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موجز
أعدددت األمان د مددرةر املعلومددات األساسددي هددر لتيسددم مددداودت الدددول األع ددا
بش ددال التة ددا ومك ددامن ال ددعف .وتتن دداول امل ددرةر ه ددرا املوض ددوع م ددي اللةي ددز عل د املواض دديي
الفرعي د التالي د ل البلدددال الص د م وتددد ها الكبددم  ،د سدديما الدددول ا جز ي د الص د م النامي د
وادعتمدداع عل د الس دلي األساسددي بعتبددا أمددد مكددامن ال ددعف ومعا د مكددامن ال ددعف
املتعدع األوجه ،وخاص عل صعيد تيسم التةا والنقل.
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مقدمة
 -1متثددل مسددال مكددامن ال ددعف ،تددا تنطددو عليدده مددن جوان د متعلق د بلتعددر للمخددا ر
وادعتماع عل عوامل معين  ،تدد ا ئيسدي ا أمدا عمد البلددال الناميد ا التةدا الدوليد عجمد ا مفيددا
ومستدام ا .ومي انفتاح البلدال وتعميق اندماجها ا ادقتصاع العدامل ،،د تصدب اقتصداعاها ملابطد
فحس د  ،وا ددا معرض د أي دا ملخددا ر خا جي د  .وميكددن أل تددؤع عملي د ادندددما  ،اذا مددا اقلنددت
بنعدددا وسددائل بديلد  ،ا مكددامن ضددعف تتددا ر ددا البلدددال الددت تعتمددد علد أ ددكال معيند مددن
التةددا  ،والتمويددل ،واملنتةددات ،واألسدوا  ،واملددو عين ،و ددر النقددل ،واهلياةددل األساسددي  ،بسددب
مقوماهددا الطبيعيد وأ دداص صصدها ،ممددا قددد يكددول لدده تددداعيات عميقد علد فاههدا ادقتصدداع
ومسا اها اإل ائي  .ومث ماج ا معا أسباب وآاث مكدامن ال دعف املتعددع األوجده معا د
فعالد  ،تددا ا ذلددد التهديدددات الو دديك الددت يشددكلها ت ددم املنددا  ،وذلددد لتددعيم قددد التحمددل
ادقتصاعي من أجل التنمي املستدام .
 -2وتتناول هر املرةر مسال التةا ومكامن ال عف ،مدي اللةيدز علد املواضديي الفرعيد
التالي ل البلدال الص م وتد ها الكبم  ،د سيما الدول ا ز ي الص م الناميد وادعتمداع علد
الس ددلي األساس ددي بعتب ددا أم ددد مك ددامن ال ددعف ومعا د مك ددامن ال ددعف املتع دددع األوج دده،
وخاص عل صعيد تيسم التةا والنقل.

أولا -الدول اجلجزرية الصغرية النامية :بلدان صغرية وحتدايت كبرية
 -3تعترب الدول ا ز ي الص م النامي جمموع ا غدم متةانسد مدن البلددال( .)1وعلد الدرغم مدن
أهنا بلدال "ص م " وعبا عدن جدز  ،فد ل مةمهدا ومالحمهدا ادقتصداعي خيتلفدال اختالفد ا ةبدما مدن
مندداح عديددد  .فعل د سددبيل املثددال ،ت ددم الدددول ا ز ي د الص د م النامي د  ،اذا أخددر ها ةمةموع د ،
تسددع مددن أقددل البلدددال ددوا وتشددمل عيددي فاددات الدددخل ،تددا ا ذلددد سددت بلدددال يصددنفها البنددد
الدددوم ضددمن البلدددال ذات ال ددخل املرتفددي .وت ط د ،و و  20ةيلددوملا مربع دا ،بينمددا ت طدد ،ج ددز
س ددليمال  28 000ةيل ددومل مرب ددي م ددن األ اض دد ،اليابس د ( .)2وا ع ددا  ،2017ة ددال جمم ددوع ع دددع
السكال يلاوح بني  11 000نسم ا ةل من و و وتوفالو و 2.9مليدول نسدم ا جامايكدا(.)3
وةددال النددات االدد ،اإلعددام األعل ا توفددالو مي د بل د  65مليددول عود مددن عود ات الددود ت
املتحد األمريكي (عود ) ،واألعل ا ترينيداع وتوبغو ميد بلد  21مليدا عود  .وتدراوح عخدل
الفرع بني  1 330عود ا ا جز القمر و 29 825عود ا ا جز البهاما.
 -4وعل د الددرغم مددن أوجدده عددد التما ددل ،تواجدده الدددول ا ز ي د الص د م النامي د امتياجددات
ا ائيد خاصد ددا عددن مكددامن ال ددعف الددت تنفددرع ددا ،تددا ا ذلددد ا سدديا تقيددق أهدددا
__________

()1
()2
()3
2

ت ددم ال دددول ا ز يد د الصد د م الناميد د ا الع ددا  38عولد د ا ع د دوا ا األم ددم املتح ددد  ،منه ددا  16عولد د ا البح ددر
الكا ييب ،و 13عول ا اايط اهلاعئ ،و 9عول ا اايط األ لس ،،واايط اهلند  ،والبحر األبدي املتوسدط،
وحبر الصني ا نويب.
البند الدوم ،قاعد بيا ت مؤ رات التنمي العاملي .
عيي البيا ت الوا ع ا هرا القسم مستمد من قاعد بيا ت األونكتاع ،ما يدجنص عل خال ذلد.
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التنمي د املسددتدام  .ومنددر اعتمدداع بددر م عمددل التنمي د املسددتدام للدددول ا ز ي د الص د م النامي د
(بددر م عمددل بددربعوا) ا عددا  ،1994أقددرت الدددول األع ددا ا األمددم املتحددد بلتحددد ت
اخلاصد الددت تواجدده الدددول ا ز يد الصد م الناميد وععددت ا ا دداذ تدددابم اضددافي أف ددل ملعا د
مكددامن ال ددعف الددت تنفددرع ددا بوجدده خدداي الدددول ا ز يد الصد م الناميد وتلبيد امتياجاهددا ا
جمددال التنمي د عل د عددو أةثددر فعالي د  .وأةدددت اج درا ات العمددل املعةددل للدددول ا جز ي د الص د م
النامي (مسا ساموا)  -الت خلفت بدر م عمدل بدربعوا  ،-جمددعا ا عدا  2014مدا مدؤعا
أل الدددول ا ز ي د الص د م النامي د تشددكل مال د خاص د مددن منطلددق التنمي د املسددتدام بلنظددر ا
مكامن ال عف اخلاص الت تنفرع ا(.)4
مكامن الضعف القتصادي
 -5تمددل د "الص د ر" ا ياهددا عوامددل ضددعف تتمثددل ا نددد مسددامات األ اضدد ،وقل د
اليد العامل و أا املال ا قطاع ،الز اع واإلنتدا الصدناع ،،وهدو مدا يدؤع بلتدام ا تكداليف
انتا مرتفع وانتاجي ضعيف  .ود يسم ص ر مةم أسوا الددول ا ز يد الصد م الناميد هلدر
البلدددال بدسددتفاع مددن وفددو ات امةددم ،ممددا دد بشددد مددن قددد اها اإلنتاجي د والتصددديري ويددؤ ر
بشددكل غددم مبا ددر عل د ادقتصدداع .سددر  .وةث دما مددا يقددلل الطددابي ا زيددر بلبعددد عددن األس دوا
الرئيسددي ومصدداع ادسددتماع ومراةددز النقددل .وتتحمددل الدددول ا ز يد الصد م الناميد تكدداليف نقددل
وتنقل مرتفع  ،نظرا دستبعاعها من دبكات النقدل الرئيسدي  .وتقدي الددول ا ز يد الصد م الناميد
ا البحددر الكددا ييب ،والبحددر األبددي املتوسددط ،وحبددر الصددني ا نددويب ،واادديط األ لسدد ،،واادديط
اهلن ددد واا دديط اهل دداعئ ،وه د ،معرض د بد ج د ةب ددم خلط ددر الظ دواهر ا وي د القص ددو والك دوا
الطبيعي وآاث ت م املنا عل املد الطويل.
 -6ووض ددعت األم ددم املتح ددد مؤ د درا مرةبد دا ومتع دددع األبع دداع ،ه ددو مؤ ددر مك ددامن ال ددعف
ادقتصدداع  ،الددر يجسددتخد ا قيدداا عوامددل مددؤ ر مثددل التعددر للصدددمات (مؤ ددر التعددر )
ومةم السكال (مؤ ر امةم) والبعد (مؤ ر املوقي) والسكال ا املنطق الساملي املنخف د
(مؤ ددر البياد ) وتدرة دز صدداع ات السددلي ومصد القطدداع األوم ا النددات االدد ،اإلعددام (مؤ ددر
اهليكددل ادقتصدداع )( .)5ويت ددمن املؤ ددر ةددرلد أبعدداعا تقدديق قابلي د التددا ر بلصدددمات (مؤ ددر
الصددمات) وعدددع ضدحا الكدوا الطبيعيد وعددد اسدتقرا اإلنتددا الز اعد( ،مؤ ددر الصدددمات
الطبيعي د ) وعددد اسددتقرا صدداع ات السددلي واخلدددمات (مؤ ددر الصدددمات التةا ي د ) .ووفق د ا هلددرا
املقياا ،يتةداو مؤ در ال دعف ادقتصداع ميدي الددول ا ز يد الصد م الناميد تقريبد ا متوسدط
مؤ ر ال عف ادقتصاع لالقتصاعات النامي  ،علما أل مؤ در مكدامن ال دعف ادقتصداع ا
العديددد مددن الدددول ا ز ي د الص د م النامي د يبل د مسددتو ت مرتفع د لل اي د  ،تددا ا ذلددد ا بدو
وةميباا وجز ما ال (الشكل .)1
__________

()4
()5
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 ،A/RES/69/15املرفق ،الفقر .5
مؤ ر مكامن ال عف ادقتصاع = مؤ ر التعر ( 50ا املائ )  +مؤ ر الصدمات ( 50ا املائد ) ،ميد
مؤ ر التعر = مؤ ر امةم ( 25ا املائ )  +مؤ در املوقدي ( 25ا املائد )  +مؤ در البياد ( 25ا املائد ) +
مؤ ددر اهليكددل ادقتصدداع ( 25ا املائ د ) ومؤ ددر الصدددمات = مؤ ددر الصدددمات الطبيعي د ( 50ا املائ د ) +
مؤ ر الصدمات التةا ي ( 50ا املائ ).
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الشكل 1
مؤشر مكامن الضعف القتصادي2018 ،
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املصد ل األمم املتحد  ،اعا الشؤول ادقتصاعي وادجتماعي .

 -7والددول ا ز يد الصد م الناميد منفتحد بشددكل عدا علد التةدا الدوليد وتعتمدد عليهددا
اعتماعا ةبما .ونظرا لكول أسدواقها االيد د تسدتطيي تمدل الصدناعات الواسدع النطدا اخلاضدع
لوفو ات امةم ،فه ،غالب ا ما تفتقر ا منتةات تصدديري تنافسدي قداع علد الددفي بدقتصداع
برمتدده .وهدد ،متيددل ا مقابددل ذلددد ا ادعتمدداع اعتمدداعا ةبدما علد وا عات الطاقد و ائفد واسددع
من املنتةات ال رائي و ؤوا األموال والسلي ادستهالةي لت ريد اقتصداعاها وتلبيد ادمتياجدات
املعيشددي  .وتبلد نسددب التةددا ا النددات االدد ،اإلعددام  100ا املائد ا نصددف هددر البلدددال،
وتتةاو  90ا املائ ا  75ا املائ مدن الددول ا ز يد الصد م الناميد  .ولدرلد تسدةل الددول
ا ز ي الصد م الناميد عةدزا ةبدما ا مسدا ا ا دا  .وا عدا  ،2016سدةلت الددول ا ز يد
الصد د م الناميد د عة ددزا ا امس دداب ا ددا ق ددد  5.8ا املائد د م ددن الن ددات اال دد ،اإلع ددام ا
املتوسط ،وبل العةز  20ا املائ ا بع امادت .ويتولد عن العةز املسدتمر امتياجدات ا
التمويل اخلا ج ،،وه ،امتياجات جر معا تها بشكل ئيس ،عن ريق الديول اخلا جي .
 -8وادعتمدداع عل د الددديول واسددتدامتها مس دال ددائع و ويل د األمددد بلفعددل ا الدددول ا ز ي د
الص م النامي  ،ود سيما ا منطقه البحر الكدا ييب .ففد ،عدا  ،2014بل دت نسدب الددين ا الندات
االدد ،اإلعددام للدددول ا ز يد الصد م الناميد  ،ا املتوسددط 57 ،ا املائد مددن النددات االدد ،اإلعددام
وغالبي د ه ددر النس ددب ( 45ا املائ د ) ةان ددت خا جي د ( .)6وا م ددني متث ددل الق ددرو التس دداهلي مص دداع
__________

()6

4

G Hurley (2015), Financing for development and small island developing States: A snapshot and
ways forward, Discussion paper, United Nations Development Programme and United Nations
Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing
.Countries and Small Island Developing States
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ميوي د لتمويددل التنمي د  ،ددهدت مص د تدددفقات املسدداعد اد ائي د الر ي د ا الدددول ا ز ي د الص د م
النامي اخنفاضا مطرعا نظرا ألل مستو الدخل املرتفي نسبيا ا ةثم من الددول ا ز يد الصد م الناميد
جعلهددا غددم مؤهل د للحصددول عل د التمويددل التسدداهل .،وا غيدداب هددرا النددوع مددن التمويددل ،اعتمدددت
الدددول ا ز ي د الص د م النامي د غددم املؤهل د اعتمدداعا ةبدما عل د التمويددل اخلدداي وأس دوا أا املددال ،ممددا
جعلها عرض لتقلبات السو وخطر مدو انتكاسات ا التدفقات املالي .
 -9وقد ددد أع ادفتقد ددا ا التنوي د دي ادقتصد دداع وادعتمد دداع عل د د عد دددع قليد ددل مد ددن السد ددلي
التص ددديري واألسد دوا ا اض ددعا مش دداة ال دددول ا ز يد د الصد د م الناميد د ت ددد يا ا التة ددا
الدولي  .فمنر عا  ،2000اخنف ت مصتها من صاع ات السلي العامليد مدن  0.15ا 0.10
ا املائ  .وت ا لت صداع ات اااصديل النقديد التقليديد مثدل الدو والفواةده والسدكر ،ف دالا عدن
املالبدق ،مدي وهددو منافسد جديددد  ،وتقلصدت ددروص الوصدول التف دديل ،ا األسدوا تددد ي ا.
وقد مد هرا عل الرغم من األمهيد الدت د تدزال تكتسديها هدر املنتةدات بلنسدب للعديدد مدن
الدددول ا ز ي د الص د م النامي د ةمصددد للنقددد األجندديب .فعل د سددبيل املثددال ،متثددل أنشددط صدديد
األ اك مدا بدني  30و 80ا املائد مدن صداع ات الددول ا ز يد الصد م الناميد الواقعد ا ااديط
اهلداعئ .وعلد الددرغم مدن بددرو الصدني ةوجهدده للتصددير ،د سدديما بلنسدب لبلدددال ااديط اهلدداعئ،
تظددل ص دداع ات ال دددول ا ز ي د الص د م النامي د مرة ددز ا األس دوا التقليدي د للبل دددال املتقدم د ا
أو وب وأمريكا الشمالي وأوقيانوسيا.
 -10وبسددب الظددرو ا رافي د غددم املواتي د ألنشددط الز اع د والتصددنيي ،أصددب العدي دد مددن
الدددول ا ز يد الصد م الناميد يرةددز بشددكل ملحددوى علد اخلدددمات .ففدد ،عددا  ،2017ددكلت
اخلدددمات ،ا املتوسددط 70 ،ا املائد مددن النددات االدد ،اإلعددام ا عيددي الدددول ا ز يد الصد م
النامي  ،وبل ت أةثر من  85ا املائد ا جدز البهامدا وبدو وسدانت لوسديا .وا عدا ،2018
ةانددت اخلدددمات هدد ،قطدداع التصدددير الرئيسدد ،للعديددد مددن الدددول ا ز يد الصد م الناميد ومثلددت
أةثر من  80ا املائ من اعام صاع ات نصف هر ادقتصاعات.
الشكل 2
مسامهة خدمات السفر يف إمجايل صادرات اخلدمات 2018 ،أو آخر سنة متاحة
(النسب املاوي )
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 -11م د ددن ض د ددمن ص د دداع ات اخل د دددمات الس د ددائد  ،تعت د ددرب اخل د دددمات الس د دديامي الفا د د األةث د ددر
أمهي بلنسدب ميدي الددول ا ز يد الصد م الناميد تقريبد ا .ففد ،عدا  ،2018اسدتا رت خددمات
الس ددفر بنس ددب  75ا املائد د أو أةث ددر م ددن جمم ددوع ص دداع ات اخل دددمات ا نص ددف ال دددول ا ز يد د
الصد م الناميد وبل دت أةثددر مدن  90ا املائد ا جدز البهامددا وغرينداعا وملددديف وسدانت لوسدديا
وتيمو  -ليشت (الشكل  .)2عالو عل ذلد ،تظل اخلدمات السيامي امدد أسدرع الفادات
وا ا صاع ات اخلدمات بلنسب للدول ا ز ي الص م النامي .
التحدايت اليت يطرحها البعد اجلغرايف
 -12تعدداين الدددول ا ز ي د الص د م النامي د بطبيعتهددا مددن امرمددال ا التةددا الدولي د بسددب
عزلتهددا وبجعدددها ا دراا .وتقددي العديددد مددن الدددول ا ز ي د الص د م النامي د بعيدددا عددن ددر النقددل
الرئيسي وتواجه تد ت ةبم ا جمال الربط ،اذ يتعني عليهدا ادعتمداع علد خددمات نقدل ع
فيما يتعلق بشحناها الص م امةم .وتكتس ،هر القيوع النا ا عن البعد ا راا ابعا أةثر
مددد ا الدددول ا ز يد الصد م الناميد ا اادديط اهلدداعئ ،مثددل فيةدد ،،وسدداموا ،وتون ددا ،وتوفددالو
وفانواتو.
 -13ويشم مؤ ر الربط بشبكات النقل البحر ا وجوع "فةدو بدط" متناميد بدني البلددال
األف ددل واألقددل بط د ا ،اذ ال أف ددلها بط د ا عددز ت قددد ها التنافسددي مددن خددالل تسددني اهلياةددل
األساسددي املاعيد وغددم املاعيد لتيسددم التةددا  .و تتددوفر للبلدددال األقددل بطدا ،تددا ا ذلددد الدددول
ا ز يد الص د م النامي د  ،امل دوا ع الال مد ملثددل هددر ادسددتثما ات ،وبلتددام تددتمكن مددن اجتددراب
خدمات حن منتظم اضافي بماو ت .ومندر عدا  ،2006متكدن أف دل البلددال بطد ا ،وهدو
الصني ،من تسني مؤ ر الربط خبطوص املالم البحري املنتظمد اخلداي بده بنسدب  51ا املائد ،
ا مني تسةل البلدال األقل بطا ا عا  2006اد تسنا فيفا(.)7
 -14وتعددد اقتصدداعات جددز اادديط اهلدداعئ مددن بددني أقددل ادقتصدداعات بط د ا خبطددوص الشددحن
بمدداو ت .فعل د سددبيل املثددال ،واسددتناعا ا امصددا ات عددا  ،2019تسددتقبل بددو ت فدديال ا
فانواتو موام سفين ماو ت وامد ةل ال أ  ،مي وجوع أ بي رةات فقدط تقدد خددمات
حن منتظم ا البلد .وا ةميباا ،د يقدد سدو مشد ل وامدد فقدط خددمات دحن حبدر
منتظمد  ،تعددل سدفين وامددد ةدل  10أ تقريبد ا تدربط البلدد  .بعد مدوانأ أخدر فقدط .وتواجدده
ال دددول ا ز ي د د الص د د م النامي د د ا منطق د د ااد دديط اهلد دداعئ بوج دده خد دداي ملق د د مفرغ د د  ،مي د د
د تشددةي أمةددا التةددا املنخف د ددرةات الشددحن واملدوانأ علد ادسددتثما ا تسددني الدربط
خبطددوص النقددل البحددر وأمددا ضددعف ال دربط خبطددوص النقددل البحددر  ،تصددب ةددا السددلي ةددا
مكلف وغم تنافسي (.)8

__________

()7
()8

6
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مكامن الضعف البيئي
دت مكد ددامن ال د دعف املتاصد ددل ا الد دددول ا ز ي د د الص د د م النامي د د جد ددرا تند ددام،
 -15تدفاقمد د ا
هديدددات الظدواهر ا ويد القصددو والكدوا الطبيعيد ا منددا عائددم الت ددم .وا ةثددم مددن الدددول
ا ز يد د الصد د م الناميد د  ،تف ددو مس ددام املي ددا اإلقليميد د واملن ددا ق ادقتص دداعي اخلالصد د مس ددام
اليابسد د  .ونظد درا ا مي ددل الس ددكال واأل اض دد ،الز اعيد د واهلياة ددل األساس ددي ا اللةد دز ا املن ددا ق
الساملي  ،سيؤع أ ا تفاع ا مستو ت سط البحر ا آاث ةبم وعميق عل املستو نات
والظددرو املعيشددي وادقتصدداعات ا ز ي د  .وهددر امددادت ادجتماعي د وادقتصدداعي ةعددل الدددول
ا ز ي الص م النامي أةثر عرض ا لت م املنا  .وقد تسب ا تفاع مسدتو سدط البحدر ا غمدر
مخددق جددز مددن جددز سددليمال ،وهدد ،أ خبيددل ا اادديط اهلدداعئ ،ومث د سددت جددز أخددر معرض د
للتهديد ذاته.
 -16وتتد دا ر املع ددددت الس ددنوي هلط ددول األمط ددا بت ددم املن ددا ال ددر ي ددؤ ر ب دددو علد د غلد د
اااصيل ،وبلتام ميكن أل يهدع التةا الز اعي واألمن ال رائ .،وتشكل آاث ت م املنا خطرا
ةبددما عل د التنددوع البيول ددوج ،،تددا ا ذلددد الت ددمات ا مس ددا ات هةددر األ دداك ،وجه دد جع أن دواع
الشددعاب املرجانيد  ،وتتسددب ا لةددل امدداجز القدديم الددر تددوفر الشددعاب املرجانيد والددر مدد،
اجملتمعددات السدداملي  .ويددؤع ا تفدداع مسددتو سددط البحددر ا نددزوح اجملتمعددات السدداملي و ع
خما ر متل امليا ا وفي العرب .
 -17وتشكل ةرلد هر العواق عل البيا هديدا للقطاعات ادقتصاعي امرج ا الدول
ا ز يد الصد م الناميد  ،مثددل السدديام  ،والز اعد  ،ومصددايد األ دداك وامراجد  ،ف دالا عددن اهلياةددل
األساسددي لالتصددادت والنقددل .ةمددا تفاقمددت مددد الظ دواهر ا وي د القصددو والك دوا الطبيعي د
مثددل األعاصددم وأصددبحت أةثددر ت دواترا .وا عددا  ،2015عانددت عومينيكددا مددن العاصددف املدا ي د
ا يكا الت تسببت ا أضرا بل دت جممدوع قيمتهدا  90ا املائد مدن الندات االد ،اإلعدام للبلدد.
وا غ ددول عددامني ،اجتدداح اعصددا مددا  ،وهددو اعصددا مددن الفاد اخلامسد  ،ا زيددر ميد خلددف
أضرا ا قد ت قيمتها ب د  226ا املائ من النات اال ،اإلعام(.)9
 -18وت د ددؤع التح د ددد ت ال د ددت يطرمه د ددا ت د ددم املن د ددا ا تف د دداقم مس د ددتو ت مك د ددامن ال د ددعف
ادقتصدداع اخلددا ج ،املرتفعد أص دالا ،ممددا يلق د ،ض د طا ةبدما عل د القطاعددات واملؤسسددات اإلنتاجي د
اميويد  .وميكددن لألضدرا الواسددع النطددا الددت تلحددق بهلياةددل األساسددي اميويد أل تددد مددن جهددوع
تيسم التةا وأل توقدف الصداع ات .ولدرلد فد ل ق دا التةدا تدرتبط ا تبا د ا و يقد ا بلتكيدف مدي
ت م املنا  ،ومني خما ر الكوا وعمليات التعاا من الكوا ا الدول ا ز ي الص م النامي .
الندماج يف القتصاد العاملي
 -19تعدداين الدددول ا ز ي د الص د م النامي د مددن مكددامن ضددعف ةبددم ت دد مددن تنميتهددا .فعددد
وجددوع تنويددي ا اإلنتددا  ،وا تفدداع ع ج د ادنفتدداح والتبعي د ا اجملددال التةددا  ،واملديوني د الثقيل د ،
وادعتماع املفرص عل عدع قليل مدن فادات الصداع ات و در النقدل عدل الددول ا ز يد الصد م
النامي ديد التا ر بلصدمات اخلا جي  .وادعتماع الشديد للددول ا ز يد الصد م الناميد علد

__________

()9

GE.19-15817

Caribbean Export Development Agency, 2018, Caribbean Export Outlook, 3rd ed., Caribbean
).Business Publications, Saint Thomas (Barbados
7

TD/B/C.I/48

السيام واملوا ع البحري  ،وعل اهلياةل األساسي للشحن ملسافات ويلد والنقدل السدامل ،يزيدد
من مكامن ال عف هر ا مواجه املخا ر البياي  .ويكتس ،امد من خما ر ال عف من أجل
تعزيز قد التحمل ادقتصاعي أمهي ا ما ا إلعما الدول ا ز ي الصد م الناميد علد عدو مفيدد
ا ادقتصاع العامل.،
 -20وقد واصلت الدول ا ز ي الص م النامي التكامل اإلقليمد ،إلنشدا سدو أوسدي متكدن
من تقيق وفو ات امةم وسالسل القيمد اإلقليميد  ،وذلدد مدن خدالل معا د امدواجز ا مرةيد
وغ ددم ا مرةيد د ال ددت تقس ددم األسد دوا الو نيد د  .وميك ددن ا دداع الف ددري ع ددن ري ددق تعمي ددق تكام ددل
األس دوا  ،واملوا م د التنظيمي د والتعدداول اإل ددائ ،ا ا ددا ا ماع د الكا يبي د  ،وادتفددا التةددا
لبلدددال جددز اادديط اهلدداعئ وغمهددا مددن املنددابر عول اإلقليميد واإلقليميد واألقاليميد  .وميكددن أي د ا
استكشا فري التكامل األوسي نطاقا مي رةا أةرب من عول ا وا  ،مثالا بني أفريقيا القا ي
وال دددول ا ز ي د د الص د د م النامي د د ا اا دديط األ لسد دد ،واا دديط اهلن ددد  ،وبد ددني أمريك ددا الوسد ددط
والالتيني والدول ا ز ي الص م النامي ا البحر الكا ييب وبني ر وجنوب ر آسيا والددول
ا ز ي الص م النامي ا اايط اهلاعئ.
 -21ويددوفر النظددا التةددا املتعدددع األ درا واملنفددت والقددائم عل د القواعددد وغددم التمييددز
منفعد عامد عامليد ل ددمال ددفافي التةددا الدوليد واسددتقرا ها والقددد علد التنبددؤ ددا ،ممددا يعددوع
بلفائ ددد بش ددكل خ دداي عل د البل دددال الص د م ال ددت تفتق ددر ا الق ددو الس ددوقي ( .)10ول ددرلد ف د ل
بواعد الشددد فيمددا يتعلددق .عا نظددا التبدداعل التةددا املتعدددع األ درا الددر أوجدتدده التددوترات
التةا ي املتزايد يشكل مصد قلق للدول ا ز ي الصد م الناميد  .وهلدر البلددال مصداس ئيسدي
ا نظددا متددني وعملدد ،وقددائم عل د القواعددد .واملناقش د الددت جددرت مددؤخرا بش دال اصددالح منظمدده
التةا العاملي لتعديل تصميم مبدأ املعامل اخلاص والتفاضلي ميكن أل يكول هلا وقدي مهدم علد
الدول ا ز ي الص م النامي  .واملسال املطروم ه ،ما اذا ةدال ينب د ،امدد مدن أهليد ادسدتفاع
مددن أمكددا املعاملد اخلاصد والتفاضددلي مددن خددالل تطبيددق علد أمددو منهددا معيددا عخددل الفددرع ا
البلد .وهرا ترةم .مهي املسال السياساتي املتمثل ا ةيفي قياا مكامن ال عف الت تتدا ر دا
الدول ا ز ي الص م النامي وةيفي معا تها ا سيا عمليات وضي السياسات الدولي .
 -22ويظددل تنسدديق السياسددات التةا ي د املتعدددع األ درا أم درا مهم د ا بلنسددب للدددول ا ز ي د
الص د م النامي د املعرض د لعوامددل خا جي د سددلبي منشددؤها بلدددال أخددر  .واملفاوضددات ا ا ي د ا
منظمده التةدا العامليد بشدال ضددبط اإلعدا ت ال ددا املقدمد ملصددائد األ داك مثددال علد ذلددد.
وهددر املفاوضددات و يقد الصددل بلدددول ا ز يد الصد م الناميد الددت تعتمددد علد الصدديد التةدا
وامددرا ،ةمددا أهنددا مفيددد ا مفددا املدوا ع البحريد واسددتخدامها علد عددو مسددتدا  ،تددا يتسددق مددي
اهلد  14من أهدا التنمي املستدام .
 -23وبلنظددر ا صددص الدددول ا ز ي د الص د م النامي د ا اخلدددمات ،ف د ل ذلددد يددوفر هلددا
فددري ادسددتفاع مددن هددرا القطدداع اميددو لتعزيددز التنويددي والتحددول اهليكلد .،واضدداف ا خدددمات
السدديام واخلدددمات املالي د  ،تكتس د ،خدددمات ادتصددادت وتكنولوجيددا املعلومددات وادتصددادت
__________

()10

8
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أمهي د خاص د بلنسددب للدددول ا ز ي د الص د م النامي د  ،مددن مي د ةوهنددا تسدداعد ا فيددف املسدداف
املاعيد وخفد تكدداليف املعددامالت وتعزيددز اإلنتاجيد ا عيددي القطاعددات ادقتصدداعي الددت تجسددتخد
فيهددا ةمدددخالت .وميكددن ةددرلد خلدددمات األعمددال التةا ي د القائم د عل د تكنولوجيددا املعلومددات
وادتصدادت أل تيسددر اعمدا الدددول ا ز يد الصد م الناميد ا عمليددات اإلنتدا ا سالسددل القيمد
العاملي د  ،ا مددني ميكددن للتةددا الرقمي د القائم د عل د تكنولوجيددا املعلومددات وادتصددادت أل تعددز
التةا من خالل املنشآت الص م واملتوسط  .ويدعم األونكتاع هرا التحدول اهليكلد ،الدر تقدوع
اخلدددمات مددن خددالل استعراضددات سياسددات اخلدددمات ،وهددو مددا قددد يفيددد الدددول ا ز ي د الص د م
النامي ا تقييم ووضي السياسات واأل ر التنظيمي الت تتوخ النهو بقطاع اخلدمات(.)11
 -24وبلنظددر ا مددا تتمتددي بدده الدددول ا ز ي د الص د م النامي د مددن ددروات وم دوا ع متاتي د مددن
البح ددا واايطد دات ،إبمكاهن ددا أل تنظ ددر ا استكش ددا مفه ددو ادقتص دداع األ لتعزي ددز التنوي ددي
ادقتصاع  ،وادستفاع من ادستخدا واإلعا املستدامني للتنوع البيولوج ،البحر والسامل،،
وال ددنظم اإليكولوجي د وامل دوا ع ا يني د  .وق ددد م دددع األونكت دداع  12قطاع د ا اقتص دداع ا واع دددا للبح ددا
واايطددات ،تددا ا ذلددد مصددائد األ دداك ،وصددناع األغريد البحريد  ،والنقددل البحددر  ،وخدددمات
املوانأ واخلدمات اللوجستي والسيام الساملي والبحريد  ،ف دالا عدن ادسدتز اع املدائ ،وخددمات
مصددائد األ دداك والتةددا بسددتخدا امل دوا ع البيولوجي د (املبدداع الز قددا )( .)12ويسدداعد األونكتدداع
بعد الدددول ا ز ي د الص د م النامي د ا تليددل نطددا تنويددي قاعدددها اإلنتاجي د لتصدددير منتةددات
خمتددا ذات قيم د م دداف خ درا و قددا ( )13وا بلددو سياس د عام د وا ددا تنظيمدد ،متماسددكني
بشال التةا وقانول البحا (.)14
 -25ولد معا قيوع لوجستي ةا ي حمددع  ،مثد مدا يدرب ا هدوع الدت تبدرهلا الددول ا ز يد
الص م النامي لتعزيز ةفا مواناها والربط فيمدا بينهدا ،تدا ا ذلدد بدط خطدوص املالمد البحريد
املنتظمد ا املدوانأ عددن ريددق الرقمند وتدددي املدوانأ علد سددبيل املثددال وتعزيددز التةددا وتيسددم
النقد ددل ومراعد ددا الش د دواغل املتعلق د د بدسد ددتدام وتشد ددةيي النق د ددل البحد ددر املد ددنخف الكرب د ددول
واملس ددتدا ومراقب د أعا النق ددل( .)15وه ددد البح ددو واملس دداعد التقني د ال ددت يق دددمها األونكت دداع
__________

()11
()12

()13
()14

()15
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UNCTAD services policy reviews are available at https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-in.Services.aspx
UNCTAD, 2019, UNCTAD sector definition, indicators and data source for oceans-based sectors
for the Oceans Economy and Trade Strategies Project, draft working document. Available at
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working.Doc-2.pdf
UNCTAD national green export reviews are available at https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade.and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx
Information on the Oceans Economy and Trade Strategies project of UNCTAD and the United
Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea is available at
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Oceans-Economy-Trade.Strategies.aspx
Benamara H, Hoffmann J, Rodriguez L and Youssef F, 2019, Container ports: The fastest, the busiest
and the best connected, available at https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID
).=2162 (accessed 13 September 2019
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بش دال لوجسددتيات النقددل والتةددا  ،وةددرلد سلسددل األونكتدداع املتعلق د بسددتعرا النقددل البحددر
واملعلومات اإلمصائي عل اإلنلنت ،ا ععم البلدال ا هرا الصدع(.)16

 -26وبلنظر ا أل املوانأ واملطدا ات السداملي متثدل درايني اميدا للتةدا اخلا جيد وال درا
والطاق د والسدديام بلنسددب للدددول ا ز ي د الص د م النامي د  ،ف د ل تكي دف اهلياةددل األساسددي للنقددل
السامل ،مي ت م املنا أمر بل األمهيد  ،د سديما ا ضدو اراث املتوقعد لت دم املندا مسدتقبالا.
وقدد سداعد األونكتداع الددول ا ز يد الصد م الناميد ا منطقد البحدر الكدا ييب ا تقيديم األعطددال
التش د يلي ااتمل د وخم دا ر ال مددر البحددر ا مثاني د مطددا ات وم دوانأ سدداملي عولي د ا جامايكددا
وسددانت لوس دديا ،وةددرلد ا وض ددي منهةي د قابل د للنق ددل للمس دداعد ا طدديط التكي ددف لفائ ددد
الدول ا ز ي الص م النامي ا منطق البحر الكا ييب وخا جها(.)17
 -27وا ضو ذلد ،تشمل بع

املسائل الت ميكن تناوهلا ا ن التةا والتنمي ما يل،ل

مدا هدد ،مكددامن ال ددعف اخلاصد الددت تتددا ر ددا الدددول ا ز يد الصد م الناميد
(أ )
وةيف ينب  ،قياسها ألغرا السياسات التةا ي واإل ائي للدول ا ز ي الص م النامي
(ب) ما ه ،العناصر الرئيسي دسلاتيةيات التةا والتنمي الت ميكدن أل تعتمددها
الدول ا ز ي الص م النامي ملعا مدا تنفدرع بده مدن مكدامن ضدعف وبندا القدد علد التحمدل
وما ه ،السبل الت متكن الدول ا ز ي الص م النامي من التحقق من أل اسدلاتيةياها التةا يد
قاع عل تمل ت م املنا
( ) م ددا ه دد ،التح ددد ت والف ددري ال ددت تواجهه ددا ال دددول ا ز ي د الص د م النامي د ا
استكشا اقتصاع اخلدمات ،والسيام  ،وخدمات تكنولوجيا املعلومات وادتصادت ،والتةدا
الرقمي  ،وادقتصاع األ  ،والنقل وتيسم التةا بعتبا ها رقا ملعا القيوع اهليكلي
(ع) ةيف ينب  ،تلبيد ادمتياجدات اإل ائيد اخلاصد للددول ا ز يد الصد م الناميد
ا العمليات اإلقليمي واملتعدع األ را الت تشمل سياسات التةا والتنمي والتمويل والبيا

اثنيا -العتماد على السلع األساسية ابعتباره أحد مكامن الضعف
حالة العتماد على السلع األساسية
 -28يشددكل اخنفددا معددددت التبدداعل التةددا عددامالا قددد تعدداين مندده البلدددال املنتةد للسددلي
األساسددي عندددما تواجدده اخنفاضد ا وتقلبددات ا األسددعا  ،مددن جهد  ،وت ددطر مددن جهد أخددر ا
استماع منتةات مصد ها البلددال ذات األجدو املرتفعد أو صدناعات ذات مدواجز عخدول ةبدم

__________

( )16ةد اإل ا بوجه خاي ا مشروع األونكتاع للمسداعد التقنيد الصداع مدؤخرا واملعندول "بندا قدد ات البلددال
الناميد علد التحددول عددو النقددل املسددتدا للب ددائي ،تددا ا ذلددد الدددول ا ز يد الصد م الناميد ا حبددر الكددا ييب"
وبرام األونكتاع لبنا القد ات ا جمال تنفير تدابم تيسم التةا والشفافي للددول ا ز يد السدت األع دا ا
منظم عول ر البحر الكا ييب وتسع من جز اايط اهلاعئ املوقع عل اتفا اايط اهلاعئ اإلضداا بشدال
تو يق العالقات ادقتصاعي .
( )17املعلومددات املتعلقد بملشددروع املعنددول "آاث ت ددم املنددا علد اهلياةددل األساسددي للنقددل السددامل ،ا منطقد البحددر
الكا ييبل تعزيز قد الدول ا ز ي الص م النامي عل التكيف" متام عل الرابط التامل
.https://SIDSport-ClimateAdapt.unctad.org
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وقددد ةددد هددر البلدددال نفسددها مبيسد مالد مددن ادعتمدداع علد السددلي األساسددي قوامهددا "التبدداعل
غم املتكافأ" مي الدول الصناعي املستو ع للسلي األساسي .
 -29ووفق د دا ألم ددد بي ددا ت األونكت دداع( ،)18ة ددال ع دددع البل دددال ال ددت تعتم ددد عل د د الس ددلي
األساسددي (متثددل السددلي األساسددي مددا د يقددل عددن  60ا املائ د مددن قيم د صدداع اها)  102مددن
البلدددال ا الفددل  ،2017-2013بعددد أل ةددال عدددعها  92بلدددا ا الفددل .2002-1998
ويعتمددد جلث دا صدداع ات البلدددال النامي د عل د السددلي األساسددي  .وادعتمدداع عل د السددلي األساسددي
يكدداع يكددول مصددر ا ودداهر خاص د بلبلدددال النامي د وي دؤ ر بوجدده خدداي عل د جمموعددات البلدددال
ال عيف  .وهو يؤ ر عل  85ا املائ من أقل البلدال وا ،و 81ا املائد مدن الددول الناميد غدم
الساملي و 57ا املائ من الدول ا ز ي الص م النامي  .ومن الناميد ا رافيد  ،تعتمدد  89ا
املائ من البلدال ا أفريقيا جندوب الصدحرا علد السدلي األساسدي  ،وهد ،املنطقد األةثدر ت در ا.
وهندداك عالق د سددلبي ب ددني ادعتمدداع عل د السددلي األساس ددي ومسددتو التنمي د ا أ بلددد مقيس دا
بنصي الفرع من النات اال ،اإلعام .ويعتمد  91ا املائ من البلدال املنخف الددخل علد
السلي األساسي  ،مقا ن .قل من ل البلدال املرتفع الدخل.
 -30وا الوقدت ذاتده ،اخنفد عددع البلددال الددت تعتمدد علد الصدداع ات الز اعيد مددن  50ا
الف ددل  2002-1998ا  37ا الف ددل  ،2017-2013ا م ددني ا تف ددي ع دددع البل دددال ال ددت
تعتم ددد عل د د ص دداع ات املع دداعل م ددن  14ا  ،33و ددهد ع دددع البل دددال املعتم ددد عل د د الوق ددوع
ع فيفد د  ،م ددن  28ا  32بل دددا .وأس ددهمت الت د دمات النس ددبي ا األس ددعا ب ددني
األمف ددو
خمتلف جمموعات السلي األساسي ا امدا ت يمات ا جمموعات املنتةدات املهيمند املصدد ،
ألل أسددعا الطاقد واملعدداعل اعت أةثددر بكثددم مددن أسددعا السددلي الز اعيد واملصددنع  .فعلد سددبيل
املث د ددال ،انتقل د ددت عولد د د بوليفي د ددا املتع د دددع القومي د ددات ومو امبي د ددق م د ددن ادعتم د دداع علد د د الز اعد د د ا
الفل  2002-1998ا ادعتماع عل الوقوع األمفو ا الفل .2012-2008
 -31وينعكق مةم الصدم اإل ابي الناة عن معددت التباعل التةا خالل فل فر
السلي األساسي ا الت مات ا أسعا هر السلي (انظر ا دول) .فقد ا تفي مؤ ر عيي السلي
األساسددي بنسددب  228.8ا املائد خددالل مرملد الطفددر ا غايد الفددل  ،2012-2008بينمددا
اعت قيمد ومددد التصددنيي بنسددب  36.9ا املائد فقددط خددالل نفددق الفددل  .وةانددت الطفددر قويد
بصف خاص بلنسب ألسعا املعاعل والطاق  ،مي اعت بنسب  285.4ا املائ و 259.6ا
املائ د عل د الت دوام خددالل الفددل املددرةو  ،ا مددني ا تفعددت األسددعا الز اعي د بنسددب  102.4ا
املائ  .و غم ذلد ،وخالل مرمل الكسداع ،عاندت البلددال الناميد املعتمدد علد السدلي األساسدي
مددن صدددمات سددلبي ا أسددعا السددلي األساسددي ومددن تقل د أسددعا هددر السددلي .وةددال متوسددط
مستو ت أسعا السلي األساسي ا الفل  2017-2013أقل بكثم من مستو الر و الر
بل ته ا الفل .2012-2008

__________

( )18األونكتدداع2019 ،أ ،تقريددر مالد ادعتمدداع علد السددلي األساسددي ( 2019منشددو ات األمددم املتحددد  ،قددم املبيددي
 ،A.19.II.D.8جنيف).
GE.19-15817
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التغريات يف معدلت التبادل التجاري بني عام  1998وعام 2017
ت مات األسعا
متوسط أسعا السلي األساسي لفل مخق سنوات
(نسب ماوي )
( قاعد املؤ ر لعا )100 = 2015
الت م الناجم الت م الناجم
 2017-2013 2012-2008 2007-2003 2002-1998عن الطفر عن الكساع

جمموعات السلي
األساسي

108.2
94.0
66.8
75.9
89.8

48.0
الطاق
عيي السلي األساسي 47.6
34.9
املعاعل
61.9
الز اع
ال د ددرقم القياس د دد ،لقيم د د د 76.5
(أ)
ومد املواع املصنع
املصد ل UNCTAD, 2019b, Commodity Dependence: A Twenty-Year Perspective (United Nations
(أ)

172.6
156.5
134.5
125.3
104.7

132.1
124.8
116.0
109.4
105.2

259.6
228.8
285.4
102.4
36.9

23.520.313.812.70.5

).publication, Sales No. E.19.II.D.16, Geneva

الرقم القياسد ،لقيمد ومدد املدواع املصدنع هدو متوسدط مدرج ألسدعا صداع ات السدلي املصدنع ل د 15
بلدا ئيسي ا من البلدال املتقدمد والنا دا  .ويجسدتخد ةبدديل ألسدعا وا عات البلددال الناميد مدن املدواع
املصنع لتقييم تصاعد ةلف السلي املستو ع .

 -32وبددني عددام 1998 ،و ،2017ددات عددد بلدددال ميد معتمددد علد السددلي األساسددي
ومصد للطاق ا تنويي اقتصاعاها عموع ا عن ريق السع ،ا تقيق قيم م داف تقدو علد
ةمدخلني (مثالا ا البلوةيماو ت ةالكحول واأل د واللدائن)،
استخدا النفط اخلا أو ال ا ج
وا معا األلومينا الكثيف ادستهالك للطاق  .و اعت عيي هر البلدال مص املواع الكيميائيد
وعمددال
ا جممددوع صدداع اهال مصددر ( 8.2ا املائد ) ،وعهو يد ايدرال اإلسددالمي ( 9.1ا املائد ) ،ج
( 8.5ا املائ ) ،واململك العربي السعوعي ( 5.8ا املائ ) وترينيداع وتوبغو ( 7.2ا املائ ).
 -33وخالل الفدل ذاهدا ،اعت العديدد مدن البلددال الدت تعتمدد علد الوقدوع األمفدو  ،مثدل
ا زائر وعهو يد ايدرال اإلسدالمي وةا اخسدتال وقطدر واململكد العربيد السدعوعي واإلمدا ات العربيد
املتحددد  ،انتاجهددا مددن مشددتقات الددنفط وال ددا اجملهددز مددن خددالل ع قددد اها ا جمددال التكريددر.
وبملثددل ،نوعددت اإلمددا ات العربي د املتحددد والبحدرين وعمددال وقطددر والسددعوعي اقتصدداعاها لتشددمل
انتا األملنيو الكثيف ادستهالك للطاق .
 -34واخنف ت ا البلدال النامي األخر املصد للوقوع األمفدو مصد منتةدات التكريدر
ذات القيمد امل دداف  .ومتكندت بعد البلددال املعتمددد علد املعداعل والوقددوع األمفدو مددن تنويددي
ص دداع اها الز اعي د د  ،وم ددن تل ددد البل دددال تدي دددا أ ميني ددا (التب د د واملش ددروبت الكحولي د د والفواة دده
واخل ر) و اجيكستال وليرب  .وجن العديد من البلددال الناميد األخدر الدت تعتمدد علد السدلي
األساسددي واملصددد للمعدداعل أو الطاق د  ،تددا ا ذلددد بددمو و دديل ،وغددا والكدداممول ،ا توسدديي
صاع اها الز اعي .
 -35وا بع د د د البلد د دددال النامي د د د الد د ددت تعتمد د ددد عل د د د السد د ددلي األساسد د ددي  ،اعت صد د دداع ات
املصنوعات ،ولكن بدوتم أبطدا مدن صداع ات السدلي األساسدي  .ومدن ضدمن هدر البلددال الربا يدل
وةولومبيا واندونيسيا .فف ،الربا يل ،ا تفعت مص صاع ات السلي األساسي من  44.3ا املائ
ا الف د ددل  2002-1998ا  62.8ا املائ د د د ا الف د ددل  .2017-2013و د د ددت املنتةد د ددات
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الز اعي أةثر من غمها بنسب  930ا املائ  .ومشلت صداع ات الصدناعات التحويليد السديا ات،
ومنتة ددات امدي ددد والص ددل  ،والط ددائرات .وا ةولومبي ددا ،ا عاع ادعتم دداع علد د الس ددلي األساس ددي
مددن  66.5ا  80.6ا املائ د ا الفددل  ،2017-2013ا مددني ددت الصدداع ات غددم السددلعي
بنس ددب  110ا املائ د د  .و اعت الص دداع ات الز اعي د د بنس ددب  116ا املائ د د بف ددل ال ددو .ونوعد ددت
اندونيسيا ،وه ،جمصد ئيس ،للوقوع األمفو ( 25ا املائ ) ،ةا ها بف ل الصداع ات الز اعيد
وتوسيي صاع اها من السلي املصنع (األمري والسيا ات واملنتةات اخلشبي والو واألاث ).
العتماد على السلع األساسية ومكامن الضعف القتصادية والجتماعية
 -36علد املسددتو النظددر  ،ع ا ألفددا يز وفددوينتق ( )19()2006املسددا ات اإل ائيد للبلدددال
الناميد املعتمددد علد السددلي األساسددي مددي مراعددا التخصددص الددر تفددز عوامددل اإلنتددا املتامد
للبل ددد .ويظه ددر حبثهم ددا أل ددط اةتس دداب بل ددد م ددن البل دددال ملي ددز نس ددبي ا جم ددال تص ددنيي الس ددلي
د يتوقددف علد وفددر املدوا ع الطبيعيد فحسد  ،بددل يعتمددد أي دا علد نددوع املدوا ع الطبيعيد  .وتددؤ ر
وفددر نددوع مددن امل دوا ع الطبيعي د دما ةب دما عل د هيكددل امليددز النسددبي وعينامياهددا .أمددا مددن النامي د
العملي  ،فاألعل تبني أل ادعتماع عل السلي األساسي ميكن أل يكول له أ ر سليب عل التنميد
من خالل الصدمات الناع عن معددت التباعل التةا وتقل األسعا  ،مي مدا يلتد علد
ذلددد مددن آاث علد مسددتو ادقتصدداع الكلدد ،وادقتصدداع ا زئدد ،،ود سدديما علد مسددتو األسددر
املعيشي بلنسب لص ا املزا عني وعمال املناجم والفقرا .
 -37فعل صعيد ادقتصاع الكل ،،قد تتعر البلدال النامي املعتمدد علد السدلي األساسدي
لصدمات سلبي مرعها أسعا السلي األساسي وتقلد أسدعا هدر السدلي .ويدنةم تقلد أسدعا
السلي األساسي عن سلسدل مدن الصددمات غدم املتما لد والدت د ميكدن التنبدؤ دا .ويدؤع ذلدد
ا تقلب ددات عشد دوائي ا الع ددر (املنتة ددات الز اعيد د علد د س ددبيل املث ددال) وتقلب ددات عشد دوائي ا
الطلد د علد د املنتة ددات الص ددناعي (املس ددتخدم ا انت ددا الس ددلي األساس ددي األوليد د ) .وميك ددن أل
يتفاقم أ ر هر التقلبات عندما تشهد أسعا السلي األساسي وتم عالي من الصدمات اإل ابي
اماع (مدوع قصو ) وفدلات اخنفدا ويلد  ،أو اةاهدات نزوليد  .وهدر الصددمات والتقلبدات
ا األسعا ت ر بملصد ين.
 -38فعل سبيل املثال ،ةال متوسط مسدتو ت أسدعا السدلي األساسدي ا الفدل 2017-2013
أقل بكثم من الر و الت وصلها ا الفل  .2012-2008وقد أسدهم ذلدد ا مددو تبدا ؤ
اقتصاع ا  64بلدا من البلدال الناميد الدت تعتمدد علد السدلي األساسدي  ،ميد عخلدت عدد
بلدددال منهددا ا مالد ةددوع .ومددي تبددا ؤ النمددو ،تدددهو ت امالد املاليد ا ةثددم مددن البلدددال الناميد
املعتمد عل السلي األساسي  ،ممدا أع ا تدراةم للددين العدا  ،وغالبد ا مدا ةسدد ذلدد ا دكل
ع ا الدين اخلا ج .،و اع الدين اخلا ج ،لسبع عشدر بلددا مدن البلددال الناميد املعتمدد علد
السلي األساسي .ةثر مدن  25ا املائد مدن الندات االد ،اإلعدام بدني عدام 2008 ،و2017
(األونكتاع2019 ،أ).
__________
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 -39وبملثددل ،ميك ددن أل ي ددؤع ا عه ددا اي دراعات الصدداع ات م ددن الس ددلي األساس ددي ا ا تف دداع
مقيقدد ،ا أسددعا الصددر  ،ممددا يددؤع بدددو ا مال د مددن عددد ةفددا صدديص امل دوا ع وفقدددال
القددد التنافسددي للقطاعددات غددم املعتمددد علد السددلي ،وهددو مددا يشددا اليدده ا ال الد بعبددا "الدددا
اهلولنددد " .وا مددني تبد أدني أل مصد املدوا ع الطبيعيد مددن النددات االدد ،اإلعددام هلددا أ ددر ا ددايب علد
أعا النمددو ،يددؤع تقلد أسددعا السددلي األساسددي ا تقلد اإلنتددا وادسددتثما  ،ممددا يف دد ،بدددو
ا اخنفا و نصي الفرع من النات اال ،اإلعام( .)20وتؤع صدمات األسعا عو ا هامد ا ا
تفيز تقلبات ادقتصاع الكل ،ا ادقتصاعات األفريقيد ( .)21ويعدز  50ا املائد مدن تقلد الندات
الز اع ،و 86ا املائ من تقل ادستثما الز اع ،ا الصل الرابط بني الصدمات اخلا جي (.)22
 -40وعلد د مس ددتو ادقتص دداع ا زئ دد ،،ي ددؤ ر ع ددد اليق ددني بش ددال ايد دراعات الص دداع ات علد د
الق درا ات املتعلق د بدعخددا وادسددتثما  .ففدد ،البلدددال النامي د  ،ةثددما مددا يكددر املسددتثمرول اجملا ف د
ويواجهدول قيدوعا تتعلدق بلسديول ا ودل ضدعف أعا أسدوا أا املدال .وهدرا مدن دانه أل يددرغم
ا هددات الفاعل د ادقتصدداعي عل د اللةددو ا ادعخددا عل د سددبيل التحددوص .ومددن خددالل هددر
القندا  ،ميكددن أل يدؤ ر عددد اسددتقرا الددخل دما سدلبي ا علد ادسددتثما  .ومدن املددر أج أل تجف دد،
املخددا ر الناع د عددن عددد اسددتقرا اي دراعات الصدداع ات ا تعددديل النمددو الطويددل األجددل ،مي د
ميكن أل متتني ا هات الفاعل ادقتصاعي عن ادستثما ا التقد التقين.
 -41فخددالل فددل ب درام التكيددف اهليكلدد ،املنفددر ا أمريكددا الالتيني د وأفريقيددا ا الثمانينددات
والتسددعينات ،علد سددبيل املثددال ،جددر تفكيددد هياددات التسددويق وصددناعيق تثبيددت أسددعا السددلي
األساس ددي الز اعيد د  ،ا م ددني أجل ي ددت ضد درائ التص دددير .وأع ال ددتخلص الت ددد  ،م ددن هيا ددات
التسددويق ،عددن ريددق ا ال د ضددما ت األسددعا  ،ا ع تعددر بلدددال هددر املنطق د لصدددمات
األسوا الدولي  .وجر التخل ،عن اخلدمات العام عول استحواذ القطاع اخلاي عليهدا .وأع
ذلددد ا عددد اسددتقرا اإلنتددا مددي تفدداوت ا ال ددالت وا جددوع املنتةددات .وقلددل املزا عددول مددن
اعتمد دداع التكنولوجيد ددات ا ديد ددد والسد دديطر عل د د العمليد ددات الز اعي د د  ،ممد ددا أسد ددفر عد ددن اخنفد ددا
مستو ت املنتةات.
 -42ومي قصو األسوا املالي  ،د يستطيي املزا عدول الدرين د تتداح هلدم سدبل امصدول علد
ادئتمددال أل يلةددؤوا ا ادقدلا  ،ا مددني تواجدده أسدوا املدددخالت عددد متا ددل املعلومددات ،ممددا
يددؤ ر علد نوعي د املنتةددات وتكلفتهددا .ويددؤع ذلددد ا تفدداوت ا ال ددالت ،وبلتددام تفدداوت ا
عخ ددل امل دزا عني .و ددول ا تف دداع تك دداليف املع ددامالت عول مص ددول امل دزا عني عل د الت ددامني وعل د
أعوات اعا املخا ر.
 -43وبإلض د دداف ا ذل د ددد ،ي د ددؤ ر ع د ددد اس د ددتقرا اإليد د دراعات املتاتيد د د م د ددن الص د دداع ات علد د د
الصراعات ادجتماعي  .وقد يكول ادقتصاع عرض ملزيد من السع ،و ا الريي وتنافق جمموعات

__________

()20
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خمتلف عل مصص الريي ،ممدا يدؤع ا مدا يسدم " خدر عمليد التنويدي" .ويدزعاع خطدر نشدوب
نزاعدات أهليد ا البلددال الناميد املعتمددد علد السددلي األساسددي الدت يوجددد فيهددا ترةيدز ةبددم علد
صاع ات السلي األساسي  .وتؤع الصراعات ادجتماعي الكامند وضدعف املؤسسدات ا تفداقم
أ ر الصدمات اخلا جي عل ادقتصاع.
 -44وقب ددل موج د تري ددر ادقتص دداع ا أواخ ددر الثمانين ددات ا التس ددعينات م ددن الق ددرل املاض دد،،
جوضعت أعوات واستجخدمت إلعا املخا ر املتعلق .سعا السلي األساسي  .فعل سدبيل املثدال،
تسددع ادتفاقددات الدوليد املتعلقد بلسددلي األساسددي ا امددد مسددبقا مددن التقلبددات علد الصددعيد
الدوم ،ا مني استجخد التمويل التعوي  ،بعد ذلد (مرافق ادتاع األو ويب عل سبيل املثدال،
أ ( Sysminتدبم املساعد اخلاصد مدن أجدل التعددين ا بلددال أفريقيدا ومنطقد البحدر الكدا ييب
واادديط اهلدداعئ) وسددتابيكق (نظددا تثبيددت اإلي دراعات املتاتي د مددن الصدداع ات) وأعا ( FLEXأعا
لتعدوي بلدددال أفريقيددا والبحددر الكددا ييب واادديط اهلداعئ عددن التقلبددات القصددم األجددل ا ايدراعات
الصاع ات) ومرفق صندو النقد الدوم للتمويل التعوي  ،والطا ئ) من أجدل تسدهيل ايدراعات
ميزال مدفوعات امكومات واملنتةني .ومي ذلد ،بت أل هر املخططدات غدم مسدتدام  .فقدد
يكدن
تبني أل ادتفاقات الدولي املتعلق بلسلي األساسدي د تتوافدق مدي امدوافز ،ألل األ درا
لددديها مددافز يدددفعها ا ادمتثددال .أمددا فيمددا يتعلددق وليددات التمويددل التعوي دد ،،فددال بددد مددن تدراةم
األمد دوال علد د م ددد ف ددل ويلد د م ددن الد دزمن لت ددوفم تع ددوي ع ددن ص دددم وام ددد م ددن ص دددمات
اإليراعات املتاتي من الصاع ات ،وهر ارليات د تدو .
العتماد على السلع األساسية وقابلية التأثر بتغري املناخ
 -45ير األونكتاع( )23أل أةثر البلدال عرض لت دم املندا هد ،البلددال الناميد املعتمدد علد
السلي األساسي (تا ا ذلد العديد مدن الددول ا ز يد الصد م الناميد وأقدل البلددال دوا) .وهد،
أي ا من بني أقل البلدال استعداعا للتكيف مي ت م املنا وبلتام ،يزيد ت م املندا مدن اماجد
ا التنويي والتحول ادقتصاعيني ا البلدال النامي املعتمد عل السلي األساسي .
 -46ويؤ ر ت م املنا ا ال ال عل املنتةني الز اعيني وعل قد هم علد اإلنتدا مدن أجدل
األسوا  .وتزيد آاث ادملا العامل ،من ال د وص علد الز اعد  .وهنداك أعلد علد أل ت دم املندا
يددؤ ر عل د اااص دديل ال رائي د وحماصدديل العل ددف وت دوافر امليددا  .وا الوق ددت نفسدده ،مددن املتوق ددي أل
ت ددنخف ال لد د ا املن ددا ق الواقعد د ا خط ددوص الع ددر املنخف د د م ددي ا تف دداع ع ج ددات امد درا ،
ممددا يددؤع ا تفدداقم الفقددر وانعدددا األمددن ال ددرائ ،ا ةثددم مددن البلدددال الناميد  .ومددن املتوقددي أي دا
أل يزيد ددد ت د ددم املند ددا مد ددن امتمد ددال وقد ددوع و د دواهر مناخي د د قصد ددو مثد ددل الفي د ددا ت وا فد ددا
(األونكتداع2019 ،ب) ،ممدا يزيددد مدن خطدر فقدددال اااصديل واملا دي  .وسدديتعني علد اجملتمعددات
الز اعي أل تتكيف مي الظواهر الت يرج أل تزيد من انعدا األمدن ال درائ .،وتتدا ر وفدر األندواع
املائي د املصدديد وتو يعهددا درا ددديدا ب تفدداع ع جددات ام درا  ،بددل تددؤع هددر الظدداهر ا ت ي دم
امقو الو ني عل أ صدد األندواع املختلفد  .وسدتؤ ر ت دمات اخلصدائص الكيميائيد مليدا البحدر،
__________
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وام دلا ميددا البحددر ،والتنددافق عل د امليددا  ،والت دمات ا عو امليددا عل د مصددائد األ دداك وتربي د
األميا املائي  ،وةرلد عل النظم اإليكولوجي برمتها.
 -47وتنشا عن ت م املندا أي دا خمدا ر جديدد هددع مواقدي اإلنتدا واهلياةدل األساسدي ذات
الصددل ا قطدداع ،الطاق د والتعدددين .فعل د سددبيل املثددال ،تصددب سالسددل اإلمددداع بلددنفط وال ددا
الطبيعدد ،عرضد للظدواهر املفاجاد (مثددل العواصددف والفي ددا ت) وةددرلد لد اث البطياد امدددو
(مثل ا تفاع مستو سط البحدر) .وتشدمل اراث ااتملد ا تفداع التكداليف التشد يلي وتكداليف
النقدل ،وادضددطرابت ،ومددادت التدداخم ،وفدلات التعطددل ،وةلهدا أمددو تقلدل مددن الرحبيد  .وتواجدده
البلدال النامي الت تعتمد عل صاع ات الوقدوع األمفدو تدد ا اضدافي ا يتمثدل ا امملد العامليد
املطالب بملزيد من مصاع الطاق املتةدع  ،الت يرج أل تقلص من سو الوقوع األمفو .
 -48ويددؤ ر ت ددم املنددا عل د امراج د بطريق د مهم د  .فا تفدداع ع جددات ام درا  ،والت دمات ا
هط ددول األمط ددا  ،و ع تد دواتر الظد دواهر ا ويد د القص ددو  ،أم ددو ت ددم الطبيعد د ا ينيد د لأل ددةا
وتتسددب ا فقدددال األن دواع النباتي د  ،ممددا يهدددع أعا الددنظم البياي د  .وعددالو عل د ذلددد ،قددد يزيددد
ا تفاع ع جات امرا من سهول تعر ال دابت للحرائدق ،ويزيدد مدن انتشدا ارفدات واألمدرا ،
وي ددم انتددا املنتةددات امرجي د  .ومددن ددال هددر الت ي دمات أل تددؤ ر سددلب ا عل د السددكال الددرين
يعيشول من األنشط واملنتةات املتصل بل ابت ،مثل السكال األصليني.
مسائل سياساتية رئيسية متعلقة بتعزيز القدرة على التحمل والتغلب على مكامن الضعف
 -49تشددمل املسددائل السياسدداتي الرئيسددي الددت سددتنظر فيهددا ن د التةددا والتنمي د  ،مددن أجددل
تقدددت توصدديات ا امكومددات والقطدداع اخلدداي واجملتمددي املدددين ا البلدددال الناميد املعتمددد عل د
السلي األساسي واجملتمي الدوم ،ما يل،ل
مددا هدد ،أف ددل أ ددكال اإلعا الر دديد لألسدوا الدوليد للسددلي األساسددي الددت
(أ)
تسددتةي ملبدددأ توافددق ام دوافز وةيددف ميكددن تسددني أعا اهلياددات الدولي د امالي د املعني د بلسددلي
األساس ددي واألفرقد د الد اس ددي م ددن أج ددل متك ددني املص ددد ين ا البل دددال الناميد د (الش ددرةات وصد د ا
املنتةددني) وا دداع السياس د العام د امكومي د للبلدددال النامي د املعتمددد عل د السددلي األساسددي ا
الوقت املناس
(ب) ةيف ينب  ،توفم اإليراعات غم املتوقع واستثما ها ملسداعد امكومدات علد
التقليل من النفقات عندما تكول أسعا السلي األساسي منخف
( ) ةيددف ينب دد ،للبلدددال النامي د املعتمددد عل د السددلي األساسددي أل تبددين قددد اها،
ع تقاسددم األ بح ،وتسددني اعا املدوا ع ،وتعزيددز التفدداو بشددال العقددوع
د سدديما مددن ميد
وما هو عو التعاول الثال  ،والتعاول فيما بني بلدال ا نوب والتعاول بني الشمال وا نوب
(ع) ةيف ميكن أل يتحقق التنويي النداج ا السديا اخلداي بكدل بلدد وةيدف ميكدن
لبلددد مددا أل يطدو مدزا نسددبي عيناميد للخددرو مددن مددا اإلفدراص ا التخصددص اسددتناعا ا رواتدده مددن
املوا ع الطبيعي  ،من مي تسني السياسدات والبياد التنظيميد (تدا ا ذلدد األسدوا املاليد ) ،والتنظديم
الصناع ،وعو الدول ةةه مقر للسياسات ومقدم للمنافي العام وللتوجيه ادسلاتية،
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(ه) ةيددف ميكددن للبلدددال النامي د املعتمددد عل د السددلي األساسددي أل تندددم بنةدداح ا
سالسل القيم الدوليد وةيدف ميكدن للبلددال الناميد املعتمدد علد السدلي األساسدي أل تعدا الث درات
الكبددم ا هياةلهددا األساسددي اخلاص د بدتصددال اإللكددلوين ،وهدد ،درات تسددب ا ع تك داليف
النقل وادتصادت ،مما يؤع بدو ا تعويق القد التنافسي لصاع اها ذات القيم امل اف
(و) مدا هد ،السياسدات الدت ينب د ،للبلددال الناميد املعتمدد علد السدلي األساسددي أل
تتبعهدا لددز ع القددد التنافسددي لصدداع اها ،مددن ميد التكلفد والنوعيد والكفددا اللوجسددتي  ،وتعظدديم
الروابط مي املؤسسات الكرب املتعدع ا نسيات (املتعهدول واجملهزول و بكات التو يي الكبم )
()
السلي األساسي

ما ه ،العناصر العملي للمساعد التقني املتعلق بلتنويي بدنتقدال مدن قاعدد

اثلثا -معاجلة مكامن الضعف املتعددة األوجه :تيسري التجارة والنقل
 -50يش ددكل النق ددل واللوجس ددتيات العم ددوع الفق ددر للعوملد د  .فه ددرال اجمل ددادل رة ددال التة ددا
الدولي وسالسل قيم اخلدمات ،ويتيحال ا الوقت نفسه تقيق تكامل أعمق للسدو  .غدم أل
هرا القطاع ادسلاتية ،أييت بصو متزايد ا صدا الق ا الدت يتناوهلدا النقدال الددائر بشدال
مكددامن ال ددعف .ويددؤع تعرضدده املتزايددد لعوامددل التعطيددل ا تقددوي قددد النقددل واللوجسددتيات
عل توفم الدعم الفعال ملسا التنمي املستدام املستند ا التةا .
 -51وعل د م ددد الس ددنوات األخ ددم  ،نش ددات دواغل متع دددع وملابط د اعت م ددن هشا د
اهلياةددل األساسددي للنقددل وخدددمات النقددل وتيسددم التةددا  .ومددن هددر الش دواغل خمددا ر متنوع د
تشددمل عوامددل اقتصدداعي واجتماعي د وبياي د وتنظيمي د وتكنولوجي د وعوامددل متصددل بلسددو  .ومددن
األمثل امللموس علد ذلدد ،تزايدد املخدا ر ا رافيد السياسدي  ،والتددهو البياد ،،وادعتمداع علد
الوقددوع األمفددو  ،وت ددم املنددا  ،واملخددا ر األمني د  ،والتكنولوجيددات املعطل د  ،والطلبددات ا ديددد
عل تيسم التةا عرب امدوع واألمن السيرباين.
تعزيز نظم النقل واللوجستيات املستدامة
 -52يواجه العديد من البلدال النامي وأقل البلدال وا تد ت مسدتمر ا جمدال النقدل ميكدن
أل تزعاع مد ا بسب تفاقم مكامن ال دعف .وتشدمل هدر التحدد ت أوجده القصدو ا اهلياةدل
األساسي للنقل ،وحمدوعي ادتصال بشبكات النقدل ،وادفتقدا ا ادسدتثما وامكانيد امصدول
علد د د التموي د ددل ،وتك د دداليف النق د ددل الباهظد د د ال د ددت ت د ددعف الق د ددد التنافس د ددي التةا يد د د والتنميد د د
ادقتصاعي  ،والتقد ادجتماع ،لتلد البلدال .ويت ضدعف النقدل واللوجسدتيات بوجده خداي
ا العديد من الدول ا ز يد الصد م الناميد والبلددال الناميد غدم السداملي  ،الدت تعلضدها عوائدق
ةبددم بسددب مالحمهددا ا رافي د وادقتصدداعي واللوجسددتي الفري دد  .وترجددي القيددوع اإلضددافي الددت
تواج دده ه ددر البل دددال ا الع ددائق ا دراا ،وص د ر مةمه ددا ،وحمدوعي د مة ددم ةا ه ددا ،وحمدوعي د
خيا ات النقدل ،وا ةثدم مدن األميدال ،ا اخدتالدت ا تددفق التةدا تزيدد مدن تكداليف النقدل
وتزيد من قابلي ر قطاع النقل بلصدمات اخلا جي .
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 -53ويتزاي ددد ادع دلا .م ددد مك ددامن ال ددعف امله دددع دس ددتدام النق ددل واللوجس ددتيات ،وه ددو
يتعل ددق بلعوام ددل اخلا جي د النا ددا ع ددن أنش ددط قط دداع النق ددل .فه ددر العوام ددل تنط ددو عل د امكاني د
تقددوي بع د م دزا القطدداع نفسدده .وتولددد مما سددات القطدداع عندددما تكددول غددم مسددتدام تكدداليف
خا جي د ت ددر بلبيا د واجملتم ددي برمت دده .وتش ددمل العوام ددل اخلا جي د الس ددلبي الرئيس ددي ا ه ددرا القط دداع
اس ددتنفاع امل دوا ع الطبيعي د (مث ددل الوق ددوع األمف ددو واأل اض دد ،)،وت دددهو البيا د (التل ددو وال وض ددا
والبل ) ،وتقوي فا اإلنسال (السالم واد عما ) ،وت م املنا (انبعااثت الكربول والتكيف).
 -54وا الوقددت ال دراهن ،ميثددل نقددل الب ددائي  27ا املائ د مددن عيددي اسددتخدامات الطاق د ا
جمال النقل ،وهو مسؤول عن عو  7ا املائد مدن انبعدااثت غدا ات الدفياد علد نطدا ادقتصداع
العامل ،،وه ،تعز عل وجه اخلصوي ا دو نشداص التةدا والنقدل علد الصدعيد العدامل.)24(،
وا الوقت نفسده ،مدن املتوقدي أل ينمدو مةدم الشدحن الددوم املتصدل بلتةدا تعامدل قدد 4.3
حبل ددول ع ددا  2050مقا ند د بع ددا  .)25(2010وسد ديتم لد د التة ددا ا ع ددا  2050فيم ددا ب ددني
ادقتصدداعات النامي د  ،مقا ن د بنسددب  15ا املائ د ا عددا  .2010ومددن املتوقددي أل يزيددد مةددم
الشحن الرب والشحن عرب السكد امديدي ا العا .ةثر من ال أضعا وأ يد مدن مخسد
أضددعا  ،عل د الت دوام ،حبلددول عددا  .)26(2050وتؤةددد هددر ادةاهددات التحددد ت الددت تواجدده
قطاع النقل وتزيدد مدن مكدامن ضدعفه أمدا األ داص غدم املسدتدام  .وتتطلد معا د هدر املسدائل
تعمد دديم مراعد ددا اعتبد ددا ات ادسد ددتدام ا الق د درا ات ذات الصد ددل بلتخطد دديط وصد ددني السياسد ددات.
ويتطلد التخفيددف مددن مكددامن ال ددعف الددت تثقددل ةاهددل قطدداع النقددل واللوجسددتيات أمددو ا منهددا
ا اذ تدابم واجرا ات تعز نظم النقل (املتعددع الوسدائط) املتسدم بلكفدا ادقتصداعي والقدد
التنافسي وامليسو التكلف والشامل اجتماعيا ،مي العمل ا الوقدت نفسده علد تقيدق املزيدد مدن
ةفا الطاق واألهدا املراعي للبيا .
 -55ويعددد تصددميم وتنفيددر نظددم مسددتدام للنقددل واللوجسددتيات ،ود سدديما ا املنددا ق الناميد ،
أمرا ما ا ا معا مكامن ال عف املتنوع الدت تشدوب قطداع النقدل .ويلدز اتبداع جهند متعددع
ا وان ملساعد البلدال النامي علد بندا قدد اها ل دمال أل تكدول وسدائل النقدل واللوجسدتيات
ا ه ددر البل دددال أةث ددر اس ددتعداعا للتص ددد ملك ددامن ال ددعف املتع دددع األوج دده .وتش ددمل جم ددادت
التدددخل تس ددني فه ددم املخ ددا ر وم دادت التع ددر وآاث ه ددا عل د النق ددل واللوجس ددتيات ا البل دددال
الناميد  .ويتطلد األمددر أي د ا ةميددي وتبدداعل أف ددل املما سددات ا ميدددال النقددل املسددتدا  ،ووضددي
معددايم عاملي د لقيدداا األعا املسددتدا  ،وتعزيددز التعدداول بددني خمتلددف أصددحاب املصددلح ا القطدداع
(ت ددا ا ذل ددد القطاع ددال اخل دداي والعد دا ) ،والتمك ددني م ددن الوص ددول ا التكنولوجي ددات ،وتيس ددم
امصول عل التمويل ،وتعزيز قد واضع ،السياسدات ا املندا ق الناميد علد صدياغ سياسدات
وأ ر قانوني وتنظيمي و ني سليم ومد وس .
__________

( )24ا ا وجمموع أعوات األونكتاع لنقل الب ائي املستدا  ،متاح عل الرابط التامل
.https://www.sft-framework.org/
(Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, ITF Transport Outlook 2015, )25
.OECD Publishing/International Transport Forum, Paris
( )26املرجي نفسه.
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 -56ومي مراعا هر ادعتبا ات واعلافا بعوامل ال دعف واملخدا ر املختلفد الدت يتعدر هلدا
النقل واللوجستيات ،يتزايدد ترةيدز عمدل األونكتداع ا ميددال النقدل واللوجسدتيات علد تعزيدز نقدل
الب د ددائي املس د ددتدا  ،ت د ددا ا ذل د ددد النق د ددل البح د ددر املس د ددتدا والنق د ددل/العبو /املمرات ادقتص د دداعي
املسدتدام  .وقددد سداعد هددرا العمددل علد وجدده اخلصدوي الدددول ا ز يد الصد م الناميد ا منطقد
البحر الكا ييب والبلدال النامي غم الساملي ا ر أفريقيا(.)27
بناء قدرة اهلياكل األساسية للنقل على التحمل :اهلياكل األساسية للنقل الساحلي
 -57نظرا ا أل أةثر من  80ا املائ من مةم التةا العاملي يتم نقلده عدن ريدق البحدر،
ف ل النقل البحر الددوم واملدوانأ الدوليد يدوفرال وابدط ما د ا سالسدل اإلمدداع العامليد  ،ومهدا
ضددرو ل ل ددمال قددد عيددي البلدددال ،تددا فيهددا البلدددال غددم السدداملي  ،علد النفدداذ ا األس دوا
العاملي د  .ومددن املددرج أل تتددا ر امل دوانأ بصددو مبا ددر وغددم مبا ددر بلت دمات املناخي د  ،مددثالا مددن
خالل ا تفاع مستو ت سط البحر ،والظواهر ا وي القصو  ،وا تفداع ع جدات امدرا  ،مدي مدا
يلت عل ذلد من آاث أوسي نطاق ا متق التةدا الدوليد وآفدا التنميد بلنسدب أل دد البلددال
ضعف ا ،ود سيما أقل البلدال وا والدول ا ز ي الص م النامي .
 -58وتكتس ،أهدا التنمي املستدام  14و 9و ،13وةرلد ال اي  5-1من اهلدد ،1
أمهي د خاص د ا سدديا النقددل البحددر املسددتدا  ،ومكافح د التلددو الندداجم عددن السددفن ،واعا
املنا ق الساملي .
 -59وبلنظددر ا الدددو ادس دلاتية ،الددر ت ددطلي بدده امل دوانأ البحري د وغمهددا مددن هياةددل
النقددل األساسددي الرئيسددي ا ا ددا النظددا التةددا العددامل ،،ومددي مراعددا التكدداليف ادقتص دداعي
مددادت التدداخم وادخددتالدت ااتمل د املتصددل بملنددا عددرب سالسددل اإلمددداع العاملي د  ،ف د ل تعزيددز
القددد علد التكيددف مددي املنددا وتكييددف اهلياةددل األساسددي الرئيسددي للنقددل مسددال تكتسدد ،أمهيد
اقتصاعي اسلاتيةي  .وقد ساعد عمدل األونكتداع ا جمدال البحد واملسداعد التقنيد  ،ف دالا عدن
نتائ سلسل من اجتماعات اخلربا  ،عل اذةا الوع ،وتعزيز النقال عل الصعيد الدوم(.)28
()29

 -60ويشددمل العمددل الددر أجنزتدده األونكتدداع ا اروند األخددم مشددروع ا للمسدداعد التقنيد
يرةددز علد اهلياةددل األساسددي اميويد للنقددل السددامل ،ا الدددول ا ز يد الصد م الناميد ا منطقد
البحددر الكددا ييب ،بتبدداع جهند منهةيد مبتكددر  .وتشددمل النتددائ الرئيسددي للمشددروع تقيدديم األعطددال
__________

( )27لال الع عل مزيد من املعلومات عن عمل األونكتاع بشال دبكات وممدرات النقدل ونقدل الب دائي املسدتدامني،
انظ د د د د د ددر  https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services.aspxولال د د د د د ددالع علد د د د د د د
املعلومدات بشددال ددبكات وممدرات النقددل ،انظددر http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-
 Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspxوبشدال املسدداعد التقنيد الددت يقددمها األونكتدداع ،انظددر
.https://unctadsftportal.org/unctad/unctadtechnicalassistanceprogrammesandactivities/
( )28انظددر ،عل د سددبيل املثددال https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx ،ولال ددالع عل د معلومددات
عددن األونكتدداع ا املدؤمتر الرابددي والعشدرين لأل درا  ،وبشددال قددد املدوانأ البحريد علد التكيددف مددي ت ددم املنددا ،
انظدر  https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1949وبشددال اماجد ا امددد
م د ددن اخلس د ددائر ادقتص د دداعي الناع د د د ع د ددن الك د د دوا  ،انظ د ددر ?https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx
( OriginalVersionID=1882ا لي عليه ا  13أيلول/سبتمرب .)2019
( )29انظر .SIDSport-ClimateAdapt.unctad.org
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التش د يلي ااتمل د وخمددا ر ال مددر البحددر ا مثاني د مطددا ات وم دوانأ سدداملي عولي د ا جامايكددا
وسانت لوسيا ،ا ا ا سينا يوهات مناخي خمتلف اضاف ا منهةي قابل للنقل للمساعد ا
طيط التكيف لفائد الدول ا ز ي الص م النامي  .وقد ساعدت بعد النتدائ الفنيد الرئيسدي
الدت متخد عنهدا املشدروع( )30ا ا درا التقريدر اخلداي الصداع عدن اهلياد امكوميد الدوليد املعنيد
بت م املنا  ،واملعنول "ادملا العامل ،تقدا  1.5ع ج ماوي " ،مي تسليط ال دو علد ا دتداع
املخا ر الت تتعر هلا اهلياةل األساسي اميوي للنقل السامل ،ا الدول ا ز ي الص م النامي
من جرا ال مر البحر النداجم عدن ت دم املندا ابتددا مدن سدنوات  ،2030مدا ينفدر املزيدد مدن
تدابم التكيف مي ت م املنا .
 -61وضم اجتماع خربا خمصص جعقد ا جنيف ا نيسال/أبريل  ،2019بعندوال "التكيدف
مي ت م املنا ا جمال النقل الدومل ادستعداع للمستقبل" ،خربا تقنيني وجهدات معنيد ئيسدي
ا القطاع وبع املنظمات الدولي ( .)31وةال اهلد من ادجتماع هو تديد السدبل الفعالد لددعم
اجدرا ات التكيددف مددي ت ددم املنددا  ،وبنددا القددد علد الصددموع ،وبنددا القددد ات ،عددرب وسددائط النقددل
وسالسل اإلمداع العاملي امللابطد ترابطد ا و يقد ا ،ووضدي بعد التوصديات املتعلقد بلسياسدات العامد
مددن أجددل املس دداعد ا تقدددت توجيه ددات يسددتنم ددا م دؤمتر قم د األمددم املتح ددد للعمددل املن دداخ ،ا
أيلول/س ددبتمرب  .2019ةم ددا ت ددوخ املس ددامه ا ام درا تق ددد ا النه ددو خبط د التنمي د املس ددتدام
لعا  ،2030واستكشا اخليا ات املتام ملنتد عوم غم  ،معين بلتكيف ا جمال النقل.
 -62ومث ماج ا اتباع هن متكامدل ونجظجمد ،املنحد عندد العمدل مدن أجدل تقيدق التكيدف
مددي ت ددم املنددا وبنددا القددد علد الصددموع ا جمددال النقددل عددرب سالسددل اإلمددداع العامليد  ،ةمددا أل
هناك ماج ا تعميم مراعا ادعتبدا ات ذات الصدل ا ا دا عمليدات النقدل العاعيد وعمليدات
التخطدديط ،والتعدداول مددي أصددحاب املصددلح املعنيددني .وتشددمل األولددو ت ا هددرا السدديا تسددني
البيددا ت املتعلق د بتقيدديم املخددا ر ،تددا ا ذلددد انشددا قواعددد بيددا ت تتعلددق ميددي أصددول النقددل،
واسددتخدا األ اضدد ،،وادقتصدداعات اإلقليمي د  ،والطقددق وت ددم املنددا وتبدداعل املعددا واخل دربات
بشددال بنددا قددد نظددم وهياةددل النقددل األساسددي عل د الصددموع ووضددي أسددالي مشددلة لقيدداا
النة دداح .ومم ددا يكتس دد ،ة ددرلد أمهي د ا ه ددرا الص دددع ،بن ددا ق ددد ات املما س ددني ا جم ددال اهلياة ددل
األساسي للنقل وادستثما ا املوا ع واملها ات البشري  ،ود سيما عل املستو ت االيد  ،وذلدد
للتمكني من التخطيط لبنا القد عل التكيف ا األمد البعيد.
 -63وةد اإل دا ا هدرا السديا أي دا ا نتدائ ع اسد استقصدائي مديثد لقطداع املدوانأ
بشددال آاث ت ددم املنددا والتكيددف معهددا ،وضددعها األونكتدداع بلتعدداول مددي الرابطددات العامليد لقطدداع
املوانأ وغمها من اخلربا ( .)32وهد الد اس ادستقصدائي ا تسدني فهدم آاث الطقدق واملندا

__________

()30

انظدر IΝ Monioudi, R Asariotis, A Becker, C Bhat, D Dowding-Gooden, M Esteban, L Feyen, L
Mentaschi, A Nikolaou, L Nurse, W Phillips, DΑY Smith, M Satoh, U O’Donnell Trotz, AF
Velegrakis, E Voukouvalas, MI Vousdoukas and R Witkop, 2018, Climate change impacts on
critical international transportation assets of Caribbean small island developing States (SIDS): The
.case of Jamaica and Saint Lucia, Regional Environmental Change, 18:2211–2225

( )31انظ د ددر ( https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2092ا ل د ددي علي د دده ا  13أيل د ددول/
سبتمرب . )2019
( )32انظدر R Asariotis, H Benamara, V Mohos-Naray, 2017, Port industry survey on climate change
.impacts and adaptation, Research Paper No. 18, UNCTAD
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علد د املد دوانأ وتدي ددد م ددد تد دوافر البي ددا ت وادمتياج ددات م ددن املعلوم ددات ،ف د دالا ع ددن تدي ددد
املسددتو ت امالي د للقددد عل د الصددموع والتاه د فيمددا بددني امل دوانأ .وعل د الددرغم مددن أل غالبي د
اجمليبددني قددد ددروا بلظدواهر ا ويد أو املتصددل بملنددا  ،تددا ا ذلددد الظدواهر ا ويد القصددو  ،فقددد
ةشددفت الد اسد عددن درات هامد ا املعلومددات املفيددد املتامد للمدوانأ البحريد علد اخددتال
أمةامهددا وعددرب املنددا ق ،مددي مددا يلتد علد ذلددد مددن آاث مددن ميد التقيدديم الفعددال للمخددا ر
املناخي والتخطيط للتكيف معها.
تيسري التجارة
 -64د ي دزال تيسددم التةددا مهم د ا للبلدددال النامي د  ،تددا فيهددا أقددل البلدددال ددوا ،ا عددا يددزعاع
ترابط ا .فاإلصالمات الفعال ا جمال تيسم التةا تتسم ،عند تنفيرها بنةاح. ،مهي تسهم ا
ام ددد م ددن تع ددر البل ددد ملك ددامن ض ددعف ا جم ددال التة ددا وة ددرلد ا تنمي د د البل ددد( .)33وتع ددوع
اإلصددالمات التةا يد بفوائددد ةبددم علد البلدددال الناميد  .فدداإلجرا ات التةا ي د الفعالد واملبسددط
د تؤع ا خف التكلف وتقليل الوقت لفائد التةدا فحسد  ،بدل تقلدل أي د ا مدن امدواجز
الددت تددول عول اعمددا املشددا يي الصد م واملتوسددط ا سالسددل القيم د العامليد وتسددن اإليدراعات
امكومي  .وميكدن أل تسداعد اصدالمات تيسدم التةدا أي دا ا اعدداع البلددال لالسدتةاب لنمدو
ادقتصدداع الرقمدد ،والتةددا اإللكلونيد  ،اللددرين يتوقددي أل يهيمنددا علد النظددا التةددا العددامل ،ا
السنوات املقبل .
 -65وا الوقددت الددر أصددبحت فيدده اإلصددالمات ا جمددال تيسددم التةددا التزام دا يقددي عل د
عاتق الدول األع ا ا منظم التةا العامليد البدال عددعها  164ع دوا توجد اتفدا تيسدم
التةا  ،سيتعني عل البلدال النامي  ،ومنها أقل البلدال وا ،أل توم اهتمام ا أةدرب مدن ذ قبدل
لسدد الث درات ا جمددال تيسددم التةددا ا سدديا اصددالماها التةا يد الو نيد  ،تددا ا ذلددد الدددول
ا ز ي الص م النامي الت تتا بصف خاص ا اصالمات ا جمال تيسم التةا ونظدم اعا
امل دوانأ ،والبلدددال النامي د غددم السدداملي القابل د للتددا ر بوجدده خدداي ا جمددال التعدداول عددرب امدددوع
واملددرو العددابر .وتقيق د ا هلددرا ال ددر  ،يلددز تنفيددر وتطبيددق اصددالمات لتيسددم التةددا عل د عددو
صحي  .ومن املهم أل تنفر البلدال التزاماها وفقا لتعهداها الفرعي .
 -66وفيم ددا يتعل ددق بلبل دددال النامي د وأق ددل البل دددال ددوا ،مثد د ص ددعوب تكتن ددف تنفي ددر العدي ددد م ددن
ادلتزامددات املتعلق د بتيسددم التةددا توج د اتفددا تيسددم التةددا  ،ود ي دزال يتعددني عل د العديددد مددن
البلدددال أل تسددتكمل اإلخطددا ات املطلوب د  .وسدديتطل األمددر ا اع سياسددي ةبددم لتحقيددق الت يددم،
ف د دالا ع ددن اص ددالمات ا جم ددال السياس ددات واإلج د درا ات ،والتبس دديط ،واإلعا الر دديد  ،وامل د دوا ع
البشري  ،واستثما ات ةبم  ،وةل ذلد ا سيا راةات مو و ا بني القطاعني العا واخلاي.
 -67وعلد الددرغم مددن وجددوع عدئددل واضددح علد امدرا تقددد ا تيسددم التةددا عددرب البلدددال
النامي  ،تا فيها أقل البلددال دوا ،د تدزال هنداك تدد ت .فالتهديددات ومكدامن ال دعف النا دا
ا النظا التةا املتعدع األ را تطدرح تدد ت وتنطدو ا الوقدت نفسده علد فدري للبلددال
النامي د  ،تددا فيهددا أقددل البلدددال ددوا ،ةمددا أل تنددام ،النزع د اممائي د وا ددتداع التددوترات التةا ي د ا

__________

( )33انظ ددر ( https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1625ا ل ددي علي دده ا 13
أيلول/سبتمرب .)2019
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ادقتصداعات الرئيسدي أمددو ت دي البلددال الناميد  ،تدا ا ذلددد أقدل البلددال ددوا ،ا موقدف متزايددد
ال مد ددو  .وتد ددا أل معظد ددم هد ددر البلد دددال متد ددا ا بصد ددو متزايد ددد التةد ددا ا السد ددلي الوسد دديط ،
فالتعريفددات ا مرةي د ميكددن أل تددؤع ا ا تفدداع ا األسددعا عددل منتةددات البلدددال النامي د غددم
قدداع عل د املنافس د  .ومددن مي د أخددر  ،ميكددن أل تتددي هددر التهديدددات النا ددا فرص دا فريددد
للبلدال النامي لز ع مصتها ا السو من خالل هيا بياات ةا ي مواتي  ،وتسني اإلجرا ات
التةا ي  ،وغم ذلد من اإلصالمات ذات الصل بتيسم التةا .
وضدحاها بدل هدو عمليد مسدتمر  .ولديق
 -68ولن يكتمل اصالح تيسم التةا بني عشي ج
التعدداول بددني املؤسسددات والتعدداول امكددوم ،الدددوم والتنسدديق بددني القطدداعني اخلدداي والعددا سددو
علد م مددن التدددابم املؤسسددي األساسددي الال مد إلصددالمات تيسددم التةددا املسددتدام  .ولددرا د
مواص ددل تعزي ددز اللة ددال الو نيد د لتيس ددم التة ددا ا البل دددال الناميد د  ،ت ددا فيه ددا أق ددل البل دددال ددوا،
وتزويدددها بمل دوا ع لكدد ،تددؤع عو ا فعددادا ا التنسدديق بددني أصددحاب املصددلح ولكدد ،تكددول تثاب د
منرب للتعاول امكوم ،الدوم والتعاول املشلك بني الوةادت .وهناك أعل متزايدد علد أل وجدوع
ن و ني فعال معني بتيسم التةا أمر مهم لتحقيق التعاول بني املؤسسات(.)34
 -69ومددن امله ددم ،ا س دديا اص ددالمات تيس ددم التةددا  ،وض ددي خ درائط ري ددق واقعي د لتيس ددم
التةا  ،مي اللةيدز علد الث درات واألهددا وا دداول الزمنيد وادمتياجدات مدن ادسدتثما  ،مدي
صددد وتقيدديم التقددد ااددر  .وا هددرا الصدددع ،ميكددن مالمظد أل ادتفددا املتعلددق بتيسددم التةددا
يقددد املسدداعد ا البلدددال النامي د  ،تددا فيهددا أقددل البلدددال ددوا ،لتنفيددر اصددالمات تتعلددق بتيسددم
التةا من خالل أمكا املعامل اخلاص والتف يلي .
 -70ويقددد األونكتدداع أي دا مسدداعد متعدددع األوجدده ا البلدددال الناميد  ،تددا فيهددا أقددل البلدددال
وا ،ب ي تنفير اصالمات لتيسم التةا  ،وتوفم بندا القدد ات ألصدحاب املصدلح مدن القطداعني
العددا واخلدداي عل د الصددعد الددو ين واإلقليمدد ،والدددوم .وجددر تصددميم أنشددط بنددا القددد ات لكدد،
تالئم اللةال الو ني لتيسدم التةدا  ،ممدا يسداعد علد تنفيدر التزامدات حمددع  ،مثدل النافدر الوميدد
واألمتت والشفافي  ،ف الا عن مساعد البلدال ا وضي مقلمات مشا يي مقبول مصرفيا.
 -71وا هددرا الصدددع ،مددا فتددأ األونكتدداع يقددد منددر أةثددر مددن  35عامدا ،بطلد مددن الدددول
األع ددا  ،مسدداعد تقنيد ا البلدددال الناميد ا جمددال ا مددا ك مددن أجددل أمتتد عملياهددا وتددديثها
م ددن خ ددالل ب ددر م النظ ددا ارم للبي د دا ت ا مرةي د د  .وا الوق ددت ال د دراهن ،يس ددتا ر النظ ددا ارم
للبيا ت ا مرةي تا يقا ب نصف جمموع ميزاني املساعد التقني املقدم مدن األونكتداع ،ويعمدل
ا  101من البلدال واملنا ق .ومن خالل أمتت اإلجرا ات ا مرةيد والسدماح بتنفيدر اصدالمات
عرةي لتيسم التةدا  ،ميكدن النظدا ارم للبيدا ت ا مرةيد مدن تسدني الشدفافي وتسدريي عمليد
التخلدديص ا مرةدد ،،ممددا س دن القددد التنافسددي للقطدداع اخلدداي ا البلدددال النامي د  .واألهددم مددن
ذلد أل تنفير النظا ارم للبيا ت ا مرةي يزيد أي ا بصو منتظم مدن اإليدراعات املتاتيد مدن
التعريفددات ا مرةي د ا البلدددال املسددتفيد  ،ويددوفر بلت ددام م دوا ع مالي د حملي د تشددتد اماج د اليه ددا
لتمويل اسلاتيةيات التنمي .
__________

( )34انظر .https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1961
22

GE.19-15817

TD/B/C.I/48

 -72و النهو بلتةدا الدوليد وتوسديي نطاقهدا بطريقد مسدتدام ب يد التقليدل ا أعل
مد ددد مد ددن اراث السد ددلبي الد ددت لفهد ددا ع التةد ددا عل د د جمتمعند ددا .ولد ددرلد ،د د أل تكد ددول
اإلصالمات ا جمال تيسم التةا مرتبط ا تبا ا و يق ا تعايم ادمتثال .وميكن للبلددال الناميد ،
ت ددا فيه ددا أق ددل البل دددال د دوا ،أل تس ددتفيد م ددن ق ددو التكنولوجي ددات ا دي ددد ال ددت تس ددم بتبس دديط
اإلج درا ات التةا ي د مددي مواصددل تقليددل املخددا ر التةا ي د  .و د أي دا سددن سياسددات صددام
للبقددا مماي د القطاعددات والصددناعات القابل د للتددا ر بلت دمات السددلبي الددت تط درأ عل د مسددتو
التةا الدولي واملنافس األجنبي .
 -73ومددن ددال اإلصددالمات الراميد ا تيسددم التةددا  ،اذا مددا نجفددرت علد النحددو املناسد  ،أل
تكفل جناح البلدال النامي  ،تا فيها أقل البلدال وا ،ا تيسدم الدوا عات والصداع ات ،واع ا اإليدراعات
ألغد درا ادس ددتثما  ،والق ددا علد د الفق ددر ،وتس ددخم التة ددا لتحقي ددق اد عه ددا  .وم ددن مث ،يش ددكل
اع اجه ا خطط التنمي الو ني .
النهو بلتةا ر ا مسبقا لتحقيق خط التنمي وحمو ا
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