حبلول عام        . ٢٠١٢ عام
، أن تصل حركة البضائع السنوية عرب حمطات احلاويات ٢٠١٧ومن املتوقع، حبلول عام   . حبراً

 مليون وحـدة    ١٨٦مليون وحدة تعادل عشرين قدماً، مرتفعة بذلك من          ٨٠٠العاملية إىل   
سيما  ، وال ويطرح هذا النمو املتوقع بعض القضايا اليت تتعلق باحلجم        . )٢(جيري مناولتها اليوم  

يف حالة اجلهات الفاعلة األصغر يف املناطق النامية بالنظر إىل أن أحجام التجارة األكرب هلـا                
  .آثارها على تصميم وتكنولوجيا السفن، وتطوير البنية التحتية للمواين، وهيكل السوق

وجيري على حنو متزايد بناء ونشر سفن حاويات أكرب حجماً وأكثر كثافةً من حيث    -١٢
أس املال، بينما جيري إعادة تشكيل هيكل سوق الشحن باحلاويات ومـستوى املنافـسة              ر

السائد وذلك بظهور حتالفات عمالقة مثل حتالف شبكة شـركات الـشحن باحلاويـات              
)P3 Network alliance) (         شركة مايرِسك الين الدامنركية، وشركة الشحن البحري للبحـر

وفيما يتعلق  ).  الفرنسية CMA CGMسويسرا، وشركة   األبيض املتوسط اليت يوجد مقرها يف       
بالبلدان النامية، قد تنطوي قضايا احلجم واملنافسة وإمكانية الوصول إىل التكنولوجيا علـى             

  . بالنظر إىل العجز السائد يف البنية التحتية للنقل والتكنولوجيا املتعلقة بهسيما الإشكاالت، و

  العامليالتحّول يف النفوذ االقتصادي   -باء  
أحد االجتاهات األخرى اليت هلا تأثري على استدامة نظم نقل البضائع وقدرهتا علـى                -١٣

التدرجيي يف النفوذ االقتصادي من بلـدان االقتـصاد          التكّيف يف األجل الطويل هو التحّول     
ة، مبا يف   فالبلدان النامية ُتسهم بأنصبة أكرب يف حتقيق النمو والتجار        . املتقدم إىل البلدان النامية   
 يف املائـة  ٦٠ على سبيل املثال، كان ما جمموعه ٢٠١٢ففي عام  . ذلك التجارة املنقولة حبراً   

 يف املائة من ٥٨البلدان النامية وكانت نسبة  من أحجام التجارة العاملية احملمولة حبراً قادمة من    
  . هذه األحجام قد ُسلِّمت يف أراضيها

رها السابق كمناطق شحن للمواد اخلام واملوارد لتصبح        وتبتعد البلدان النامية عن دو      -١٤
وينطوي هذا التحّول على توزيـع      . جهات فاعلة نشطة، كمصّدرة ومستوردة على السواء      

أي على تغيريات يف املـسافات الـيت تقطعهـا          (جغرايف جديد ملراكز اإلنتاج واالستهالك      
واستهالك الوقود، وتكاليف النقل،    مبا لذلك من آثار على شبكات النقل وترتيباته،         ) البضائع

وبناء على ذلك، فمن احملتمل أن يكـون للتحـّول يف النفـوذ             . واالنبعاثات، وتغّير املناخ  
__________ 

)١( OECD/International Transport Forum, 2012, Transport Outlook: Seamless Transport for Greener 

Growth (Paris).  
)٢( Drewry Maritime Research, 2013, Global Container Terminal Operators Annual Review and 

Forecast 2013 (London). 
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االقتصادي العاملي وآثاره االرتدادية تأثري على أولويات العمل فيما يتعلق باالستدامة واملرونة            
  .يف التكّيف يف جمال نقل البضائع

  ملتصاعدة واملتقلّبةأسعار الوقود ا  -جيم  
. يتمثل أحد دواعي القلق أيضاً يف أمن الطاقة وآثاره ذات الصلة على أسعار الـنفط       -١٥

فعلى الرغم من اكتشاف احتياطيات جديدة للنفط والغاز ومن أوجه التقدم يف تكنولوجيات             
 استخراج النفط والغاز، فمن املرجح أن يكون عصر النفط السهل والرخيص قد أوشك على             

فنقل البضائع والركاب يستهلك    (ونظراً إىل اعتماد نظم النقل على الوقود األحفوري         . هنايته
 ويف ظل اإلسقاطات    )٣() يف املائة من الوقود األحفوري السائل على نطاق العامل         ٥٠أكثر من   

اليت تشري إىل أن الطلب الدويل على الطاقة ألغراض النقل التجاري سيزداد، فإن ما يـرتبط                
ك من آثار على تكاليف النقل ميكن أن تشكل حتديات جلميع البلدان ولكن بدرجة أكرب               بذل

على البلدان النامية مثل البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية حيـث              
  .ميكن لتكاليف النقل أن تكون مرهقة للغاية

 يف املائة يف أسعار     ١٠بنسبة  وقد أظهرت دراسة أعدها األونكتاد أن حدوث زيادة           -١٦
 ٣,٦ يف املائة و   ١,٩النفط سيؤدي إىل زيادة تكلفة النقل البحري للحاوية بنسبة تبلغ ما بني             

يف املائة، وإىل زيادة تكلفة النقل البحري لطن واحد من احلديد اخلام وطن واحد من الـنفط   
وهذه النتائج ترتب آثاراً    . )٤(ايل يف املائة على التو    ٢,٨ يف املائة و   ١٠,٥اخلام بنسبة تصل إىل     

على النقل والتجارة إذا استأنفت أسعار النفط اجتاهها الصعودي املالحظ خالل الـسنوات             
  .)٥(األخرية ووصلت إىل مستويات مرتفعة بشكل مستمر

وقد تكون الزيادات املستقبلية يف أسعار الشحن ذات تأثري خاص على السلع األدىن               -١٧
ة أعم، على جتارة البلدان النامية اليت تكون تكاليف النقل اليت تتحملها            قيمة وكذلك، بصور  

ويف هذا السياق، يتطلب تطوير نظم مستدامة لنقل البضائع أن ُيفهم على حنو             . مفرطة بالفعل 
أفضل التفاعل بني تكاليف النقل وأمن الطاقة ومستويات األسعار وأن ُتؤخذ آثار ذلـك يف               

طوير نظم لنقل البضائع تكون أكثر استدامة وقادرة على التكيـف           احلسبان عند التخطيط لت   
  .وعند االستثمار يف هذه النظم

__________ 

، الصادر عـن األونكتـاد، الفـصل الـسادس          ٢٠١٢استعراض النقل البحري لعام     األرقام املنشورة يف     )٣(
)UNCTAD Review of Maritime Transport 2012, chapter 6(2012 :، باالستناد إىل بيانات مأخوذة من 

Key World Energy Statistics, International Energy Agency. 
)٤( Oil prices and maritime freight rates: An empirical investigation (UNCTAD/DTL/TLB/2009/2), 

1 April 2010) حبث جترييب: أسعار النفط وأسعار الشحن البحري.( 
 .املرجع نفسه )٥(
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  أوجه القلق املتنامية املتعلقة بتحقيق االستدامة البيئية وبتغّير املناخ  -دال  
على الرغم من حدوث بعض التطورات اإلجيابية، فمن غري احملتمل أن يتوصل العامل               -١٨

دو، إىل حتقيق درجة حرارة عاملية متوسطة تضمن بقاء تغّير املناخ قابالً للتحكم      حالياً، فيما يب  
فمع اإلحساس بالفعل اآلن عاملياً باآلثار النامجة عن تغّير املناخ، يكون من احملتمل أن              . )٦(فيه

  .وخاصة املواين البحرية -تتأثر بذلك نظم نقل البضائع 
 سريعة املعاناة من التأثريات املترتبة على تغّير املناخ فالبنية التحتية للمواين بوجه خاص  -١٩

مثالً، ارتفاع مستويات املياه، والفيضانات، والعواصف، واألمطار، والظواهر اجلوية البالغة          (
، وفيضان املاء، وتدهور الطرق الـيت  التحاّت الساحليمثل (وما يرتبط هبا من خماطر   ) الشدة

. بالنظر إىل أن املواين تقع يف مناطق وأقاليم دلتا هنرية منخفضة          ) تربط املناطق الداخلية باملواين   
والتأثريات املترتبة على تغّير املناخ تؤثر أيضاً على أحجام النقل البحري وتكاليفه، وعلى شحن 

أو الـشحن، والتخـزين،   /البضائع والقدرات املتصلة بذلك، وعلى املواعيد الزمنية لإلحبار و 
 وهذه التأثريات تفرض تكاليف متعلقة باالستثمار والتشغيل تتناسب         .واحلفظ يف مستودعات  

  .مع درجة التأثّر وشدته، وكذلك مع القيود اليت حتد من القدرة على التكّيف
ويف حني أن تأثريات تغّير املناخ على املواين تكون حملية، فإن آثارها قد متتد لتعـرب                  -٢٠

وقد . عاملي بفعل سالسل اإلمدادات والتجارة الدولية     احلدود بالنظر إىل الترابط االقتصادي ال     
على  أوضحت ذلك يف اآلونة األخرية الفيضانات اليت وقعت يف تايلند واليت أثّرت تأثرياً ضاراً    

صناعات مكونات احلواسيب املوجودة يف أماكن نائية يف أوروبا وأمريكا الشمالية على سبيل     
 للمواين بوصفها أصوالً رئيسية يف جمال البنية التحتيـة          ونظراً إىل الدور االستراتيجي   . املثال

تربط بني سالسل اإلمدادات العاملية وختدم التجارة الدولية، يكون من الضروري القيـام يف              
وقت مبكر بدمج معايري االستدامة والقدرة على التكّيف يف عملية صـنع القـرار املتعلقـة                

  .بالتخطيط للنقل واالستثمار فيه

    ١اإلطار 
  آثار تغّير املناخ على املواين

أجرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي دراسة قّيمت فيها مدى تعـّرض               
 وقُدر يف الدراسة أن جمموع قيمة       ٢٠٠٥أكرب مدن املواين يف العامل للفيضانات الساحلية يف عام          

 مدينة  ١٣٦  ولة بالدراسة وهي  األصول املعرضة للفيضانات يف مجيع مدن املواين الضخمة املشم        
 فخلصت،  ١٣٦   وحبثت دراسة أخرى نفس مدن املواين الضخمة ال       . )١( تريليونات دوالر  ٣يبلغ  

، إىل أن قيمة ٢٠٥٠ متر حبلول عام ٠,٥على أساس افتراض ارتفاع مستوى سطح البحر مبقدار 
ويوّسع تغّير املناخ مـن  . )٢( تريليون دوالر٢٨األصول املعرضة للفيضانات قد تبلغ ما يصل إىل  

__________ 

)٦( International Energy Agency, 2013, World Energy Outlook Special Report: Redrawing the 

Energy-Climate Map (Paris, OECD/IEA). 



TD/B/C.I/34 

GE.14-50190 8 

الفجوة التمويلية يف جمال النقل نظراً إىل احتياجات البنية التحتية القائمة للنقل على نطاق العامل               
ولسد الفجـوة يف    . )٣(٢٠٣٠- ٢٠٠٩ تريليون دوالر على مدى الفترة       ١١واليت قُدرت مببلغ    

ا يف ذلك النقل، تشري التقديرات احلالية إىل العجز الكبري املتعلق بالبنية التحتية يف البلدان النامية، مب
، باملقارنة مع   ٢٠٢٠ تريليون دوالر يف العام حبلول عام        ٢,٣ إىل   ١,٨أن اإلنفاق جيب أن يبلغ      

والتمويل احلايل للكربون غري    . )٤( تريليون دوالر  ٠,٩ إىل   ٠,٨املستويات السنوية احلالية البالغة     
  .كاٍف لتلبية احتياجات النقل

الرغم من التحديات املرتبطة بذلك، فإن التطورات اليت تؤثّر على النقل والتجـارة             وعلى    
ميكن أيضاً أن تتيح فرصاً من شأهنا أن تساعد على حتقيق تقدم يف أولويات العمل املتعلقة باالستدامة 

وقد تنشأ هذه الفرص، على سبيل املثال، نتيجةً ملا لـوحظ يف الـسنوات              . والقدرة على التكّيف  
األخرية من تعميق مدى التكامل اإلقليمي والتعاون بني اجلنوب واجلنوب، مبا يف ذلـك ظهـور                

وقد تساعد هذه التطورات أيضاً على تعبئة متويل إضايف من أجل تلبيـة             . مصارف البلدان النامية  
بـضائع  االحتياجات االستثمارية يف جمال البنية التحتية للنقل، مبا يف ذلك البنية التحتيـة لنقـل ال               

  .املستدام
  ـــــــ

)١(  OECD, 2007, Ranking of the world’s cities most exposed to coastal flooding today and in 

the future, OECD Environment Working Paper No. 1 (ENV/WKP(2007)1).  
)٢(  T Lenton, A Footitt and A Dlugolecki, 2009, Major Tipping Points in the Earth’s Climate 

System and Consequences for the Insurance Sector (Gland and Munich, WWF and 

Allianz).  

)٣(  OECD, 2011, Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030: Main Findings (Paris)..  
)٤(  United Nations Development Programme, 2013, Human Development Report 2013: The 

Rise of the South – Human Progress in a Diverse World (New York).  
  

  البلدان املتضررة جغرافياً  -ثانياً  

  البلدان النامية غري الساحلية  -ألف  
 بلداً مصنفة على أهنـا ضـمن فئـة    ٣١ بلداً غري ساحلي منها   ٤٤يوجد يف العامل      -٢١

 يف أمريكا الالتينيـة،   ٢ يف آسيا، و   ١٠ منها يف أفريقيا، و    ١٥: ‘البلدان النامية غري الساحلية   ‘
من هذه البلدان غري الساحلية      وُيصنَّف أيضاً ستة عشر بلداً    . شرقية يف أوروبا الوسطى وال    ٤و

  .)٧(‘أقل البلدان منواً‘على أهنا من فئة 
__________ 

يعتمد هذا الفرع بشدة على األعمال اليت قام هبا األونكتاد مؤخراً بشأن أقل البلدان منواً، وخاصة الفـصل                   )٧(
 chapter 6 of the Review of Maritime Transport( ‘٢٠١٣استعراض النقل البحري لعـام  ‘من السادس 

االبتكار يف جمال النقل واللوجستيات متهيداً السـتعراض  ‘، وThe Way to the Ocean (2013): ، و)2013
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وتعتمد جتارة البلدان النامية غري الساحلية مع البلدان اخلارجية على شبكات النقـل               -٢٢
حلول لتوفري النقـل    ويتطلب إجياد   . والوسائط والطرق املتاحة يف بلدان املرور العابر اجملاورة       

املستدام من أجل البلدان النامية غري الساحلية التعاون الوثيق مع بلدان املرور العابر الساحلية              
اجملاورة مبا يؤدي إىل القيام على حنو مشترك بتصميم البنية التحتيـة واخلـدمات الالزمـة                

  .وبالتخطيط هلا وباالستثمار فيها
أو  وعدم وجود خدمات السكك احلديديـة املناِفـسة       وبسبب هيمنة النقل الطُُّرقي       -٢٣

بسبب تدهورها، يتمثل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه البلدان النامية غري الـساحلية يف              
كيف تنقل بضائعها إىل األسواق اخلارجية ويف أهنا مضطرة إىل دفع تكلفة استخدام أكثـر               

 من حيث الوحـدات وبنـسب       أشكال النقل تكلفة وهي أشكال تعمل حبموالت منخفضة       
وينطوي النقل الطُُّرقي أيضاً على عوامل تكلفة خارجية        . )٨(مرتفعة من اليد العاملة واملعدات    

مرتفعة من حيث السالمة والتأثريات البيئية، مع حدوث أعلى مستوى من انبعاثـات ثـاين               
  .وجودةأكسيد الكربون للطن املتري املنقول باملقارنة مع وسائط النقل السطحي امل

بيد أن استراتيجيات النقل املستدام ميكن أن حتقق أكرب تأثري، وذلك على وجه الدقة                -٢٤
فاملسافات إىل املـواين  . بسبب املسافات الربية الطويلة اليت ينطوي عليها النقل العابر للحدود     
اليت تبعد وكازاخستان، . البحرية من معظم البلدان النامية غري الساحلية ميكن أن تكون كبرية       

 كيلومتراً، هي أبعد موقع عن البحر، تليها أفغانـستان، وتـشاد،            ٣٧٥٠عن البحر مبسافة    
والنيجر، وزامبيا، وزمبابوي، اليت تزيد املسافة الفاصلة بينها وبـني أقـرب سـاحل هلـا                

بيد أن املسافة هي جانب واحد فقط من اجلوانب الطبوغرافية للوضع           .  كيلومتر ٢ ٠٠٠ عن
 فاملنحدرات البسيطة يف السهول الساحلية كثرياً ما تتناقض متاماً مع املناطق الداخلية           .اجلغرايف

  .اجلبلية ذات االرتفاعات احلادة واليت تتطلب وقوداً أكرب ألغراض املرور العابر
: ري الساحلية، منها مثالً   وبعض أكثر العواصم العاملية ارتفاعاً يقع يف البلدان النامية غ           -٢٥

 م؛ ٢ ٣٥٥:  م؛ وأديس أبابـا   ٢ ٦٥٠: ثيمفو و ؛)م( أمتار   ٣ ٩١٠يت يبلغ ارتفاعها    الالباز  
.  م ١ ٥٠٠:  م؛ وهـراري   ١ ٥٦٧: كيغايل و  م؛ ١ ٦٧٣:  م؛ وماسريو  ١ ٨٠٠: وكابول

ال شك فيه أن وعورة التضاريس وسوء حالة الطرق والسكك احلديدية وعدم كفايـة               ومما
املرور العابر ُتسهم يف زيادة صعوبة إنشاء نظـم لنقـل           اُألطر املؤسسية والتشغيلية املتعلقة ب    

  .البضائع تتسم باالستدامة والقدرة على التكّيف
وبينما ميكن بناء الطرق ورفع مستواها على مراحل، تتمشى مع زيادة الطلـب أو                -٢٦

التمويل وبينما ميكن تكييف مسارها ليالئم التضاريس الصعبة، فإن نظم السكك احلديديـة             
__________ 

وجنوب السودان  . ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٣،  )TD/B/C.I/MEM.7/2 (٢٠١٤برنامج عمل أملايت يف عام      
  .غري مدرج يف هذه األرقام

نطوي النقل الطُُّرقي يف البلدان النامية على حاوية واحدة وشاحنة واحدة وسائق            على سبيل املثال، عادةً ما ي      )٨(
 . حبارا١٨ً حاوية وطاقماً من ١٨ ٠٠٠واحد، يف حني أن سفينة واحدة ميكن أن حتمل ما يصل إىل 
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وتتطلب السكك احلديدية أيضاً أن تكون      . منذ البداية التزاماً ومتويالً حكوميني قويني     تتطلب  
ويف كثري من   . املنحدرات بسيطة وقد يكون املسار أطول من الطريق الربي وأقل مباشرة منه           

احلاالت، تؤدي االختالفات يف ترتيبات التصميم واملقاسات املطلوبة إلعداد الفواتري وتبادل           
 إىل صعوبة الربط مبسارات وخدمات السكك احلديدية عـرب احلـدود يف البلـدان               املعدات
كما أن رحالت النقل الطويلة بالسكك احلديدية تزيد من تأثري أي خلـل حيـدث       . اجملاورة

وهكـذا  . للتجارة، مثالً بفعل وقوع كارثة طبيعية تقطع خطاً من خطوط السكك احلديدية           
ادرة على التكّيف عن طريق التحّسب لألحداث املفاجئة وإن يلزم تطوير نظم نقل البضائع الق    

واالختالفات القائمة بني نظم النقل الطُُّرقي والنقل بالسكك احلديدية تشري إىل . كانت متوقَّعة
أنه يلزم يف احللول املعتمدة بقصد ضمان إجياد نظم للنقل الربي تتسم باالستدامة والقدرة على 

  .لول مصمَّمة ومعدَّة خصيصاً لتعكس فعالً األوضاع احمللية السائدةالتكّيف أن تكون هذه احل
وتنشأ إشكالية أخرى أمام حتقيق أولويات العمل فيما يتعلق باالستدامة والقدرة على        -٢٧

التكّيف يف جمال نقل البضائع ترجع إىل زيادة التكاليف وتقويض التجارة، وعـدم إمكانيـة              
يقّن، وفقدان اإليرادات املرتبط مبسافات النقـل األطـول         التعويل على اخلدمات، وعدم الت    

كما أن املسافات الطويلة تعين أيضاً تسيري رحالت أقل         . واستخدام معدات ومركبات عتيقة   
ألي مركبة من املركبات خالل فترة حمددة، مما ُيخفّض اإليرادات احملسوبة للعميل الواحـد              

. عائد أقل على االستثمار   تهي باملالك إىل حتقيق     يف رحالت عودة فارغة مما ين     ويتسبب كثرياً   
وهذا الواقع ُيثين شركات النقل عن جتديد أساطيلها مما يؤدي إىل النوعية املنخفضة للخدمات         

ويف بعض احلـاالت،    . املقدمة من معدات قدمية ال ُيعوَّل عليها وذات تلّوث كربوين مرتفع          
. بقاء على استخدام أساطيل النقـل القدميـة       تؤدي األنظمة احلمائية، عن غري قصد، إىل اإل       

وميكن ملقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص، الذين يعملون يف ظل احلماية اليت تكفلها اللوائح        
التنظيمية التقييدية، أن حيصلوا على أوضاع احتكارية أو شبه احتكارية، األمر الذي ميكن أن              

  .لشفافية والبساطة على نظام النقل العابرجيعلهم يعارضون بشدة اجلهود الرامية إىل إضفاء ا
وكلما طال الطريق الربي أو طريق السكك احلديدية وزاد عدم التيقّن من مواعيـد                -٢٨

مثل األعطال امليكانيكية أو احلوادث     : النقل العابر ازدادت إمكانية وقوع أحداث غري متوقعة       
وتنطـوي  . أو السكك احلديدية  اليت قد تنتج عن إجهاد السائقني أو عن سوء صيانة الطرق            

على عامل خطورة يتمثل يف حدوث سرقات أو عمليات توقف متعددة            الطرق الطويلة أيضاً  
بسبب نقاط التفتيش على امتداد الطريق، مبا يف ذلك جسور القبان أو املواقف أو حمطـات                

ات الطويلـة   ونتيجةً هلذه التأخري  . السكك احلديدية وكذلك، بطيعة احلال، املعابر احلدودية      
وأوجه عدم التيقّن، قد يضطر التجار يف البلدان النامية غري الساحلية إىل حتّمل تكاليف خمزون      

ويشكل عدم إمكانية التعويل علـى      .  يف املائة من قيمة البضائع     ١٠كبرية تصل إىل أكثر من      
ن النامية غري   نظام لوجيستيات النقل العابر أكرب عقبة تعترض طريق دخول املصنِّعني يف البلدا           

  .الساحلية إىل سالسل القيمة، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي على السواء
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  الدول اجلزرية الصغرية النامية  -باء  
 هي حتـديات    للدول اجلزرية الصغرية النامية   التحديات اليت تقّوض التنمية املستدامة        -٢٩

برنـامج   (‘ اجلزرية الصغرية الناميةبرنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول    ‘يعترف هبا   
استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة           ‘، و )عمل بربادوس 

 واستعراضاهتما التالية ومنها، يف عهد أقـرب، مـا          ‘املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية    
  .٢٠١٥اضطُلع به يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 

 عدداً من السمات املـشتركة الـيت تفـاقم          لدول اجلزرية الصغرية النامية   م ا وتتقاس  -٣٠
التحديات اليت تواجهها هذه البلدان يف جمال التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك صـغر حجـم                 
السكان، وحمدودية املوارد املتاحة، وحمدودية األسواق احمللية، وموقعها النائي عن الـشركاء            

ّرضها للكوارث الطبيعية، واعتمادها املفرط على التجـارة الدوليـة،          التجاريني، وإمكانية تع  
ويعاين معظم هذه الدول من التكاليف املرتفعـة        . وشدة التأثّر بالصدمات االقتصادية العاملية    

للنقل واالتصاالت وهو ما يرجع بصورة رئيسية إىل الصعوبات يف االستفادة من وفـورات              
 مثل جامايكـا، وبربـادوس، وترينيـداد        -ت اجلزرية   وقد متكنت بعض االقتصادا   . احلجم

 من إقامة مواٍن حمورية، عن طريق اجتذاب عمليات تعاقب الشحن           -وتوباغو، وموريشيوس   
، مما ساعدها فعالً على حتسني ربط التجار الـوطنيني بالنقـل            )النقل من سفينة إىل أخرى    (

إىل مـضاعفة أوجـه الـضعف       وتؤدي التكاليف املرتفعة للوجيستيات التجارية      . البحري
، مبا يف ذلك اعتمادها الشديد على واردات        للدول اجلزرية الصغرية النامية   االقتصادي والبيئي   

  .الوقود األحفوري وشدة تعّرضها لألحداث املناخية والكوارث الطبيعية
 فريدة بالنظر إىل صغر حجـم       لدول اجلزرية الصغرية النامية   وقضايا النقل املتعلقة با     -٣١

هذه الدول والصعوبات اليت تواجهها يف التكيف مع عـامل تدفعـه علـى حنـو متزايـد                  
وعلى سبيل املثال، تشري التقديرات إىل أن رسـوم      . التكنولوجيات والعمليات الكبرية احلجم   

 يف منطقـة الكـارييب تتـراوح    لدول اجلزرية الصغرية الناميـة مناولة البضائع يف املواين يف ا  
 دوالراً للحاوية ١٥٠ دوالر للحاوية، باملقارنة مثالً مع رسوم قدرها ٤٠٠ دوالر و٢٠٠ بني

 وباملثل، تفيد التقارير أن تكلفة النقل والتأمني تزيد عن املتوسـط العـاملي            . )٩(يف األرجنتني 
كما أن أسعار الشحن بني ميامي يف فلوريدا والكارييب مماثلـة          . )١٠( يف املائة تقريباً   ٣٠ بنسبة

كذلك فإن احلاوية   . )١١( املطبقة على املسافة األكرب بني ميامي وبوينس أيرس        ألسعار الشحن 
ميـل   ١٩ ٠٠٠ املشحونة حبراً بني ميناء شنغهاي وميناء لوس أجنلوس، على مسافة تزيد عن    

__________ 

)٩( FH Pinnock and IA Ajagunna, 2009, The Caribbean Maritime Transportation Sector: Achieving 

Sustainability through Efficiency, Caribbean Paper No. 13, (Waterloo, Ontario; The Center for 

International Governance Innovation).  
 .املرجع نفسه )١٠(
 .املرجع نفسه )١١(
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 دوالر يف حني أن الشحن البحري لصندوق من         ٧٠٠حبري، حتظى بسعر شحن قدره زهاء       
 ٥١٣يناء أوراجنستيد يف أَروبا على مسافة تزيد قليالً عن          ميناء كينغستون يف جامايكا إىل م     
  .)١٢( دوالر٢ ٨٠٠ميالً حبرياً خيضع لسعر شحن قدره 

وقد أسهمت األحجام املنخفضة للبضائع واألسواق الداخلية الصغرية والتنوع احملدود   -٣٢
مش التجـارة    إىل هـا   لدول اجلزرية الصغرية النامية   ملنتجات التصدير يف دفع عدد كبري من ا       

وعلى الرغم من انفتاح اقتصادات هذه الدول على التجارة فإهنـا مل    . العاملية وسالسل القيمة  
ولذلك، . )١٣(تسّجل مكاسب ُيعتد هبا يف معدالت التبادل التجاري، سواًء إقليمياً أو أقاليمياً           

نتجات اليت حتقق هلا  بالنظر إىل افتقارها أيضاً إىل املسيما التتقّوض إمكانات منو هذه الدول، و
التكامل التجاري مما يعزز التجارة الدولية، وهي تعتمد على خمططات الوصول التفضيلي إىل             

 على سبيل املثـال،  ٢٠١٢ففي عام . األسواق اليت متنحها بلدان االقتصادي السوقي املتقدمة     
العاملية مع اجتاه    يف املائة من الصادرات      ٠,١٥ بنسبة   لدول اجلزرية الصغرية النامية   أسهمت ا 

فخـالل  . )١٤( يف املائة من جمموع تدفقاهتا إىل أسواق تقع خارج نطاق هذه الدول            ٩٢نسبة  
، على سبيل املثال، )كاريكوم(السنة نفسها، ظل نصيب التجارة داخل منطقة اجملتمع الكارييب 

  .)١٥( يف املائة١٤,٥ثابتاً ولكن يكاد ال ُيذكر إذ بلغ يف املتوسط 
 هي بلدان حمصورة حبراً، فإن العوامـل   لدول اجلزرية الصغرية النامية   نظر إىل أن ا   وبال  -٣٣

املناخية، اليت قد يكون هلا تأثري شديد على البنية التحتية للنقل الساحلي وعلـى خدماتـه،                
 املوجـات   وعلى سبيل املثال، فنتيجة لزلزال    . تشكل هتديداً خطرياً آلفاق تنميتها االقتصادية     

، فقدت جزر املـديف أكثـر       ٢٠٠٤الذي وقع يف احمليط اهلندي يف عام        ) وناميتس(ة  املدي
  .)١٦( يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل وتأجل خروجها من فئة أقل البلدان منوا٦٠ً من
 مكابدةً كبريةً بفعل آثار أي ضرر أو خلـل          لدول اجلزرية الصغرية النامية   وتكابد ا   -٣٤

 شبكات النقل، مبا يف ذلك املواين، وذلك بـسبب القيـود الـيت              ناجم عن تغّير املناخ على    
وَيربز هذا التحـدي إذا     . يفرضها ضعفها االقتصادي بشكل خاص على قدرهتا على التكّيف        

ُنظر إليه مبنظار الترابط القوي بني قطاعي السياحة والنقل، نظراً إىل أن التـأثريات الـسلبية                
__________ 

)١٢( FH Pinnock and IA Ajagunna, 2012, Maritime highway corridors into the Caribbean seas: 

Perspective on the impact of the opening of the expanded Panama Canal in 2014. In: Alix Y, ed.,  

Les corridors de transport (Cormelles-le-Royal, France, Les éditions EMS). 
)١٣( Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2002, The effects of globalization on 

CARICOM Caribbean economies, chapter 11. In: Globalization and development 

(LC/G.2157(SES.29/3)).  
 ./http://unctadstat.unctad.org: انظر أيضاً. إحصاءات األونكتاد )١٤(
 .املرجع نفسه )١٥(
)١٦( Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction, 2012, Reducing Vulnerability and Exposure to Disasters: The Asia-Pacific 

Disaster Report 2012 (Bangkok).  
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 هذين القطاعْين ستؤدي يف خامتة املطـاف إىل اهنيـار         لعوامل تغّير املناخ على أي قطاع من      
وهكذا، فإن التكّيف مع تأثريات تغّير املناخ وبناء قدرة نظم نقل البضائع على . القطاع اآلخر
 يشكالن ليس فقط حتدياً أمام التنمية املستدامة بـل  لدول اجلزرية الصغرية الناميةالتكّيف يف ا 

  .أيضاً مسألة بقاء

    ٢اإلطار 
  التأثريات املترتبة على تغّير املناخ يف منطقة الكارييب

 مبنطقة الكارييب، على سبيل املثال، يُُقـدَّر أن اخلـسائر         لدول اجلزرية الصغرية النامية   يف ا   
 يف املائة   ١٤ احملتملة النامجة عن تأثريات تغّير املناخ غري املخفَّف منها على قطاع النقل ستصل إىل             

وقد تبني من إحـدى الدراسـات أن      . )١(٢٠٢٥إلمجايل هلذه املنطقة حبلول عام      من الناتج احمللي ا   
سيتـسبب يف   ) كاريكوم(ارتفاع مستوى سطح البحر مبقدار متر واحد يف منطقة اجملتمع الكارييب            
 يف املائـة يف املـواين       ١٠ حدوث خلل شديد بشبكات النقل، مبا يف ذلك حدوث خسارة بنسبة          

 ميناء، فضالً عن تكاليف إعادة بناء       ١٤  ة كاريكوم وغمر األراضي احمليطة ب     البحرية اجلُزرية ملنطق  
لدول اجلزريـة   ويف الوقت نفسه جيري يف بعض ا      . )٢( مليار دوالر  ١٧٨الطرق واليت تبلغ أكثر من      

 مبنطقة الكارييب وضع خطط بشأن بِىن حتتية ضخمة يف جمال النقل تشمل التوّسع يف               الصغرية النامية 
وميكن . واين وأعماق الغاطس بغية مواكبة النمو املتوقع يف التجارة نتيجةً لتوسيع قناة بنما       طاقات امل 

للعوامل املناخية أن تعّرض للخطر الشديد هذه االستثمارات إذا مل تكن مستدامة وحمـصنة مـن                
حل وبينما قدرت بعض الدراسات أن تكلفة محاية سـوا        . تأثريات تغّير املناخ وقادرة على التكّيف     

، فإن هذه املبـالغ     )٣( مليون دوالر  ٤٦٢جامايكا من ارتفاع منسوب البحر مبقدار متر واحد تبلغ          
  .تتضاءل جداً إزاء قيمة خطط التوّسع املتوقَّع يف البنية التحتية

  ـــــــ
)١(  MC Simpson et al., 2009, An Overview of Modelling Climate Change Impacts in the 

Caribbean Region with Contribution from the Pacific Islands (Barbados, United Nations 

Development Programme,).  
)٢(  The Vulnerability of Caribbean Ports to the Impacts of Climate Change: What are the 

Risks?” Presentation by L Nurse at the UNCTAD Ad Hoc Expert Meeting on Climate 

Change Impacts and Adaptation: A Challenge for Global Ports, 29–30 September 2011, 

Geneva, Switzerland.  
)٣(  Climate Studies Group Mona, 2012, State of the Jamaican Climate 2012: Information for 

Resilience Building – Summary for Policymakers (Kingston, Planning Institute of Jamaica).  
 لدول اجلزرية الصغرية النامية   ويف أثناء االجتماعات التحضريية اإلقليمية واألقاليمية ل        -٣٥

 الذي سيجتمع يف سـاموا يف       دول اجلزرية الصغرية النامية   للتوطئةً لعقد املؤمتر الدويل الثالث      
التحديات الناشئة عن تأثريات تغّير املناخ      ، جرى تسليط األضواء على      ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

ومن رأي كثري من هذه الدول أن تصنيفها على أهنا إما           . على النظم والبنية التحتية الساحلية    
من فئة بلدان الدخل املتوسط أو من فئة الشرحية العليا من الدخل املتوسط أو، حسب احلالة،                
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. )١٧(ية حصوهلا على التمويل التساهلي واإلمنائيمن فئة بلدان الدخل املرتفع إمنا حيد من إمكان     
وبناء على ذلك، يطالب كثري من هذه الدول بإجياد مصادر مالية جديدة وإضافية ميكن التنبؤ               
هبا من أجل حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك إجيادها عن طريق آليات التمويل اإلقليميـة                

  .ذات الصلة

  مستدامة وقادرة على التكّيفلبضائع تكون انقل ل نظمل التمكني  -ثالثاً  

  بناء القدرات والتعاون املتعدد أصحاب املصلحة  -ألف  
العمل  تلبية أولويات للنقل بصورة عامة، ونقل البضائع بصورة خاصة، دور هام يف             -٣٦

بيد أنه لكي يتحقق هذا الدور، فإن معـايري         . يف جمال حتقيق االستدامة والقدرة على التكّيف      
جمها وإدراجها يف عمليات التخطـيط والـسياسات      تدامة والقدرة على التكّيف ينبغي د     االس

ولكي تنجح هذه اجلهود، فال بد من اعتمـاد         . والقرارات االستثمارية املتعلقة بنقل البضائع    
هنْج متعدد أصحاب املصلحة يشمل احلكومات وصناعة النقل واملؤسسات املالية والـشركاء            

  .اآلخرين ذوي الصلة باملوضوع
، هنْجاً قائماً علـى     ٢٠٠٣ضع، يف وقت مبكر يرجع إىل عام        وكان األونكتاد قد و     -٣٧

إدارة سالسل اإلمدادات لكي تطبقه اجلهات صاحبة املصلحة على امتداد ممرات النقل العابر             
وقـد  . من أجل حتقيق فهم شامل لدور كل جهة منها يف كامل سلسلة إمدادات النقل العابر 

ن جانب األعضاء يف السلـسلة علـى أداء شـىت         أبان هذا النْهج تأثري اإلجراءات املتخذة م      
املراحل على امتداد سلسلة النقل العابر، كما أبان الفوائد النامجـة عـن القيـام مجاعيـاً                 
باالستخدام األمثل للسلسلة ككل، على العكس من حماولة حتقيق أقصى زيادة يف عائـداهتا              

د منها من أجل إجيـاد رؤيـة        وتشكل هذه املخططات التعاونية خطوة ال ب      . املتحققة فردياً 
جديدة ووضع أهداف مشتركة بغية حتقيق نظم نقل مستدامة وقادرة على التكّيف توخيـاً              

  .للهدف املشترك املتمثل يف إهناء عدم إمكانية التعويل على عمليات النقل العابر
يف وبعد سنوات عديدة من اجلهود املتواصلة وعلى الرغم من التقدم احملرز حىت اآلن                -٣٨

كثري من اجلوانب، فإن إجياد حلول فعالة شاملة لتحسني نظم النقل العابر من أجل البلـدان                
وينبغـي أن  . النامية غري الساحلية رمبا مازال يتطلب إجراء إصالحات تنظيمية شاملة للسوق       

هتدف هذه اإلصالحات إىل إجياد نظم لنقل البضائع تكون مستدامة وقادرة على التكّيـف،              

__________ 

)١٧( Small Islands Developing States (SIDS) integrated and enabling cooperation framework for the 

Barbados Programme of Action and Mauritius Strategy for the Further Implementation, Outcome 

of the Interregional preparatory meeting for the Third International Conference on Small Island 

Developing States, Bridgetown, Barbados, 26–28 August 2013.  
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 هدف ميكن حتقيقه، شريطة أن تعمل هذه البلدان مع بلدان النقل العابر اجملـاورة               وإىل وضع 
  .من أحل حتقيق هذه الغاية

وسيلزم األخذ بسياسات وأنظمة وحوافز وبرامج مصمَّمة تبعاً لالحتياجات وحمددة            -٣٩
الستخدام الوجهة بغية تشجيع إجياد نظم لنقل البضائع تتسم بالكفاءة والقدرة على املنافسة وا    

وميكن اتباع استراتيجيات شىت للـتمكني   . األقل كثافة للطاقة والتوافق بدرجة أكرب مع البيئة       
وتشمل جماالت التدخل املمكنة ما     . لنظم لنقل البضائع تكون مستدامة وقادرة على التكّيف       

  : يلي، على سبيل املثال
  الدمج بني التخطيط للنقل والتخطيط الستخدام األراضي؛  )أ(  
  املوازنة بني وسائط النقل؛  )ب(  
  التحّول حنو استخدام أنواع الوقود املنخفض الكربون؛  )ج(  
  تشجيع تكنولوجيات النقل ذات الكفاءة من حيث الطاقة؛  )د(  
  التوّسع يف االستثمار يف البنية التحتية للنقل؛  ) ه(  
  النهوض بصيانة وإدارة البنية التحتية؛  )و(  
 تصميمات سالسل اإلمدادات، مبا يف ذلك موقع أمـاكن          إعادة التفكري يف    )ز(  
  اإلنتاج؛

  مجع وتقاسم البيانات ذات الصلة واستخدام مؤشرات لألداء؛  )ح(  
  إعادة تشكيل بنية النقل وشبكاته؛  )ط(  
  حتسني التعاون والربط الشبكي بني اجلهات صاحبة املصلحة؛  )ي(  
ن التأخريات اليت حتـدث عنـد       النهوض بتدابري تيسري التجارة اليت حتد م        )ك(  

  احلدود وحتد من أوجه انعدام الكفاءة؛
إعادة رسم طرق التجارة بغية ضمان أكثر املسارات كفاءة يف الطاقة وأقلها   )ل(  

  .إصداراً النبعاثات الكربون
وفيما يتعلق بالتسلسل املطلوب لالستجابة للتحدي الذي يطرحه تغّير املناخ بصورة             -٤٠

درة نظم نقل البضائع على التكّيف مع تغّير املناخ، تنطوي اخلطوة األوىل على             خاصة ولبناء ق  
حتسني فهم تأثريات تغري املناخ على البنية التحتية واخلدمات والعمليـات املتعلقـة بالنقـل               

وتكون . الساحلي وذلك لدى واضعي السياسات وخمططي النقل ومديري البِىن التحتية للنقل          
عزيز القدرة على صنع قرارات متبصرة ووضع سياسات فعالة ومالئمـة           اخلطوة التالية هي ت   

ومما له أمهيـة حامسـة      . وتدابري تكّيف فعالة ومالئمة يف هذا الصدد       لالستجابة لتغّير املناخ  
 يف سـيما  اللضمان أن تكون تدابري التكّيف املعتمدة مصمَّمة مبا يعّبر عن األوضاع احمللية، و      
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 تقييمات للمخاطر خبصوص البنية التحتية واملرافق البالغة األمهية اخلاصة          املناطق النامية، إجراء  
بيد أن حتسني القدرة على التكّيف، لكي يكون أكثر فعاليـةً،           .  يف املواين  سيما البالنقل، و 

يتطلب الدمج بني اإلجراءات املتخذة والسياسات األخرى مثل التأهب للكوارث، وختطـيط   
 البيئة، وختطيط املناطق الساحلية، واخلطط الوطنيـة املتعلقـة          استخدامات األراضي، وحفظ  

  .بالتنمية املستدامة
ونظراً إىل أن البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية شـديدة                -٤١

التعّرض، على حنو غري متناسب، لتأثريات تغّير املناخ، فإن بناء قدرة البنية التحتية وخـدماهتا          
علقة بالنقل على التكّيف مع تغّير املناخ هو أمر أساسي لتحقيق التنمية املـستدامة هلـذه                املت

ومن شأن اختاذ إجـراءات     . البلدان ويعتمد بشدة على بناء قدرهتا على التكّيف االقتصادي        
إقليمية متضافرة بدعم من اجملتمع الدويل أن يساعد على استخدام املوارد بشكل أمثل وذلك              

  . هاتني اجملموعتني من البلدانبكلتاق فيما يتعل
وأخرياً، وكما جرى التأكيد على ذلك بصورة متكررة، مبا يف ذلك التأكيد عليه يف                -٤٢

متهيد الطريق أمام نقـل     "مناقشات اجتماع الفريق الرفيع املستوى التابع لألونكتاد واملعنون         
 /لث عشر يف الدوحـة يف نيـسان       ، الذي ُعقد خالل مؤمتر األونكتاد الثا      "البضائع املستدام 

، فإن من الضروري مجع وتقاسم ونشر البيانات ذات الصلة بشأن النقل واملناخ           ٢٠١٢ أبريل
  .نظراً إىل أن ذلك ُيسهم يف سد الفجوة بني املصاحل املعنية بالبحث األكادميي والصناعة

  استخدام البيانات على حنو أمثل   -باء  
ديدة واعتمادها على نطاق واسع إىل الـتمكني مـن          أدى ظهور التكنولوجيات اجل     -٤٣

وعلى سبيل املثال، ساعدت    . حتقيق وفورات عن طريق إدارة نظم النقل القائمة إدارةً أفضل         
على قيام مشّغلي خدمات النقل بـالتخطيط       ) السواتل(املالحة باستخدام التوابع االصطناعية     

كثر كفاءة، مما يـؤدي إىل حتقيـق        لرحالهتم على حنو أفضل وباستخدام مواردهم بشكل أ       
وفيما خيص مديري املستودعات،    . وفورات يف الوقود وزيادة إمكانية التنبؤ بأوقات الرحالت       

مسحت التكنولوجيا بإدارة عملية طلب املخزون إدارة ذكية لضمان إبقـاء املرافـق عنـد               
  .ناولةمستوياهتا املثلى مبا يكفل التنسيق الدقيق ملخزون البضائع وعمليات امل

وإحدى املسائل اليت مل جير استغالهلا بالكامل هي استخدام البيانات املستمدة مـن               -٤٤
وعلى سبيل املثال، ميكن للبيانات املأخوذة مـن        . تنفيذ التكنولوجيا من جانب أطراف ثالثة     

مستعِملي املالحة بواسطة السواتل أن تكون مفيدة للتنبؤ بتدفقات حركة املـرور وأوقـات              
وميكن استخدام  . س بل وحىت مدى جدوى تقدمي خدمات معينة على طول طرق معينة           التكّد

البيانات املستمدة من جهات حكومية مثل اجلمارك كمؤشر لوقت مناولة البضائع عرب املواين             
وتساعد الدروس املستفادة من البيانات اجملمَّعة والتحليالت ذات الـصلة علـى            . أو احلدود 
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بضائع والطرق اليت ميكن أن جتعلها أكثر استدامة وأكثر قدرة علـى            حتسني فهم نظم نقل ال    
  .التكّيف

وميكن ملخططي السياسات أن يساعدوا على حتديد نقاط االختناق وعلـى إزالـة               -٤٥
كما أن إنشاء مركز بيانات علـى       . املشاكل اليت تعرقل إجياد تدفق سلس للحركة والبضائع       

 عن الشاحنات الفارغة على طول ممرات النقل العابر         أساس وطين أو إقليمي جلمع املعلومات     
قد ميكّن من حتقيق معدالت استفادة أعلى ومن زيادة الصادرات وخفض تكاليف النقـل يف               

وميكن إنشاء مراكز مكرَّسة لرصد حركة النقل تـضطلع         . حالة البلدان النامية غري الساحلية    
  .ائمة إىل أقصى حدمبهمة حتديد الفرص املتاحة لزيادة اإلمكانيات الق

وباإلضافة إىل ذلك، سيؤدي بناء القدرات املؤسسية عن طريق ترتيبات إدارة ممرات              -٤٦
النقل إىل حتقيق تغيري يف الثقافة يشّجع على إجياد الثقة لدى الشاحنني والناقلني، الذين يعملون 

العمليـات  يف وسط يكافئ السلوك املمتثل، ويبين الثقة وجيتذب االسـتثمارات ويـشّجع             
التجارية األكرب حجماً وحيّسن جودة خدمات النقل وإمكانية التعويل عليها، وميكّن من إجياد             
تعاون قوي فيما بني أصحاب املصلحة على امتداد ممرات النقل العابر، مبا يف ذلك املواين، مبا                

  .خيدم جتارة املرور العابر إىل ومن البلدان النامية غري الساحلية
نات املتعلقة بأداء املواين، اليت جتمعها حالياً املواين واملراسي ولكـن ال جيـري              والبيا  -٤٧

ميكن نشرها بغية تسليط األضواء على أفضل املمارسات وبيان أنـه            تقامسها بشكل مفتوح،  
وميكن جلميع هذه التحسينات أن تؤدي إىل خفض        . ميكن لالستثمارات أن حتقق أقصى تأثري     

  .لقدرة التنافسية التجارية على أساس قطريتكاليف النقل وحتسني ا

  تعبئة التمويل   -جيم  
 تريليون دوالر   ١,٢قُدِّر أن استثمارات رأس املال يف جمال النقل العاملي تترواح بني              -٤٨
أما تطوير البنية التحتية للنقل الربي العاملي فمن املتوقَّـع أن           . )١٨( تريليون دوالر سنوياً   ٢,٤و

 ٢٠٥٠حبلول عـام  ) يف شكل تشييد رأمسايل( تريليون دوالر ٤٥ إىل   يكلّف وحده ما يصل   
وعند ضـم  . )١٩()سيناريو بقاء األمور على حاهلا: "4DS" أو سيناريو   "4C"يف ظل سيناريو    (

استثمارات النقل الربي إىل العمليات والصيانة والتـصليحات فإهنـا ُيتوقَّـع أن تـصل إىل             

__________ 

)١٨( B Lefevre, B Leipziger and M Raifman, 2014, The trillion dollar question: Tracking public and 

private investment in transport, Working Paper, World Resource Institute, available at 

http://www.wri.org/publication/trillion-dollar-question.  
)١٩( J Dulac, 2013, Global Land Transport Infrastructure Requirements: Estimating Road and Railway 

Infrastructure Capacity and Costs to 2050 (Paris, OECD/International Energy Agency), available at 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_FINAL

_WEB.pdf. 
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وحبلـول  . )٢٠( يف ظـل الـسيناريو نفـسه       ٢٠٥٠  تريليون دوالر حبلول عام    ١٢٠ قرابة
 أو سـيناريو    "2C"يف ظـل سـيناريو      (، فإن التحّول احملتمل إىل النقل املستدام        ٢٠٥٠ عام

"2DS" (          تريليون دوالر    ٢٠ميكن أن يسفر عن حتقيق وفورات قد تصل إىل )   باملقارنة مـع
وتكـاليف الـصيانة    يمن حيث االستثمارات العاملية يف النقل الرب  ) إسقاطات خط األساس  

 يف املائة من هذه الوفورات التراكمية ناشئاً عن         ٢٠وميكن أن يكون أكثر من      . )٢١(املتعلقة به 
  .خفض تكاليف االستثمار يف الطرق وصيانتها

ونظراً إىل هذه اآلثار اهلامة املتعلقة باالستثمارات والتكاليف، وكـذلك إىل دورات              -٤٩
 النقل اليت ميكن أن ُتبِقي التكنولوجيات والعمليات غري املستدامة       احلياة الطويلة األجل لوسائل   

مستخدمة لفترات زمنية ممتدة، يكون من املهم أن تُُؤخذ يف احلسبان يف البِِىن التحتية لنقـل                
البضائع ويف نظمه معايري االستدامة والقدرة على التكّيف يف املراحل املبكرة من التخطـيط              

ذلك سيحول دون القيام مستقبالً بتحديث املعدات والبنيـة التحتيـة         و. لالستثمار والتطوير 
ونظراً إىل أنه جيري يف كثري من البلدان النامية وضع خطـط            . وبتعديل العمليات واخلدمات  

بشأن البنية التحتية للنقل، فإن الفرصة متاحة أمام هذه البلدان للنظر منذ البداية يف األخـذ                
لنقل وللتقدم حنو اتباع مسار إمنائي مستدام وأكثـر اخـضراراً           بنْهج مستدام بشأن تطوير ا    

وقد يؤدي عدم اغتنـام هـذه    . ومنخفض الكربون وأكثر قدرة على التكّيف مع تغّير املناخ        
  .الفرصة إىل زيادة التكاليف يف املستقبل

واالستثمارات املطلوبة بقـصد     أموال التمويل ويف هذا السياق، يلزم املضي يف تعبئة          -٥٠
ومما لـه أمهيـة     . التمكني من تطوير نظم لنقل البضائع تكون مستدامة وقادرة على التكّيف          

حامسة أيضاً التوّسع يف االستثمارات، مبا يف ذلك التوّسع فيها عن طريق إجياد مصادر وآليات               
استثمارية جديدة، وتشجيع األخذ بنْهج تعاوين بني شركاء استثماريني من القطاعني العـام             

  . بغية تلبية زيادة االحتياجات االستثمارية من أجل إقامة نظم للنقل املستدامواخلاص

  ة العامالتمويل من املاليةزيادة     
مارست أموال املالية العامة من الناحية التقليدية دوراً رئيسياً يف تطوير البنية التحتية               -٥١

 العام ولتقدمي منافع اقتصادية للنقل باعتبار هذه األموال مرصودة حبكم طبيعتها لتحقيق الصاحل
اليت ُتستخدم فيها التدفقات املاليـة احملليـة   (ومازالت أموال املالية العامة    . واجتماعية مرتفعة 

مصدراً أساسياً لتوفري التمويل لقطـاع      ) والدولية على السواء، مثل املساعدة اإلمنائية الرمسية      
 يف  ١٣ إىل   ٢وعادةً ما تنفق البلدان نـسبة       . اوصيانته النقل، أي لتشييد البنية التحتية للنقل     

__________ 

 .املرجع نفسه )٢٠(
 .جع نفسهاملر )٢١(
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، وهو نصيب يتضاءل أمـام حجـم االسـتثمارات          )٢٢(املائة من ميزانياهتا العامة على النقل     
  .املطلوبة لتطوير نظم لنقل البضائع تتسم باالستدامة والقدرة على التكّيف

كانت احلال مع   وحتتاج احلكومات إىل إجياد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، كما            -٥٢
بعض البلدان النامية اليت متكنت، باالستناد إىل حتّسن بيئة اقتصادها الكلي، من النجـاح يف               
تعبئة متويل من مصادر خمتلفة مثل سوق رأس املال، وجمموعة متنوعة من األدوات املالية مثل               

  .سندات البنية التحتية
دره احلكومـات أو    وسندات البنية التحتية هي صك من صـكوك الـديون تـص             -٥٣

الشركات اخلاصة بغية تدبري أموال من أسواق رأس املال احمللية أو الدولية من أجل مـشاريع            
ومـدفوعات  (أما مدفوعات الفائدة املصرفية املرتبطة بسندات البنية التحتيـة          . البنية التحتية 

لدة عـن املـشاريع     فُتكفَل أو ُتخَدم باستخدام التدفقات النقدية املتو      ) تسديد الدْين األصلي  
فبلـدان  . )٢٣(مثل طريق ُتستخدم فيه الرسوم     -املعنية األساسية أو باستخدام حافظة مشاريع       

قـد جنحـت يف     ) الصني(مثل الربازيل، ومجهورية كوريا، وشيلي، وماليزيا، وهونغ كونغ         
  .)٢٤(يةاستخدام سندات متويل املشاريع كطريقة حلفز اهتمام املستثمرين مبشاريع البنية التحت

ومع ذلك، فليست مجيع البلدان قد اعتمدت النْهج نفسه عند التعامل مع سـندات                -٥٤
فعلى سبيل املثال، أصدرت احلكومات يف الكامريون وكينيا وجنوب أفريقيـا           . البنية التحتية 

وملا كانت هـذه    . سندات حكومية مصحوبة بوعد باستثمار األموال يف تطوير البنية التحتية         
 تنطوي على تدفق للدخل مرتبط بأصول أساسية، فإن التدفقات النقديـة هلـذه      السندات ال 

ويف هذا السياق، تشكل مـصداقية    . السندات ُتدفع مباشرة من اإليرادات الضريبية احلكومية      
احلكومة عامالً بالغ األمهية لضمان ثقة املستثمرين، وخاصة عند إصدار سندات مـستقبلية             

فكينيا، على سبيل املثـال، قـد       . )٢٥( التحتية هلا مقومات البقاء    وإنشاء سوق لسندات البنية   
 مليار دوالر عن طريق سندات البنية التحتية على مدى السنوات القليلة املاضية             ١دبرت مبلغ   

ومنـذ أواخـر    . بغية متويل مشاريع شىت تتعلق بالبنية التحتية، من بينها مـشاريع طـرق            
 فرنكات اجلماعة املالية األفريقية   فرنك من   مليار   ٢٥٠، مجعت الكامريون مبلغ     ٢٠١٠ عام

__________ 

 ، الفـصل الـسادس     الصادر عن األونكتاد   ’٢٠١٢استعراض النقل البحري لعام     ‘أرقام منشورة يف تقرير      )٢٢(
)UNCTAD Review of Maritime Transport 2012, chapter 6 ( باالستناد إىل تقرير معهد سياسات النقل

ــة  ــرابط امل) Institute for Transportation and Development Policy(والتنمي ــى ال ــاح عل : ت
http://www.itdp.org/documents/A_Paradigm_Shift_toward_Sustainable_Transport.pdf. 

)٢٣( CA Mbeng Mezui, 2013, Unlocking infrastructure development in Africa through infrastructure 

bonds, GREAT Insights, 2(4), May–June. 
)٢٤ ( CA Mbeng Mezui and B Hundal, 2013, Structured finance conditions for project bonds in 

Africa markets (Tunis, African Development Bank)   متاح علـى الـرابط التـايل ، :http://www. 
afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and- Operations/Structured%20Finance%20-

  %20Conditions%20for%20Infrastructure%20Project%20Bonds%20in%20African%20Markets.pdf.  
)٢٥( CA Mbeng Mezui, 2013املرجع املذكور يف موضع سابق ،. 
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من سوق السندات بغية متويل ميناء حبري عميق وإدخال حتسينات          )  مليون دوالر  ٥٢٠حنو  (
  .)٢٦(على الطرق إىل جانب مشاريع أخرى من مشاريع البنية التحتية

 يتسم بالكفـاءة  وُتعترب السندات الدولية شكالً من أشكال متويل البنية التحتية للنقل          -٥٥
نظراً إىل أن هذه السندات تعكس الطبيعة الطويلة األجل للتمويل الذي كثرياً ما ال يكـون                

وقد أظهـرت املمارسـات     . متاحاً من مصادر متويل أخرى أو يصعب احلصول عليه منها         
سات الدولية أن سياسات االقتصاد الكلي السليمة واُألطر القانونية والتنظيمية املناسبة واملؤس          

احمللية املتطورة بشكل جيد، فضالً عن وجود قطاع خاص دينامي، هي أمور مهمة لتعزيـز               
أسواق سندات البنية التحتية املستدامة وأهنا، بصفتها هذه، تشكل درسـاً ميكـن للبلـدان               

  .)٢٧(األخرى أن تستفيد منه

   ٣اإلطار 
 الكربون وقادر علـى  السندات اخلضراء كمصدر لتمويل االنتقال إىل نظام نقل منخفض   

  التكّيف مع تغّير املناخ
الـسندات  ‘املعروفة أيـضاً باسـم      (شهدت السنوات األخرية ظهور السندات اخلضراء         

، وهي سندات مماثلة للسندات التقليدية فيما عدا أن عائداهتا ُتـستخدم            ‘املخصصة ملوضوع املناخ  
ة قد تشمل مشاريع يف جماالت الطاقـة،        وهذه األخري . على سبيل احلصر يف متويل املشاريع البيئية      

والطاقة املتجددة، والنقل، والنمو األخضر، واهلواء واملاء النظيف، والتخفيف من انبعاثات غازات            
  .الدفيئة، واألنشطة املماثلة

وهذه السندات ميكن أن تصدرها احلكومات أو القطاع اخلاص أو املصارف التجاريـة أو                
وقد ظلت مؤسسات التمويل الدوليـة      ). على سبيل املثال، البنك الدويل    (مؤسسات التمويل الدولية    
، أصدر البنك الدويل أول سندات خضراء صادرة عنه هبذا ٢٠٠٨ويف عام . نشطة جداً يف هذا القطاع

ويف . )١( مليـارات دوالر   ٤ إصداراً إضافياً بلغت قيمتـها       ٤٠االسم وقام منذ ذلك احلني بأكثر من        
 مليار دوالر ومـن     ١٤قيمة السندات اخلضراء الصادرة على نطاق العامل بنحو         ، قُدرت   ٢٠١٣ عام

وباإلضافة إىل ذلك، ُيتوقَّع أن نصيب السندات اخلضراء . ٢٠١٤ املتوقَّع أن يتضاعف هذا الرقم يف عام
  .)٢( يف املائة من إصدارات السندات يف العامل خالل مخس إىل سبع سنوات١٥-١٠ ميكن أن يبلغ حنو

املبـادرة الدوليـة لـسندات    ‘ظي تطوير سوق للسندات اخلضراء بالدعم من جانب    وحي  
 خبرياً بارزاً يف جمـال التمويـل        ٥٠، وهي شبكة دولية تتألف من جمموعة تضم أكثر من           ‘املناخ

__________ 

    : انظر الرابط )٢٦(
http://www.reuters.com/article/2012/02/20/cameroon-bond-idAFL5E8DK33720120220. 

)٢٧( CA Mbeng Mezui, 2012, Accessing local markets for infrastructure: Lessons for Africa, Working 

Paper No. 153,    متـاح علـى الـرابط ،: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/ 
Publications/Working%20Papers%20Series%20153%20-%20Accessing%20Local%20 

Markets%20for%20Infrastructure%20Lessons%20for%20Africa.pdf. 
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ويتمثل أحد املشاريع الرئيسية هلذه . واملناخ، وكذلك من جانب أكرب املستثمرين املؤسسني يف العامل
  .)٣( يف وضع خمطط دويل للمعايري واالعتماد سيعّزز سالمة هذه السوق اهلامة وسيولتهااملبادرة

كمصدر رئيسي للتمويل يسد الفجوة االستثمارية وجيتذب        وَيربز دور السندات اخلضراء     
. القطاع اخلاص واالستثمار املؤسسي إىل ساحة املبادرات البيئية عن طريق إصدار صكوك الديون            

املبـادرة  ‘بيد أن . السندات جديدة نسبياً ومازال يتعني أن تتوافق مع الشكل املوحد   ومازالت هذه   
 تقوم بوضع معايري لألهلية خبصوص اعتماد السندات املتصلة بنظام النقـل            ‘الدولية لسندات املناخ  

املنخفض الكربون وهو ما سيزود املستثمرين بضمانات بشأن الفوائد البيئية للمـشاريع احملـددة              
  .حفز القيام مبزيد من االستثمارات يف النقل املنخفض الكربون واألخضر يف السنوات القادمةوسي

  ـــــــ
)١(  TD Economics, 2013, Special report, Green bonds: Victory bonds for the environment, 

available at http://www.td.com/document/PDF/economics/special/GreenBonds_Canada.pdf.  
 .http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1fb827d6-5789-11e3-86d1-00144feabdc0: انظر الـرابط    )٢(

html#axzz2rcIF3r8P.  
)٣(  S Kidney, S Clenaghan and O Padraig, 2012, Climate bonds – The investment case, 

chapter 16. In: The Climate Bonds Initiative, available at  
http://www.climatebonds.net/wp-content/uploads/2012/05/Will-O-Climate-Bonds-Chap16-

1.pdf.  
 

  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص    
بالنظر إىل حمدودية املتاح من أموال القطاع العام، ظلت البلدان القائمة تتوّسع على               -٥٦

حنو متزايد يف اإلسهام من األموال العامة مع استثمارات القطاع اخلاص وخربته الفنية عـن               
وقد ظهرت هذه الشراكات خالل العقـدين       . طريق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     

األخريين كآلية لزيادة فعالية املشاركة من جانب استثمارات القطاع اخلاص، واألهـم مـن      
ذلك كآلية للوصول إىل املهارات املتخصصة واالبتكارات وإىل التكنولوجيـات اجلديـدة            

وملا كانت نظم النقـل حاليـاً تتطلـب         . التحتية وبتشغيلها وصيانتها  املرتبطة بتطوير البنية    
مهارات إدارية وتشغيلية متخصصة بدرجة مرتفعة، كما تتطلب تكنولوجيات متقدمة جداً،           
فإن اخلربة الفنية للشركاء من القطاع اخلاص فيما يتعلق ببناء وتشغيل وصيانة البنية التحتيـة               

.  وتشكل مورداً هاماً ُيعتمد عليـه، باإلضـافة إىل التمويـل           واخلدمات املتعلقة بالنقل هامة   
، ُيقدَّر أن مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع النقـل قـد            ٢٠١٢-١٩٩٠وخالل الفترة   

وبينما ال يوجد تعريف واحد عاملي للشراكات بني القطاعني العام          . )٢٨(ازدادت مخس مرات  
 سع إىل الشراكة بني القطاعني يف جمـال       واخلاص، يشري أحد التعاريف املقبولة على نطاق وا       

أو اخلدمات العامة عـن  /أو إدارة البنية التحتية العامة و/إنشاء و"  البنية التحتية على أهنا آلية ل 
طريق االستثمار واإلدارة من جانب القطاع اخلاص لفترة زمنية حمددة ُمسبقاً وعلى أسـاس              

__________ 

 .Lefevre et al., 2014: األرقام مأخوذة من البنك الدويل، وهي منشورة يف )٢٨(
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لشراكات، هبذه الصفة، تتباين من حيـث       وهذه ا ". )٢٩(معايري حمددة بشأن مستوى اخلدمات    
الشكل واحلجم إذ تتراوح بني عقود اخلدمات الصغرية واالمتيازات الكاملة النطاق ومشاريع            

  .اجملاالت اجلديدة وحتويل املؤسسات العامة إىل مؤسسات خاصة
وميكن للحكومات أن تبين على الصفيفة الواسعة لنماذج الشراكات بني القطـاعني              -٥٧
 واخلاص وأن توفر هلا مقومات البقاء وأن جتعلها أداة فعالة لتطوير نظم لنقل البـضائع                العام

ومن بني املتطلبات املسبقة اهلامة لتحقيق شراكة ناجحة   . تكون مستدامة وقادرة على التكّيف    
بني القطاعني العام واخلاص إبرام عقود مصمَّمة تصميماً جيداً لضمان تقاسم املخاطر وضمان 

نة على النحو املالئم، وإجياد إطار واضح للسياسات، وإنشاء نظام قانوين وتنظيمي فعال             املرو
يكفل أن تكون العقود فعالة وواجبة اإلنفاذ، ووضع خطة استثمار طويلة األجل، وإنـشاء              

  .إطار حكومي تشغيلي ومؤسسي من أجل إدارة هذه العملية على حنو مالئم

    ٤اإلطار 
  اإلقليمية والعابرة للحدودمتويل مشاريع النقل 

يشكل عدم كفاية وعدم كفاءة عملية توفري شبكات وخدمات النقل علـى الـصعيدين                
اإلقليمي واألقاليمي يف كثري من البلدان النامية حاجزاً أمام حتقيق النمو االقتصادي املستدام والتوّسع  

ة الكفـاءة أو سـيئة الـصيانة        ففي كثري من احلاالت، تتسم شبكات النقل بأهنا عدمي        . يف التجارة 
  .وتتطلب متويالً كبرياً

ومع ذلك، يطرح متويل مشاريع النقل اإلقليمي حتديات خاصة باملقارنة مع مشاريع البلد               
الواحد بسبب املخاطر أو العوامل اخلارجية اإلضافية، مثل متطلبات االستثمارات اهلائلة، والتكاليف 

ولذلك، فإن التعـاون  . اعد التنظيمية، وعوامل املخاطر املعقدةاألعلى للمعامالت، وتباين نظم القو  
املنـاطق  /والتنسيق الفعالني مطلوبان فيما بني البلدان، مبا يف ذلك توافر اُألطر التنظيمية يف املناطق             

  .)١(الفرعية املطلوبة لتيسري املشاريع اإلقليمية للبنية التحتية
رات اإلقليمية اليت ترمي إىل املساعدة علـى        وقد ظهرت يف السنوات األخرية بعض املباد        

. وقادت منظمات إقليمية ومصارف تنمية معظم هذه املبـادرات        . النهوض بتطوير النقل اإلقليمي   
قـد  ) آسـيان (وعلى سبيل املثال، فإن صندوق البنية التحتية التابع لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا       

 ومصرف التنمية اآلسيوي برأس مال سهمي أويل أنشأته بصورة مشتركة الدول األعضاء يف الرابطة  
 مليون دوالر مقدمة من الدول األعضاء يف آسـيان واملبلـغ          ٣٣٥منها  ( مليون دوالر    ٤٨٥قدره  

ويقوم صندوق البنية التحتية    ).  مليون دوالر مقدم من مصرف التنمية اآلسيوي       ١٥٠الباقي وقدره   

__________ 

 UNCTAD, Review of (٢٠١٢استعراض النقـل البحـري لعـام    األونكتاد، : هذا التعريف منشور يف )٢٩(

Maritime Transport 2012(ومأخوذ من عرض بعنوان ، :“Public–in Infrastructure in India”, delivered 

by A Mayaram, Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, at the 

UNCTAD Multi-year Expert Meeting on Investment for Development, February 2011. 
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 ٤ وذلك بتقدمي قرض مببلـغ       ل األعضاء يف الرابطة   اخلطة الرئيسية للربط بني الدو    هذا بدعم تنفيذ    
وعالوة على ذلك، فـإن الكتـل   . ٢٠٢٠مليارات دوالر إىل الدول األعضاء يف الرابطة حىت عام     

اجلماعـة  ‘ و ‘السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي      ‘التجارية األفريقية الثالث، أي     
، تقوم حالياً بالنظر يف إصدار سندات مـشتركة         ‘ريقيااحتاد شرق أف  ‘ و ‘اإلمنائية للجنوب األفريقي  

بشأن البنية التحتية اإلقليمية باعتبارها أحد اخليارات املطروحة لتدبري األموال املطلوبة لتحسني البنية         
وهذا يشمل تدبري   ). مليار دوالر على مدى العقد القادم      ٩٣ُتقدَّر التكلفة مببلغ    (التحتية يف املنطقة    

وتشتمل األمثلة  . )٢(ريع الرئيسية يف املمر الشمايل واملمر األوسط وممري المو وجيبويت         أموال للمشا 
 باعتبارها مركـز    ٢٠١٣، اليت أُطلقت يف عام      ٥٠األخرى على مبادرة مصرف التنمية األفريقي       

خدمة من نوع الشباك الواحد سيقوم بإعداد مشاريع إقليمية تتعلق بالبنية التحتية وستبيع سـندات        
 كياناً اعتبارياً مستقالً ٥٠ وباعتبار املبادرة. ية تدبري التمويل املطلوب لالستثمار يف املشاريع املعنيةبغ

فإهنا قد تتجنب بعض احلدود املفروضة على التمويل التحوطي اليت تقّيد مشاركة مصرف التنميـة               
  .)٣(األفريقي يف هذه املشاريع

ة شراكات بني القطاعني العام واخلـاص علـى         وتشتمل املبادرات األخرى املتعلقة بإقام      
 اجلماعة  الثنائية أو املتعددة األطراف اليت تقوم بإنشائها حالياً‘ األغراض اخلاصة)شركات(كيانات ‘

 واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بغية التغلب على املخاطر املرتفعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  .)٤(وي عليها االستثمار اخلاص يف املشاريع اإلقليمية للبنية التحتيةوتكاليف املعامالت اليت ينط

كذلك تقوم مصارف التنمية اإلقليمية، مثل مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنميـة              
اآلسيوي ومصرف التنمية الكارييب، بالتوّسع يف أنشطتها يف جمال الشراكات بني القطاعني العـام              

تقنية الرامية إىل بناء القدرات ودعم متويل استثمارات القطاع اخلاص يف واخلاص وبتقدمي املساعدة ال   
  .جمال هذه الشراكات
  ـــــــ

ــرابط   )١( ــر ال  /http://www.commonwealthministers.com/images/uploads/documents: انظ
Brixiova_9.pdf.  

 +http://www.theeastafrican.co.ke/business/Comesa++SADC++EAC+now: انظر الـرابط    )٢(
planning+regional+infrastructure+bonds+/-/2560/1246542/-/view/printVersion/-

/10ffy8nz/-/index.html.  
 /http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors: لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الـرابط     )٣(

initiatives-partnerships/africa50-infrastructure-fund.  
ــرابط   )٤( ــر ال  /http://www.commonwealthministers.com/images/uploads/documents: انظ

Brixiova_9.pdf.  
  

  مالحظات ختامية  -رابعاً  
 مجيع البلدان، وخاصة يف البلدان الناميـة غـري          لكي ميكن لقطاع نقل البضائع يف       -٥٨

الساحلية وبلدان املرور العابر والدول اجلزرية الصغرية النامية، أن يؤدي دوراً فعاالً يف تلبيـة               
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أولويات العمل فيما يتعلق باالستدامة والقدرة على التكّيف يف جمال النقل، يلزم إجراء مزيد              
واملتطلبات احملتملة لتطوير نظم لنقل البـضائع تكـون       من التحليل بغية توضيح االحتياجات      

ويتعني أيضاً أن يشمل هذا العمل البحثي استكشاف الطرق         . مستدامة وقادرة على التكّيف   
اليت ميكن هبا تعبئة التمويل واالستثمارات وتوجيههما حنو دعم تطوير هذه النظم كما يتعني              

وره عن طريق الشراكات بني القطـاعني       أن يشمل حبث دور القطاع اخلاص، مبا يف ذلك د         
  .أو مصادر التمويل اجلديدة مثل التمويل املناخي/العام واخلاص و

وينظر األونكتاد على حنو متزايد يف الروابط بـني األبعـاد االقتـصادية والبيئيـة                 -٥٩
واالجتماعية، وذلك وفقاً لواليته ومع االهتمام اخلاص باحتياجات أضـعف االقتـصادات،            

 اقتصادات أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الـصغرية              وخاصة
ويقوم األونكتاد على حنو أكثر حتديداً، عن طريق أركان عمله الثالثـة، بتكـريس              . النامية

اهتمام خاص هلذه القضايا ومبساعدة البلدان النامية على حتسني فهمها لالعتبارات األساسية            
 وعلى بناء قدرهتا على أن ُتدرج بشكل فعال مفهوم االستدامة والقدرة على التكّيف              الرئيسية

يف مجيع سياساهتا وقراراهتا التمويلية املتعلقة بالنقل وعلى أن تستحدث أدوات وآليات مناسبة            
  .لتحقيق ذلك

ـ                -٦٠ ل وهذا ما يوّضحه العمل البحثي والتحليلي احلايل، مبا يف ذلك ما يتعلق منه بالنق
املستدام للبضائع، واإلطار القانوين الدويل املنظم للمسؤولية والتعويض على الصعيد الـدويل            
خبصوص التلوث النفطي املنبعث من السفن وكذلك، بشكل أهم، تأثري تغّير املناخ على النقل          

  .البحري والربط باملناطق الداخلية ومتطلبات التكّيف املرتبطة بذلك
أيضاً أعماله بقصد مساعدة البلدان النامية على أن تتوّصـل إىل           ويواصل األونكتاد     -٦١

خيارات سياساتية متتص آثار ارتفاع وتقلّب أسعار النفط على تكاليف النقـل والتجـارة،              
وعلى أن تضع سياسات وتدابري استجابة تساعد على خفض تكاليف النقل وحتسني الكفاءة             

  .وعمليات الربط يف جمال النقل
 كثري من البلدان النامية غري الساحلية، قد يتطلب أيضاً تصميم نظم النقل             ويف حالة   -٦٢

املستدامة والقادرة على التكّيف إصالحات تنظيمية عميقة من أجل فـتح أسـواق النقـل               
املتاحـة اسـتخداماً     وينبغي أن متكّن هذه اإلصالحات من استخدام وسائل النقل        . اإلقليمية

رحالت النقـل   من  الالت التجارية السائدة، وكذلك احلد      أكثر كفاءة، ومن معاجلة االخت    
 اليت تقلّل معـدل     -على الطرق والسكك احلديدية      - الفارغة العائدة غري املتسمة بالكفاءة    

. دوران وسائل النقل وحتد من العائد على االستثمار وتزيد من أسعار الشحن املرتفعة بالفعل             
ة، وخاصة البلدان النامية غري الساحلية وبلدان النقل        ويواصل األونكتاد مساعدة البلدان النامي    

  .العابر اجملاورة هلا، على معاجلة أوجه القلق هذه ذات الصلة باملوضوع
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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  التجارة والتنميةجملس 
  جلنة التجارة والتنمية

 الدورة السادسة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩-٥جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  ة على التكّيف بالنظر إىل التحديات الناشئةتطوير نظم نقل مستدامة وقادر    

  مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد    

  تصويب    

  ٢٦الفقرة     
  :كما يلي اجلملة الثالثة يكون نص  
ويف كثري من احلاالت، تؤدي االختالفات يف التصميم واملقاسـات، وكـذلك يف               

ـ ترتيبات إعداد الفواتري وتبادل املعدات، إىل صعوبة الربط           وخـدمات الـسكك     ساراتمب
  .احلديدية عرب احلدود يف البلدان اجملاورة
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