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يشري إىل هبوط املنافسة يف اخلطوط املالحية املنتظمة، وُيشّدد على االستدامة البيئية    استعراض النقل البحري
 والتأقلم مع املناخ 

 
ش يف النقل البحري  ُيشري التقرير إىل أن الفجوة بني العرض والطلب تؤدي إىل انكماش األسعار، وهُتدد االنتعا

  العاملي 
ــانون األول/ديســــــــمرب    4جنيــــــــف،   ــري يكشــــــــف    -  2012كــــــ ــل البحــــــ ــة العامليــــــــة    20121 اســــــــتعراض النقــــــ ــارة البحريــــــ ــادر عــــــــن األونكتــــــــاد أن التجــــــ وهــــــــي مقيــــــــاس للطلــــــــب    -الصــــــ

 مليارات طن.    8.7ماً قياسياً قدره  ، حيث بلغت رق2011 يف املائة يف عام  4ارتفعت بنسبة    -على خدمات املالحة واملوانئ واخلدمات اللوجستية  
 

يف املائــــــــــة، فبلغــــــــــت للمــــــــــرة األوىل جمموعــــــــــاً قــــــــــدره    10ويــــــــــذكر التقريــــــــــر مــــــــــع ذلــــــــــك أنــــــــــه يف العــــــــــام نفســــــــــه، زادت قــــــــــدرة العــــــــــرض العــــــــــاملي للســــــــــفن مبعــــــــــدل أســــــــــرع يصــــــــــل إىل  
األســــــــــواق، وخباصــــــــــة يف ظــــــــــل اســــــــــتمرار النمــــــــــو يف قــــــــــدرة  ورحبيــــــــــة    للقطــــــــــاعمليــــــــــار طــــــــــن مــــــــــن احلمولــــــــــة الســــــــــاكنة. وهــــــــــذا التبــــــــــاين بــــــــــني العــــــــــرض والطلــــــــــب أمــــــــــر مــــــــــزعج    1.5

 عرض السفن، والتوقعات االقتصادية الراهنة اهلشة وغري املستقرة اليت هُتدد آفاق حتقيق منو قوي يف الطلب.
 

ــام   ــة يف عــــــــــ ــم أنشــــــــــــطة املــــــــــــوانئ العامليــــــــــ ــة، زاد حجــــــــــ ــة العامليــــــــــ ــع التجــــــــــــارة البحريــــــــــ ــه ابلــــــــــــرتادف مــــــــــ ــر إىل أنــــــــــ ــة. ومت شــــــــــــحن    5.9مبعــــــــــــدل    2011وُيشــــــــــــري التقريــــــــــ   60يف املائــــــــــ
ــبة   ــارة البحريــــــــــة العامليــــــــــة وتفريــــــــــغ نســــــــ ــابقة    57يف املائــــــــــة مــــــــــن حجــــــــــم التجــــــــ ــّول ملحــــــــــوظ عــــــــــن األمنــــــــــاط الســــــــ ــوانئ البلــــــــــدان الناميــــــــــة. وهــــــــــذا حتــــــــ يف املائــــــــــة مــــــــــن احلجــــــــــم يف مــــــــ

 حيث كانت االقتصادات النامية يف املقام األول مناطق شحن للمواد اخلام واملوارد الطبيعية.  
 

 د�ت اليت تعرتض الرحبية، وتراجع املنافسةالتح
 

إىل أن اخــــــــــــتالالت العــــــــــــرض والطلــــــــــــب تــــــــــــؤدي إىل ضــــــــــــغط أســــــــــــواق الشــــــــــــحن وانكمــــــــــــاش املــــــــــــوارد املاليــــــــــــة لعــــــــــــدد كبــــــــــــري مــــــــــــن شــــــــــــركات    اســــــــــــتعراض النقــــــــــــل البحــــــــــــرييُنبـــــــــــه  
ــاد  الشــــــــــحن، ألن هــــــــــذا الوضــــــــــع يــــــــــؤدي عــــــــــادة إىل اخنفــــــــــاض أســــــــــعار الشــــــــــحن، وانكمــــــــــاش اإليــــــــــرادات، وآتكــــــــــل الــــــــــز�دات يف  األرابح. ومــــــــــع ذلــــــــــك، يشــــــــــري تقريــــــــــر األونكتــــــــ

ــا ــة فيمــــــ ــارة، وخباصــــــ ــعار علــــــــى التجــــــ ــأثري الصــــــــايف الخنفــــــــاض األســــــ ــن أن   إىل أن التــــــ ــكل غــــــــري متناســــــــب، ميكــــــ ــاليف نقــــــــل أعلــــــــى بشــــــ ــة الــــــــيت تتحمــــــــل تكــــــ ــدان الناميــــــ يتعلــــــــق ابلبلــــــ
ــة ل ــة وحــــــــدات معادلــــــ ــة شــــــــحن حاويــــــ ــا. فقــــــــد اخنفــــــــض متوســــــــط تكلفــــــ ــد مــــــ ــاً إىل حــــــ ــمالية مــــــــن  ـقـــــــ   20  يكــــــــون إجيابيــــــ ــنغهاي إىل أورواب الشــــــ ــام    1  789دماً مــــــــن شــــــ دوالراً يف عــــــ
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ــام    881إىل    2010 إىل الســـــــــــواحل الغربيـــــــــــة للـــــــــــوال�ت   قـــــــــــدماً مـــــــــــن شـــــــــــنغهاي  40  . واخنفـــــــــــض متوســـــــــــط ســـــــــــعر شـــــــــــحن حاويـــــــــــة وحـــــــــــدات معادلـــــــــــة ل2011دوالراً يف عـــــــــ
 دوالراً. 1 667 دوالرات إىل  2  308املتحدة خالل الفرتة نفسها من  

 
ــبة تنـــــــــاهز 2012إىل عـــــــــام  2011ومـــــــــن عـــــــــام  ــة مباشـــــــــرة اثبتـــــــــاً عنـــــــــد نســـــــ ــا  18، ظـــــــــل نصـــــــــيب أزواج البلـــــــــدان الـــــــــيت ختـــــــــدمها خطـــــــــوط مالحيـــــــــة منتظمـــــــ يف املائـــــــــة؛ أمـــــــ

توســـــــــط فيمـــــــــا يتعلـــــــــق أبزواج البلـــــــــدان األخـــــــــرى، فقـــــــــد ظلـــــــــت حتتـــــــــاج إىل مينـــــــــاء شـــــــــحن عـــــــــابر واحـــــــــد علـــــــــى األقـــــــــل. ويقـــــــــول التقريـــــــــر إنـــــــــه يف الفـــــــــرتة نفســـــــــها، اخنفـــــــــض م
ــوانئ كـــــــــل بلـــــــــد ومنهـــــــــا علـــــــــى نطـــــــــاق العـــــــــامل بنســـــــــبة عـــــــــدد شـــــــــركا ــة الـــــــــيت تقـــــــــدم اخلـــــــــدمات إىل مـــــــ ــة. ويف الوقـــــــــت نفســـــــــه، زاد متوســـــــــط  4.5ت اخلطـــــــــوط املنتظمـــــــ يف املائـــــــ

ــبة  ــاً بنســـــــــ ــرب حجمـــــــــ ــاو�ت األكـــــــــ ــم ســـــــــــفن احلـــــــــ ــامي  11.5حجـــــــــ ــا بـــــــــــني عـــــــــ ــرتة مـــــــــ ــة. ويف الفـــــــــ ــوط 2011و 2004يف املائـــــــــ ، اخنفـــــــــــض متوســـــــــــط عـــــــــــدد شـــــــــــركات اخلطـــــــــ
يف املائـــــــــة، بينمــــــــــا زاد حجـــــــــم الســـــــــفن املســــــــــتخَدمة األكـــــــــرب حجمـــــــــًا مبقــــــــــدار الضـــــــــعف تقريبـــــــــًا. ويشــــــــــري التقريـــــــــر إىل أن اجتـــــــــاه تزايــــــــــد  23ب مـــــــــن املنتظمـــــــــة بنســـــــــبة تقــــــــــرت 

 أحجام سفن احلاو�ت وطاقات احلمولة وتراجع املنافسة داخل الصناعة اجتاه مستمر منذ عدة أعوام.
 

ــاك تطــــــــــور أيضــــــــــًا يف اإلطــــــــــار القــــــــــانوين والتنظيمــــــــــي  ــداعم للنقــــــــــل والتجــــــــــارة. ويشــــــــــري وهنــــــــ إىل تطــــــــــورات هامــــــــــة  اســــــــــتعراض النقــــــــــل البحــــــــــريالــــــــــدويل األساســــــــــي الــــــــ
ــة. متعلقــــــــــة بتحديــــــــــد املســــــــــؤولية عــــــــــن املطالبــــــــــات البحريــــــــــة، وتيســــــــــري التجــــــــــارة، واألمــــــــــن البحــــــــــري وأمــــــــــن سالســــــــــل اإلمــــــــــداد، والســــــــــالمة البحريــــــــــة، والقضــــــــــا� ال بيئيــــــــ

ــة اجلــــــــــديرة ابلــــــــــذكر، وضــــــــــع  ــة ومــــــــــن التطــــــــــورات التنظيميــــــــ ــة وختفــــــــــيض انبعــــــــــااثت غــــــــــازات الدفيئــــــــ ــدابري التقنيــــــــــة والتشــــــــــغيلية لــــــــــز�دة كفــــــــــاءة الطاقــــــــ ــة مــــــــــن التــــــــ جمموعــــــــ
ــة الدوليـــــــــــة يف ــة البحريـــــــــ ــة املنظمـــــــــ ــة الـــــــــــيت اعُتمـــــــــــدت برعايـــــــــ ــه الناشـــــــــــئة مـــــــــــن النقـــــــــــل البحـــــــــــري الـــــــــــدويل، وهـــــــــــي اجملموعـــــــــ ــدأ 2011 متوز/يوليـــــــــ . ومـــــــــــن املتوقـــــــــــع أن يبـــــــــ
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ــا قطـــــــــاع النقـــــــــل، وهـــــــــي ــة أخـــــــــرى يواجههـــــــ ــام أيضـــــــــاً علـــــــــى قضـــــــــية ُملحـــــــ ــر هـــــــــذا العـــــــ ز تقريـــــــ ــائع.   يركـــــــــّ ــأثريات الســـــــــلبية لنقـــــــــل البضـــــــ ــة إىل اختـــــــــاذ خطـــــــــوات لتخفـــــــــيض التـــــــ احلاجـــــــ
 ويواجه القطاع حتد�ً مزدوجاً.

 
ض القطــــــــــاع معــــــــــدل اســــــــــتخدامه املرتفــــــــــع للطاقــــــــــة وأن يكـــــــــــبح انبعااثتــــــــــه مــــــــــن غــــــــــازات الدفيئــــــــــة حبيــــــــــث يصــــــــــبح مســــــــــتداماً بيئيــــــــــاً وي ســـــــــــتطيع  فمــــــــــن �حيــــــــــة، جيــــــــــب أن ُخيفــــــــــّ

  50مـــــــــا يزيـــــــــد علـــــــــى    املســــــــاعدة يف الـــــــــتحّكم يف تغـــــــــري املنـــــــــاخ. وتشــــــــري تقـــــــــديرات وكالـــــــــة الطاقـــــــــة الدوليــــــــة إىل أن قطـــــــــاع النقـــــــــل، مبـــــــــا فيــــــــه نقـــــــــل البضـــــــــائع والركـــــــــاب، يســــــــتهلك
ــاخ يف تقر  ــة بتغـــــــــــري املنـــــــــ ــة املعنيـــــــــ ــة الدوليـــــــــ ــة احلكوميـــــــــ ــري تقـــــــــــديرات اهليئـــــــــ ــه، تشـــــــــ ــاملي. ويف الوقـــــــــــت ذاتـــــــــ ــوري الســـــــــــائل العـــــــــ ــود األحفـــــــــ ــن الوقـــــــــ ــة مـــــــــ ــيم الرابـــــــــــع  يف املائـــــــــ ــر التقيـــــــــ يـــــــــ

ون كــــــــــابح، يُتوقـــــــــع أن تســــــــــتمر هـــــــــذه االنبعــــــــــااثت يف  يف املائـــــــــة مــــــــــن انبعـــــــــااثت غــــــــــازات الدفيئـــــــــة يف العــــــــــامل هـــــــــي انبعــــــــــااثت مرتبطـــــــــة ابلنقــــــــــل. وبـــــــــد  13الـــــــــذي أعدتــــــــــه إىل أن  
 الز�دة نتيجة لز�دة النشاط االقتصادي العاملي.  

 
ــاخ، وخباصـــــــــة يف ا ــلبية لتغـــــــــري املنـــــــ ــأثريات الســـــــ ــاخ ملواجهـــــــــة التـــــــ ــأقلم مـــــــــع املنـــــــ ــه علـــــــــى التـــــــ ــاء قدرتـــــــ ــل تكييـــــــــف وبنـــــــ ــي لقطـــــــــاع النقـــــــ ــة أخـــــــــرى، ينبغـــــــ ــن �حيـــــــ ــوانئ. وبينمـــــــــا  ومـــــــ ملـــــــ

ــراً أساـســـــــــ  ــوانئ عنصــــــــ ــيب  تشــــــــــكل املــــــــ ــاع مناســــــــ ــاخ، مثــــــــــل ارتفــــــــ ــري املنــــــــ ــأثريات تغــــــــ ــاً لتــــــــ ــرض أيضــــــــ ــة، تتعــــــــ ــداد العامليــــــــ ــية يف سالســــــــــل اإلمــــــــ ــة رئيســــــــ ــة وحلقــــــــ ــارة الدوليــــــــ ياً يف التجــــــــ
 البحار، والفيضا�ت، واألعاصري، والر�ح العاتية.  

 
ــري مســـــــتدام بيئيـــــــاً  ــدي املتمثـــــــل يف جعـــــــل النقـــــــل البحـــــ ــد حـــــــل مباشـــــــر وحيـــــــد للتحـــــ ــو نظـــــــم نقـــــــل بضـــــــائع  وخيلـــــــص التقريـــــــر إىل أنـــــــه ال يوجـــــ ــد مـــــــع ذلـــــــك أن التحـــــــول حنـــــ . ويؤكـــــ

وتشــــــــــجيع  أكثـــــــــر اســــــــــتدامة وقـــــــــدرة علــــــــــى التـــــــــأقلم هــــــــــو أمـــــــــر ضــــــــــروري. وتشـــــــــمل االســــــــــرتاتيجيات املالئمــــــــــة يف هـــــــــذا اجملــــــــــال اعتمـــــــــاد نظــــــــــم نقـــــــــل أعلــــــــــى كفـــــــــاءة يف الطاقــــــــــة،  
ــتية.   ــات اللوجســــــــ ــائط نقــــــــــل أنظــــــــــف، وتكييــــــــــف العمليــــــــ ــول إىل وســــــــ ــود أنظــــــــــف، والتحــــــــ ــتخدام أنــــــــــواع وقــــــــ ــل  اســــــــ ــم النقــــــــ ــى نظــــــــ ــاخ علــــــــ ــري املنــــــــ ــة لتغــــــــ ــأثريات احملتملــــــــ ــيم التــــــــ وتقيــــــــ

ــارات تغــــــــــري املنــــــــــاخ يف صــــــــــلب   ــه ينبغــــــــــي أن تــــــــــدخل اعتبــــــــ ــر أنــــــــ ــاخ. ويــــــــــذكر التقريــــــــ ــع املنــــــــ ــأقلم مــــــــ ــيان للتــــــــ ــران أساســــــــ ــا عنصــــــــ ــة مهــــــــ ــدابري تكيــــــــــف مالئمــــــــ ــاد تــــــــ ــرارات  واعتمــــــــ القــــــــ
التحـــــــــول يتطلــــــــب جهـــــــــوداً متأنيـــــــــة ومنســـــــــقة مـــــــــن جانــــــــب الكيـــــــــا�ت العامـــــــــة واخلاصـــــــــة علـــــــــى  املتعلقــــــــة ابلتخطـــــــــيط واالســـــــــتثمار يف جمـــــــــال النقــــــــل. ويشـــــــــري التقريـــــــــر إىل أن هـــــــــذا  

ــي ــايت وتنظيمـــــــــ ــار سياســـــــــ ــوفري إطـــــــــ ــتلزم تـــــــــ ــا يســـــــــ ــا، كمـــــــــ ــويراً للتكنولوجيـــــــــ ــات، وتطـــــــــ ــاً للبيـــــــــــا�ت واملعلومـــــــــ ــاق، وجتميعـــــــــ ــعة النطـــــــــ ــة واســـــــــ ــتلزم توعيـــــــــ ــواء ويســـــــــ ــاعد.    حـــــــــــد ســـــــــ مســـــــــ
تعبئــــــــــة املــــــــــوارد املاليــــــــــة الــــــــــيت تشــــــــــتد احلاجــــــــــة إليهــــــــــا، بوســــــــــائل منهــــــــــا ز�دة مشــــــــــاركة القطــــــــــاع العــــــــــام،  ويضــــــــــيف التقريــــــــــر أن حتقيــــــــــق تقــــــــــدم مفيــــــــــد يف هــــــــــذا الشــــــــــأن ســــــــــيتطلب  

 والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وخيارات التمويل املتعلقة ابملناخ.
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ــو   ــاملي. فنحـــــــ ــاد العـــــــ ــة واالقتصـــــــ ــارة الدوليـــــــ ــند الرئيســـــــــي للتجـــــــ ــو الســـــــ ــا يزيـــــــــد علـــــــــى  يف امل  80إن النقـــــــــل البحـــــــــري هـــــــ ــة ومـــــــ ــارة العامليـــــــ ــم التجـــــــ ــة مـــــــــن حجـــــــ ــة مـــــــــن    70ائـــــــ يف املائـــــــ
ــم البلــــــــــدان   ــة معظــــــــ ب يف حالــــــــ ــزداد الِنســــــــــَ ــامل. وتــــــــ ــع أحنــــــــــاء العــــــــ ــوانئ يف مجيــــــــ ــري مناولتــــــــــه يف املــــــــ ــار وجتــــــــ ــه عــــــــــرب البحــــــــ ــتم نقلــــــــ ــارة العامليــــــــــة يــــــــ ــة التجــــــــ ــد ظــــــــــل  قيمــــــــ ــة. وقــــــــ الناميــــــــ

يــــــــــاً تغطيــــــــــة للتطــــــــــورات الرئيســــــــــية املــــــــــؤثرة يف التجــــــــــارة البحريــــــــــة الدوليــــــــــة، والشــــــــــحن البحــــــــــري،  عامــــــــــاً متتال  44لألونكتــــــــــاد يقــــــــــدم علــــــــــى مــــــــــدى    اســــــــــتعراض النقــــــــــل البحــــــــــري
ــاق تغطيتــــــــــه حبيــــــــــث ع االســــــــــتعراض أيضــــــــــاً نطــــــــ ــل. ووســــــــــّ ــحن، واُألطــــــــــر التنظيميــــــــــة والقانونيــــــــــة املتصــــــــــلة ابلنقــــــــ ــطول العــــــــــاملي، واملــــــــــوانئ، وأســــــــــواق الشــــــــ يشــــــــــمل النقــــــــــل    واألســــــــ

 . ويتتّبع االستعراض االجتاهات الطويلة األجل والتطورات احلديثة.الداخلي وما يتصل به من خدمات نقل مساِعدة
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ــمن   ــابقة، يتضــــــــ ــدارات الســــــــ ــرار اإلصــــــــ ــى غــــــــ ــأن التجــــــــــارة    2012اســــــــــتعراض  وعلــــــــ ــل، بشــــــــ ــة األجــــــــ ــا�ت طويلــــــــ ــل بيــــــــ ــاملة، منهــــــــــا سالســــــــ ــدة شــــــــ ــا�ت فريــــــــ ــد�ً وبيــــــــ ــيًال نقــــــــ حتلــــــــ

 .البحرية، وطاقة األسطول، وخدمات الشحن، وأنشطة املناولة يف املوانئ
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