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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل 
  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

  الدورة الثالثة
  ٢٠١٤نوفمرب /ثاينال تشرين ٢٦-٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  حتديات النقل واللوجستيات التجارية: الدول اجلزرية الصغرية النامية    

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

  موجز    
تضم فئة الدول اجلزرية الصغرية النامية جمموعة متنوعة من البلدان اجلزرية الـيت               
 وصغر حجم شتركة مثل تكوينها اجلزري وبعدها اجلغرايف        مسات وأوجه ضعف م    جتمعها

 إقامةوتسلط هذه العوامل جمتمعةً الضوء على مدى أمهية         . اقتصاداهتا وسكاهنا ومساحتها  
سيما يف جمـايل      ال ُنظم نقل جيدة وموثوقة ومستدامة ومرنة لتنمية هذه البلدان وبقائها،         

بشكل متزايد على سبل    اهتمامه  ألونكتاد   ا يركزهذا السياق،     ويف .النقل البحري واجلوي  
التصدي لتحديات النقل واللوجستيات التجارية اليت تواجهها الدول اجلزريـة الـصغرية            

. خطة التنمية املـستدامة هلـذه الـدول     لى االلتزام الدويل املتجدد بدعم      النامية، متكالً ع  
النقل البحـري    قطاع   اليت شهدها وتشمل األنشطة ذات الصلة ختصيص فصل للتطورات        

، وعقـد   )اًسيصدر قريب  (٢٠١٤  لعام هلذه الدول يف االستعراض السنوي للنقل البحري      
 للنظر يف موضوع التصدي لتحـديات       ٢٠١٤يوليه  / متوز ١١اجتماع خرباء خمصص يف     

، "بعـده   وما مؤمتر ساموا : الناميةالنقل واللوجستيات التجارية يف الدول اجلزرية الصغرية        
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عـن  ) مؤمتر ساموا(ملؤمتر الدويل الثالث بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية واملسامهة يف ا  
تعزيز الشراكات إلقامة ُنظم نقل مـستدامة       : رأب الصدع "طريق تقرير مواضيعي بعنوان     

  ).سيصدر قريباً" (ومرنة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
 اليت تواجههـا هـذه      وتسلط هذه الورقة الضوء على بعض التحديات الرئيسية         

الدول يف جمايل النقل واللوجستيات التجارية، وحتدد جماالت العمل املمكنة للتصدي هلذه            
واهلدف من إثارة هذه االعتبارات     . التحديات، وتستكشف الفرص املمكنة يف هذا الصدد      

ستقبل، هو إفادة املداوالت يف اجتماع اخلرباء وإثارة النقاشات لرسم املسار املنشود يف امل            
  .٢٠١٥  عامبعد  ملاوخباصة يف ضوء نتائج مؤمتر ساموا وخطة التنمية
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  مقدمة    
 جمموعة متنوعة من البلدان اجلزرية من حيث        )١(تشكل الدول اجلزرية الصغرية النامية      -١

املوقع اجلغرايف واملساحة وعدد السكان وحجم األسواق والناتج احمللي اإلمجـايل ومـستوى    
 أهنا، رغم هذه الفوارق، تتقاسم مسات مشتركة متيزها عن غريها مـن البلـدان               غري. التنمية

وتشمل هذه السمات تكوينها اجلزري، وبعدها      . )٢(كحالة خاصة يف سياق التنمية املستدامة     
يعين أن هذه الدول حتظى       ما اجلغرايف، واحلجم الصغري القتصاداهتا وسكاهنا ومساحتها، وهو      

ومناطق اقتصادية خالصة، وتركُّز شديد يف الصادرات، وانفتاح عميـق          مبياه إقليمية واسعة    
على التجارة الدولية، واتكال على الواردات، وتعرض شديد للصدمات اخلارجية، وضـعف            

األحـداث املناخيـة      أو إزاء التدهور البيئي والتهديدات البيئية، خصوصاً الكوارث الطبيعية       
سـيما ارتفـاع     ال العوامل املؤثرة على تغري املنـاخ،  وتقع هذه الدول حتت هتديد    . املتطرفة

  .بحر واألحداث املناخية املتطرفةمستوى سطح ال
غىن هلا عن ُنظم نقل جيـدة         فال وما دام البحر حييط هبذه الدول من مجيع اجلهات،          -٢

فاملوانئ واملطارات هي حبل النجاة الذي      . ومستدامة، خصوصاً ُنظم النقل البحري واجلوي     
 هذه الدول على قيد احلياة، خصوصاً بسبب اتكاهلا الشديد على الـواردات املنقولـة               يبقي

 ٨٠وفيما يشكل النقل البحري حنو      . لتغطية معظم احتياجاهتا االستهالكية، كالغذاء والطاقة     
يف املائة من حجم التجارة العاملية بالبضائع، فإن النسبة أعلى من ذلك يف الـدول اجلزريـة                 

حني يعّد النقل البحري الوسيلة األوىل لنقل البضائع والشحن، ُيعتمـد             ويف .ميةالصغرية النا 
على النقل اجلوي بشكل أساسي لنقل املسافرين والسياح وألغراض الشحن والتنقل الداخلي            

 .بني اجلزر

ينجم عنها من حتديات على صعيد التنميـة          وما وتسليماً باحلالة اخلاصة هلذه الدول      -٣
قد دأبت منظومة األمم املتحدة على السعي إىل ختفيف وطأة جوانب الـضعف             املستدامة، ف 

__________ 

 دولة  ٢٩  لُيذكر خالف ذلك، يشري مصطلح الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل ا           مل ألغراض هذه الورقة، وما    )١(
 ، وترينيـداد وتوبـاغو    ، وبربـادوس  ، وبربـودا  أنتيغوا: يف الكارييب : اليت صنفها األونكتاد على النحو التايل     

 ، وسـانت كيـتس ونـيفس      ، وسانت فنسنت وجـزر غرينـادين      ، ودومينيكا ، وجزر البهاما  ،وجامايكا
 ، وجـزر سـليمان    ، وتونغا ، وتوفالو ، وباالو ،بابوا غينيا اجلديدة  : ئ؛ يف احمليط اهلاد    وغرينادا ،لوسيا وسانت

؛ يف احمليط    وناورو ،) املوحدة -واليات  ( وميكرونيزيا   ، وكرييباس ، وفيجي ، وفانواتو ، وساموا ،وجزر مارشال 
 ، وكـابو فـريدي  ، وسيـشيل ، وسان تومي وبرينسييب، وجزر القمر ، ليشيت -تيمور  : اهلندي وغرب أفريقيا  

 . وموريشيوس،وملديف
 R Read, Trade, Economic Vulnerability, Resilience and the Implications: انظر على وجه اخلصوص )٢(

of Climate Change in Small Island and Littoral Developing Economies, ICTSD Issue Paper No. 

12, June 2010؛ وL Briguglio and W Galea, 2003, Updating and Augmenting the Economic 
Vulnerability Index, Occasional Paper by the Islands and Small States Institute of the University of 

Malta. 
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 الـدول   - قمـة األرض     -، حدد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية        ١٩٩٢  عام ففي. هذه
اجلزرية الصغرية النامية باعتبارها فئة خاصة من البلدان النامية هلا جوانب ضعف اقتـصادية              

، أُجنز واعُتمد برنامج العمل مـن أجـل التنميـة           ١٩٩٤ عام  ويف .واجتماعية وبيئية حمددة  
 ، مث متت مراجعته وإنعاشه يف)برنامج عمل بربادوس  (املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية      

 عن طريق استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة             ٢٠٠٥ عام
، أتاح املـؤمتر الـدويل      ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول  ويف .اميةاملستدامة للدول اجلزرية الصغرية الن    

الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية، املنعقد يف ساموا، فرصةً جديدة للمجتمع الدويل         
للنظر جمدداً يف جوانب ضعف هذه الفئة من الدول يف ضوء املتغريات العامليـة واملعلومـات                

  .اخ وتغريهيف ذلك آثار تقلب املن  مبااجلديدة،
وقد استفاد األونكتاد من هذه الفرصة واضطلع، وفقاً لوالية الدوحة األخرية الـيت               -٤

املشورة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف تصميم وتنفيذ سياسـات           "عهدت إليه بتقدمي    
تتصدى للتحديات اخلاصة اليت تواجهها يف جمال التجارة ولوجستيات التجـارة واملرتبطـة             

، بعدد من األنشطة    )٤٨ و ٦الفقرتني  اً  ؛ انظر أيض  )ح(٥٦الفقرة  " (ها وانعزاهلا اجلغرايف  ببعد
ومشلت هذه األنشطة   . للمساعدة على السري قدماً خبطة النهوض بوسائل النقل يف هذه الدول          

 االستعراض السنوي للنقل    ضمنإدراج فصل خاص عن قطاع النقل البحري يف هذه الدول           
التصدي "، وتنظيم اجتماع خرباء خمصص بشأن       )اًاملقرر إصداره قريب  ( ٢٠١٤  لعام البحري

 مـؤمتر سـاموا   : لتحديات النقل واللوجستيات التجارية يف الدول اجلزرية الصغرية الناميـة         
أتاح الفرصة ملناقشة التحديات اخلاصة املتعلقة      و،  ٢٠١٤يوليه  / متوز ١١، ُعقد يف    "بعده وما

نظر يف السبل الكفيلة بفهم هذه التحديات بـشكل أفـضل           بقطاع النقل يف هذه الدول وال     
 وقد ساعدت اآلراء املستنرية الـيت متخـضت عـن هـذا             .ومعاجلتها على النحو األنسب   

 يف إرشاد مسامهة األونكتاد يف مؤمتر ساموا عن طريق تقرير مواضيعي بعنـوان              )٣(االجتماع
مرنة يف الدول اجلزرية الـصغرية   تعزيز الشراكات إلقامة ُنظم نقل مستدامة و      : رأب الصدع "

  .)اًسيصدر قريب" (النامية
واستناداً إىل هذه اخللفية وبشكل خاص إىل نتائج مناقـشات اجتمـاع اخلـرباء                -٥

، وإىل مسامهة األونكتاد يف مؤمتر سـاموا،        )٤(٢٠١٤يوليه  / متوز ٤املخصص الذي ُعقد يف     
ليت تواجه الدول اجلزرية الـصغرية      تسلط هذه الورقة الضوء على بعض التحديات الرئيسية ا        

على صعيد النقل واللوجستيات التجارية، وحتدد جماالت العمل املمكنة مـن أجـل              النامية
وهتدف هذه الورقة إىل إثارة النقـاش       . التصدي هلذه التحديات واستكشاف الفرص املمكنة     

  .٢٠١٥ ام عبعد  ملاورسم طريق املستقبل يف ضوء نتائج مؤمتر ساموا وخطة التنمية
__________ 

اجتماع اخلرباء املخصص بشأن التصدي لتحديات النقل واللوجستيات التجارية يف الدول اجلزرية الصغرية              )٣(
 .UNCTAD/DTL/TLB/2014/3بعده، ملخص املناقشات والنتائج،   ومامؤمتر ساموا: النامية

 .http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails:  علــى العــروض والوثــائق انظــر الــرابططــالعلال )٤(
aspx?meetingid=586. 
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التحديات الرئيسية اليت تواجهها الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة يف             -أوالً  
  ايل النقل واللوجستيات التجاريةجم
تتعرض الدول اجلزرية الصغرية النامية، بسبب صغر مساحتها وبعـدها وانعزاهلـا،              -٦

رهتا على بلوغ   ة على حنو حيد من قد     يلتحديات جسيمة يف جمايل النقل واللوجستيات التجار      
ورغم التسليم جبوانب الضعف اليت تنفرد هبا هذه الـدول          . أهداف التنمية املستدامة لبلداهنا   

تزال قائمة بشدة اليوم بل تفاقمـت     ال على صعيد النقل قبل عقود طوال، فإن هذه اجلوانب        
اليـة احملـدودة    جراء االجتاهات املعاصرة مثل العوملة والتدهور البيئي وتغري املناخ واملوارد امل          

وتؤثر التحديات املتصلة بالنقل البحري على جماالت عديـدة         . لتطوير البىن التحتية وصيانتها   
منها خدمات الشحن، وتكاليف النقل، والبىن التحتية للموانئ ومعداهتا، فضالً عن األسواق            

  .والعمليات

  الشحن البحري  -ألف  

  أحجام البضائع واالختالالت  -١  
ام الصغرية للبضائع يف الدول اجلزرية الصغرية النامية من قـدرهتا علـى             حتّد األحج   -٧

فهـي  . اجتذاب خدمات الشحن البحـري واملـستثمرين        أو االستفادة من وفورات احلجم   
تتطلب استخدام سفن أصغر حجماً، بتكلفة أعلى لكل وحدة معادلة لعشرين قدماً قياسـاً              

 والصادرات غري املتوازن واملنخفض نسبياً مع       وعندما يقترن حجم الواردات   . بالسفن األكرب 
يؤدي إىل مسارات نقل طويلة وغري مباشرة، فإن تكاليف النقل            ما املوقع النائي هلذه الدول،   

 .وتثري االختالالت التجارية اهلائلة بدورها حتديات عملية وتكاليف باهظة        . )٥(قد تتأثر بشدة  
أي حجم الـسفينة قياسـاً حبجـم        (السفينة  هذا السياق، ميكن العتبارات اقتصاديات       ويف

البضائع، ووترية اخلدمة املطلوبة، وطول املسار، وسرعة السفينة، والقيود املفروضـة علـى             
والعوامل غري القابلة للتجزئـة يف الـبىن        ) حجم السفن يف املوانئ، ومدة االنتظار يف املوانئ       

 أن تؤدي جمتمعةً إىل ارتفاع تكاليف       التحتية للموانئ ذات الصلة، واهلياكل الكلية واملعدات،      
  .النقل واالسترياد وخفض امليزة التنافسية للصادرات

__________ 

باستثناء جزر ترينيداد وتوباغو، وسيشيل، وبابوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان، تبلغ قيمة الواردات أضعاف               )٥(
 وتشري األدلة املتوفرة إىل انطباق األمر ذاته على البيانات        . قيمة الصادرات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية      

أي الـدول   (ويقّدر األونكتاد جمموع حجم البضائع املنقولة إىل جزر أوسيانيا الناميـة            . املستندة إىل الوزن  
، أي ضـعف حجـم      ٢٠١٣  عام  مليون طن متري يف    ١٣,١  ب) اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ     

، )سيـصدر قريبـاً    (٢٠١٤ اماستعراض النقل البحري لع   ). ( ماليني طن متري   ٧,٥(البضائع املنقولة منها    
 ).الفصل األول
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  الوصول إىل شبكات الشحن العاملية  -٢  
تتوقف املشاركة يف التجارة العاملية بشكل كبري على قدرة البلد على الوصـول إىل                -٨

امليني ببعض بصورة فعالة مـن      خدمات نقل ُيعتد هبا تربط الشركاء التجاريني اإلقليميني والع        
ويتوقف موقع البلد يف هذه الشبكة العاملية للشحن البحري على عوامل حتدد            . حيث التكلفة 

واملنـاطق  املوقـع اجلغـرايف،     : وتشمل هذه العوامل بشكل خاص    . مستويات تكلفة النقل  
امـة غـري   ، باإلضافة إىل خصائص املينـاء واجلوانـب الع   الداخلية وقاعدة البضائع األسرية   

مؤشـر  وُيظهـر   . تقوم عليه من إطار تنظيمي      وما يف ذلك كفاءة اإلجراءات     مبا احملسوسة،
، ٢٠٠٤  عـام  ، الذي ُحسب أول مرة يف     األونكتاد ملوصولية خطوط النقل البحري املنتظم     

مدى الصعوبات اليت تعانيها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف الوصول إىل األسواق اإلقليمية             
يدل على حتـديات النقـل الـيت          ما ،)٦(فهي حتتل مرتبة متدنية جداً على املؤشر      . امليةوالع

  .تواجهها
وتبعد الدول اجلزرية الصغرية النامية كثرياً عن األسواق العاملية الكـربى يف آسـيا                -٩

فمتوسط . وأمريكا الشمالية ومشال أوروبا والشرق األوسط وغرب آسيا وشبه القارة اهلندية          
 كيلومتر بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية       ٨ ٢٠٠ا عن هذه األسواق يبلغ حنو       مسافته

أن هـذه     ومبـا  .كيلومتر بالنسبة هلذه الدول يف احمليط اهلادئ       ١١ ٥٠٠يف الكارييب، وحنو    
اليت تربط هذه األسواق، فهي تتلقى       تقع على مسار شبكة الشحن البحري الرئيسية        ال الدول

ات مسارات الشحن بني الشمال واجلنوب اليت تقع يف مـوانئ العبـور             بشكل رئيسي خدم  
. مراكز الشحن العابر على حزام النقل البحري للحاويات بني الشرق والغـرب             أو الرئيسية

ويعين صغر حجم احلاويات املنقولة على مسارات الشحن بني الشمال واجلنوب، يف مجلـة              
 يستتبع تكلفة أعلى لكـل      ما املسارات أصغر أمور، أن أحجام السفن املستخدمة على هذه        

  .وحدة معادلة لعشرين قدماً

  شحن البضائع حملياً بني اجلزر  -٣  
يف حني يكتسي ربط خطوط النقل على الصعيدين الدويل واإلقليمي أمهيـة فائقـة                -١٠

س لبلوغ يقل عنه أمهية، لي  الجلميع الدول اجلزرية الصغرية النامية، فإن النقل احمللي بني اجلزر    
اجلزر األبعد اليت تنتشر على مسافات شاسعة فحسب، وإمنا خلدمة القطاعـات اإلنتاجيـة              

__________ 

 وضع األونكتاد تقديرات للحد األدىن املفترض من الشحن العابر الالزم لنقل حاوية بني جمموعـة بلـدان                 )٦(
وبالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية يف الكارييب، بلغ متوسط العدد األدىن           . توجد روابط مباشرة بينها    ال

؛ وإىل  ٠,٩؛ وإىل األمريكتني    ٠,٨ الالزمة لشحن حاوية من الكارييب إىل أوروبا         من حتركات الشحن العابر   
فيما بلغ متوسط عدد الـشحنات العـابرة        . ٢,٣؛ وإىل منطقة احمليط اهلادئ      ١,٩؛ وإىل أفريقيا    ١,٣آسيا  

أفريقيـا وآسـيا    الالزمة للحاويات املنقولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا واحمليط اهلندي إىل              
وبالنـسبة  .  على التوايل  ٢,٤، و ١,٩، و ١,٥، و ١,١، و ١,١: ئوأوروبا واألمريكتني ومنطقة احمليط اهلاد    

حلاويات السفن يف منطقة احمليط اهلادئ املشحونة إىل آسيا واألمريكتني وأوروبا وأفريقيا، يقّدر األونكتـاد               
 . على التوايل٢,٣، و٢,٢، و١,٨، و١، و٠,٥: يلي  كمامتوسط عدد الشحنات العابرة الالزمة
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فخدمات الشحن احمللي بني السفن يف      . الثروة السمكية والزراعة   كالسياحة و  اً،األخرى أيض 
العديد من بلدان منطقة احمليط اهلادئ، على سبيل املثال، خصوصاً اجلزر األبعد، تفتقـر إىل               

ويؤثر ذلك سلباً على إمكانات اإلنتاج والدخل يف هذه اجلـزر، حيـث             . واتر واملوثوقية الت
وحيّد االفتقار إىل خدمات الـشحن      . يشكل الوصول املنتظم إىل األسواق عامالً فائق األمهية       

املالئمة من قدرة سكان اجلزر على توليد فرص الدخل الالزمة لـدفع تكـاليف خـدمات                
اول الزمنية املتباعدة للشحن وصعوبة التعويل عليها إىل تفاقم خماطر          تؤدي اجلد   كما الشحن،

تتمخض عن تكاليف إضافية للنقـل إىل اجلـزر           كما السالمة بالنسبة للمسافرين والبضائع،   
وحتّد هذه الظروف بدورها من فرص التفاعل االجتماعي والوصـول إىل خـدمات             . األبعد

حتد من قدرة الوكاالت العامة على تـوفري          كما ية،التعليم والصحة وتطوير املشاريع التجار    
وتؤدي كذلك إىل زيادة أسعار . الربامج وتطوير البىن التحتية االجتماعية يف هذه اجلزر األبعد        

ـ               هالسلع األساسية والعزوف عن إنتاج وتسويق املنتجات احمللية، كجـوز اهلنـد والفواك
  .واخلضروات والسمك واحلرف اليدوية

التصدي هلذه الشواغل اسُتخدمت، على سبيل املثال، خمططـات مـنح           ومن أجل     -١١
وتسمح هذه املخططات للحكومات بالتعاقد مع      . )٧(حقوق االمتياز يف منطقة احمليط اهلادئ     

مشغلني خاصني لتوفري خدمات شحن بني اجلزر بنوعية حمددة سلفاً لفئـات حمـددة مـن                
جلزرية يف منطقة احمليط اهلـادئ والقـت        السكان، وقد ُنفذت هذه املخططات يف البلدان ا       

  .)٨(مستويات جناح متفاوتة

  االعتماد الشديد على الطاقة املستوردة  -٤  
تعتمد الدول اجلزرية الصغرية النامية بشدة على الوقود األحفوري املستورد، وينفق             -١٢

. )٩(لواردات يف املائة من مدخراهتا من القطع األجنيب سنوياً على هذه ا           ٣٠معظمها أكثر من    
ومع الزيادة اهلائلة يف أسعار النفط على مدى العقد املاضي واستمرار ارتفاع أسعاره يف األمد               

ونظـراً  . )١١(، يشهد اإلنفاق اإلمجايل للدول اجلزرية منـواً بـدوره     )١٠(الطويل على األرجح  
  .للموقع اجلغرايف هلذه الدول، فقد أضحى النقل من أسرع القطاعات املستهلكة للنفط

__________ 

 .اًملزيد من التفاصيل، انظر األونكتاد، املصدر السابق املقرر إصداره قريب )٧(
 Selected Policy Issues in Inter-island Shipping, Note by the secretariat of the Economic andانظر  )٨(

Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), TD/EGM.1/2011/INF/5متاح على الرابط ، :
http://www.unescap.org/ttdw/MCT2011/EGM/EGM1-INF5.pdf. 

)٩( The Small Island Developing States Sustainable Energy Initiative - SIDS DOCK Briefing Note ،
 .http://www.gov.gd/egov/pdf/SIDS_DOCK_doc.pdf: متاح على الرابط

)١٠( UNCTAD, 2010, Oil Prices and Maritime Freight Rates: An Empirical Investigation, Technical 

Report, UNCTAD/DTL/TLB/2009/2, 1 April. 
 ٧٥( برميل نفط    ٩٠٠ ٠٠٠ مليون دوالر يومياً السترياد أكثر من        ٦٧تنفق مجيع الدول اجلزرية جمتمعةً زهاء        ) ١١(

)  دوالراً للربميـل   ١٢٥( ماليـني دوالر     ١٠٨، و ) دوالر للربميل  ١٠٠( مليون دوالر    ٩٠، و )دوالراً للربميل 
 . أعاله٩، انظر احلاشية SIDS DOCK Briefing Note). للربميلاً  دوالر١٤٠( مليون دوالر ١٢٦و
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 يف املائة من جمموع الوقود املستورد إىل منطقة احمليط          ٧٠ويستهلك قطاع النقل حنو       -١٣
. )١٢(اهلادئ، ويستهلك النقل البحري اجلزء األكرب من هذا الوقود بالنسبة لبعض بلدان املنطقة   

 يف املائة مـن جممـوع الوقـود         ٣٨ففي توفالو، على سبيل املثال، استهلك النقل البحري         
ويشكل ذلك ضـغطاً    . )١٣(٢٠١٢  عام  يف املائة من جمموع وقود النقل يف       ٦٤  أو د،املستور

على مدخرات القطع األجنيب هلذه البلدان وماليتها العامة، ويعرضها بشكل أكـرب لتقلـب              
ويرفع ذلك بدوره تكاليف النقل واللوجستيات، فيخلف أثراً تتابعياً         . أسعار الطاقة وارتفاعها  

ورغم استخدام مصادر الطاقة املتجددة، كالطاقـة الشمـسية         . )١٤(جيةعلى قطاعاهتا اإلنتا  
عدد من القطاعات، فإن مثة حاجة        ويف والكتلة األحيائية والرياح، يف العديد من هذه الدول       

إىل املضي يف تطوير هذه املصادر لضمان اعتماد هنج أكثر اسـتدامةً جتـاه إنتـاج الطاقـة              
 السياق، يسلم مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل        هذا  ويف .واستخدامها يف هذه الدول   

 بأن االعتماد علـى  (A/CONF.223/3, para. 47)الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية 
للضعف االقتـصادي يف هـذه الـدول،        اً  رئيسياً  الوقود األحفوري املستورد يشكل مصدر    

يف ذلك عـن    مباول يف جمال الطاقة املستدامة،    ويسلط الضوء على اجلهود اليت تبذهلا هذه الد       
. طريق إعالن بربادوس بشأن توفري الطاقة املستدامة للجميع يف الدول اجلزرية الصغرية النامية            

وحيث مشروع الوثيقة مصارف التنمية اإلقليمية والدولية، ومنظومة األمم املتحدة، والوكالة           
ئيني على تعزيز التمويل وبنـاء القـدرات ودعـم          الدولية للطاقة املتجددة، والشركاء اإلمنا    

  . الطاقة املستدامة يف هذه الدولالتكنولوجيا لبلوغ أهداف

  هياكل سوق الشحن البحري  -٥  
 شـركات   ١٠يعّد النقل البحري املنتظم صناعةً شديدة التكتل، حيث تستأثر أكرب             -١٤

 يف قطـاع شـحن احلاويـات،       يف املائة من جمموع القدرة العاملية      ٦٠للنقل البحري بنسبة    
وبالنسبة للنقل إىل الدول    . )١٥( يف املائة من هذا القطاع     ٨٠ شركة حبوايل    ٢٠وتستأثر أكرب   

فيهـا    مبـا  اجلزرية الصغرية النامية، فقد أُعرب عن شواغل بشأن املمارسات غري التنافسية،          
 أنشأت حكومات   منطقة احمليط اهلادئ،    ويف .)١٦(ية، يف حتديد أسعار الشحن    ئممارسات تواط 

__________ 

)١٢( A Newell et al., 2014, Turning the Tide: The need for sustainable sea transport in the Pacific ،
-http://www.mace.manchester.ac.uk/our-research/centres-institutes/tyndall: علــى الــرابط متــاح

manchester/conferencesandseminars/. 
 .املرجع نفسه )١٣(
 .، املرجع السابق٢٠١٠األونكتاد،  )١٤(
 .٥-٢، اجلدول ٢٠١٣ استعراض النقل البحري، ٢٠١٣األونكتاد،  )١٥(
القطاع البحري واملـوانئ يف     "لكارييب، مثالً، لدى نظرها يف      الحظت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية وا      )١٦(

، أن ترتيبات األسعار هليكل مقدمي خـدمات النقـل          )٢٠٠٩" (حالة بلدان اجلماعة الكاريبية   : الكارييب
يعرقـل تنافـسية      ما البحري املتسم بغلبة األقلية احملاذي لالحتكارية، تؤدي إىل التسعري املفرط للخدمات،          

 RJ Sanchez and G Wilmsmeier, Maritime sector and ports in the Caribbean: The case. الصادرات

of CARICOM countries, CEPAL - Series Recursos naturales e infrastructura, No. 140. 
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وباالو، وسيبان وغوام، جلنة الشحن البحـري       املوحدة  جزر مارشال، وواليات ميكرونيزيا     
وتقيد اللجنة دخول سوق الشحن البحري هبدف تشجيع وتعزيز إنشاء نظـام            . امليكرونيزية

ي الدويل يف البلدان اجلزريـة  راقتصادي وموثوق وآمن ومنسق يليب احتياجات الشحن التجا    
، وجزر  سكرييبا(باشرت جلنة الشحن البحري لوسط احمليط اهلادئ          كما .رونيزية الثالثة امليك

 بعد إعالن إنشائها رمسياً     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١أعماهلا يف   ) مارشال، وناورو، وتوفالو  
وكان اهلدف من إنشاء اللجنة هو ضمان استدامة خدمات         . )١٧(٢٠١٠أغسطس  / آب ٤يف  

ة املصلحة العامة للمجتمعات املعنية وتلبية احتياجاهتا وحتقيق رفاههـا          الشحن التجاري خلدم  
غري أن دراستني بشأن جزر احمليط اهلادئ أثارتا        . )١٨(العام من خالل وضع ضوابط للمنافسة     

  .)١٩(أو مالءمتها/شكوكاً حول احلاجة إىل مثل هذه الترتيبات و

  أسعار الشحن وتكاليف النقل  -٦  
سيما يف البلدان النامية، حيث تتجـاوز    العن تكاليف شحن منخفضة،   ال غىن للتجارة      -١٥

تكاليف النقل الدويل يف كثري من األحيان قيمة الرسوم اجلمركية، باعتبارها حـاجزاً للتجـارة               
وتواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية عموماً تكاليف شحن أعلـى نـسبياً لنقـل              . )٢٠(الدولية

ه من خصائص وجوانب ضعف، خصوصاً بعدها وصـغر حجمهـا           تنفرد ب   ما وارداهتا، بسبب 
تنفقه جمموعة خمتارة من هذه       ما إىل أن متوسط  ) ١الشكل  (وتشري تقديرات األونكتاد    . وانعزاهلا

، )٢٠١٣-٢٠٠٤متوسط األعـوام    ( سنوات   ١٠الدول على تكاليف النقل الدويل، على مدى        
أي أعلى بنقطتني مئويتني من املتوسـط العـاملي          يف املائة،    ١٠كنسبة من قيمة وارداهتا يبلغ حنو       

، تليها سيـشيل    ) يف املائة  ٢٠,٢(وتبلغ التقديرات أعلى قيمة هلا يف جزر القمر         ).  يف املائة  ٨,١(
وبلغ جمموع تكاليف   ).  يف املائة  ١٧(وغرينادا  )  يف املائة  ١٧,٤(، فجزر سليمان    ) يف املائة  ١٧,٩(

، أي أعلـى    ٢٠١٣  عام  مليار دوالر يف   ٤,١لصغرية النامية   الشحن اليت تدفعها الدول اجلزرية ا     
  .)٢١(٢٠٠٥  عام يف املائة من٦٠بنسبة 

__________ 

-http://www.spc.int/en/component/content/article/216-about-spc-news/1604-central: انظر الـرابط   )١٧(

pacific-shipping-commission-special-general-meeting.html. 
   :أمانة جمموعة احمليط اهلادئ، الربنامج البحري اإلقليمي، متاح على الرابط )١٨(

http://www.spc.int/maritime/index.php?option=com_content&task=view&id=204& Itemid=1 .
 .http://rmipa.com/wp-content/uploads/2013/10/CPSC-Overview.pdf: ملزيد من التفاصيل، انظر الرابط

، التقـارير القطريـة؛   ئ، دراسة النقل اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلاد٢٠٠٤الوكالة األسترالية للتنمية الدولية،    )١٩(
، Oceanic Voyages: Aviation and Shipping in the Pacific Region، ٢٠٠٧ومصرف التنمية اآلسيوي، 

ــ ــر ال -http://www.adb.org/publications/oceanic-voyages-aviation-and-shipping-pacific: رابطانظ

region. 
 .، املرجع السابق٢٠١٠األونكتاد،  )٢٠(
 .األونكتاد، املرجع السابق املقرر إصداره قريباً )٢١(
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    ١الشكل 
  متوسط اإلنفاق على النقل الدويل كنسبة مئوية من قيمة الواردات، 

  ٢٠١٣-٢٠٠٤للفترة 
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  .اً، الفصل السادس، سيصدر قريب٢٠١٤  لعاماستعراض النقل البحريتقديرات األونكتاد،   :املصدر

  البىن التحتية للموانئ ومعداهتا  -باء  

  البىن التحتية  -١  
يف كثري من األحيان بضعف     ة لبعض املوانئ وهياكلها الكلية      لبىن التحتي يقترن قدم ا    -١٦

 ويتعني حتديد حجم الـسفن      .سالمتها اهليكلية قد تكون معرضة للخطر     أن  يعين    ما الصيانة،
وقـد  . أو فرض قيود على البضائع واملركبات     /اليت ترسو على امتداد البىن التحتية للميناء و       

وُيستبعد عادةً خيار نقل    . إعادة البناء   أو تستلزم حالة البىن التحتية استثمارات مكلفة للترميم      
وقد ُشيدت مرافق البىن التحتية ملوانئ عدد من الدول اجلزرية الصغرية           . امليناء إىل مكان آخر   

النامية قبل حقبة النقل باحلاويات، وبالتايل فإن معدات حتميل البضائع على ظهر الـسفينة،              
 يف ذلك املساحة املخصـصة للمـستودعات واملخـازن،          مبا وتصاميم احملطات وهندستها،  

  .ناولة السريعة للحاوياتتستويف بالضرورة متطلبات امل ال
وال غىن عن الصيانة املالئمة للبىن التحتية للموانئ من أجل متكينـها مـن تقـدمي                  -١٧

معظم   ويف .اخلدمات اليت ُصممت ألجلها ومنع سرعة تدهورها جراء أعمال الصيانة املتأخرة          
 املينـاء املنح، تقع مسؤولية اإلصالحات والترميم الدوري على عـاتق            أو مشاريع اإلقراض 
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يكـون    وال املنحة، غري أن أعمال الصيانة قد تكون مكلفة جداً،          أو البلد املتلقي للقرض   أو
  .التمويل املقدم كافياً يف العديد من احلاالت

وقد متخض منو قطاع السياحة إىل ازدياد عدد البواخر السياحية اليت ترسو يف هـذه        -١٨
 هذه البواخر، فإهنا ُتعطى األولوية عموماً للرسو تتوفر مرافق خمصصة لرسو  الوعندما. املوانئ

يرفـع    مـا  ويؤدي ذلك إىل تأخري إجراءات مناولة البضائع، وهو       . يف مرافق مناولة البضائع   
والفصل بـني خـدمات الـشحن       . تكلفة االسترياد وحيّد من القدرة التنافسية للصادرات      

 .ظاهر الراحة والـشكل واملوقـع     واملسافرين أمٌر مرغوب أيضاً ألسباب تتعلق بالسالمة وم       
  .طات البواخر اليت تقل مسافرينبعض احلاالت، ختصص البلدان مواقع مركزية حمل ويف
وتظل قنوات املالحة واملراسي ومناطق املوانئ يف العديد من الدول اجلزرية الصغرية              -١٩

لـسفن  غرقها، واصطدام ا  أوالنامية عرضة للحوادث البحرية بشكل خاص، كجنوح السفن     
وهو ضعف ناشئ من انسداد ممرات املالحة الضيقة يف حالة          . بالبىن التحتية للميناء    أو ببعضها
 متتلك سوى مرسى واحد ملناولـة البـضائع،         ال أن بعض املوانئ قد     كما .الغرق  أو اجلنوح

 يتمخض عن تداعيات اقتصادية جسيمة إذا تعرض هذا املرسى ألضرار جـراء تـصادم              ما
وترتبط هبذه احلوادث خمـاطر   . ابالً لالستخدام جراء احلطام الناتج عن تصادم      أصبح غري ق   أو

 واملوارد التقنية واملالية احملدودة لدى هذه الدول        )٢٢()البضائع  أو من الصهاريج (تسرب النفط   
  .املتضررة  أوزالة السفن الغارقةإل

  املعدات  -٢  
احلاويات من جانب الـسفينة إىل      تقتضي مناولة احلاويات بكفاءة معدات مناسبة لنقل          -٢٠

وهناك ُنظم فرعية خمتلفـة يف      . خارج منطقة امليناء    أو منطقة التكديس ونقلها داخل هذه املنطقة     
وباإلضـافة  . نقل احلاويات يتعني تنسيقها وتوقيتها على حنو يتفادى التأخري ويضمن كفاءة مثلى           

االفتقـار    أو تعطل بسبب نقص التمويل،   إىل مالءمة املعدات، هناك مشاريع صيانة املعدات اليت ت        
ومثـة حاجـة    . أو عمال الصيانة احملليني املهرة    /إىل قطع الغيار، وغياب خطط الصيانة املالئمة و       

، وختـصيص   )٢٣(لوضع جداول زمنية مالئمة للصيانة، واالحتفاظ مبخزون كاٍف من قطع الغيار          
  .التدريب املالئمال الصيانة على األموال الالزمة للصيانة، وضمان حصول عم

  القيود املالية  -٣  
يشكل التمويل حتدياً رئيسياً يف سياق تطوير البىن التحتيـة للمـوانئ ومرافقهـا،                -٢١

سـيما أن الـدول       ال ويكمن جوهر املشكلة يف املوارد املالية احملدودة،      . وترميمها وصيانتها 
__________ 

 Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview، ٢٠١٢انظر األونكتاد،  )٢٢(

of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers 

(UNCTAD/DTL/TLB/2011/4). 
 تتمثل إحدى احلاالت ذات الصلة يف احلصول على أصناف خمتلفة من املعـدات مـن خمتلـف املـاحنني،                   )٢٣(

 .يتطلب قطع غيار خمتلفة لكل منها ويصعب عملية مطابقتها ما
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على املوارد والقروض امليسرة    اجلزرية الصغرية النامية مثقلة بالديون عادةً ويصعب أن حتصل          
  .بسبب تصنيفها كبلدان متوسطة الدخل

وتشمل مصادر التمويل للنفقات االستثمارية يف البىن التحتية ميزانية القطـاع العـام               -٢٢
مبا فيها القروض امليـسرة     (، واملساعدات اإلمنائية الرمسية     )اإلقراض العام   أو اإليرادات اجلارية (

تقدم   ال العديد من احلاالت،    ويف .لقطاع اخلاص، وتوليفة من هذه املوارد     ، ومتويل ا  )٢٤()واملنح
  .حتية البحرية وترميمها وصيانتهاميزانية القطاع العام سوى متويل حمدود لتطوير البىن الت

  النقل اجلوي والنقل بالبواخر السياحية: السياحة  -جيم  
احة القتصادات الـدول اجلزريـة      ال ميكن املبالغة يف التشديد على أمهية قطاع السي          -٢٣

فالسياحة مصدر رئيسي إليرادات التصدير يف هـذه        . الصغرية النامية وروابطه القوية بالنقل    
 يف املائة   ٥٠ يف املائة من جمموع العمالة، وحنو        ٣٠الدول كافة، وتستأثر، يف املتوسط، بنحو       

 يف الـدول اجلزريـة      )٢٦(وقد بلغت صادرات خدمات السفر    . )٢٥(من الناتج احمللي اإلمجايل   
 يف املائة من جمموع     ٥٠يشكل أكثر من      ما ،٢٠١٢  عام  مليار دوالر يف   ٢٤الصغرية النامية   

ويشهد عدد املسافرين الواصلني جواً إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية ارتفاعاً يف             . خدماهتا
يشيوس وسيـشيل   مور  ويف )٢٠١١  عام  ماليني مسافر يف   ٥,٧حنو  (منطقة الكارييب حتديداً    

ويرجع ذلك إىل تواتر الرحالت املباشرة بني جزر الكـارييب وموريـشيوس            . فريدي كابوو
  .)٢٧( وشركائهم التجارينيفريدي كابووسيشيل و

غري أن ارتفاع أسعار النقل اجلوي ميكن أن يـؤدي إىل تراجـع تـدفق الـسياح                   -٢٤
 وقد خلصت إحدى الدراسـات  .لألسعار من أثر حاسم يف خيارات السياح  ملا واإليرادات،

أسعار تذاكر السفر   (اليت قّيمت املوقع التنافسي للجزر كوجهة سياحية إىل أن تكلفة العطلة            
هو عامل رئيسي يف حتديد الطلب علـى        ) جنوم أربعة  أو واإلقامة يف فنادق من مستوى ثالثة     

__________ 

مصرف التنمية اآلسيوي، والبنك الدويل،     : د من املنظمات مساعدة إمنائية رمسية هلذه الدول، ومنها        يقدم عد  )٢٤(
ومؤسسة التمويل الدولية، ومصرف التنمية األورويب، والوكالة األسترالية للتنميـة الدوليـة، واملفوضـية              

، والوكالة اليابانية للتعاون الـدويل،      األوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة األملانية للتعاون الدويل       
 Strengthening Inter-island Shipping in: انظـر ). برنامج املساعدة النيوزيلنـدي (وحكومة نيوزيلندا 

Pacific Island Countries and Territories, Background Paper 1, 10 July 2013, High-level Meeting 

on Strengthening Inter-island Shipping and Logistics in the Pacific Island Countries Organizers: 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 23-25 July 2013,Suva, Fiji. 
 .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٠األونكتاد يف قمة االقتصاد األزرق، أبو ظيب،   عامالبيان الذي ألقاه أمني )٢٥(
يع السلع واخلدمات اليت حصل عليها مسافرون غري مقيمني أثناء زيارهتم هذه الدول لفترة تقـل                تشمل مج  )٢٦(

 .واحد  عامعن
 .األونكتاد، املرجع السابق املقرر إصداره قريباً )٢٧(
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لي على خدمات النقـل  بالنسبة للطلب احمل  أما .)٢٨(السياحة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية     
اجلوي والسياحة، فإن ارتفاع األسعار مقترناً مبستويات الفقر املرتفعة يف الـدول اجلزريـة              
الصغرية النامية يف احمليطني اهلادئ واهلندي وغرب أفريقيا، جيعل من الصعب حفـز الطلـب          

اجلدوى املاليـة   حيّد تدين احلركة اجلوية يف هذه املناطق من           كما .احمللي على قطاع السياحة   
وبـدوره يـؤدي    . للبىن التحتية للمطارات ومعداهتا ومركباهتا اليت تتطلب استثمارات هائلة        

نقص خدمات التجديد والصيانة للبىن التحتية للنقل اجلوي إىل ارتفاع أسعار التذاكر وحيول             
  .دون تطوير مسارات سوقية يف معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية

لعديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل التغلب علـى إشـكاالت            وقد سعى ا    -٢٥
روابط النقل وارتفاع التكلفة يف الرحالت الطويلة واملكلفة واملتعددة احملطات عـن طريـق              
تنظيم رحالت مباشرة مع املدن اليت يأيت منها السياح عادةً واسـتخدام رحـالت منظمـة            

حقق بعض هذه الدول تقـدماً        كما .)٢٩(ل مسافر رخيصة تستهلك قدراً أقل من الوقود لك      
ففي الكارييب، حتظى خطوط النقل اجلوي اإلقليمية، مثـل         . فعاالً يف الروابط اجلوية اإلقليمية    

تـشمل خـدماهتا      إذ يالند، بأمهية فائقة يف السياحة داخل منطقة الكارييب،       أطريان ليواردز   
وتبـدي الـدول اجلزريـة      . ية والداخلية منطقة الكارييب برمتها فضالً عن الرحالت اخلارج      

الصغرية النامية يف احمليط اهلندي وغرب أفريقيا قلقها من أن يؤثر جتزؤ قطاع النقل اجلـوي                
حدا بلجنة احمليط اهلندي إىل تـبين         ما وهو. وأسواق السياحة على القدرة التنافسية اإلقليمية     

وي مع احلراك السياحي بني الـدول       الذي يهدف إىل تكامل النقل اجل     " جزر الفانيال "مفهوم  
  .)٣٠(اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلندي ومع بقية أحناء العامل

وتشكل منطقة الكارييب وجهة رئيسية للبواخر السياحية، حيث بلغ عدد الـسياح              -٢٦
وتشمل الدول اجلزرية   . ٢٠٠٨  عام  مليون شخص يف   ١٨,٢املسافرين حبراً إىل هذه املنطقة      

رية النامية األخرى اليت تشكل حمطات رسو هلذه البواخر يف رحالهتـا حـول العـامل                الصغ
ويعتمد هذا اجلزء من قطاع السياحة بـشدة علـى النقـل            .  وفيجي وسيشيل  فريدي كابو

تتطلب البواخر السياحية استثمارات يف البىن التحتية للموانئ الستقبال األحجام            إذ البحري،
تتنافس البواخر السياحية مع سفن الشحن      ما ورد أعاله، كثرياً    وكما .واألعداد املتزايدة منها  

  .على الرسو يف هذه املوانئ، بسبب املساحة احملدودة للمراسي

__________ 

)٢٨( I Vella, 2009, The Price of Competitiveness of Small Island States as Tourist Destinations, 

Occasional Papers on Islands and Small States, No. 6/2009, ISSN 1024-6282. 
)٢٩( http://www.cepal.org/portofspain/noticias/paginas/1/44351/Green_Economy_in_SIDS_ 

Challenges_Opportunities_2011.pdf. 
نـوفمرب  /لثـاين  تشرين ا٨، ,Placing the Indian-oceanic region on the world mapجلنة احمليط اهلندي،  )٣٠(

 /http://www.commissionoceanindien.org/fileadmin/resources/Partenaires :، متاح على الرابط٢٠١٣

Booklet_IOC_English_nov13-GR.pdf. 
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  املخاطر اجليولوجية واألحداث املناخية املتطرفة: املخاطر الطبيعية  -دال  
تيـة علـى صـعيد    يقع العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف مناطق غري موا      -٢٧

جيعلها شديدة التعرض     ما وبالنسبة للُنظم اجلوية العاملية،   ) الزالزل والرباكني (النشاط التكتوين   
يف ذلك الزالزل واالنفجارات الربكانية       مبا إىل املخاطر الطبيعية مبصدريها التكتوين واملناخي،     

  .)٣١(واألمواج املدية واألعاصري والسيول
ل اجلزرية الصغرية النامية على امتداد هوامش نشطة تكتونيـاً          ويقع العديد من الدو     -٢٨
يعرضها للزالزل واالنفجارات الربكانية  ما)  مثالًفريدي كابو(أو يف مناطق بركانية ساخنة /و

وتقع معظم الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف الكـارييب جبـوار خنـدق     . واألمواج املدية 
ونية للكارييب، يف حني يقع العديد من هذه الـدول يف           بورتوريكو على حافة الصفيحة التكت    

احمليط اهلادئ، مثل فيجي وفانواتو وساموا وجزر سليمان وتونغا وبابوا غينيا اجلديدة وتيمور             
جيعـل هـذه الـدول عرضـة          ما  وهو .اًليشيت، يف مناطق تصادم الصفائح التكتونية أيض      

ففي منطقة الكارييب وحـدها،     . ية املدمرة  واالنفجارات الربكانية واألمواج املد    )٣٢(للزالزل
 ٥٠٠  لا موجة مدية خـالل الـسنوات        ٧٥على سبيل املثال، هناك أدلة تشري إىل حدوث         

.  يف املائة من جمموع األمواج املدية اليت شهدها العامل خالل تلك الفترة            ١٠املاضية، أي حنو    
يف املنطقة منـذ منتـصف    شخص ٣ ٥٠٠وقد أّدت هذه األمواج املدية إىل مقتل أكثر من      

وخالل العقـود   . القرن التاسع عشر، وفقاً لإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي         
املنصرمة، أّدى النمو السكاين وتركز السياح األجانب يف املناطق الساحلية إىل تفاقم هـذه              

ا األمـواج  ، بلغ عدد ضـحاي ٢٠١٢ و١٩٩٠ففي الفترة بني عامي   . )٣٣(املخاطر يف املنطقة  
 شخص، وناهزت خسائر األصول والـبىن       ٢ ٥٠٠املدية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية       

 مليـون   ٤٧٠(، تكبدت أكرب اخلسائر ملديف      ٢٠٠٤ عام  ويف . مليون دوالر  ٦٦٠التحتية  
  ). مليون دوالر١٥٠(وساموا ) دوالر
 متطرفـة، تـشمل     ألحداث مناخيـة  اً  وتتعرض الدول اجلزرية الصغرية النامية أيض       -٢٩

العواصف والفيضانات واجلفاف واملوجات احلرارية، فضالً عن تغري أمناط ُنظم مناخية معينة،            
وقد تلحق هذه الظروف القاسية أضراراً خطرية على البىن التحتية للنقل           . )٣٤(كالرياح املومسية 

__________ 

-http://www.unisdr.org/who-we(يوجد شيء امسه كوارث طبيعية وإمنا خمـاطر طبيعيـة،             ال اقُترح أنه  )٣١(

are/what-is-drr.( 
 كانون  ١٢يف  )  درجات على مقياس رخيتر    ٧( والقوي   )اً كيلومتر ١٣بعمق  (زال هاييت السطحي    متخض زل  )٣٢(

 مليـون   ١,٣ آخـرين، وتـشريد      ٣٠٠ ٠٠٠ شخص وجرح    ٣١٦ ٠٠٠ عن مقتل    ٢٠١٠يناير  /الثاين
   .آخر جزئياً  مرتال١٨٨ً ٣٨٣كلياً، وتدمري   مرتال٩٧ً ٢٩٤شخص، وتدمري 

(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2010). 
 .http://reliefweb.int/report/haiti/full-scale-test-today-caribbean-tsunami-warning-system: انظر الرابط )٣٣(
 K Richardson et al, 2009, Synthesis Report, Climate change: Global Risks, Challenges andانظـر   )٣٤(

Decisions, University of Copenhagen; and IPCC, 2012, Managing the Risks of Extreme Events and 
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 تتسم بنـشاط    فمعظم هذه الدول تقع يف مناطق     . وخدماته يف الدول اجلزرية الصغرية النامية     
قد يولد ظروفاً جوية هيدرولوجية متطرفـة يـصعب الـتكهن           ) ٢الشكل  (مداري كثيف   

وتتفاوت هذه الظروف لتشمل طيفاً واسعاً يتراوح من التغريات املفاجئة والعابرة           . بتداعياهتا
، )٣٥(يف درجات احلرارة، إىل اهلطول الكثيف لألمطار، والعواصف الشديدة، واملد العاصفي          

وتشري األدلة إىل أن العواصف املدارية واملعتدلة قد        . ت اجلفاف واحلرارة الطويلة األمد    وموجا
فعلى سبيل املثال، قد تتمخض زيادة      . تستجيب الرتفاع درجات احلرارة مبزيد من التطرف      

 أمتار يف الثانية يف سرعة رياح األعاصري املدارية، نامجة عن ارتفاع حـرارة              ٥بسيطة مبعدل   
  .)٣٦(اًسبة مئوية واحدة، عن زيادة كبرية يف حدوث األعاصري األشد وطأة وتدمرياحمليط بن
    ٢الشكل 

  من مسارات العواصف املدارية، اً  كيلومتر٥٠املوانئ الواقعة ضمن مسافة 
  ٢٠١٠-١٩٦٠للفترة 

  
 Becker A et al., 2013, A note on climate change adaptation for seaports: A challenge for  :املصدر

global ports, a challenge for global society, Climatic Change, 120:683-695  

وقد تنجم عن هذه األحداث املتطرفة تداعيات قاسية على اجملتمعات احمللية الساحلية              -٣٠
ة، ألهنا ترفع احتماليـة حـدوث       والبىن التحتية للنقل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية املتأثر        

__________ 

Disasters to Advance Climate Change Adaptation, Special Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change, CB Field et al., eds. (New York, Cambridge University Press). 
اصفي يف ارتفاع مؤقت يف مستوى سطح البحر، ناجم عن تغـريات يف الـضغط اجلـوي                 يتمثل املد الع   )٣٥(

املكان، وتؤدي إىل االرتفـاع الـشديد         أو وتتحكم يف موجات املد العاصفي طبوغرافية اإلقليم      . والرياح
 .ملستويات املد وتفاقم خماطر الفيضانات الساحلية

 ,K Emanuel, 2005, Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 yearsانظـر   )٣٦(

Nature 436: 686-688; and RP Allan and BJ Soden, 2008, Atmospheric warming and the 

amplification of precipitation extremes, Science 321:1481-1484. 

   كيلومتر٥٠املوانئ الواقعة ضمن مسافة 
 مسارات العواصف املدارية
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وتـشكل  . )٣٧(عواصف شديدة وسيول مدية، وقد تتمخض عن حدوث فيضانات ساحلية         
الفيضانات الساحلية هتديداً للمناطق الساحلية الضيقة وذات الكثافة السكانية العالية يف هذه            

ت وشـبكات   املوانئ واملطـارا  (هتدد البىن التحتية املنخفضة لقطاع النقل فيها          كما الدول،
وهو السبب الرئيسي الذي جيعل معدل التعرض لألعاصري يف هذه الدول           ). الطرق الساحلية 

ومن املتوقع بثقة عالية أن املناطق      . )٣٨(من أعلى املعدالت عاملياً بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل       
ى النهج ذاته   الساحلية اليت تشهد حالياً فيضانات ساحلية متكررة واحنساراً للتربة ستواصل عل          

يف املستقبل، بسبب ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر، إذا ظلت العوامل املسامهة األخرى             
وختضع الدول اجلزرية الصغرية النامية كذلك لتغريات يف درجات احلـرارة           . )٣٩(على حاهلا 

، اليت قد ختلف عواقب     )٤٠(دورة التذبذب اجلنويب   - ومنسوب األمطار تتصل بظاهرة النينيو    
 وكذا على الـبىن التحتيـة       )٤١()مثل ابيضاض الشعب املرجانية   (يمة على البيئة واملوارد     وخ

  .الساحلية
وأخرياً، فإن الدول اجلزرية الصغرية النامية عرضة كذلك ملخاطر بشرية املنشأ، مثل              -٣١

أن اقتصادات هذه الدول تعتمد بشدة على إيرادات الثروة السمكية            ومبا .بقع الزيت البحرية  
السياحة، فإن تعرضها لألضرار النامجة عن حوادث التلوث بالوقود من السفن يشكل هتديداً        و

  .)٤٢(ُيستهان به  الاقتصادياً

__________ 

 X Bertin et al., 2013, A significant increase in wave height in the North Atlantic Ocean overانظر  )٣٧(

the 20th century, Global and Planetary Change, 106:77-83; and IJ Losada et al., 2013, Long-term 

changes in sea level components in Latin America and the Caribbean, Global and Planetary 

Change, 104: 34-50. 
تراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا             اس: انظر مثالً  )٣٨(

 Protecting Development Gains: Reducing Disaster Vulnerability and، ٢٠١٠واحملـيط اهلـادئ،   

Building Resilience in Asia and the Pacific - The Asia Pacific Disaster Report ،على الـرابط متاح : 
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/16132. 

 Managing the Risks of Extreme Events and Disasters toانظر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  )٣٩(

Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (New York, Cambridge University Press). 
 .باسم ظاهرة النينيو يف احمليط اهلندياً ُيشار إىل قطبية احمليط اهلندي شبه املدارية أيض )٤٠(
 .http://oceanservice.noaa.gov/facts/coral_bleach.html: انظر الرابط )٤١(
 Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview، ٢٠١٢انظر األونكتاد،  )٤٢(

of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers 

(UNCTAD/DTL/TLB/2011/4). 
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  تغري املناخ  -هاء  
وفقاً جلميع األدلة املتاحة، هناك اجتاه متصاعد طويل األمد يف متوسط درجة حرارة               -٣٢
عشرين إىل أن درجات احلـرارة اجلويـة        وتشري التوقعات لنهاية القرن احلادي وال     . )٤٣(اجلو

تقديرات متوسطة، انظـر    ( نسب مئوية    ٣,٧سترتفع بنسبة تتراوح بني نسبة مئوية واحدة و       
  .)٤٤(حسب السيناريو املتوقع) ١اجلدول 
    ١اجلدول 

تنبؤات املتوسط العاملي لدرجة احلرارة على السطح وتغريات املتوسط العـاملي ملـستوى             
  ٢١٠٠-٢٠٨١سطح البحر يف الفترة 

 ارتفاع مستوى سطح البحر درجة احلرارة

 السيناريو
 املتوسط

 )بالدرجة املئوية(
النطاق املتوقع 

 )باملتر(النطاق املتوقع  )باملتر(املتوسط  )بالدرجة املئوية(

  ٠,٥٥-٠,٢٦  ٠,٤٠  ١,٧-٠,٣  ١,٠ ٢,٦ .ت. ت. م
  ٠,٦٣-٠,٣٢  ٠,٤٧  ٢,٦-١,١  ١,٨ ٤,٥ .ت. ت. م
  ٠,٦٣-٠,٣٣  ٠,٤٨  ٣,١-١,٤  ٢,٢ ٦ .ت. ت. م
  ٠,٨٢-٠,٤٥  ٠,٦٣  ٤,٨-٢,٦  ٣,٧ ٨,٥ .ت. ت. م

  .٢٠١٣اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   :املصدر
، ٢٠٠٥-١٩٨٦ُحسبت املتوسطات والنطاقات املتوقعة على أساس البيانات املتاحـة للفتـرة              :ملحوظة

  .ملختلف السيناريوهات وفقاً
  )٤٥()مسارات التركيز التمثيلية(وتستند التوقعات إىل أربعة سيناريوهات للتأثري اإلشعاعي   

  .مسار التركيز التمثيلي: .ت. ت. م   :خمتصر

فعلى سبيل املثال، ُتظهـر     . إىل حدوث تغريات يف أمناط هطول األمطار      اً  وُخلص أيض   -٣٣
اخنفاضاً مطرداً يف معدل    ) ٢٠٠٠-١٩٠٠(سجالت سقوط األمطار يف منطقة الكارييب للفترة        

سقوط األمطار، يف حني تظهر أمناط سقوط األمطار يف سيشيل للفترة ذاهتا تفاوتاً كبرياً ميكـن    
__________ 

ترتفع بشكل متسق، فاملناطق القريبة من القطـبني ترتفـع فيهـا      ال من اجلدير بالذكر أن درجات احلرارة      )٤٣(
 .املناطق االستوائيةاحلرارة بشكل أسرع من 

 ٢٠٦٥-٢٠٤٦ درجة مئوية يف الفترة      ٢ و ١يتوقع أن يزداد متوسط تقديرات االحترار بنسبة تتراوح بني           )٤٤(
، استناداً إىل جمموعة سيناريوهات ممكنة تتعلق بنسبة تركز غازات          ٢٠٠٥-١٩٨٦عما كان عليه يف الفترة      

ويتوقع أن يرتفع متوسط تقديرات االحترار يف       ). ٢٠١٣اخ،  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املن     (الدفيئة  
غري أن فجـوة    .  درجة مئوية  ٣,٧ و ١بنسبة تتراوح بني    ) ٢١٠٠-٢٠٨١(أواخر القرن احلادي والعشرين     

 . درجة مئوية يف سياق منوذج عدم اليقني٤,٨ و٠,٣التوقعات تتوسع إىل نسبة تتراوح بني 
للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل سـيناريوهات         ) ٢٠١٣(تستند توقعات تقرير التقييم اخلامس       )٤٥(

مسارات التركيز التمثيلية، وليس إىل السيناريوهات الواردة يف التقرير اخلاص للجنة بـشأن سـيناريوهات               
 .االنبعاثات
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غري أن متوسط سقوط األمطار يف سيـشيل ارتفـع          .  التذبذب اجلنويب  -  بظاهرة النينيو  هربط
  .)٤٦(١٩٩٧إىل  ١٩٥٩  عامخالل اجلزء الثاين من القرن العشرين، أي يف الفترة من

    ٣الشكل 
 يف بعض الدول ٢١٠٠ و٢٠٥٠ و٢٠٢٥توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر لألعوام 

  اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ واحمليط اهلندي والكارييب

  
 ,Overseas Development Institute and Climate and Development Knowledge Network  :املصدر

2014, The IPCC’s Fifth Assessment Report: What’s in it for Small Island Developing 

States?  
 ٤,٥ .ت. ت. م و ٢,٦ .ت. ت. م(لالطالع على شرح مفـصل للـسيناريوهات املختلفـة            :ملحوظة

  .٤٦انظر احلاشية ) ٨,٥ .ت. ت .مو

وى سـطح  وترتبط الزيادة يف درجات احلرارة كذلك مع االرتفاع الكبري يف مـست             -٣٤
 ،اً مليمتـر  ٠,٢٠، شهدت مستويات سطح البحار زيادة بنحو        ١٨٦٠  عام فمنذ. )٤٧(البحر
وتـشري املعلومـات   . مطرداً، خصوصاً منذ التـسعينات اً يزال هذا املعدل يشهد ارتفاع     وال

__________ 

 ,Overseas Development Institute and Climate and Development Knowledge Network, 2014: انظر )٤٦(

The IPCC’s Fifth Assessment Report: What’s in it for Small Island Developing States? Available 

at http://cdkn.org/resource/whats-in-it-for-small-island-developing-states-sids. 
 .E Hanna et al., 2013. Ice sheet mass balance and climate change, Nature, 498:51-59انظر  )٤٧(
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 إىل أن مستويات سطح البحر ترتفع مبعدل حياذي الطيـف  )٤٨(املستمدة من األقمار الصناعية   
 ٣,١أي حـوايل    (وقعات السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ          األعلى من الت  

ونظراً للتفاوت الشاسع يف ارتفاع مستويات سطح البحر، ينبغي أخـذ           ). مليمترات سنوياً 
االجتاهات اإلقليمية يف االعتبار لدى تقييم اآلثار احملتملة على دولة بعينها من الدول اجلزريـة   

وقد يفضي مزيج من العوامل العاملية واإلقليمية إىل معدالت تغري سريع نسبياً            . يةالصغرية النام 
يف مستوى سطح البحر على امتداد سواحل جزرية معينة، ختتلف عن املعدل العاملي احلـايل               

 ١وتتنبأ بعض النماذج بارتفاع مستوى سطح البحـر بنـسبة           . )٤٩() مليمترات يف السنة   ٣(
وسيكون هلذه االرتفاعات نتائج كارثية على عدد من الدول         . ا القرن  مليمتر بنهاية هذ   ٢ إىل

فمعظـم أراضـي   . اجلزرية الصغرية النامية املنخفضة، خصوصاً إذا اقترنت هببوب العواصف  
 أمتار، يف   ٥ وجزر مارشال وتوفالو، على سبيل املثال، يقل ارتفاعها عن           سملديف وكرييبا 

وتتراوح مساحة األراضي .  أمتار٥ما يقل ارتفاعها عن      يف املائة من أراضي البها     ٧٢حني أن   
 أمتار يف كل من انتيغوا وبربودا، وسيشيل، وميكرونيزيا، ونـاورو،  ٥اليت يقل ارتفاعها عن   

  .)٥٠( يف املائة٥٠ و٣٠وتونغا بني 

  اآلثار احملتملة واحلاجة إىل التكيف    
 للنقل من أجل منو الدول اجلزريـة        نظراً لألمهية االستراتيجية للبىن التحتية الساحلية       -٣٥

الصغرية النامية وتنميتها، فإن فهم املخاطر وجوانب الضعف املتعلقة باملناخ وتدابري التكيـف       
  .املالئمة هو أمر حيوي

 ارتفاع درجة حرارة املياه     أو ارتفاع مستوى سطح البحر   (وقد ينجم عن تغري املناخ        -٣٦
أثر ) مثالً  العاصفي والتغريات احملتملة يف نظام املوج      موجات املد   أو اشتداد حدة العواصف   أو

وقد تتأثر العمليات اليومية    . حاد على اخلدمات والبىن التحتية الساحلية للنقل يف هذه الدول         
املـد  (يف املوانئ بشكل مباشر من الفيضانات الساحلية الطويلة األمـد والقـصرية األمـد               

ات الطرفية واملرافق املتعددة الوسـائط والقـرى   وقد تلحق أضرار جسيمة باحملط    ). العاصفي
املتلقية للشحن البحري ومناطق التخزين والبضائع، على حنو يؤثر بسالسل اإلمداد وروابـط       

وسيؤثر تغري املناخ بشكل خاص على املوانئ واملطارات، اليت تشكل عصب التجـارة   . النقل

__________ 

)٤٨( JA Church and NJ White, 2011. Sea-level rise from the late 19th to the early 21st Century. Surveys 

in Geophysics 32:585-602. 
وميكـن أن  . TM Cronin, 2012, Rapid sea-level rise, Quaternary Science Reviews 56:11-30انظـر   )٤٩(

ملستقبل جراء ردات الفعل املتعاضدة، كأن تثري العمليات النامجة عن تغري املناخ            يتضخم نطاق التغريات يف ا    
مثالً تعبئة مستودعات الكربون اخلاملـة      (املزيد من االحترار العاملي، وبالتايل ارتفاع مستوى سطح البحر          

حنسار مساحة الطبقـة    األراضي اخلثية االستوائية، وخمازن امليثان يف القطب املتجمد الشمايل، وا         حالياً، مثل   
 ).اجلليدية للمحيط املتجمد الشمايل

 .اًاألونكتاد، املرجع السابق املقرر إصداره قريب )٥٠(
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ىن التحتية الرئيسية فيها وموقعها الساحلي      الدولية هلذه الدول، نظراً لطول الدورة احلياتية للب       
  ).٢اجلدول (املكشوف واخنفاضها 

وقد تؤثر زيادة هطول األمطار على الطرقات ومواقف الباصات ومرافـق املـوانئ               -٣٧
يبعد أن تلحق أضرار مباشرة أثناء هذه األحداث املناخية املتطرفة فتـستلزم              وال .واملطارات

وقد تنجم كذلك آثار طويلة األمد على سالمة        . حلاالت الطارئة ردوداً عاجلة ملواجهة هذه ا    
يستدعي أعمال صيانة     ما هياكل الطرق واجلسور وُنظم الصرف الصحي وُنظم االتصاالت،       

وستتمخض الزيادة يف هطول األمطار الغزيرة والفيضانات عن املزيـد          . وإصالح أكثر تواتراً  
يشمل حاالت التأخري وتعطيل احلركـة اجلويـة          مبا من احلوادث املرتبطة باألحوال اجلوية،    

وميكن أن يؤثر الطمي الناتج عن هطول األمطار الغزيرة واألمواج الـشديدة علـى              . والربية
ومن املرجح كذلك . ممرات املالحة يف امليناء، ويتمخض عن زيادة هائلة يف تكاليف التجريف

نات يف املطارات، باإلضافة إىل آثار      تزايد حاالت تأخري وإلغاء عمليات الطريان جراء الفيضا       
هذه األحوال املتطرفة على السالمة اهليكلية للمدارج والبىن التحتية األخـرى املتخصـصة             

  .)٥١(للمطارات
وميكن أن تلحق الرياح الشديدة أضراراً بـالطرق الـساحلية ومبرافـق املـوانئ،                -٣٨

راعية، وتؤثر من مث، بشكل غـري       كالرافعات وحمطات تفريغ البضائع، وأن تدمر احملاصيل الز       
قد تؤدي الرياح الشديدة إىل تعطيل اخلدمات اجلوية بشكل           كما .مباشر، على قطاع النقل   

متكرر وتدمري مرافق املطارات، كاملعدات والسياج احمليطـة مبنطقـة املطـار والعالمـات              
ألمواج النامجة عنها   إضافة إىل ذلك، فإن التغريات يف األمناط االجتاهية للرياح وا         . التوضيحية

  .ميكن أن تتمخض عن آثار هامة كذلك على عمليات املوانئ والسالمة، على سبيل املثال

وقد تلحق املوجات احلرارية كذلك آثاراً هامة على البىن التحتية للنقل وخدماتـه،               -٣٩
لى من خالل اندالع احلرائق يف الغابات وإفساد احملاصيل، وميكن أن تشكل ضغطاً كذلك ع             

وقد تلحـق   . إمدادات املياه وخمازن األغذية وُنظم الطاقة، فضالً عن زيادة متطلبات التربيد          
  .فق املطارات ومدارجها وعملياهتااملوجات احلرارية أضراراً بالطرقات وتؤثر على مرا

وينمو الطلب على خدمات النقل بالتوازي مع منو االقتصاد والتجـارة والـسكان               -٤٠
ن النقل قطاع قائم على الطلب، فإن التغريات النامجة عن تغري املناخ يف توزيع              أ  ومبا .العاملي

السكان وإنتاج السلع األساسية والتجارة وأمناط االستهالك والسياحة، ميكـن أن تفـضي             
  .بدورها إىل آثار هامة غري مباشرة على قطاع النقل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

__________ 

 Climate Change Impacts and Adaptation for International، ٢٠١٣انظر اللجنة االقتصادية ألوروبـا،   )٥١(

Transport Networks, Expert Group Report, Inland Transport Committee, (ECE/TRANS/238) ،
   :متاح على الرابط

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf. 
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راض السابق، فإن تغري املناخ يثري جمموعة حتديات هامة لنقل          وكما يظهر من االستع     -٤١
ويرد ملخص لبعض هذه التحديات . البضائع واملسافرين معاً يف الدول اجلزرية الصغرية النامية      

  . جمموعة من خيارات التكيف املمكنة هلذه الدول٣ترد يف اجلدول   كما. أدناه٢يف اجلدول 
كتاد قضية تغري املناخ جزءاً من عمله املستمر يف جمال          ، اعترب األون  ٢٠٠٨  عام ومنذ  -٤٢

يزال يضطلع بأنشطة هامة يف هذا اجملال للمساعدة على حتسني            وال قوانني وسياسات النقل،  
ويتم التركيز بشكل خـاص     . فهم املسائل اليت تربط بني النقل البحري وحتديات تغري املناخ         

. )٥٢(عزيز تأقلم ُنظم النقل مع تأثريات تغري املنـاخ  على التكيف مع تغري املناخ، واحلاجة إىل ت       
وقد ُسلط الضوء بشكل خاص على االحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية على             
صعيد تكييف البىن التحتية للنقل مع آثار تغري املناخ، يف عدد من اجتماعات اخلـرباء الـيت                 

رباء التابع للجنة االقتصادية ألوروبا الـيت       عقدها األونكتاد، وكذلك يف إطار عمل فريق اخل       
  .)٥٣(٢٠١٠  عامأنشئت يف أعقاب حلقة العمل املشتركة بني األونكتاد واللجنة يف

    ٢اجلدول 
  ملخص اآلثار املمكنة لتغري املناخ الناجم عن خمتلف العوامل املناخية على النقل

 املوانئ واملطارات الطرق درجة احلرارة
ت ارتفاع متوسط درجا  

 احلرارة؛
موجـــات احلـــرارة 

 واجلفاف؛
ــاوت يف   ــاد التف ازدي

  درجات احلرارة

احلراري للطرق وترديها، وتـشقق     اإلعياء  
سفلت، وتضرر اجلسور جراء احلـرارة،      اإل
تزايد انزالق التربة على الطرق اجلبليـة،       و

وتقلص دورة حياة األصول املادية، وازدياد      
ئع للمسافرين والبـضا  (احلاجة إىل التربيد    

، وارتفاع تكاليف البنـاء والـصيانة،       )اًمع
 والتغريات يف الطلب

تضرر البىن التحتية واملعـدات     
والبضائع، واستهالك املزيد من    
الطاقة لتربيد البضائع، وفرض    
 قيود على محولة النقل اجلوي

__________ 

تتضمن األعمال ذات الصلة اجتماع اخلرباء الذي عقده األونكتاد بشأن          . http://unctad.org/ttl/legal: انظر )٥٢(
، وحلقة العمل املشتركة بني األونكتاد واللجنة       ٢٠٠٩فرباير  /ملناخ، يف شباط  النقل البحري وحتديات تغري ا    

؛ واجتماع  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨االقتصادية ألوروبا بشأن آثار تغري املناخ على شبكات النقل الدويل، يف            
 / أيلـول  ٣٠-٢٩حتٍد أمام املوانئ العامليـة،      : اخلرباء املخصص لألونكتاد بشأن آثار تغري املناخ والتكيف       

 وُنشر بالتعاون مع األمم     "النقل البحري وحتديات تغري املناخ    "؛ وجملد أعده األونكتاد بعنوان      ٢٠١١ سبتمرب
 .٢٠١٢مايو / يف أيار(Routledge/Taylor and Francis)املتحدة ودار أيرثسكان للنشر 

 Climate Change Impacts and Adaptation for International، ٢٠١٣اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا،     )٥٣(

Transport Networks ،ECE/TRANS/238 ،متاح على الرابط:   
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf. 
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 املوانئ واملطارات الطرق  التهطال
التغريات يف حدة ووترية    
ــة   ــداث املناخي األح

ــة  ــضانات (املتطرف الفي
 )وموجات اجلفاف

 واحندارها،  الفيضانات، وتزايد انزالق التربة   
وتعطل أشغال احلفر ومعداته، واآلثار على      

، وانعدام  )كاجلسور(مواقع النقل احلساسة    
إمكانية التكهن وتكرر حاالت التـأخري،      

 والتغريات يف الطلب

إغراق البىن التحتية األرضـية     
بالسيول، وتـضرر البـضائع     

امـتالء ممـرات    عدات، و وامل
 املالحة يف املوانئ بالطمي

 املوانئ واملطارات الطرق الرياح والعواصف الرعدية
التغريات يف حدة ووترية    

  األحداث املناخية
صعوبات املالحة والرسـو يف       تضرر األسوار، وحوادث الطرق

ــاء   ــسفن، وإلغ ــوانئ لل امل
 الرحالت اجلوية وتأخريها

 
مستوى سطح 

 املوانئ واملطارات الطرق واصفالع/البحر
ــط  ــتغريات يف متوس ال

  مستوى سطح البحر
تزايد القدرة التدمرييـة    
للعواصف وموجات املد   

  العاصفي
التغريات يف طاقة األمواج    

 واجتاهها

تفاقم خماطر الفيضانات الساحلية واجنراف     
التربة وتأثري ذلك على الطرق الـساحلية،       

ية استخدام  والفيضانات املؤقتة، وعدم إمكان   
 موجات املد العاصفيالطرق أثناء 

تضرر البىن التحتية والبـضائع     
جراء الفيضانات وتغريات طاقة    
األمواج؛ وارتفاع تكاليف بناء    
املوانئ وصـيانتها، وإجـالء     

ريـة،  السكان واملشاريع التجا  
 واملسائل املرتبطة بالتأمني

   

  .القائمة ليست حصرية  :ملحوظة
  .٥٤انظر احلاشية   
    ٣اجلدول 

  خيارات التكيف للموانئ البحرية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
يف ذلك الدفاعات البحرية      مبا تعزيز السالمة اهليكيلية للمرافق احلساسة وكفاءهتا،      اهلندسة

رسو السفن ومدارج املطارات ومواقف السيارات، استناداً إىل        واملراسي ومرافق   
روف الرياح ومستوى سطح البحـر واألمـواج،        معايري تصميم تعكس تغري ظ    

وإعادة حساب فترات عودة األحداث املناخية الكربى، كاألعاصري والفيضانات،        
 .حبيث تتسىن هندسة هياكل أقدر على التأقلم مع هذه األحداث

االستثمار يف تكنولوجيات ومعدات أقدر على التأقلم مع تغري املنـاخ يف إطـار       التكنولوجيا
يشمل مثالً جسور الرافعات القادرة علـى         مبا سع وبرامج التحديث،  خطط التو 

حتمل عتبة أعلى من الرياح، واملنشآت الكهروضوئية الشمسية لتوليد الكهربـاء           
 .بكفاءة أكرب لتسيري العمليات واإلدارة معاً
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اعياهتا،  وتد اتبناء القدرات والتدريب الداخلي على حنو يعترف خبطورة التهديد         التخطيط والتطوير
قدرات احتياطية يف العمليات احلساسة، كلما أمكن ذلـك، وحفـظ           وإدماج  

إىل ذلـك مـن       وما املستودعات واملخازن يف أماكن أقل تعرضاً هلذه املخاطر،       
 .تدابري

العديد من الُنظم التشغيلية حباجة إىل إدماج اعتبارات تغري املناخ ضمن إجراءاهتا،             الُنظم اإلدارية
إيقاف وبدء التشغيل، وبروتوكوالت حاالت الطوارئ واإلخالء،       مثل عمليات   

 .وُنظم اإلدارة البيئية، وبروتوكوالت السالمة والصحة املهنيتني

ميكن تفاديها، وجيب من مث التأمني عليها لدى أطراف ثالثـة،             ال بعض املخاطر  التأمني
مي خـدمات   ومن شأن التعاون املستمر مع إدارة املوانئ وعلماء املناخ ومقـد          

التأمني أن يتيح أساساً ُيعتد به لقياس مدى التعرض للمخاطر الـيت يـتعني أن               
 .يشملها التأمني وماهيتها

  .L Nurse, presentation at UNCTAD ad hoc expert meeting, 11 July 2014  :املصدر
  .٥٦انظر احلاشية   :ملحوظة

 ناخف مع تغري املآثار إدماج تدابري احلد من خماطر الكوارث والتكي    

ال بد من بناء القدرة على التأقلم مع آثار تغري املناخ والتأهب هلا وتعزيز التعايف من                  -٤٣
الكوارث النامجة عنها، من أجل بلوغ تطلعات التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية              

 أن البلدان، حـىت     غري. )٥٤(وينطبق األمر ذاته على تدابري التكيف مع آثار تغري املناخ         . النامية
عهد قريب، كانت تعمل يف إطار واليتني وهيئتني خمتلفتني لألمم املتحدة لدى تناول مسائل              

ففي منطقة احمليط اهلادئ، على سبيل      . احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع آثار تغري املناخ        
يط اهلـادئ   املثال، هناك إطار عمل احلد من خماطر الكوارث وإدارة الكوارث يف منطقة احمل            

وخطط التكيف الوطنية ذات الصلة، يف حني اعتمدت املنطقة يف إطـار            ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(
، ٢٠١٥-٢٠٠٦التكيف مع آثار تغري املناخ إطار اجلزر للعمل بشأن تغري املنـاخ للفتـرة               

وقد أجري استعراض يف إطار     . باإلضافة إىل البالغات الوطنية وخطط العمل الوطنية للتكيف       
ية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،            االستراتيج

حتليـل  : احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف منطقة احمليط اهلـادئ            "بعنوان  
وقد سلّم االستعراض باحلاجة إىل دمج مسأليت احلـد مـن خمـاطر             . "مؤسسي وسياسايت 

  .)٥٥(آثار تغري املناخالكوارث والتكيف مع 
وتشمل بعض األنشطة االستباقية للدول اجلزرية الصغرية النامية خطة عمل وطنيـة              -٤٤

 اعتمدهتا تونغا يف  ) ٢٠١٥-٢٠١٠(مشتركة للتكيف مع تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث         
__________ 

، Overseas Development Institute and Climate and Development Knowledge Network: انظــر )٥٤(
 .ع السابق، املرج٢٠١٤

اليت تتضمن عناصـر تتـصل      يف ذلك عن برامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف           مبا للمزيد من املعلومات،   )٥٥(
 .اًبالنقل، انظر األونكتاد، املرجع السابق املقرر إصداره قريب
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 .واعُتمدت خطط عمل مماثلة يف جزر كـوك، وجـزر مارشـال وتوفـالو             . ٢٠١٠ عام
ففـي  . ل جزرية صغرية نامية يف مناطق أخرى على وضع خطط مـشتركة           تعكف دو  كما

 أعّدت ملديف مشروع خطة عمل وطنية استراتيجية للحد من خمـاطر            ،احمليط اهلندي مثالً  
ومع إن مسأليت احلد من خمـاطر       . )٥٦()٢٠٢٠-٢٠١٠(الكوارث والتكيف مع تغري املناخ      

 لنقل ترد أحياناً يف وثائق الـسياسة العامـة        الكوارث والتكيف مع آثار تغري املناخ يف جمال ا        
سياق تربير مشاريع محاية السواحل، فإن مشاريع النقل تبدو األقـل متثـيالً يف هـذه                 ويف

  .السياسات، باستثناء مشاريع برنامج التكيف مع تغري املناخ يف احمليط اهلادئ

  التصدي للتحديات وتسخري الفرص  -ثانياً  
لوضع الراهن يف جمال النقل البحـري يف الـدول اجلزريـة    تستعرض هذه املذكرة ا     -٤٥

يف ذلك املسائل اخلاصة هبذا القطاع، كالشحن واملـوانئ، واملواضـيع             مبا الصغرية النامية، 
فيها الطاقة، وتغري املنـاخ، وخمـاطر         مبا الشاملة اليت تؤثر على شىت جوانب النقل البحري،       

وتسلط املذكرة الضوء علـى     . على صعيد القدرات  الكوارث، واملتطلبات املالية واملتطلبات     
الفجوات واالحتياجات القائمة املتصلة بقطاع النقل يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وتدعو    

 الـوطين واإلقليمـي     -إىل اختاذ إجراءات معززة أكثر تركيزاً وتنسيقاً على مجيع املستويات           
بري والُنُهج الرامية إىل التصدي لتهميش الدول       هذا السياق، ُحدد عدد من التدا       ويف .والدويل

تعزيز الشراكات  : رأب الصدع "اجلزرية الصغرية النامية، يف منشور األونكتاد القادم، املعنون         
ويربز هذا املنشور الدور    . "إلقامة ُنظم نقل مستدامة ومرنة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية         

 املساعدة على ترمجة التوصيات ذات الصلة إىل إجراءات         الفائق األمهية للشركاء اإلمنائيني يف    
ملموسة، ويشدد على احلاجة إىل جمموعة من تدابري االستجابة على الصُعد الوطين واإلقليمي             

يؤكد حاجة الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل بناء القدرات على صعيد روابط   كما .والدويل
 .، وكذا يف جمال الدرايـة واملعرفـة واملـوارد املاليـة           النقل وتطوير البىن التحتية وصيانتها    

يؤكد املنشور ضرورة اعتماد حزمة إجراءات تشمل قطاع النقل واجملـاالت األخـرى              كما
  .ذات الصلة، كالتجارة واملالية وكفاءة الطاقة ومحاية البيئة والتأقلم مع تغري املناخ

رحة خطوة يف االجتاه الـصحيح،      ويف حني تعد هذه االستنتاجات واإلجراءات املقت        -٤٦
 .فإهنا ينبغي أن ُتفهم بشكل أفضل وُتترجم إىل خمرجات عملية ملموسة ميكن تنفيذها بسهولة   

هذا السياق، ُيدعى اخلرباء يف االجتماع إىل النظر يف أمور تشمل أفضل السبل ملتابعـة                ويف
  :املسائل التالية

زر، ومستويات اخلدمة يف املوانئ التصدي ملتطلبات الشحن الداخلي والشحن بني اجل •
ورسومها، واحتياجات تطوير البىن التحتية للموانئ ومسائل صيانتها، واألسـاطيل          

__________ 

 .املرجع السابق )٥٦(
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، وهياكل سـوق   ت التجارية القدمية، واخنفاض حجم البضائع والتجارة، واالختالال     
 الشحن وتكاليف النقل الباهظة؛

 مع آثار تغـري املنـاخ وخمـاطر         بناء قدرة البىن التحتية الساحلية للنقل على التأقلم        •
 الكوارث؛

 تعزيز روابط النقل احمللية واإلقليمية، وتعزيز تطوير البىن التحتية؛ •

رفع مستويات التمويل وتعزيز مصادره لدعم قطاع النقل، وخباصة لتطـوير الـبىن              •
 التحتية للنقل البحري، وصيانتها واستدامتها وتعزيز قدرهتا على التأقلم؛

القطاع اخلاص يف قطاع النقل وتشجيع الُنهج التعاونية بني القطـاع           تعزيز مشاركة    •
يف ذلك االستثمار يف ُنظم وخدمات نقل         مبا العام واملستثمرين من القطاع اخلاص،    

 تتسم بالكفاءة من حيث الطاقة والقدرة على التأقلم مع آثار تغري املناخ؛

سات داخل مناطق الدول    تشجيع تبادل الدروس املستفادة والتجارب وأفضل املمار       •
 .اجلزرية الصغرية وفيما بينها، لضمان استكشاف الفرص القائمة وحسن استغالهلا

        


