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 لبلدان النامية تتقلّد أدواراً جديدة يف جمال النقل البحريا
 

  البحري البلدان النامية اآلسيوية تساهم بالنصيب األكرب يف توسع خدمات النقل
 

جارية البحرية لشركات النقل البحري إمكانيةَ االعتماد على املوردين األكثر كفاءة مـن      تتيح عوملة األعمال الت    - 2011نوفمرب  / تشرين الثاين  23جنيف،   
أن هذه اإلمكانية أدت إىل اخنفاض يف تكاليف النقـل الـدويل يعـود     )1(بالنقل البحري أصدره األونكتاد فيما يتعلق    استعراضويفيد آخر   . حيث التكلفة 

   . العاملية للسلعةبفوائد مباشرة على التجار
 
ويقدر جممـوع حجـم   .  زيادة يف الطلب على النقل البحري، وهي زيادة مشلت بوجه خاص البضائع اجلافة السائبة وجتارة احلاويات  2010وشهدت سنة    

  . طنري مالي8.4 التجارة البحرية بنحو
 
، 2009 يف املائة مقارنـة بعـام   28يث ارتفعت بنسبة ، ح2010وفيما يتعلق جبانب العرض، سجلت الشحنات من احلمولة اجلديدة رقماً قياسياً يف سنة   

 مليار طن، وهـو  1.4، بلغت احلمولة الساكنة زهاء 2011يناير /ويف كانون الثاين.  يف املائة يف األسطول التجاري العاملي   8.6وهو ما أدى إىل منو بنسبة       
 مليون طن، يف حني بلـغ جممـوع احلمولـة    150كنة للشحنات اجلديدة    وبلغت احلمولة السا  . 2010  مليون طن مقارنةً بعام    120ما ميثل زيادة بنحو     

  . مليون طن30الساكنة للسلع اليت أُتلفت أو سحبت من السوق حنو 
 
 جمـال    سنة أن البلدان النامية أحرزت تقدماً ملحوظاً يف        40وتبين االستعراضات السنوية املتعلقة بالنقل البحري الصادرة عن األونكتاد على مدى أكثر من               

فقد شهدت العقـود األخـرية زيـادة يف      . فلم تعد شحنات البلدان النامية تقتصر على صادراا من املواد األولية باجتاه العامل املتقدم             . النقل البحري الدويل  
  . والوسيطةمشاركة البلدان النامية يف سالسل اإلمداد العاملية، مما أدى إىل زيادة سريعة يف الواردات من املنتجات األولية
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 يف املائة من امـوع  56 يف املائة إىل     18، ارتفعت حصة البلدان النامية من جمموع الواردات املنقولة حبراً من            2010 إىل عام    1970ويف الفترة من عام      
 األونكتاد لربط خطوط النقل البحـري  وسنغافورة، ويشري مؤشر ) الصني(وأكثر موانئ احلاويات نشاطاً يف العامل هي موانئ شنغهاي وهونغ كونغ            . العاملي

  . إىل أن أعلى مؤشرات الربط بشبكات النقل البحري تسجل يف البلدان النامية اآلسيوية
 
ة ويف حني أفضى إدماج اخلدمات اليت يوفرها قطاع الشحن البحري باحلاويات إىل حتسني الكفاءة التشغيلية، فإنه رمبا أدى أيضاً إىل إضعاف القدرة التفاوضي                 

، خلص األونكتاد إىل أن     2011يوليه  /ففي متوز . لبعض اجلهات الفاعلة وإىل تقلص كفاءة األسواق عموماً بالنسبة إىل البلدان الصغرية املشاركة يف التجارة              
  . بلداً فقط قبل مخس سنوات25 مقابل بلداً 35عدد البلدان الساحلية اليت تعتمد على ثالث شركات مالحة أو أقل قد بلغ 

 
، وهي االتفاقية اليت وضعت برعاية األونكتاد خالل املـؤمتر          2011سبتمرب  /يشري التقرير أيضاً إىل بدء نفاذ االتفاقية الدولية املتعلقة حبجز السفن يف أيلول            و 

  .1999الرفيع املستوى الذي عقدته املنظمة البحرية الدولية التابعة لألمم املتحدة يف عام 
 
. كتسبت البلدان النامية خربات واسعة إضافية يف القطاعات البحرية األكثر تطوراً من حيث العمليات التجارية واملتطلبـات التقنيـة     وخالل العقود املاضية، ا    

فقد أصبحت يف مرحلة أوىل جهات فاعلة رئيسية يف جمال التزويد باملالحني وتسجيل السفن، مث وسعت نطاق أنشطتها لتشمل مجيع القطاعـات البحريـة                    
  .يسيةالرئ
 
، مل تعد البلدان الناميـة جمـرد بلـدان     الصادر عن األونكتاداالستعراض املتعلق بالنقل البحري   ومثلما هو مبين يف الفصل اخلاص الذي تضمنه هذه السنة            

يف توفري هذه اخلدمات، عن طريق تشغيل املوانئ البحرية وبناء السفن واحلاويات، ويف             مستهلكة خلدمات النقل البحري، بل أصبحت تشترك بشكل متزايد          
  .نقل املعدات

 
) بـنغالديش (وختريـد الـسفن   ) الصني ومجهورية كوريـا (فالبلدان النامية تستأثر اليوم مبا يزيد على ثالثة أرباع اإلمدادات العاملية يف قطاعات بناء السفن    

وسنغافورة أن تسجل حضورها يف احملطات النهائيـة للحاويـات يف           ) الصني(وقد استطاعت شركات من ديب وهونغ كونغ        ). لفلبنيا(والتزويد باملالحني   
  .العديد من املوانئ بكل من البلدان النامية واملتقدمة

 
شطة التجارية البحرية اليت تتطلب قـدرات تكنولوجيـة         ومع ذلك، هناك بلدان عديدة من أقل البلدان منواً ال تزال غري قادرة على املشاركة الكاملة يف األن                  

وتواجه هذه البلدان حتدياً مزدوجاً يتمثل يف النهوض مبرافق موانئها البحرية من أجـل اسـتيعاب   . متطورة وقيام جممعات أو تكتالت ختتص بتقدمي اخلدمات  
  .ا بشكل منتظمالسفن الكربى، وتراجع املنافسة نتيجة تقلص عدد السفن اليت ترسي مبوانئه

 
وتعتمد شركات النقل البحري يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية بشكل متزايد على السلع واخلدمات املتأتية من البلدان النامية بغية احلفـاظ علـى                  

حة اليت تتيح هلا إمكانية استئجار الطـواقم مـن   فمنذ السبعينات من القرن املاضي، اعتمدت الشركات املالكة للسفن على السجالت املفتو        . قدرا التنافسية 
وخالل العقود األخرية، أصبحت شركات النقل البحري تشتري سفنها من شـركات بنـاء الـسفن يف    . البلدان اليت تكون فيها تكاليف اليد العاملة متدنية 

  .ة ما تكون باهظة التكلفالبلدان النامية ألن السفن اليت تبىن يف أحواض أوروبا أو الواليات املتحدة غالباً
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