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 حول مستقبل القطاع ، والغموض يحوم٢٠٠٩نمو قطاع النقل البحري يسجل أبطأ وتيرة منذ عام 
  

، مســجًال ٢٠١٥وىل منــذ عــام باليــني طــن للمــرة األ ١٠جتــاوز حجــم البضــائع املنقولــة حبــراً  - ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٧جنيــف، 
الصـادر عـن ، ٦٢٠١لبحـري لعـام استعراض النقـل احسب باليني طن)،  ٩,٨يف املائة مقارنة بالسنة املاضية ( ٢,١بذلك زيادة بنسبة 

  ستقبل القطاع. وأن غموضًا حيوم حول م ٢٠٠٩األونكتاد، الذي يشري إىل أن منو القطاع يشهد أبطأ وترية منذ عام 
 

 لــف أحنــاء العــامل، ويعكــس النمــويف املائــة مــن حجــم الســلع املنقولــة يف خمت ٨٠بــأكثر مــن  ٢٠١٥واســتأثر قطــاع النقــل البحــري يف عــام 
  التجارة العاملية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة حسب القطاعات. البطيء للقطاع انكماش 

 
واسـتقرار الطلـب. غـري أن منـو  نتيجـة اخنفـاض أسـعار الـنفط ووفـرة العـرض ٢٠٠٨وسجل قطاع نقل النفط حبراً أفضـل أداء لـه منـذ عـام 

نتيجـة تراجـع وركـاز احلديـد، و  صة الفحـمعبأة، وخباالنقل البحري عموماً سجل تراجعاً بسبب النمو احملدود لتجارة البضائع اجلافة غري امل
  يف املائة من السلع املصنعة يف العامل.  ٩٥أداء قطاع الشحن باحلاويات الذي يشمل حنو 

 
طـن مــن  بليـون ١,٨ائـة لتبلـغ يف امل ٣,٥ورغـم هـذا النمـو البطـيء، فـإن طاقـة قطـاع النقـل البحـري مــا فتئـت تنمـو، حيـث قفـزت بنسـبة 

، ٢٠١٦يف أيلول/ســبتمرب وســامهت يف اخنفــاض أســعار الشــحن الــيت بلغــت مســتويات دنيــا قياســية. و  ٢٠١٥احلمولــة الســاكنة يف عــام 
  اقل حبري يف العامل. ، وهي سابع أكرب نHanjin Shippingسجلت سوق احلاويات أسوأ حالة إفالس على اإلطالق بعد تصفية شركة 

 
"يشـهد منـو التجـارة  اين/نوفمرب، مـا يلـي:تشرين الث ٧لألونكتاد، موخيسا كيتوي، الذي أدىل بتصريح قبل صدور التقرير يف وقال األمني العام 

زيــداً مـــن ري الـــذي قــد يعـــرف ملنقــل البحــالعامليــة أبطــأ وتـــرية علــى اإلطـــالق منــذ األزمـــة املاليــة، لــذا فـــإن اآلفــاق ال تـــزال غامضــة يف قطـــاع ا
  الرتاجع".

 
 الوقــت الــراهن ال لقطــاع. ويفاقول "إن الــدفع حنــو بنــاء ســفن أكــرب فــأكرب هــو الســبب الرئيســي للمشــاكل الــيت يتخــبط فيهــا وأضــاف بــال

  يكفي حجم البضائع املنقولة مللء السفن املقتناة حديثاً واألكرب حجماً".
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ـدد قطـاع ا صـني فـاض الطلـب يف الي، وهـي اخنلنقـل البحـر ومثة عوامل عديدة تضافرت مع الرتاجع احلايل لتزيد من حدة املخـاطر الـيت 
ن ســية يف بعــض البلــداالسيا -ة وهبــوط أســعار الســلع األساســية والعــرض املفــرط يف قطــاع النقــل البحــري والغمــوض يف األوضــاع اجلغرافيــ

  املنتجة للنفط والغاز.
 

 كــون باهظــة بالنســبةتلتكلفــة قــد مــاً. غــري أن اوقــد ســعت شــركات النقــل البحــري إىل ختفــيض تكــاليف التشــغيل باقتنــاء وبنــاء ســفن أكــرب حج
وتصـطدم  ا يكـرب حجـم السـفن،مـمية بقدر للبلدان النامية، حيث تكاليف النقل أعلى باملقارنة مع مناطق أخرى. ويزداد جمموع التكاليف النظا

  ري. الدول املتاجرة الصغرية بصعوبات متزايدة يف مواجهة املمارسات االحتكارية يف قطاع النقل البح
 

ائـة مـن السـلع الـيت مت حتميلهـا يف امل ٦٠ ومتثل البلدان النامية حصة متزايدة من النقل البحري الـدويل. فقـد اسـتأثرت، مـن حيـث احلجـم، بنسـبة
  . ٢٠٠٦يف املائة يف عام  ٤١ل يف املائة مقاب ٦٢. ويف السنة نفسها، بلغت حصتها من السلع اليت مت تفريغها ٢٠١٥على سفن يف عام 

 
بال الســـفن ية الالزمـــة الســـتقاكـــل األساســـوباســـتثناء بلـــدان قليلـــة يف آســـيا، مثـــل الصـــني، تفتقـــر املـــوانئ يف معظـــم البلـــدان الناميـــة إىل اهلي
ا التنافس ن مل تنفـق مبـالغ تكاليف النقل، إ ية وزيادةالكبرية. وستواجه البلدان النامية اخنفاض عدد السفن اليت تزور موانيها وتراجع قدر

  ئلة لتحسني اهلياكل األساسية يف موانيها. طا
 

تعلقـة باهلياكـل اريع اجلديـدة امللبحري املشاويقول التقرير إن النمو السكاين والفرص التجارية واالقتصادية اليت قد تتيحها يف قطاع النقل 
املـدى  النقـل البحـري يف قبل قطـاعلـى مسـتاألساسية للنقل، مثل توسيع قنـاة بنمـا وقنـاة السـويس، مـن املؤشـرات اإلجيابيـة الـيت تطمـئن ع

ــم، لســـفن وتـــوفري األطوتســـجيل ا البعيـــد. وحيـــث البلـــدان الناميـــة علـــى أن حتـــدد املزايـــا النســـبية املمكنـــة يف قطاعـــات مثـــل بنـــاء الســـفن قـ
  واالستفادة من تلك املزايا.

 
ســائل و ة الــيت تتناقلهــا خبــار الســيئ"يف ظــل مجــع األ وتقــول شــاميكا ن. ســريميان، مــديرة شــعبة التكنولوجيــا واللوجســتيات يف األونكتــاد:

  نامية".مو يف البلدان الوظيف والناإلعالم بشأن حالة قطاع النقل البحري، ننسى أن التجارة البحرية ما فتئت تنمو وتتيح فرصاً للت
 

  وميكن للبلدان النامية أيضاً أن ختفض تكاليفها باحلفاظ على القدرة التنافسية ملوانيها. 
 

ا التناف وانيها". من تزيد من كفاءة أسية شريطة وتقول السيدة سريميان "ميكن لصناعات وشركات عديدة يف البلدان النامية أن تعزز قدر
لبضــائع املســتوردة، بــل حــىت بنســبة ايف املائــة يف تكلفــة  ١٠وتضــيف بــالقول إن حــاالت التــأخري يف املــوانئ األفريقيــة تســبب زيــادة بنحــو 

  لة الصادرات.أكرب يف حا
 

بلــداً يف أفريقيـا وآســيا وأمريكــا  ٢٩ء يف مينـا ٢٠٠ ويعمـل األونكتــاد حاليـاً، يف إطــار برناجمـه املتعلــق بالتـدريب يف جمــال املــوانئ، مـع حنــو
بلدان من ية ومتكني هذه الشاريع حبثالالتينية، وذلك ملساعدة هذه البلدان على حتسني أدائها من خالل تدريب مديري املوانئ وتنفيذ م

  مواكبة آخر التطورات فيما يتصل بالتشريعات املتعلقة باملوانئ. 
 

يف املائــة مـن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، لكـن منــو القطــاع قــد يـؤدي إىل زيــادة يف انبعاثاتــه بنســبة  ٣وميثـل قطــاع النقــل البحـري اليــوم زهــاء 
ى قطـاع النقـل البحـري واحـداً مـن بـني القطاعـات القليلـة الـيت ال . وعلى الرغم من ذلك، يبق٢٠٥٠يف املائة حبلول عام  ٢٥٠إىل  ٥٠
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تشــرين  ٤تشــملها اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ. لكــن مــع دخــول اتفــاق بــاريس بشــأن تغــري املنــاخ حيــز التنفيــذ يف 
يُتوقع تسليط املزيد من األضـواء علـى حالـة قطـاع النقـل  الثاين/نوفمرب، وانعقاد الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف خالل هذا الشهر،

  البحري. 
  
  
  

***  **  *** 
 
 
 
 
 


