
GE.19-15817(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية 

 الدورة احلادية عشرة
 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 29-25جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 التجارة ومكامن الضعف  
 مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
لتيسددم مدددداودت الدددول األع دددا  هددر  املعلومددات األساسدددي  مدددرة ر  ت األماندد  عددد  أ   

املوضدددوع مدددي اللةيدددز علددد  املواضددديي املدددرة ر  هدددرا  وتتنددداول. ومكدددامن ال دددعفبشدددال التةدددا   
ز يددد  الصددد م  الناميددد   الددددول ا ج د سددديما كبدددم ، ال اصددد م  وتدددد هالبلددددال التاليددد ل الالفرعيددد  

ددو  ال دددعف مكدددامن   ومعا دد  األساسدددي  بعتبدددا   أمددد مكدددامن ال دددعفلي ادعتمدداع علددد  الس  
 تيسم التةا   والنقل. عل  صعيد ، وخاص األوجه  تعدعامل
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 مقدمة  

 للمخدددا رلتعدددر  ب متعلقددد جوانددد   مدددن عليددده نطدددو ال دددعف، تدددا تمتثددل مسدددال  مكدددامن  -1
 اا مفيدد عجمداا  لبلددال الناميد  ا التةدا   الدوليد عمد  اأمدا   اا  ئيسدي   ، تدد  ا معي ن  عوامل عل وادعتماع 
تصدب  اقتصداعاها ملابطد  د اندماجها ا ادقتصاع العدامل،، وتعميق . ومي انفتاح البلدال ومستداماا 

 ذا مددا اقلنددتاادندددما ، ميكددن أل تددؤع  عمليدد  و ملخددا ر خا جيدد .  أي دداا فحسدد ، وا ددا معر ضدد  
ندد  مددن لبلدددال الددت تعتمددد علدد  أ ددكال معي  تتددا ر  ددا اضددعف  مكددامنوسددائل بديلدد ، ا  بنعدددا  
واهلياةددل األساسددي ، بسددب  ، عين، و ددر  النقددلاألسددوا ، واملددو   واملنتةددات، و  ،والتمويددل ،التةددا  
ادقتصدداع  ا عميقدد  علدد   فاههددتددداعيات يكددول لدده ممددا قددد ، هاالطبيعيدد  وأ دداص  صصدد مقوماهددا
معا د  ال دعف املتعددع  األوجده  مكدامنأسباب وآاث   معا  . ومث  ماج  ا  ا اإل ائي ومسا اه

 التحمددل قددد  م يدعتددلوذلددد لها ت ددم املنددا ، ت الو دديك  الددت يشددك  الدد ، تددا ا ذلددد التهديدددافع  
 ادقتصاعي  من أجل التنمي  املستدام . 

 مدي اللةيدز علد  املواضديي الفرعيد  ،ال عفمكامن وتتناول هر  املرةر  مسال  التةا   و  -2
ادعتمداع علد  و كبم ، د سيما الدول ا ز ي  الص م  الناميد   ال اص م  وتد هالبلدال ال تالي لال

ال دددعف املتعددددع  األوجددده،  مكدددامن  ومعا ددد  بعتبدددا   أمدددد مكدددامن ال دددعف السدددلي األساسدددي 
 تيسم التةا   والنقل. وخاص  عل  صعيد

 حتدايت كبريةو زرية الصغرية النامية: بلدان صغرية الدول اجلج  -أولا  
. وعلد  الدرغم مدن (1)غدم متةانسد  مدن البلددال ا ز ي  الص م  النامي  جمموع ا الدول تعترب  -3

 مدن ةبدماا   اختالفداا  التلفدخيادقتصداعي  مالحمهدا و هدا مةم "ص م " وعبا   عدن جدز ، فد ل بلدال  أهنا 
ةمةموعددد ، اذا أخدددر ها  فعلددد  سددبيل املثدددال، ت دددم الدددول ا ز يددد  الصددد م  الناميدد ، مندداح عديدددد . 

وتشددمل عيددي فاددات الدددخل، تددا ا ذلددد سددت  بلدددال يصددنفها البنددد  اا تسددع  مددن أقددل البلدددال  ددو  
جدددز   طددد، بينمدددا ت ،مربعددداا  ةيلدددوملاا   20 و و  ،رتفدددي. وت طددداملدخل الدددذات الددددوم ضدددمن البلددددال 

عددددع جممدددوع ةدددال ،  2017. وا عدددا  (2)مدددن األ اضددد، اليابسددد  ةيلدددومل مربدددي  82 000سدددليمال 
. (3)مليدول نسدم  ا جامايكدا 2.9 و و وتوفالو وةل من نسم  ا   11 000بني  يلاوح السكال

 الددود ت عود ات مددن مليددول عود  65وةددال النددات  االدد، اإلعددام األعل ا توفددالو ميدد  بلدد  
مليدا  عود . وتدراوح عخدل  21ميد  بلد  )عود (، واألعل  ا ترينيداع وتوبغو  األمريكي  املتحد 

 عود اا ا جز  البهاما. 29 825ا جز  القمر و عود اا  1 330الفرع بني 
وعلدد  الددرغم مددن أوجدده عددد  التما ددل، تواجدده الدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  امتياجددات  -4

، تددا ا ذلددد ا سدديا  تقيددق أهدددا  الددت تنفددرع  ددا  ددعفمن المكدداا ائيدد  خاصدد    ددا  عددن 

__________ 

عولدددد  ا البحددددر  16ا األمددددم املتحددددد ، منهددددا  ع ددددواا  عولدددد ا  38الدددددول ا ز يدددد  الصدددد م  الناميدددد  ا العددددا  ت ددددم  (1)
 ،والبحر األبدي  املتوسدط ،واايط اهلند  ،عول ا اايط األ لس، 9عول  ا اايط اهلاعئ، و 13الكا ييب، و

 وحبر الصني ا نويب.

 البند الدوم، قاعد  بيا ت مؤ رات التنمي  العاملي . (2)

 .عل  خال  ذلد ص  ن  م مستمد  من قاعد  بيا ت األونكتاع، ما   يدج عيي البيا ت الوا ع  ا هرا القس (3)
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التنميددد  املسدددتدام . ومندددر اعتمددداع بدددر م  عمدددل التنميددد  املسدددتدام  للددددول ا ز يددد  الصددد م  الناميددد  
الدددول األع ددا  ا األمددم املتحددد  بلتحددد ت أقددر ت ، 1994)بددر م  عمددل بددربعوا( ا عددا  
تدددابم اضددافي  أف ددل ملعا دد  ا دداذ يدد  الصدد م  الناميدد  وععددت ا  اخلاصدد  الددت تواجدده الدددول ا ز  

ال ددعف الددت تنفددرع  ددا بوجدده خدداي الدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  وتلبيدد  امتياجاهددا ا  مكددامن
دددل أو جمدددال التنميددد  علددد  عدددو أةثدددر فعاليددد .  ز يددد  الصددد م  للددددول ا ج ةددددت اجدددرا ات العمدددل املعة 

مدا مدؤعا   2014ا عدا   ، جمددعاا - الت خلفت بدر م  عمدل بدربعوا -ساموا( مسا  النامي  )
 بلنظددر ا لتنميدد  املسددتدام  مددن منطلددق امالدد  خاصدد   تشددكلالدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  أل 

 . (4)الت تنفرع  ا  عف اخلاص مكامن ال

 الضعف القتصاديمكامن   
ددال"تمددل  دد   -5 قلدد  مسددامات األ اضدد، و ا  ياهددا عوامددل ضددعف تتمثددل ا نددد   " ر   ص  

تكداليف ا  بلتدام هدو مدا يدؤع  لز اع  واإلنتدا  الصدناع،، و ا قطاع، االيد العامل  و أا املال 
الددول ا ز يد  الصد م  الناميد  هلدر   أسوا  ر مةم سم  ص  . ود ي  ي  ضعيف انتاجو  مرتفع  انتا 

ر يددؤ   و    مددن قددد اها اإلنتاجيدد  والتصددديري بشددد   د  ممددا  ددفددو ات امةددم، البلدددال بدسددتفاع  مددن و 
لبعددد عددن األسددوا  يقددلل الطددابي ا زيددر  بمددا  علدد  ادقتصدداع .سددر . وةثددماا بشددكل غددم مبا ددر 

لدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  تكدداليف نقددل تتحمددل االرئيسددي  ومصدداع  ادسددتماع ومراةددز النقددل. و 
من  دبكات النقدل الرئيسدي . وتقدي الددول ا ز يد  الصد م  الناميد  دستبعاعها  ظراا ن ،ل مرتفع وتنق  

واادديط  ،واادديط األ لسدد، ،وحبددر الصددني ا نددويب ،والبحددر األبددي  املتوسددط ،ا البحددر الكددا ييب
والكدددوا   قصدددو  معرضددد  بد جددد  ةبدددم  خلطدددر الظدددواهر ا ويددد  ال ،اهلندددد  وااددديط اهلددداعئ، وهددد

 الطبيعي  وآاث  ت م املنا  عل  املد  الطويل.
ال ددددعف مكددددامن مؤ ددددر ومتعدددددع األبعدددداع، هددددو  مرةبدددداا  ووضددددعت األمددددم املتحددددد  مؤ ددددراا  -6

  للصدددمات )مؤ ددر التعددر (  التعددر   يجسددتخد  ا قيدداا عوامددل مددؤ ر  مثددلالددر   ،ادقتصدداع 
املنطق  الساملي  املنخف د  السكال ا و املوقي(  مؤ ر البعد )و مةم السكال )مؤ ر امةم(  و 

ددر  تد  و )مؤ ددر البيادد (   ددليز صدداع ات الة    ومصدد  القطدداع األوم ا النددات  االدد، اإلعددام )مؤ ددر س 
لتددا ر بلصدددمات )مؤ ددر اتقدديق قابليدد   اا أبعدداعةددرلد يت ددمن املؤ ددر  و . (5)اهليكددل ادقتصدداع (

 ات  الز اعد، )مؤ ددر الصدددمعدددع ضدحا  الكددوا   الطبيعيد  وعددد  اسدتقرا  اإلنتددا و (  اتالصددم
هلددرا  وفقدداا و التةا يدد (.  اتالطبيعيدد (  وعددد  اسددتقرا  صدداع ات السددلي واخلدددمات )مؤ ددر الصدددم

متوسدط  ميدي الددول ا ز يد  الصد م  الناميد  تقريبداا   يتةداو  مؤ در ال دعف ادقتصداع ، املقياا
مكدامن ال دعف ادقتصداع  ا مؤ در  أل علماا  النامي ، لالقتصاعاتقتصاع  اد عف المؤ ر 
 بدو ذلدددد ا ا تددا مرتفعدد  لل ايددد ، يبلدد  مسدددتو ت الناميددد  الصدد م  ا ز يددد  الدددول مدددن العديددد

 (.1وجز  ما  ال )الشكل  ةميبااو 

__________ 

(4) A/RES/69/15  5، املرفق، الفقر. 

ا املائد (، ميد   50ا املائ ( + مؤ ر الصدمات ) 50ال عف ادقتصاع  = مؤ ر التعر  ) مكامن مؤ ر (5)
ا املائد ( +  25) ائد ( + مؤ در البياد ا امل 25ا املائ ( + مؤ در املوقدي ) 25مؤ ر التعر  = مؤ ر امةم )

ا املائدد ( +  50الطبيعيدد  ) ات= مؤ ددر الصدددم اتا املائدد (  ومؤ ددر الصدددم 25مؤ ددر اهليكددل ادقتصدداع  )
 ا املائ (. 50مؤ ر الصدمات التةا ي  )
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  1شكل ال  
  2018الضعف القتصادي، مكامن مؤشر 

 (100=  املؤ ر)

 

 . ادقتصاعي  وادجتماعي اعا   الشؤول األمم املتحد ،  املصد ل

التةدا   الدوليد  وتعتمدد عليهددا   علدبشددكل عدا  الصد م  الناميد  منفتحد    والددول ا ز يد -7
ل الصدناعات الواسدع  النطدا  اخلاضدع  أسدواقها االيد  د تسدتطيي تم د كولل . ونظراا ةبماا   اعتماعاا 
قتصداع بددفي الد  علد  قداع  نافسدي  ت  منتةات تصدديريما تفتقر ا   فه، غالباا ةم، ام لوفو ات
  واسددع و ائفدد وا عات الطاقدد    علدد ةبددماا   اعتمدداعاا ا  ادعتمدداع  ذلدددوهدد، متيددل ا مقابددل  .برمتدده
متياجدات اد  اقتصداعاها وتلبيد  و ؤوا األموال والسلي ادستهالةي  لت ريد  يائ رنتةات المن امل

ا املائدد  ا نصددف هددر  البلدددال،  100التةددا   ا  النددات  االدد، اإلعددام   نسددببلدد  . وتاملعيشددي 
تسدةل الددول  ولدرلدالصد م  الناميد .   ا املائ  مدن الددول ا ز يد 75ا املائ  ا  90وتتةاو  

  الددول ا ز يد سدةلت، 2016عدا  ا دا  . وا  اا مسدا  ةبدماا   الصد م  الناميد  عةدزاا   ا ز ي
ا املائدددد  مددددن النددددات  االدددد، اإلعددددام ا  5.8قددددد   ا امسدددداب ا ددددا    اا عةددددز ناميدددد  الالصدددد م  

ا  املسدتمر امتياجدات  ويتول د عن العةزا املائ  ا بع  امادت.  20 العةز املتوسط، وبل 
 . ل اخلا جيو الدي ريق ن عمعا تها بشكل  ئيس، ، وه، امتياجات جر  لتمويل اخلا ج،ا
  ا الددددول ا ز يدددبلفعدددل و ويلددد  األمدددد    دددائع  لاالدددديول واسدددتدامتها مسددد  وادعتمددداع علددد -8

الددين ا  الندات    ، بل دت نسدب2014عدا  فد، فالص م  النامي ، ود سيما ا منطقه البحر الكدا ييب. 
الدد، اإلعددام  ا املائدد  مددن النددات  ا 57 ،ا املتوسددط ،الصدد م  الناميدد   االدد، اإلعددام للدددول ا ز يدد

مصددداع    القدددرو  التسددداهلي متث دددلوا مدددني  .(6) ا املائددد ( ةاندددت خا جيددد 45نسدددب  )هدددر  ال  غالبيدددو 
__________ 

(6) 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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الصدد م    الر يدد  ا  الدددول ا ز يدد  مصدد  تدددفقات املسدداعد  اد ائيدد ددهدت ميويدد  لتمويددل التنميدد ، 
الصد م  الناميد    ةثم من الددول ا ز يدا   اا الدخل املرتفي نسبي    ل مستو أل نظراا  مطرعاا  اا ضاالنامي  اخنف

التمويددل، اعتمدددت هددرا النددوع مددن . وا غيدداب ،لتمويددل التسدداهلا   للحصددول علدد جعلهددا غددم مؤهلدد
، ممددا ا املددالأالتمويددل اخلدداي وأسددوا      علدد ةبددماا   الصدد م  الناميدد  غددم املؤهلدد  اعتمدداعاا   الدددول ا ز يدد

 انتكاسات ا التدفقات املالي . لتقلبات السو  وخطر مدو جعلها عرض  
عددددددع قليدددددل مدددددن السدددددلي   ي ادقتصددددداع  وادعتمددددداع علددددديدددددالتنو  ادفتقدددددا  ا   عأوقدددددد  -9

ا التةددددا    اا الصدددد م  الناميدددد  تددددد  ي    الدددددول ا ز يدددد  مشددددا ة اضددددعا التصددددديري  واألسددددوا  ا  
 0.10ا   0.15 ، اخنف ت مصتها من صاع ات السلي العامليد  مدن2000 عا  منرفالدولي . 

عدن  ا املائ . وت ا لت صداع ات اااصديل النقديد  التقليديد  مثدل الدو والفواةده والسدكر، ف دالا 
. اا  ددروص الوصدول التف دديل، ا  األسدوا  تددد  ي   وتقلصدت  ،جديددد  سداملالبدق، مدي وهددو  مناف  

هدر  املنتةدات بلنسدب  للعديدد مدن الدت د تدزال تكتسديها   مهيداألالرغم من   وقد مد  هرا عل
صددديد   أنشدددطثدددل سدددبيل املثدددال، مت  الصددد م  الناميددد  ةمصدددد  للنقدددد األجنددديب. فعلددد  الددددول ا ز يددد

الصد م  الناميد  الواقعد  ا ااديط   ا املائد  مدن صداع ات الددول ا ز يد 80و 30األ اك مدا بدني 
ني ةوجهدده للتصددير، د سدديما بلنسدب  لبلدددال ااديط اهلدداعئ، الددرغم مدن بددرو  الصد  اهلداعئ. وعلد

ا األسدددوا  التقليديددد  للبلددددال املتقدمددد  ا   رةدددز مالصددد م  الناميددد    صددداع ات الددددول ا ز يدددتظدددل 
 وقيانوسيا.أأو وب وأمريكا الشمالي  و 

د مدددن ألنشدددط  الز اعددد  والتصدددنيي، أصدددب  العديدددغدددم املواتيددد  الظدددرو  ا  رافيددد  وبسدددب   -10
 ددك لت ، 2017فدد، عددا  فبشددكل ملحددوى علدد  اخلدددمات.  يرةددزالدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  

 الصدد م  ا ز يدد  الدددول عيددي ا اإلعددام االدد، النددات  مددن املائدد  ا 70 ،ا املتوسددط ،اخلدددمات
،  2018ا عدا  و ا املائد  ا جدز  البهامدا وبدو وسدانت لوسديا.  85أةثر من وبل ت  النامي ،
لددت قطدداع التصدددير الرئيسدد، للعديددد مددن الدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  ومث  هدد، اخلدددمات ةانددت 

 ا املائ  من اعام صاع ات نصف هر  ادقتصاعات. 80أةثر من 

  2الشكل   
  أو آخر سنة متاحة 2018ة خدمات السفر يف إمجايل صادرات اخلدمات، مسامه

 )النسب  املاوي (
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األةثدددددر فاددددد  الصددددداع ات اخلددددددمات السدددددائد ، تعتدددددرب اخلددددددمات السددددديامي   مدددددن ضدددددمن -11
 رت خددمات ا، اسدت2018عدا   فد،ف. الصد م  الناميد  تقريبداا    ميدي الددول ا ز يدبلنسدب   أمهي 

  ا املائددد  أو أةثدددر مدددن جممدددوع صددداع ات اخلددددمات ا نصدددف الددددول ا ز يددد 75  السدددفر بنسدددب
ملددديف وسدانت لوسدديا و ا املائدد  ا جدز  البهامددا وغرينداعا  90الصد م  الناميدد  وبل دت أةثددر مدن 

أسدرع الفادات امدد  ذلد، تظل اخلدمات السيامي    (. عالو  عل2ليشت )الشكل  - وتيمو 
 الص م  النامي .   للدول ا ز يبلنسب   ا صاع ات اخلدمات اا  و  

 اجلغرايف التحدايت اليت يطرحها البعد  
التةدددا   الدوليددد  بسدددب   مدددن امرمدددال ا بطبيعتهددداالصددد م  الناميددد    الددددول ا ز يدددتعددداين  -12

عددن  ددر  النقددل  الصدد م  الناميدد  بعيددداا   . وتقددي العديددد مددن الدددول ا ز يددا  ددراا عدددهاعزلتهددا وبج 
  ع  خددمات نقدل   يتعني عليهدا ادعتمداع علد اذ، ربطا جمال ال  ئيسي  وتواجه تد ت ةبم الر 

أةثر  ا  راا  ابعاا هر  القيوع النا ا  عن البعد تكتس، امةم. و   ص م الشحناها فيما يتعلق ب
فيةدد،، وسدداموا، وتون ددا، وتوفددالو الصدد م  الناميدد  ا اادديط اهلدداعئ، مثددل   ا الدددول ا ز يددمددد   

 وفانواتو.
" متناميد  بدني البلددال    بدطا  وجوع "فةدو النقل البحر   بشبكاتويشم مؤ ر الربط  -13

التنافسدددي  مدددن خدددالل تسدددني اهلياةدددل  هاقدددد   تعدددز    بطددداا  هاأف دددل، اذ ال  بطددداا األف دددل واألقدددل 
، تددا ا ذلددد الدددول  بطدداا األقددل تتددوف ر للبلدددال تةددا  . و  ال تيسددماعيدد  وغددم املاعيدد  لامل  ساسددياأل

لتددام   تددتمكن مددن اجتددراب ، وبهددر  ادسددتثما اتالال مدد  ملثددل  الصدد م  الناميدد ، املددوا ع  ا ز يدد
، وهدو  بطداا  الالبلددمتك دن أف دل ، 2006 عدا  و ت. ومندربما  ضافياخدمات  حن منتظم  

ا املائد ،  51  بنسدباخلداي بده   املنتظمدالبحري    املالم ربط خبطوصلا مؤ رمن تسني صني، ال
  .(7) فيفاا  تسناا اد   2006 عا  ا  بطاا لبلدال األقل   تسةل اا مني 

لشددحن خبطددوص ا أقددل ادقتصدداعات  بطدداا اقتصدداعات جددز  اادديط اهلدداعئ مددن بددني تعددد و  -14
ا  فددديال تسدددتقبل بدددو ت ،2019عدددا  ا  امصدددا ات  سدددبيل املثدددال، واسدددتناعاا   بمددداو ت. فعلددد

أ بي  رةات فقدط تقدد  خددمات وجوع أ  ، مي    ال  ةل     وامد تفانواتو موام سفين  ماو 
 دحن حبدر  خددمات فقدط ل وامدد مشد     د يقدد  سدو  ،ةميباا حن منتظم  ا  البلد. وا  

مددوانأ أخدر  فقدط. وتواجدده   لبلدد . بعدتددربط ا تقريبداا  أ   10ةدل    سدفين  وامدددتعدد ل  ،منتظمد 
ميدددد    ،مفرغدددد  اادددديط اهلدددداعئ بوجدددده خدددداي ملقدددد  الصدددد م  الناميدددد  ا منطقدددد  الدددددول ا ز يدددد

ادسددتثما  ا تسددني الددربط  لدد أمةددا  التةددا   املنخف دد   ددرةات الشددحن واملددوانأ عتشددة ي  د
ةدددا   ، تصدددب  ةدددا   السدددلي خبطدددوص النقدددل البحددر ربط الدددأمدددا  ضددعف و   النقدددل البحدددر طددوص خب

  .(8) وغم تنافسي  مكلف

__________ 

 .https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92يد من املعلومات، انظرل ملز  (7)
(8) UNCTAD, 2014, Closing the distance: Partnerships for sustainable and resilient transport systems 

in SIDS (United Nations publication, New York and Geneva); UNCTAD, 2017, Review of Maritime 

Transport 2017 (United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.10, New York and Geneva) . 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92
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 الضعف البيئي مكامن   
ددددتا مكددددامن تد   -15  جددددر ا  تندددددام،لددددددول ا ز يدددد  الصدددد م  الناميدددد  ا ا  عف املتاصددددلال  ددددف اق م 

الدددول ةثددم مددن   وا ت ددم.عائددم الوالكددوا   الطبيعيدد  ا منددا   القصددو هديدددات الظددواهر ا ويدد  
مسددددام   ادقتصددداعي  اخلالصددد  واملندددا ق  ليميدددقاإل  يددداتفدددو  مسدددام  املالصددد م  الناميددد ،   ا ز يددد

ددد  ساسددديميدددل السدددكال واأل اضددد، الز اعيددد  واهلياةدددل األ ا  ونظدددراا . اليابسددد  ز ا املندددا ق ا  اللة 
املستو نات آاث  ةبم  وعميق  عل   ا  سط  البحر  تأ  ا تفاع ا مستو سيؤع  الساملي ، 

لدددول ةعددل اهددر  امددادت ادجتماعيدد  وادقتصدداعي  و والظددرو  املعيشددي  وادقتصدداعات ا ز يدد . 
ا غمدر ا تفاع مسدتو  سدط  البحدر  وقد تسب  املنا . لت م   ا ز ي  الص م  النامي  أةثر عرض ا 

عرضدد  مجددز  أخددر   سددت  ومثدد  جددز  سددليمال، وهدد، أ خبيددل ا اادديط اهلدداعئ، مددن  مخددق جددز 
  .ذاته لتهديدل

  غلدددد  الددددر  يددددؤ ر بدددددو   علدددد مطددددا  بت ددددم املنددددا  ر املعددددددت السددددنوي  هلطددددول األاوتتدددد -16
  اا اث  ت م املنا  خطر آل ل يهدع التةا   الز اعي  واألمن ال رائ،. وتشك  أتام ميكن وبلاااصيل، 

ددد  ات ا مسدددا ات هةدددر التندددوع البيولدددوج،، تدددا ا ذلدددد الت دددم    علددد اا ةبدددم  أندددواع  عج د  األ ددداك، وهج
مدد،   والددر  م الددر  تددوفر  الشددعاب املرجانيدد امدداجز القددي  وتتسددب  ا لةددل الشددعاب املرجانيدد ، 

البحددر ا  نددزوح اجملتمعددات السدداملي  و  ع   مسددتو  سددط اجملتمعددات السدداملي . ويددؤع  ا تفدداع 
 ل  امليا  ا وفي  العرب .خما ر مت

لقطاعات ادقتصاعي  امرج  ا الدول ل اا ديالبيا  هد  هر  العواق  علتشكل ةرلد و  -17
عددن اهلياةددل  ومصددايد األ دداك وامراجدد ، ف ددالا  ،والز اعدد  ،الصدد م  الناميدد ، مثددل السدديام   ا ز يدد
والكددوا   الطبيعيدد  القصددو  الظددواهر ا ويدد  تفاقمددت مددد  لالتصددادت والنقددل. ةمددا   ساسددياأل

، عانددت عومينيكددا مددن العاصددف  املدا يدد  2015عددا   . واأةثددر تددواتراا وأصددبحت مثددل األعاصددم 
ا املائد  مدن الندات  االد، اإلعدام للبلدد.  90ت جممدوع قيمتهدا ضرا  بل دالت تسببت ا أ  يكاا

ميدد  خلددف ا زيددر   ،سدد الفادد  اخلام، وهددو اعصددا  مددن وا غ ددول عددامني، اجتدداح اعصددا  مددا  
  .(9)ا املائ  من النات  اال، اإلعام 226قيمتها بدد قد ت  اا ضرا  أ

ال دددددعف  مكدددددامن  املندددددا  ا  تفددددداقم مسدددددتو توتدددددؤع  التحدددددد ت الدددددت يطرمهدددددا ت دددددم   -18
  نتاجيددالقطاعددات واملؤسسددات اإل  علدد ةبددماا   ضدد طاا  ،، ممددا يلقددأصددالا ادقتصدداع  اخلددا ج، املرتفعدد  

مددن جهددوع أل تددد  اميويدد    ساسدديهلياةددل األالددت تلحددق بضددرا  الواسددع  النطددا  ألل. وميكددن يويدد ام
بلتكيدف مدي  و يقداا  ق دا  التةدا   تدرتبط ا تبا داا ولدرلد فد ل الصداع ات. توقدف ل أتيسم التةا   و 

 الص م  النامي .  لدول ا ز يا ا من الكوا   التعااعمليات و   ر الكوا  امني خمو  ،ت م املنا 

 الندماج يف القتصاد العاملي  
عددد  تنميتهددا. فد  مددن تددةبددم  ضددعف  مددن مكددامن الصدد م  الناميدد    الدددول ا ز يددتعدداين  -19

،  التةدددا  ، واملديونيدد  الثقيلدددا اجملددال ادنفتددداح والتبعيدد  ع جدد  تنويددي ا اإلنتدددا ، وا تفدداع وجددوع 
الصد م    عدل الددول ا ز يد و در  النقدل  اتع  اعدع قليل مدن فادات الصد  علاملفرص وادعتماع 

  الصد م  الناميد  علد  لددول ا ز يدوادعتماع الشديد ل  ر بلصدمات اخلا جي .االت  النامي   ديد
__________ 

(9) Caribbean Export Development Agency, 2018, Caribbean Export Outlook, 3rd ed., Caribbean 

Business Publications, Saint Thomas (Barbados) . 
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زيدد ي ،امللنقدل السدوالشحن ملسافات  ويلد  ل  ساسياهلياةل األ  السيام  واملوا ع البحري ، وعل
من أجل ال عف من خما ر  امد  كتس، املخا ر البياي . وي  ال عف هر  ا مواجه من مكامن

مفيدد علد  عدو الصد م  الناميد    إلعما  الدول ا ز ي  ا ما مهي ا ادقتصاعي  أ قد   التحملتعزيز 
 ا ادقتصاع العامل،.

ن ك دمتالص م  النامي  التكامل اإلقليمد، إلنشدا  سدو  أوسدي   وقد واصلت الدول ا ز ي -20
امدواجز ا مرةيد    معا دمدن خدالل ، وذلدد  قليميدمن تقيق وفو ات امةم وسالسل القيمد  اإل

ددددم وغدددم ا مرةيدددد  الدددت ت األسدددوا  الو نيدددد . وميكدددن ا دددداع الفدددري عددددن  ريدددق تعميددددق تكامددددل قس 
، وادتفدددا  التةدددا     دددا  ا ماعددد  الكا يبيدددال اإل دددائ، ا األسدددوا ، واملوا مددد  التنظيميددد  والتعددداو 

 . وميكددن أي دداا  قاليميددواإلقليميدد  واأل  قليميددعول اإلاملنددابر لبلدددال جددز  اادديط اهلدداعئ وغمهددا مددن 
فريقيا القا ي  أبني   ، مثالا او  اأةرب من عول مي  رةا   نطاقاا التكامل األوسي فري استكشا  

  اهلنددددد ، وبددددني أمريكددددا الوسددددطاادددديط األ لسدددد، و  م  الناميدددد  ا اادددديطالصدددد   والدددددول ا ز يدددد
سيا والددول آالص م  النامي  ا البحر الكا ييب وبني  ر  وجنوب  ر    والالتيني  والدول ا ز ي

 اايط اهلاعئ.ا الص م  النامي    ا ز ي
القواعدددد وغدددم التمييدددز    علددداملنفدددت  والقدددائم و يدددوفر النظدددا  التةدددا   املتعددددع األ دددرا  و  -21
ممددا يعددوع ل ددمال  ددفافي  التةددا   الدوليدد  واسددتقرا ها والقددد   علدد  التنبددؤ  ددا،   عامليدد  عامدد  منفعدد

ل  . ولدددرلد فددد(10) سدددوقيالقدددو  تفتقدددر ا  ال البلددددال الصددد م  الدددت علددد  خدددايشدددكل ببلفائدددد  
املتعدددع األ ددرا  الددر  أوجدتدده التددوترات التةددا   التبدداعل فيمددا يتعلددق .عا  نظددا  بواعدد  الشددد 

  الصد م  الناميد . وهلدر  البلددال مصداس  ئيسدي ي ل مصد  قلق للدول ا ز  التةا ي  املتزايد  يشك  
ل اصددالح منظمدده ابشدد القواعددد. واملناقشدد  الددت جددرت مددؤخراا   قددائم علددو ا نظددا  متددني وعملدد، 

 لد عوقدي مهدم ل يكول هلا أاص  والتفاضلي  ميكن املعامل  اخل أالتةا   العاملي  لتعديل تصميم مبد
ادسدتفاع    هليدأد مدن امدما اذا ةدال ينب د،  ،ل  املطروم  هاالص م  النامي . واملس  الدول ا ز ي

أمددو  منهددا معيددا  عخددل الفددرع ا   تطبيددق علددمددن خددالل مكددا  املعاملدد  اخلاصدد  والتفاضددلي  مددن أ
 الت تتدا ر  داال عف  مكامنقياا ي  ةيفلسياساتي  املتمثل  ا  ا ل اسامل .مهي البلد. وهرا ترةم 

 السياسات الدولي .وضي عمليات سيا  معا تها ا ةيفي  الص م  النامي  و   لدول ا ز يا
  للدددول ا ز يددبلنسددب   همدداا م أمددراا ويظددل تنسدديق السياسددات التةا يدد  املتعدددع  األ ددرا   -22

منشدددؤها بلددددال أخدددر . واملفاوضدددات ا ا يددد  ا   سدددلبي  لعوامدددل خا جيدددعر ضددد  الصددد م  الناميددد  امل
ذلددد.   علد مثددال  املقدمد  ملصددائد األ داك عدا ت ال ددا   اإل ضددبطل امنظمده التةدا   العامليدد  بشد

ا   الصدديد التةدد  الصدد م  الناميدد  الددت تعتمددد علدد  لدددول ا ز يددهددر  املفاوضددات و يقدد  الصددل  بو 
مسددتدا ، تددا يتسددق مددي علدد  عددو مفددا املددوا ع البحريدد  واسددتخدامها ةمددا أهنددا مفيددد  ا   ،وامددرا
 التنمي  املستدام .أهدا   من 14اهلد  

ذلدددد يدددوفر هلدددا  ل الصددد م  الناميددد  ا اخلددددمات، فددد  لنظدددر ا   صدددص الددددول ا ز يدددوب -23
ا  خدددمات   ضددافوا. ،والتحددول اهليكلدد التنويدديعزيددز ادسددتفاع  مددن هددرا القطدداع اميددو  لتفددري 

خددددمات ادتصدددادت وتكنولوجيدددا املعلومدددات وادتصدددادت  ،السددديام  واخلددددمات املاليددد ، تكتسددد
__________ 

  United Nations, World Economic Situation and Prospects 2019ملزيددد مددن املعلومددات، انظددرل  (10)
(Sales No. No. E.19.II.C.1, New York) and United Nations, 2018, International trade and 

development: Report of the Secretary-General, A/73/208, New York, 17 August . 
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 فيددف املسدداف  ا تسدداعد ةوهنددا ميدد   مددن الصدد م  الناميدد ،   بلنسددب  للدددول ا ز يدد  خاصدد  مهيددأ
  سددتخد  ا عيددي القطاعددات ادقتصدداعي  الددت تج   نتاجيدداإلاملاعيدد  وخفدد  تكدداليف املعددامالت وتعزيددز 

تكنولوجيدددا املعلومدددات  القائمددد  علددد عمدددال التةا يددد  خلددددمات األةدددرلد فيهدددا ةمددددخالت. وميكدددن  
ددر ل توادتصدادت أ   ا سالسددل القيمدد  الصد م  الناميدد  ا عمليددات اإلنتدا   اعمدا  الدددول ا ز يدديس 

ل تعدددز  القائمددد  علددد  تكنولوجيدددا املعلومدددات وادتصدددادت أميكدددن للتةدددا   الرقميددد  ا مدددني العامليددد ، 
الدر  تقدوع   ،نكتاع هرا التحدول اهليكلدو . ويدعم األ توسطاملو   ص م نشآت الاملمن خالل التةا   

 م  الص ددد  ول ا ز يددلددددوهدددو مددا قدددد يفيددد ااستعراضددات سياسدددات اخلدددمات، مددن خدددالل اخلدددمات 
  .(11)قطاع اخلدماتت تتوخ  النهو  بالسياسات واأل ر التنظيمي  الوضي النامي  ا تقييم و 

مدددن  متاتيددد  وا عومددد ات دددرو مددن الصددد م  الناميددد    الدددول ا ز يدددمدددا تتمتدددي بددده لنظددر ا  وب -24
ادقتصدددداع األ    لتعزيددددز التنويددددي ل تنظددددر ا استكشددددا  مفهددددو  إبمكاهنددددا أ، اتاايطددددالبحددددا  و 

املستدامني للتنوع البيولوج، البحر  والسامل،،   عا  ادقتصاع ، وادستفاع  من ادستخدا  واإل
بحدددا  لل واعدددداا  اقتصددداع  ا  قطاعددداا  12ونكتددداع مددددع األقدددد . و ا ينيددد املدددوا ع و   يكولوجيدددوالدددنظم اإل

وخدددمات ، والنقددل البحددر  ،البحريدد   غريدداأل  وصددناع ،يطددات، تددا ا ذلددد مصددائد األ دداكواا
وخددمات  ،عدن ادسدتز اع املدائ والسيام  الساملي  والبحريد ، ف دالا   اللوجستياخلدمات املوانأ و 

ونكتدداع . ويسدداعد األ(12)(الز قددا )املبدداع    والتةددا   بسددتخدا  املددوا ع البيولوجيدد مصددائد األ دداك 
لتصدددير منتةددات   نتاجيدديددل نطددا  تنويددي قاعدددها اإلالصدد م  الناميدد  ا تل  بعدد  الدددول ا ز يدد

 ددا  تنظيمدد، متماسددكني او   عامدد  سياسدد بلددو  وا  (13)خ ددرا  و  قددا م دداف  قيمدد  ذات   خمتددا  
 .(14)ل التةا   وقانول البحا ابش
 يد الددول ا ز  مثد  مدا يدرب  ا هدوع الدت تبدرهلا ، حمددع  ةا ي   لوجستيقيوع   معا ولد   -25

خطدوص املالمد  البحريد  بينهدا، تدا ا ذلدد  بدط فيمدا مواناها والربط   عزيز ةفا لتالص م  النامي  
تعزيددز التةددا   وتيسددم و سددبيل املثددال    وتدددي  املددوانأ علدد ندد وانأ عددن  ريددق الرقماملنتظمدد  ا املدد

تشدددددةيي النقدددددل البحدددددر  املدددددنخف  الكربدددددول و قددددد  بدسدددددتدام   الشدددددواغل املتعل ومراعدددددا  النقدددددل 
ونكتددداع . وهدددد  البحدددو  واملسددداعد  التقنيددد  الدددت يقددددمها األ(15)أعا  النقدددل  واملسدددتدا   ومراقبددد

__________ 

(11) UNCTAD services policy reviews are available at https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-in-

Services.aspx . 
(12) 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 . 
(13) UNCTAD national green export reviews are available at https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-

and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx . 
(14) 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 . 
(15) 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) . 

https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-in-Services.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-in-Services.aspx
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https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-in-Services.aspx
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working-Doc-2.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working-Doc-2.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working-Doc-2.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working-Doc-2.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working-Doc-2.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ditc-ted-22022018-Oceans-Barbados-Draft-Working-Doc-2.pdf
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx
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https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green%20Economy/National-Green-Export-Review.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Oceans-Economy-Trade-Strategies.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Oceans-Economy-Trade-Strategies.aspx
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https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Oceans-Economy-Trade-Strategies.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Oceans-Economy-Trade-Strategies.aspx
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2162%20
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 البحددر بسددتعرا  النقددل املتعلقدد  ونكتدداع األسلسددل  ل لوجسددتيات النقددل والتةددا  ، وةددرلد ابشدد
 .(16)اإلنلنت، ا  ععم البلدال ا هرا الصدع  عل  مصائيواملعلومات اإل

ا  تةدا   اخلا جيد  وال دريدا  للامايني  در متثدل ل املوانأ واملطدا ات السداملي  بلنظر ا  أو  -26
للنقددل   ساسدديهلياةددل األاف ل تكي دد الصدد م  الناميدد ، فدد  للدددول ا ز يددبلنسددب  والطاقدد  والسدديام  

. د سديما ا ضدو  اراث  املتوقعد  لت دم املندا  مسدتقبالا  ألمهيد ،بل  امي ت م املنا  أمر  ،السامل
البحدر الكدا ييب ا تقيديم األعطددال   الصدد م  الناميد  ا منطقد  ونكتداع الددول ا ز يدسداعد األقدد و 

ا جامايكددا عوليدد  مطددا ات ومددوانأ سدداملي    البحددر  ا مثانيدد ال مددر ر اخمددالتشدد يلي  ااتملدد  و 
لفائدددد  للمسددداعد  ا  طددديط التكيدددف  للنقدددل  قابلددد  منهةيدددوضدددي د ا وسدددانت لوسددديا، وةدددرل

 .(17)البحر الكا ييب وخا جها  الص م  النامي  ا منطق  لدول ا ز يا
 التةا   والتنمي  ما يل،ل  وا ضو  ذلد، تشمل بع  املسائل الت ميكن تناوهلا ا  ن -27

الصدد م  الناميدد     لدددول ا ز يددا  دداالددت تتددا ر ال ددعف اخلاصدد   مكددامنمدا هدد،  (أ) 
 الص م  النامي     للدول ا ز ياإل ائي    و يالتةا  ات سياسالةيف ينب ، قياسها ألغرا  و 

 الت ميكدن أل تعتمددهاما ه، العناصر الرئيسي  دسلاتيةيات التةا   والتنمي   )ب( 
  التحمدل  ضدعف وبندا  القدد   علد منمكدا   مدا تنفدرع بده مدنالص م  النامي  ملعا   لدول ا ز يا
  يدتةا  ال ااسدلاتيةياهمن التحقق من أل الص م  النامي    لدول ا ز يت متك ن اما ه، السبل الو 

  قاع   عل  تمل ت م املنا 
الصددد م  الناميددد  ا   الددددول ا ز يدددواجههدددا مدددا هددد، التحدددد ت والفدددري الدددت ت ) ( 

والتةدا    ،وخدمات تكنولوجيا املعلومات وادتصادت ،والسيام  ،استكشا  اقتصاع اخلدمات
 القيوع اهليكلي     ملعا  اا  رقبعتبا ها والنقل وتيسم التةا    ،وادقتصاع األ    ،الرقمي 

الصد م  الناميد    اخلاصد  للددول ا ز يد   ائيدادمتياجدات اإلتلبيد  ةيف ينب ،  )ع( 
 واملتعدع  األ را  الت تشمل سياسات التةا   والتنمي  والتمويل والبيا    قليميا العمليات اإل

 العتماد على السلع األساسية ابعتباره أحد مكامن الضعف -اثنياا  
 حالة العتماد على السلع األساسية  

البلدددال املنتةدد  للسددلي  مندده عدداينت قددد يشددك ل اخنفددا  معددددت التبدداعل التةددا   عددامالا  -28
وت ددطر مددن جهدد  أخددر  ا  ا األسددعا ، مددن جهدد ،  توتقلبددا تواجدده اخنفاضدداا عندددما   ساسددياأل

 ةبدم  مدواجز عخدول   ذات صدناعاتأو  رتفعد املجدو  األبلددال ذات ال مصد ها منتةاتاستماع 
__________ 

واملعندول "بندا  قدد ات البلددال  مدؤخراا  صداع ونكتاع للمسداعد  التقنيد  المشروع األا   خايوجه باإل ا   د  ة (16)
لكددا ييب" الناميدد  ا حبددر االصدد م    ا ز يددالدددول تددا ا ذلددد  ،لب ددائياملسددتدا  لنقددل الالتحددول عددو   الناميدد  علدد
السدت األع دا  ا   لددول ا ز يدلشفافي  التيسم التةا   و تدابم ونكتاع لبنا  القد ات ا جمال تنفير وبرام  األ

ل ابشداإلضداا اتفا  اايط اهلاعئ   من جز  اايط اهلاعئ املوقع  عل  عول  ر  البحر الكا ييب وتسع  منظم
  .تو يق العالقات ادقتصاعي

املعلومددات املتعلقدد  بملشددروع املعنددول "آاث  ت ددم املنددا  علدد  اهلياةددل األساسددي  للنقددل السددامل، ا منطقدد  البحددر  (17)
  الكا ييبل تعزيز قد   الدول ا ز ي  الص م  النامي  عل  التكيف" متام  عل  الرابط التامل

https://SIDSport-ClimateAdapt.unctad.org.  

https://sidsport-climateadapt.unctad.org/
https://sidsport-climateadapt.unctad.org/
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ق وامهددا "التبدداعل   ساسدديالسددلي األ  ادعتمدداع علددمددن   مالددقددد ةددد هددر  البلدددال نفسددها مبيسدد  و 
 . ساسيمي الدول الصناعي  املستو ع  للسلي األغم املتكافأ" 

السددددلي   عتمددددد علددددةددددال عدددددع البلدددددال الددددت ت  ،(18)ونكتدددداعألمددددد  بيددددا ت األ ووفقدددداا  -29
مدددن  102صددداع اها(   ا املائددد  مدددن قيمددد 60د يقدددل عدددن متثدددل السدددلي األساسدددي  مدددا )  ساسدددياأل

. 2002-1998الفدددل   ا بلدددداا  92بعدددد أل ةدددال عددددعها ، 2017-2013 الفدددل  ا البلددددال
  ساسددديالسددلي األ  . وادعتمدداع علدد اسدديسالسددلي األ  ا صدداع ات البلدددال الناميدد  علدددلث ددويعتمددد  ج 

جمموعددات البلدددال   ؤ ر بوجدده خدداي علددويددلبلدددال الناميدد  ودداهر  خاصدد  ب مصددر ا يكدداع يكددول 
ا املائد  مدن الددول الناميد  غدم  81، واا قل البلدال  و  أا املائ  من  85  ال عيف . وهو يؤ ر عل

ا  89تعتمدد ا املائ  من الدول ا ز ي  الص م  النامي . ومن الناميد  ا  رافيد ،  57الساملي  و
. املنطقد  األةثدر ت در اا  ،، وهد ساسديالسدلي األ  فريقيا جندوب الصدحرا  علدأاملائ  من البلدال ا 
 مقيسددداا  بلددددأ  التنميددد  ا   ومسدددتو   ساسددديالسدددلي األ  بدددني ادعتمددداع علددد  وهنددداك عالقددد  سدددلبي

  ا املائ  من البلدال املنخف   الددخل علد 91ويعتمد بنصي  الفرع من النات  اال، اإلعام. 
 .   الدخل.قل من  ل  البلدال املرتفع  ، مقا ن ساسيالسلي األ

ا  50الصدداع ات الز اعيد  مددن   اخنفدد  عددع البلددال الددت تعتمدد علدذاتده، وا الوقدت  -30
، ا مدددني ا تفدددي عددددع البلددددال الدددت 2017-2013الفدددل  ا  37ا   2002-1998الفدددل  

الوقددددوع   عدددددع البلدددددال املعتمددددد  علدددد و ددددهد ،33ا   14صدددداع ات املعدددداعل مددددن   تعتمددددد علدددد
. وأسدددهمت الت دددمات النسدددبي  ا األسدددعا  بدددني بلدددداا  32ا   28، مدددن    ع   فيفدددمفدددو   األ

  ، ند  املصدد  مدا  ت يمات ا جمموعات املنتةدات املهيم  اا   ساسيخمتلف جمموعات السلي األ
سددبيل   ع . فعلددالسددلي الز اعيدد  واملصددن  أسددعا   ل أسددعا  الطاقدد  واملعدداعل  اعت أةثددر بكثددم مددنأل

الز اعددددد  ا   علددددد ادعتمددددداعمبيدددددق مدددددن املتعددددددع  القوميدددددات ومو  ابوليفيدددددا   عولددددد قلدددددتانتاملثدددددال، 
 . 2012-2008الفل  مفو   ا الوقوع األ  عتماع علادا   2002-1998 الفل 
  فر   التباعل التةا   خالل فل الناة  عن معددت    ابيوينعكق مةم الصدم  اإل -31

عيي السلي فقد ا تفي مؤ ر السلي )انظر ا دول(. هر  ا الت مات ا أسعا    ساسيالسلي األ
، بينمددا 2012-2008ا  غايدد  الفددل   الطفددر   ا املائدد  خددالل مرملدد 228.8  بنسددب  ساسددياأل

  الفددل . وةانددت الطفددر  قويددنفددق ا املائدد  فقددط خددالل  36.9  التصددنيي بنسددب  ومددد   اعت قيمدد
ا  259.6ا املائ  و 285.4نسب   اعت بمي  ألسعا  املعاعل والطاق ، بلنسب    خاص  بصف

ا  102.4    بنسدددبيددسددعا  الز اعا مددني ا تفعددت األ املدددرةو  ، لفددل ا خدداللالتددوام   املائدد  علدد
  ساسديالسدلي األ  عاندت البلددال الناميد  املعتمدد  علد ،الكسداع  خالل مرملو املائ . و غم ذلد، 
السددلي. وةددال متوسددط هددر  تقلدد  أسددعا  مددن و   ساسدديأسددعا  السددلي األ ا  مددن صدددمات سددلبي

  الر  ر و مستو  القل بكثم من أ 2017-2013 الفل ا   ساسيمستو ت أسعا  السلي األ
 .2012-2008ا الفل  بل ته 

__________ 

)منشددو ات األمددم املتحددد ،  قددم املبيددي  2019 األساسددي  لسددليعلدد  ا ادعتمدداعتقريددر مالدد  أ، 2019األونكتدداع،  (18)
A.19.II.D.8.)جنيف ، 
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 2017عام و  1998عام التغريات يف معدلت التبادل التجاري بني   

جمموعات السلي 
 األساسي 

 متوسط أسعا  السلي األساسي  لفل  مخق سنوات
 (100=  2015قاعد  املؤ ر لعا  )

 ت مات األسعا 

 )نسب  ماوي (

1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 
الت م الناجم 
 عن الطفر 

الت م الناجم 
 عن الكساع

 23.5- 259.6 132.1 172.6 108.2 48.0 الطاق 
 20.3- 228.8 124.8 156.5 94.0 47.6 األساسي عيي السلي 

 13.8- 285.4 116.0 134.5 66.8 34.9 املعاعل
 12.7- 102.4 109.4 125.3 75.9 61.9 الز اع 

الددددددرقم القياسدددددد، لقيمدددددد  
 )أ(ومد  املواع املصنع 

76.5 89.8 104.7 105.2 36.9 0.5 

 UNCTAD, 2019b, Commodity Dependence: A Twenty-Year Perspective (United Nations املصد ل

publication, Sales No. E.19.II.D.16, Geneva) . 
 15 دألسدعا  صداع ات السدلي املصدنع  لد مدرج    هدو متوسدط  الرقم القياسد، لقيمد  ومدد  املدواع املصدنع   )أ(

واع سدتخد  ةبدديل ألسدعا  وا عات البلددال الناميد  مدن املدمن البلدال املتقدمد  والنا دا . ويج   ئيسياا  بلداا 
 السلي املستو ع . ةلف لتقييم تصاعد  املصنع  

  ساسدديالسددلي األ  علدد معتمددد   بلدددال  ميدد  عددد ددات ، 2017و 1998 عددام، وبددني -32
تقدو  علد  م داف   قيم السع، ا  تقيق  عن  ريق عموع  ا ا  تنويي اقتصاعاها    للطاق  مصد  و 

واللدائن(،    دالكحول واألةالبلوةيماو ت  ا  مثالا ) ةمجدخلني  النفط اخلا  أو ال ا استخدا  
املواع الكيميائيد   مص  طاق . و اعت عيي هر  البلدالادستهالك لللومينا الكثيف  األ  وا معا 

مددال ا املائدد (، وعج  9.1)  سددالميإلايددرال ا  (، وعهو يددا املائدد  8.2ل مصددر )اا جممددوع صدداع اه
 ا املائ (. 7.2ا املائ ( وترينيداع وتوبغو ) 5.8لعربي  السعوعي  )اا املائ (، واململك   8.5)

مفدو  ، مثدل الوقدوع األ علد عتمدد لدت تالعديدد مدن البلددال ا  اعت، ذاهداوخالل الفدل   -33
العربيد  واإلمدا ات وةا اخسدتال وقطدر واململكد  العربيد  السدعوعي    الميسدايدرال اإل  ا زائر وعهو يد

ددز الددنفط وال ددا   مشددتقاتاملتحددد ، انتاجهددا مددن  التكريددر.  ا جمددالمددن خددالل   ع  قددد اها  اجمله 
اقتصدداعاها لتشددمل مددا ات العربيدد  املتحددد  والبحددرين وعمددال وقطددر والسددعوعي  اإلنوعددت ملثددل، وب

 طاق .ادستهالك للملنيو  الكثيف األانتا  
 التكريدرمنتةدات  مصد  مفدو     للوقوع األلبلدال النامي  األخر  املصد  واخنف ت ا ا -34

مفدو   مددن تنويددي الوقددوع األو املعداعل  علدد ندت بعدد  البلددال املعتمددد  امل دداف . ومتك  ذات القيمد  
تبدددد  واملشددددروبت الكحوليدددد  والفواةدددده أ مينيددددا )ال مددددن تلددددد البلدددددال تديددددداا الز اعيدددد ، و  اصدددداع اه

السدلي  علد العديد من البلددال الناميد  األخدر  الدت تعتمدد وجن  واخل ر( و اجيكستال وليرب . 
ا توسدديي  ،للمعدداعل أو الطاقدد ، تددا ا ذلددد بددمو و دديل، وغددا  والكدداممولصددد    وامل  ساسددياأل

 الز اعي .  اصاع اه
،  اعت صددددددداع ات  ساسددددددديالسدددددددلي األ علددددددد عتمدددددددد لدددددددت تاوا بعددددددد  البلددددددددال الناميددددددد   -35

الربا يدل ومدن ضدمن هدر  البلددال .  اسديسمدن صداع ات السدلي األ ابطدأاملصنوعات، ولكن بدوتم  
ا املائ   44.3من   ساسيمص  صاع ات السلي األ ا تفعتف، الربا يل، ف. واندونيسيا وةولومبيا

املنتةددددددات  ددددددت . و 2017-2013الفددددددل  ا املائدددددد  ا  62.8ا   2002-1998ا الفددددددل  
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 ،السديا اتات التحويليد  ا املائ . ومشلت صداع ات الصدناع 930  بنسبأةثر من غمها الز اعي  
  اسددديسالسدددلي األ علددد والطدددائرات. وا ةولومبيدددا، ا عاع ادعتمددداع  ،ومنتةدددات امديدددد والصدددل 

الصدداع ات غددم السددلعي  ا مددني  ددت ، 2017-2013ا املائدد  ا الفددل   80.6ا   66.5 مددن
ونو عددددت . الددددو  بف ددددل ا املائدددد   116  ا املائدددد . و اعت الصدددداع ات الز اعيدددد  بنسددددب 110  بنسددددب

عيد  الصداع ات الز اةا ها بف ل ا املائ (،  25مفو   )   ئيس، للوقوع األصد  ندونيسيا، وه، مج ا
 والو   واألاث (.ي  نتةات اخلشباملوالسيا ات و   مري)األ  عصن  س لي املصاع اها من الوتوسيي 

 الضعف القتصادية والجتماعية ومكامنالعتماد على السلع األساسية   
سددا ات اإل ائيدد  للبلدددال امل (19)(2006علدد  املسددتو  النظددر ، ع ا ألفددا يز وفددوينتق ) -36

ددد  علدد  السددلي األساسددي  مددي مراعددا  التخصددص الددر  تفددز  عوامددل اإلنتددا  املتامدد  الناميدد   املعتم 
للبلدددد. ويظهدددر حبثهمدددا أل  دددط اةتسددداب بلدددد مدددن البلددددال مليدددز  نسدددبي  ا جمدددال تصدددنيي السددددلي 

 وتددؤ رعلدد  نددوع املددوا ع الطبيعيدد .  يتوقددف علدد  وفددر  املددوا ع الطبيعيدد  فحسدد ، بددل يعتمددد أي دداا  د
 علدد  هيكددل امليددز  النسددبي  وعينامياهددا. أمددا مددن الناميدد  ةبددماا   املددوا ع الطبيعيدد    ددماا مددن  نددوعوفددر  
األعل  تبني أل ادعتماع عل  السلي األساسي  ميكن أل يكول له أ ر سليب عل  التنميد  ف، العملي 

لد  معددت التباعل التةا   وتقل  األسعا ، مي مدا يلتد  ع الناع  عن من خالل الصدمات
ذلددد مددن آاث  علدد  مسددتو  ادقتصدداع الكلدد، وادقتصدداع ا زئدد،، ود سدديما علدد  مسددتو  األسددر 

 .املعيشي  بلنسب  لص ا  املزا عني وعمال املناجم والفقرا 
تتعر  البلدال النامي  املعتمدد  علد  السدلي األساسدي  قد ،، فعل  صعيد ادقتصاع الكل   -37

  أسدعا  هدر  السدلي. ويدنةم تقلد  أسدعا  ألساسي  وتقل دأسعا  السلي امرعها  لصدمات سلبي 
السلي األساسي  عن سلسدل  مدن الصددمات غدم املتما لد  والدت د ميكدن التنبدؤ  دا. ويدؤع  ذلدد 
ا  تقلبدددات عشدددوائي  ا العددددر  )املنتةدددات الز اعيدددد  علددد  سدددبيل املثددددال( وتقلبدددات عشددددوائي  ا 

أل ا انتدددا  السدددلي األساسدددي  األوليددد (. وميكدددن الطلددد  علددد  املنتةدددات الصدددناعي  )املسدددتخدم  
أسعا  السلي األساسي  وتم  عالي  من الصدمات اإل ابي   تشهدأ ر هر  التقلبات عندما  يتفاقم

اماع  )مدوع قصو ( وفدلات اخنفدا   ويلد ، أو اةاهدات نزوليد . وهدر  الصددمات والتقلبدات 
  ن.ا األسعا  ت ر بملصد   ي

 2017-2013سبيل املثال، ةال متوسط مسدتو ت أسدعا  السدلي األساسدي  ا الفدل  فعل   -38
. وقد أسدهم ذلدد ا مددو  تبدا ؤ 2012-2008أقل بكثم من الر و  الت وصلها ا الفل  

عدد   تمن البلدال الناميد  الدت تعتمدد علد  السدلي األساسدي ، ميد  عخلد بلداا  64اقتصاع  ا 
ع. ومددي تبددا ؤ النمددو، تدددهو ت امالدد  املاليدد  ا ةثددم مددن البلدددال الناميدد  بلدددال منهددا ا مالدد   ةددو 

مدا ةس دد ذلدد ا  دكل  لددين العدا ، وغالبداا لاملعتمد  عل  السلي األساسي ، ممدا أع  ا  تدراةم 
مدن البلددال الناميد  املعتمدد  علد    اع الدين اخلا ج، لسبع  عشدر بلدداا و   ع  ا الدين اخلا ج،. 

 2017و 2008ا املائد  مدن الندات  االد، اإلعدام بدني عدام،  25ساسي  .ةثر مدن السلي األ
 أ(.2019ألونكتاع، )ا

__________ 

(19) Alvarez R and Fuentes R, 2006, Paths of development, specialization and natural resources 

abundance, Working Paper No. 383, Central Bank of Chile . 
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ا عهدددا  ايدددراعات الصددداع ات مدددن السدددلي األساسدددي  ا  ا تفددداع يدددؤع  أل  ملثدددل، ميكدددنوب -39
مقيقددد، ا أسدددعا  الصدددر ، ممدددا يدددؤع  بددددو   ا  مالددد  مدددن عدددد  ةفدددا    صددديص املدددوا ع وفقددددال 

قددد   التنافسددي  للقطاعددات غددم املعتمددد  علدد  السددلي، وهددو مددا يشددا  اليدده ا ال الدد  بعبددا   "الدددا  ال
بددنيأ أل مصدد  املددوا ع الطبيعيدد  مددن النددات  االدد، اإلعددام هلددا أ ددر ا ددايب علدد  اهلولنددد ". وا مددني ت  

بدددو    يف دد، ممددا تقلدد  أسددعا  السددلي األساسددي  ا  تقلدد  اإلنتددا  وادسددتثما ، يددؤع أعا  النمددو، 
ا  اا هام د ؤع  صدمات األسعا  عو اا وت .(20)ا  اخنفا   و نصي  الفرع من النات  اال، اإلعام
ا املائد  مدن تقلد  الندات   50عدز  وي .(21)تفيز تقلبات ادقتصاع الكل، ا ادقتصاعات األفريقيد 

  .(22)الرابط  بني الصدمات اخلا جي ادستثما  الز اع، ا  الصل   تقل  ا املائ  من 86الز اع، و
وعلددد  مسددددتو  ادقتصدددداع ا زئدددد،، يددددؤ ر عدددد  اليقددددني بشددددال ايددددراعات الصدددداع ات علدددد   -40

مددا يكددر  املسددتثمرول اجملا فدد   اا القددرا ات املتعلقدد  بدعخددا  وادسددتثما . ففدد، البلدددال الناميدد ، ةثددم 
تتعلدق بلسديول  ا ودل ضدعف أعا  أسدوا   أا املدال. وهدرا مدن  دانه أل يددرغم  ويواجهدول قيدوعاا 

ا هددات الفاعلددد  ادقتصددداعي  علددد  اللةدددو  ا  ادعخدددا  علددد  سدددبيل التحدددو ص. ومدددن خدددالل هدددر  
ف دد، سددتثما . ومدن املددرجأ  أل تج علدد  اد اا سدلبي   القندا ، ميكددن أل يدؤ ر عددد  اسددتقرا  الددخل   ددماا 

املخددا ر الناعدد  عددن عددد  اسددتقرا  ايددراعات الصدداع ات ا  تعددديل النمددو الطويددل األجددل، ميدد  
 .ميكن أل متتني ا هات الفاعل  ادقتصاعي  عن ادستثما  ا التقد  التقين

ا الثمانينددات فخددالل فددل  بددرام  التكيددف اهليكلدد، املنفددر  ا أمريكددا الالتينيدد  وأفريقيددا  -41
والتسددعينات، علدد  سددبيل املثددال، جددر  تفكيددد هياددات التسددويق وصددناعيق تثبيددت أسددعا  السددلي 

ل يددددت ضددددرائ  التصدددددير. وأع  الددددتخلص التددددد  ، مددددن هياددددات األساسددددي  الز اعيدددد ، ا مددددني أج 
التسدددويق، عدددن  ريدددق ا الددد  ضدددما ت األسدددعا ، ا    ع  تعدددر  بلددددال هدددر  املنطقددد  لصددددمات 

التخل، عن اخلدمات العام  عول استحواذ القطاع اخلاي عليهدا. وأع  جر    الدولي . و األسوا
ذلددد ا  عددد  اسددتقرا  اإلنتددا  مددي تفدداوت ا ال ددالت وا جددوع  املنتةددات. وقل ددل املزا عددول مددن 
اعتمدددداع التكنولوجيددددات ا ديدددددد  والسدددديطر  علدددد  العمليدددددات الز اعيدددد ، ممددددا أسدددددفر عددددن اخنفدددددا  

 .اتمستو ت املنتة
ومي قصو  األسوا  املالي ، د يستطيي املزا عدول الدرين د تتداح هلدم سدبل امصدول علد   -42

ادئتمددال أل يلةددؤوا ا  ادقددلا ، ا مددني تواجدده أسددوا  املدددخالت عددد  متا ددل املعلومددات، ممددا 
يددؤ ر علدد  نوعيدد  املنتةددات وتكلفتهددا. ويددؤع  ذلددد ا  تفدداوت ا ال ددالت، وبلتددام تفدداوت ا 
عخدددل املدددزا عني. و دددول ا تفددداع تكددداليف املعدددامالت عول مصدددول املدددزا عني علددد  التدددامني وعلددد  

 .أعوات اعا   املخا ر
وبإلضددددداف  ا  ذلدددددد، يدددددؤ ر عدددددد  اسدددددتقرا  اإليدددددراعات املتاتيددددد  مدددددن الصددددداع ات علددددد   -43

موعات الصراعات ادجتماعي . وقد يكول ادقتصاع عرض  ملزيد من السع، و ا  الريي وتنافق جم
__________ 

(20) UNCTAD, 2012, Excessive commodity price volatility: Macroeconomic effects on growth and 

policy options. Contribution to the Group of 20 Commodity Markets Working Group. Available at 

https://unctad.org/en/Docs/gds_mdpb_G20_001_en.pdf . 
(21) Deaton AS and Miller R, 1996, International commodity prices, macroeconomic performance and 

politics in sub-Saharan Africa, Journal of African Economies, 5(3): 99–191 . 
(22) MA Kose and R Riezman, 2001, Trade shocks and macroeconomic fluctuations in Africa, Journal 

of Development Economics, 65:55–80 . 

https://unctad.org/en/Docs/gds_mdpb_G20_001_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/gds_mdpb_G20_001_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/gds_mdpb_G20_001_en.pdf
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خمتلف  عل  مصص الريي، ممدا يدؤع  ا  مدا يسدم  " خدر عمليد  التنويدي". ويدزعاع خطدر نشدوب 
نزاعدات أهليدد  ا البلددال الناميدد  املعتمددد  علد  السددلي األساسددي  الدت يوجددد فيهددا ترةيدز ةبددم علدد  
م صاع ات السلي األساسي . وتؤع  الصراعات ادجتماعي  الكامند  وضدعف املؤسسدات ا  تفداق

 أ ر الصدمات اخلا جي  عل  ادقتصاع.
وقبدددل موجددد  تريدددر ادقتصددداع ا أواخدددر الثمانيندددات ا  التسدددعينات مدددن القدددرل املاضددد،،  -44

خدمت إلعا   املخا ر املتعلق  .سعا  السلي األساسي . فعل  سدبيل املثدال، وجضعت أعوات واستج 
مددن التقلبددات علدد  الصددعيد  امددد مسددبقاا تسددع  ادتفاقددات الدوليدد  املتعلقدد  بلسددلي األساسددي  ا  

الدوم، ا مني استجخد  التمويل التعوي ، بعد ذلد )مرافق ادتاع األو ويب عل  سبيل املثدال، 
تدبم املساعد  اخلاصد  مدن أجدل التعددين ا بلددال أفريقيدا ومنطقد  البحدر الكدا ييب ) Sysminأ  

أعا  ) FLEXاملتاتيدد  مددن الصدداع ات( وأعا   تواادديط اهلدداعئ( وسددتابيكق )نظددا  تثبيددت اإليددراعا
لتعدوي  بلدددال أفريقيددا والبحددر الكددا ييب واادديط اهلداعئ عددن التقلبددات القصددم  األجددل ا ايددراعات 
الصاع ات(  ومرفق صندو  النقد الدوم للتمويل التعوي ، والطا ئ( من أجدل تسدهيل ايدراعات 

ذلد،  بت أل هر  املخططدات غدم مسدتدام . فقدد ميزال مدفوعات امكومات واملنتةني. ومي 
تبني أل ادتفاقات الدولي  املتعلق  بلسلي األساسدي  د تتوافدق مدي امدوافز، ألل األ درا    يكدن 

مددن تددراةم  يدددفعها ا  ادمتثددال. أمددا فيمددا يتعلددق وليددات التمويددل التعوي دد،، فددال بددد   لددديها مددافز  
زمن لتددددوفم تعددددوي  عددددن صدددددم  وامددددد  مددددن صدددددمات األمددددوال علدددد  مددددد  فددددل   ويلدددد  مددددن الدددد

 اإليراعات املتاتي  من الصاع ات، وهر  ارليات د تدو .

 العتماد على السلع األساسية وقابلية التأثر بتغري املناخ  
ل أةثر البلدال عرض  لت دم املندا  هد، البلددال الناميد  املعتمدد  علد  أ (23)ير  األونكتاع -45

(. وهد، اا ا ا ذلد العديد مدن الددول ا ز يد  الصد م  الناميد  وأقدل البلددال  دو  السلي األساسي  )ت
اماجد  مدن ت م املندا  يزيد للتكيف مي ت م املنا   وبلتام،  من بني أقل البلدال استعداعاا  أي اا 

 ا  التنويي والتحول ادقتصاعيني ا البلدال النامي  املعتمد  عل  السلي األساسي .
يؤ ر ت م املنا  ا ال ال  عل  املنتةني الز اعيني وعل  قد هم علد  اإلنتدا  مدن أجدل و  -46

األسوا . وتزيد آاث  ادملا  العامل، من ال د وص علد  الز اعد . وهنداك أعلد  علد  أل ت دم املندا  
 يدددؤ ر علددد  اااصددديل ال رائيددد  وحماصددديل العلدددف وتدددوافر امليدددا . وا الوقدددت نفسددده، مدددن املتوقدددي أل
تددددنخف  ال لدددد  ا املنددددا ق الواقعدددد  ا خطددددوص العددددر  املنخف دددد  مددددي ا تفدددداع ع جددددات امددددرا  ، 

 يددؤع  ا  تفدداقم الفقددر وانعدددا  األمددن ال ددرائ، ا ةثددم مددن البلدددال الناميدد . ومددن املتوقددي أي دداا  ممددا
مثدددددل الفي دددددا ت وا فدددددا  قصدددددو  يزيدددددد ت دددددم املندددددا  مدددددن امتمدددددال وقدددددوع ودددددواهر مناخيددددد   أل

ب(، ممدا يزيددد مدن خطدر فقدددال اااصديل واملا دي . وسدديتعني علد  اجملتمعددات 2019اع، )األونكتد
الز اعي  أل تتكيف مي الظواهر الت يرج  أل تزيد من انعدا  األمدن ال درائ،. وتتدا ر وفدر  األندواع 

م ب تفدداع ع جددات امددرا  ، بددل تددؤع  هددر  الظدداهر  ا  ت يدد  ددديداا  املائيدد  املصدديد  وتو يعهددا   ددراا 
يدا  البحدر، مل الكيميائيد  اخلصدائصامقو  الو ني  عل  أ صدد  األندواع املختلفد . وسدتؤ ر ت دمات 

__________ 

(23) UNCTAD, 2019c, Commodities and Development Report 2019: Commodity Dependence, Climate 

Change and the Paris Agreement (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.18, Geneva) . 
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وامددلا  ميددا  البحددر، والتنددافق علدد  امليددا ، والت ددمات ا عو   امليددا  علدد  مصددائد األ دداك وتربيدد  
 األميا  املائي ، وةرلد عل  النظم اإليكولوجي  برمتها. 

خمدا ر جديدد  هددع مواقدي اإلنتدا  واهلياةدل األساسدي  ذات  ت م املندا  أي داا وتنشا عن  -47
الصددل  ا قطدداع، الطاقدد  والتعدددين. فعلدد  سددبيل املثددال، تصددب  سالسددل اإلمددداع بلددنفط وال ددا  
الطبيعدد، عرضدد  للظددواهر املفاجادد  )مثددل العواصددف والفي ددا ت( وةددرلد لدد اث  البطيادد  امدددو  

ط  البحدر(. وتشدمل اراث  ااتملد  ا تفداع التكداليف التشد يلي  وتكداليف )مثل ا تفاع مستو  س
ل مددن الرحبيدد . وتواجدده النقدل، وادضددطرابت، ومددادت التدداخم، وفددلات التعطددل، وةلهدا أمددو   تقل دد

يتمثدل ا امملد  العامليد   اا اضدافي   البلدال النامي  الت تعتمد عل  صاع ات الوقدوع األمفدو   تدد ا 
   أل تقلص من سو  الوقوع األمفو  . ملزيد من مصاع  الطاق  املتةدع ، الت يرج  ب ب املطال  
ويدددؤ ر ت دددم املندددا  علددد  امراجددد  بطريقددد  مهمددد . فا تفددداع ع جدددات امدددرا  ، والت دددمات ا  -48

لأل ددددةا    ا ينيددددالطبيعدددد  ، أمددددو  ت ددددم قصددددو هطددددول األمطددددا ، و  ع  تددددواتر الظددددواهر ا ويدددد  ال
 قدددد يزيدددد. وعدددالو  علددد  ذلدددد، البيايددد سدددب  ا فقددددال األندددواع النباتيددد ، ممدددا يهددددع أعا  الدددنظم توت

من سهول  تعر  ال دابت للحرائدق، ويزيدد مدن انتشدا  ارفدات واألمدرا ،  ا تفاع ع جات امرا  
ل الدددرين علددد  السدددكا وي دددم انتدددا  املنتةدددات امرجيددد . ومدددن  دددال هدددر  الت يدددمات أل تدددؤ ر سدددلباا 

 مثل السكال األصليني. ،يعيشول من األنشط  واملنتةات املتصل  بل ابت

 والتغلب على مكامن الضعف التحملتعزيز القدرة على برئيسية متعلقة سياساتية مسائل   
الرئيسددي  الددت سددتنظر فيهددا  ندد  التةددا   والتنميدد ، مددن أجددل السياسدداتي  تشددمل املسددائل  -49

مكومددات والقطدداع اخلدداي واجملتمددي املدددين ا البلدددال الناميدد  املعتمددد  علدد  تقدددت توصدديات ا  ا
 السلي األساسي  واجملتمي الدوم، ما يل،ل 

 مددا هدد، أف ددل أ ددكال اإلعا   الر دديد  لألسددوا  الدوليدد  للسددلي األساسددي  الددت )أ( 
  املعنيدد  بلسدددلي وةيددف ميكدددن تسددني أعا  اهلياددات الدوليدد  اماليدد  امددوافز تسددتةي  ملبدددأ توافددق

 ين ا البلددددال الناميددد  )الشدددرةات وصددد ا  األساسدددي  واألفرقددد  الد اسدددي  مدددن أجدددل متكدددني املصدددد  
امكوميددد  للبلددددال الناميددد  املعتمدددد  علددد  السدددلي األساسدددي  ا العامددد  املنتةدددني( وا  ددداع السياسددد  

 الوقت املناس   
 ها ملسداعد  امكومدات علد  ةيف ينب ، توفم اإليراعات غم املتوقع  واستثما )ب( 

 لنفقات عندما تكول أسعا  السلي األساسي  منخف   التقليل من ا
ةيددف ينب دد، للبلدددال الناميدد  املعتمددد  علدد  السددلي األساسددي  أل تبددين قددد اها،  ) ( 

سدديما مددن ميدد    ع  تقاسددم األ بح، وتسددني اعا   املددوا ع، وتعزيددز التفدداو  بشددال العقددوع   د
 ما هو عو  التعاول الثال ، والتعاول فيما بني بلدال ا نوب والتعاول بني الشمال وا نوب و 

ةيدف ميكدن و اي بكدل بلدد  اخلدسديا  الةيف ميكن أل يتحقق التنويي النداج  ا  )ع( 
ا   رواتدده مددن  و  مددزا  نسددبي  عيناميدد  للخددرو  مددن مددا   اإلفددراص ا التخصددص اسددتناعاا لبلددد مددا أل يطدد

املوا ع الطبيعي ، من مي  تسني السياسدات والبياد  التنظيميد  )تدا ا ذلدد األسدوا  املاليد (، والتنظديم 
 ة،  لتوجيه ادسلاتيلالصناع، وعو  الدول  ةةه  مقر   للسياسات ومقدم  للمنافي العام  و 
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ةيددف ميكددن للبلدددال الناميدد  املعتمددد  علدد  السددلي األساسددي  أل تندددم  بنةدداح ا  )ه( 
سالسل القيم  الدوليد   وةيدف ميكدن للبلددال الناميد  املعتمدد  علد  السدلي األساسدي  أل تعدا  الث درات 

اليف الكبددم  ا هياةلهدددا األساسدددي  اخلاصددد  بدتصدددال اإللكددلوين، وهددد،   دددرات تسدددب  ا   ع  تكددد
 مما يؤع  بدو   ا  تعويق القد   التنافسي  لصاع اها ذات القيم  امل اف   ،النقل وادتصادت

مدا هد، السياسدات الدت ينب د، للبلددال الناميد  املعتمدد  علد  السدلي األساسددي  أل  )و( 
 ، وتعظدديم تتبعهدا لددز ع  القددد   التنافسددي  لصدداع اها، مددن ميد  التكلفدد  والنوعيدد  والكفددا   اللوجسددتي

 الروابط مي املؤسسات الكرب  املتعدع  ا نسيات )املتعهدول واجملهزول و بكات التو يي الكبم (  

ما ه، العناصر العملي  للمساعد  التقني  املتعلق  بلتنويي بدنتقدال مدن قاعدد   ) ( 
 السلي األساسي  

 ة والنقلالضعف املتعددة األوجه: تيسري التجار  مكامنمعاجلة  -اثلثاا  
يشدددكل النقدددل واللوجسدددتيات العمدددوع الفقددددر  للعوملددد . فهدددرال اجملدددادل  رةدددال التةددددا    -50

ا الوقت نفسه تقيق تكامل أعمق للسدو . غدم أل  ويتيحال الدولي  وسالسل قيم  اخلدمات،
بشدال ر هرا القطاع ادسلاتية، أييت بصو   متزايد  ا صدا   الق ا  الدت يتناوهلدا النقدال الددائ

ال ددعف. ويددؤع  تعرضدده املتزايددد لعوامددل التعطيددل ا  تقددوي  قددد   النقددل واللوجسددتيات  مكددامن
 عل  توفم الدعم الفعال ملسا  التنمي  املستدام  املستند ا  التةا  . 

وعلددد  مدددد  السدددنوات األخدددم ، نشدددات  دددواغل متعددددع  وملابطددد   اعت مدددن هشا ددد   -51
ات النقدددل وتيسدددم التةدددا  . ومدددن هدددر  الشدددواغل خمدددا ر متنوعددد  اهلياةدددل األساسدددي  للنقدددل وخددددم

تشددمل عوامددل اقتصدداعي  واجتماعيدد  وبيايدد  وتنظيميدد  وتكنولوجيدد  وعوامددل متصددل  بلسددو . ومددن 
تزايدد املخدا ر ا  رافيد  السياسدي ، والتددهو  البياد،، وادعتمداع علد   ،األمثل  امللموس  علد  ذلدد

، واملخددا ر األمنيدد ، والتكنولوجيددات املعط  لدد ، والطلبددات ا ديددد  الوقددوع األمفددو  ، وت ددم املنددا 
 عل  تيسم التةا   عرب امدوع واألمن السيرباين.

 تعزيز نظم النقل واللوجستيات املستدامة  
تد ت مسدتمر  ا جمدال النقدل ميكدن  اا يواجه العديد من البلدال النامي  وأقل البلدال  و   -52

ال دعف. وتشدمل هدر  التحدد ت أوجده القصدو  ا اهلياةدل  مكامنأل تزعاع مد ا بسب  تفاقم 
األساسي  للنقل، وحمدوعي  ادتصال بشبكات النقدل، وادفتقدا  ا  ادسدتثما  وامكانيد  امصدول 

نافسدددددي  التةا يددددد  والتنميددددد  علددددد  التمويدددددل، وتكددددداليف النقدددددل الباهظددددد  الدددددت ت دددددعف القدددددد   الت
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  

د . وترجدددي القيدددوع اإلضدددافي  الدددت ةبدددم  بسدددب  مالحمهدددا ا  رافيددد  وادقتصددداعي  واللوجسدددتي  الفريددد
تواجددده هدددر  البلددددال ا  العدددائق ا  دددراا، وصددد ر مةمهدددا، وحمدوعيددد  مةدددم ةا هدددا، وحمدوعيددد  
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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وهدددو  ،سدددتدام  النقدددل واللوجسدددتياتاملهددددع  دال دددعف  .مدددد مكدددامنتزايدددد ادعدددلا  وي -53
يتعلدددق بلعوامدددل اخلا جيددد  النا دددا  عدددن أنشدددط  قطددداع النقدددل. فهدددر  العوامدددل تنطدددو  علددد  امكانيددد  

مسددتدام  تكدداليف  غددم مما سددات القطدداع عندددما تكددولوتولددد تقددوي  بعدد  مددزا  القطدداع نفسدده. 
هدددرا القطددداع ا  اجملتمدددي برمتددده. وتشدددمل العوامدددل اخلا جيددد  السدددلبي  الرئيسدددي خا جيددد  ت دددر بلبياددد  و 

اسدددتنفاع املدددوا ع الطبيعيددد  )مثدددل الوقدددوع األمفدددو   واأل اضددد،(، وتددددهو  البياددد  )التلدددو  وال وضدددا  
  فا  اإلنسال )السالم  واد عما (، وت م املنا  )انبعااثت الكربول والتكيف(. تقوي  والبل (، و 

ا املائدد  مددن عيددي اسددتخدامات الطاقدد  ا  27الوقددت الددراهن، ميثددل نقددل الب ددائي  وا -54
ا املائد  مدن انبعدااثت غدا ات الدفياد  علد  نطدا  ادقتصداع  7جمال النقل، وهو مسؤول عن عو 

 .(24)العامل،، وه، تعز  عل  وجه اخلصوي ا   دو نشداص التةدا   والنقدل علد  الصدعيد العدامل،
 4.3، مدن املتوقدي أل ينمدو مةدم الشدحن الددوم املتصدل بلتةدا   تعامدل قدد    الوقت نفسدهوا

فيمدددا بدددني  2050يتم  لددد  التةدددا   ا عدددا  وسددد .(25)2010مقا نددد  بعدددا   2050حبلدددول عدددا  
. ومدددن املتوقدددي أل يزيدددد مةدددم 2010ا املائددد  ا عدددا   15ادقتصددداعات الناميددد ، مقا نددد  بنسدددب  
امديدي  ا العا  .ةثر من  ال   أضعا  وأ يد مدن مخسد   الشحن الرب  والشحن عرب السكد
ؤةددد هددر  ادةاهددات التحددد ت الددت تواجدده وت .(26)2050أضددعا ، علدد  التددوام، حبلددول عددا  

ضدعفه أمدا  األ داص غدم املسدتدام . وتتطلد  معا د  هدر  املسدائل  مكدامن قطاع النقل وتزيدد مدن
قدددددرا ات ذات الصدددددل  بلتخطددددديط وصدددددني السياسدددددات. تعمددددديم مراعدددددا  اعتبدددددا ات ادسدددددتدام  ا ال

منهددا  ال ددعف الددت تثقددل ةاهددل قطدداع النقددل واللوجسددتيات أمددو اا  مكددامنويتطلدد  التخفيددف مددن 
ا اذ تدابم واجرا ات تعز  نظم النقل )املتعددع  الوسدائط( املتسدم  بلكفدا   ادقتصداعي  والقدد   

ياا، مي العمل ا الوقدت نفسده علد  تقيدق املزيدد مدن  التنافسي  وامليسو   التكلف  والشامل  اجتماع
 ةفا   الطاق  واألهدا  املراعي  للبيا .

ويعددد تصددميم وتنفيددر نظددم مسددتدام  للنقددل واللوجسددتيات، ود سدديما ا املنددا ق الناميدد ،  -55
د  متعددع   مكامنا معا    ما اا  أمراا  ال عف املتنوع  الدت تشدوب قطداع النقدل. ويلدز  اتبداع هنج

ا وان  ملساعد  البلدال النامي  علد  بندا  قدد اها ل دمال أل تكدول وسدائل النقدل واللوجسدتيات 
للتصدددد  ملكدددامن ال دددعف املتعددددع  األوجددده. وتشدددمل جمدددادت  ا هدددر  البلددددال أةثدددر اسدددتعداعاا 

ادت التعدددر  وآاث هدددا علددد  النقدددل واللوجسدددتيات ا البلددددال التددددخل تسدددني فهدددم املخدددا ر ومددد
ةميددي وتبدداعل أف ددل املما سددات ا ميدددال النقددل املسددتدا ، ووضددي  الناميدد . ويتطلدد  األمددر أي دداا 

معددايم عامليدد  لقيدداا األعا  املسددتدا ، وتعزيددز التعدداول بددني خمتلددف أصددحاب املصددلح  ا القطدداع 
ا (، والتمكددددني مددددن الوصددددول ا  التكنولوجيددددات، وتيسددددم ا ذلددددد القطاعددددال اخلدددداي والعدددد )تددددا

امصول عل  التمويل، وتعزيز قد   واضع، السياسدات ا املندا ق الناميد  علد  صدياغ  سياسدات 
 وأ ر قانوني  وتنظيمي  و ني  سليم  ومد وس . 

__________ 

  ط التامل عل  الرابمتاح جمموع  أعوات األونكتاع لنقل الب ائي املستدا ، و ا ا   (24)
https://www.sft-framework.org/ . 

(25) Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, ITF Transport Outlook 2015, 

OECD Publishing/International Transport Forum, Paris . 
 املرجي نفسه. (26)

https://www.sft-framework.org/
https://www.sft-framework.org/
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  هلدا ومي مراعا  هر  ادعتبا ات واعلافاا بعوامل ال دعف واملخدا ر املختلفد  الدت يتعدر  -56
النقل واللوجستيات، يتزايدد ترةيدز عمدل األونكتداع ا ميددال النقدل واللوجسدتيات علد  تعزيدز نقدل 
الب دددددائي املسدددددتدا ، تدددددا ا ذلدددددد النقدددددل البحدددددر  املسدددددتدا  والنقدددددل/العبو /املمرات ادقتصددددداعي  

نطقدد  املسدتدام . وقددد سداعد هددرا العمددل علد  وجدده اخلصدوي الدددول ا ز يدد  الصد م  الناميدد  ا م
  .(27)البحر الكا ييب والبلدال النامي  غم الساملي  ا  ر  أفريقيا

 : اهلياكل األساسية للنقل الساحليالتحمل بناء قدرة اهلياكل األساسية للنقل على  
ا املائ  من مةم التةا   العاملي  يتم نقلده عدن  ريدق البحدر،  80ا  أل أةثر من  نظراا  -57

 واملدوانأ الدوليد  يدوفرال  وابدط ما د  ا سالسدل اإلمدداع العامليد ، ومهدا ف ل النقل البحر  الددوم
ضددرو  ل ل ددمال قددد   عيددي البلدددال، تددا فيهددا البلدددال غددم السدداملي ، علدد  النفدداذ ا  األسددوا  

مددن  العامليدد . ومددن املددرج  أل تتددا ر املددوانأ بصددو   مبا ددر  وغددم مبا ددر  بلت ددمات املناخيدد ، مددثالا 
، وا تفداع ع جدات امدرا  ، مدي مدا قصو تفاع مستو ت سط  البحر، والظواهر ا وي  الخالل ا  

متق التةدا   الدوليد  وآفدا  التنميد  بلنسدب  أل دد البلددال  يلت  عل  ذلد من آاث  أوسي نطاقاا 
 والدول ا ز ي  الص م  النامي .  اا ، ود سيما أقل البلدال  و  ضعفاا 
، 1من اهلدد   5-1، وةرلد ال اي  13و 9و 14ي  املستدام  وتكتس، أهدا  التنم -58

أمهيددد  خاصددد  ا سددديا  النقدددل البحدددر  املسدددتدا ، ومكافحددد  التلدددو  النددداجم عدددن السدددفن، واعا   
 املنا ق الساملي . 

املدددوانأ البحريددد  وغمهدددا مدددن هياةدددل بددده  ت دددطليوبلنظدددر ا  الددددو  ادسدددلاتية، الدددر   -59
الرئيسدددي  ا ا دددا  النظدددا  التةدددا   العدددامل،، ومدددي مراعدددا  التكددداليف ادقتصددداعي  النقدددل األساسدددي  

مددادت التدداخم وادخددتالدت ااتملدد  املتصددل  بملنددا  عددرب سالسددل اإلمددداع العامليدد ، فدد ل تعزيددز 
أمهيدد  كتسدد، القددد   علدد  التكيددف مددي املنددا  وتكييددف اهلياةددل األساسددي  الرئيسددي  للنقددل مسددال  ت

عدن  اسلاتيةي . وقد ساعد عمدل األونكتداع ا جمدال البحد  واملسداعد  التقنيد ، ف دالا اقتصاعي  
  .(28)نتائ  سلسل  من اجتماعات اخلربا ، عل  اذةا  الوع، وتعزيز النقال عل  الصعيد الدوم

 (29)للمسدداعد  التقنيدد  ويشددمل العمددل الددر  أجنزتدده األونكتدداع ا اروندد  األخددم  مشددروعاا  -60
يرةددز علدد  اهلياةددل األساسددي  اميويدد  للنقددل السددامل، ا الدددول ا ز يدد  الصدد م  الناميدد  ا منطقدد  

دد  منهةيدد  مبتكددر . وتشددمل النتددائ  الرئيسددي  للمشددروع تقيدديم   األعطددالالبحددر الكددا ييب، بتبدداع هنج

__________ 

املسدتدامني،  نقدل الب دائيعل  مزيد من املعلومات عن عمل األونكتاع بشال  دبكات وممدرات النقدل و لال الع  (27)
علدددددددددددددد   لال ددددددددددددددالعو   https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services.aspx انظددددددددددددددر

-http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and ، انظددر ددبكات وممدرات النقددلاملعلومدات بشددال 

Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx   قددمها األونكتدداع، انظددريوبشدال املسدداعد  التقنيد  الددت 
https://unctadsftportal.org/unctad/unctadtechnicalassistanceprogrammesandactivities/ . 

لال دددالع علددد  معلومدددات و   https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx علددد  سدددبيل املثدددال، انظدددر، (28)
عددن األونكتدداع ا املددؤمتر الرابددي والعشددرين لأل ددرا ، وبشددال قددد   املددوانأ البحريدد  علدد  التكيددف مددي ت ددم املنددا ، 

وبشددال اماجدد  ا  امددد   https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1949 رانظد
 ?https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx مددددددن اخلسددددددائر ادقتصدددددداعي  الناعدددددد  عددددددن الكددددددوا  ، انظددددددر

OriginalVersionID=1882 ( 2019سبتمرب أيلول/ 13ا ا  لي عليه.) 

 . SIDSport-ClimateAdapt.unctad.org انظر (29)

https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and-Corridors.aspx
https://unctadsftportal.org/unctad/unctadtechnicalassistanceprogrammesandactivities/
https://unctadsftportal.org/unctad/unctadtechnicalassistanceprogrammesandactivities/
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1949
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1949
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1882%20
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مددوانأ سدداملي  عوليدد  ا جامايكددا التشدد يلي  ااتملدد  وخمددا ر ال مددر البحددر  ا مثانيدد  مطددا ات و 
وسانت لوسيا، ا ا ا  سينا يوهات مناخي  خمتلف   اضاف  ا  منهةي  قابل  للنقل للمساعد  ا 

ساعدت بعد  النتدائ  الفنيد  الرئيسدي  قد  طيط التكيف لفائد  الدول ا ز ي  الص م  النامي . و 
الصداع  عدن اهلياد  امكوميد  الدوليد  املعنيد  ا ا درا  التقريدر اخلداي  (30)الدت متخد  عنهدا املشدروع

، مي تسليط ال دو  علد  ا دتداع "ع ج  ماوي  1.5ادملا  العامل، تقدا  "بت م املنا ، واملعنول 
املخا ر الت تتعر  هلا اهلياةل األساسي  اميوي  للنقل السامل، ا الدول ا ز ي  الص م  النامي  

، مدا   ينفدر املزيدد مدن 2030عدن ت دم املندا  ابتددا  مدن سدنوات من جرا  ال مر البحر  النداجم 
 تدابم التكيف مي ت م املنا .

، بعندوال "التكيدف 2019وضم اجتماع خربا  خمصص عجقد ا جنيف ا نيسال/أبريل  -61
مي ت م املنا  ا جمال النقل الدومل ادستعداع للمستقبل"، خربا  تقنيني وجهدات معنيد   ئيسدي  

ال اهلد  من ادجتماع هو تديد السدبل الفعالد  لددعم ةو  .(31)القطاع وبع  املنظمات الدولي ا 
اجددرا ات التكيددف مددي ت ددم املنددا ، وبنددا  القددد   علدد  الصددموع، وبنددا  القددد ات، عددرب وسددائط النقددل 

بلسياسدات العامد  ، ووضدي بعد  التوصديات املتعلقد  و يقداا  وسالسل اإلمداع العاملي  امللابطد  ترابطداا 
مدددن أجدددل املسددداعد  ا تقددددت توجيهدددات يسدددتنم  دددا مدددؤمتر قمددد  األمدددم املتحدددد  للعمدددل املنددداخ، ا 

  املسدددامه  ا امدددرا  تقدددد  ا النهدددو  خبطددد  التنميددد  املسدددتدام  . ةمدددا تدددوخ  2019أيلول/سدددبتمرب 
 ف ا جمال النقل. ، واستكشا  اخليا ات املتام  ملنتد  عوم غم   ، معين بلتكي2030 لعا 
  عندد العمدل مدن أجدل تقيدق التكيدف ومث  ماج  ا  اتباع هن  متكامدل ونجظجمد،   املنح د -62

مددي ت ددم املنددا  وبنددا  القددد   علدد  الصددموع ا جمددال النقددل عددرب سالسددل اإلمددداع العامليدد ، ةمددا أل 
ل العاعيد  وعمليدات هناك ماج  ا  تعميم مراعا  ادعتبدا ات ذات الصدل  ا ا دا  عمليدات النقد

التخطدديط، والتعدداول مددي أصددحاب املصددلح  املعنيددني. وتشددمل األولددو ت ا هددرا السدديا  تسددني 
البيددا ت املتعلقدد  بتقيدديم املخددا ر، تددا ا ذلددد انشددا  قواعددد بيددا ت تتعلددق  ميددي أصددول النقددل، 

املعددا   واخلددربات واسددتخدا  األ اضدد،، وادقتصدداعات اإلقليميدد ، والطقددق وت ددم املنددا   وتبدداعل 
بشددال بنددا  قددد   نظددم وهياةددل النقددل األساسددي  علدد  الصددموع  ووضددي أسددالي  مشددلة  لقيدداا 

بندددا  قدددد ات املما سدددني ا جمدددال اهلياةدددل  ،مهيددد  ا هدددرا الصددددعيكتسددد، ةدددرلد أالنةددداح. وممدددا 
اليد ، وذلدد األساسي  للنقل وادستثما  ا املوا ع واملها ات البشري ، ود سيما عل  املستو ت ا

 للتمكني من التخطيط لبنا  القد   عل  التكيف ا األمد البعيد. 
ا  نتدائ  ع اسد  استقصدائي  مديثد  لقطداع املدوانأ  وةد  اإل دا   ا هدرا السديا  أي داا  -63

بشددال آاث  ت ددم املنددا  والتكيددف معهددا، وضددعها األونكتدداع بلتعدداول مددي الرابطددات العامليدد  لقطدداع 
هد  الد اس  ادستقصدائي  ا  تسدني فهدم آاث  الطقدق واملندا  و  .(32)مها من اخلربا املوانأ وغ

__________ 

 IΝ Monioudi, R Asariotis, A Becker, C Bhat, D Dowding-Gooden, M Esteban, L Feyen, L انظدر (30)

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 . 
 أيلددددددول/ 13ا )ا  لددددددي عليدددددده  https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2092 انظددددددر (31)

  .(2019سبتمرب 

 R Asariotis, H Benamara, V Mohos-Naray, 2017, Port industry survey on climate change انظدر (32)

impacts and adaptation, Research Paper No. 18, UNCTAD . 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2092%20
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2092%20
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d18_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d18_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d18_en.pdf
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عددددن تديددددد  علدددد  املددددوانأ وتديددددد مددددد  تددددوافر البيددددا ت وادمتياجددددات مددددن املعلومددددات، ف ددددالا 
املسددتو ت اماليدد  للقددد   علدد  الصددموع والتاهدد  فيمددا بددني املددوانأ. وعلدد  الددرغم مددن أل غالبيدد  

، فقددد  القصددو   ددروا بلظددواهر ا ويدد  أو املتصددل  بملنددا ، تددا ا ذلددد الظددواهر ا ويدد  اجمليبددني قددد 
ةشددفت الد اسدد  عددن   ددرات هامدد  ا املعلومددات املفيددد  املتامدد  للمددوانأ البحريدد  علدد  اخددتال  
أمةامهددا وعددرب املنددا ق، مددي مددا يلتدد  علدد  ذلددد مددن آاث  مددن ميدد  التقيدديم الفعددال للمخددا ر 

 تخطيط للتكيف معها.املناخي  وال

 تيسري التجارة  
، ا عددا  يددزعاع اا للبلدددال الناميدد ، تددا فيهددا أقددل البلدددال  ددو   اا د يددزال تيسددم التةددا   مهم دد -64

 تسهم ا . فاإلصالمات الفعال  ا جمال تيسم التةا   تتسم، عند تنفيرها بنةاح، .مهي ترابطاا 
عددددوع وت .(33)تنميدددد  البلددددد ا ضددددعف ا جمددددال التةددددا   وةددددرلد ملكددددامنمددددد مددددن تعددددر  البلددددد ا

اإلصددالمات التةا يدد  بفوائددد ةبددم  علدد  البلدددال الناميدد . فدداإلجرا ات التةا يدد  الفعالدد  واملبسددط  
مدن امدواجز  تؤع  ا  خف  التكلف  وتقليل الوقت لفائد  التةدا   فحسد ، بدل تقلدل أي داا  د

صدد م  واملتوسددط  ا سالسددل القيمدد  العامليدد  وتسددن اإليددراعات الددت تددول عول اعمددا  املشددا يي ال
ا اعدداع البلددال لالسدتةاب  لنمدو  امكومي . وميكدن أل تسداعد اصدالمات تيسدم التةدا   أي داا 

ادقتصدداع الرقمدد، والتةددا   اإللكلونيدد ، اللددرين يتوقددي أل يهيمنددا علدد  النظددا  التةددا   العددامل، ا 
  السنوات املقبل .

يقددي علدد   اا ا الوقددت الددر  أصددبحت فيدده اإلصددالمات ا جمددال تيسددم التةددا   التزامددو  -65
توجد  اتفدا  تيسدم  ع دواا  164عاتق الدول األع ا  ا منظم  التةا   العامليد  البدال  عددعها 

أةدرب مدن ذ  قبدل  ، أل توم اهتماماا اا التةا  ، سيتعني عل  البلدال النامي ، ومنها أقل البلدال  و  
ا سدديا  اصددالماها التةا يدد  الو نيدد ، تددا ا ذلددد الدددول  د الث ددرات ا جمددال تيسددم التةددا  لسد

ا ز ي  الص م  النامي  الت تتا  بصف  خاص  ا  اصالمات ا جمال تيسم التةا   ونظدم اعا   
 امدددوع املددوانأ، والبلدددال الناميدد  غددم السدداملي  القابلدد  للتددا ر بوجدده خدداي ا جمددال التعدداول عددرب

هلدددرا ال دددر ، يلدددز  تنفيدددر وتطبيدددق اصدددالمات لتيسدددم التةدددا   علددد  عدددو  واملدددرو  العدددابر. وتقيقددداا 
 لتعهداها الفرعي . صحي . ومن املهم أل تنفر البلدال التزاماها وفقاا 

العديدددد مدددن  مثددد  صدددعوب  تكتندددف تنفيدددر، اا وفيمدددا يتعلدددق بلبلددددال الناميددد  وأقدددل البلددددال  دددو   -66
مددات املتعلقدد  بتيسددم التةددا   توجدد  اتفددا  تيسددم التةددا  ، ود يددزال يتعددني علدد  العديددد مددن ادلتزا

البلددددال أل تسدددتكمل اإلخطدددا ات املطلوبددد . وسددديتطل  األمدددر ا اع  سياسدددي  ةبدددم  لتحقيدددق الت يدددم، 
عددددن اصددددالمات ا جمددددال السياسددددات واإلجددددرا ات، والتبسدددديط، واإلعا   الر دددديد ، واملددددوا ع  ف ددددالا 

 ، وةل ذلد ا سيا   راةات مو و   ا بني القطاعني العا  واخلاي. ةبم   اتبشري ، واستثما  ال
وعلدد  الددرغم مددن وجددوع عدئددل واضددح  علدد  امددرا  تقددد  ا تيسددم التةددا   عددرب البلدددال  -67

النا دا  ال دعف ومكدامن  فالتهديددات، د تدزال هنداك تدد ت. اا النامي ، تا فيها أقل البلددال  دو  
ا النظا  التةا   املتعدع األ را  تطدرح تدد ت وتنطدو  ا الوقدت نفسده علد  فدري للبلددال 

، ةمددا أل تنددام، النزعدد  اممائيدد  وا ددتداع التددوترات التةا يدد  ا اا الناميدد ، تددا فيهددا أقددل البلدددال  ددو  
__________ 

 13)ا  لددددي عليدددده ا  https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1625 انظددددر (33)
 .(2019سبتمرب أيلول/
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، ا موقدف متزايددد اا  ددو  ادقتصداعات الرئيسدي  أمددو  ت دي البلددال الناميدد ، تدا ا ذلددد أقدل البلددال 
ال مدددددو . وتدددددا أل معظدددددم هدددددر  البلددددددال متدددددا ا بصدددددو   متزايدددددد  التةدددددا   ا السدددددلي الوسددددديط ، 

منتةددات البلدددال الناميدد  غددم  عددل  األسددعا  تددؤع  ا  ا تفدداع ا التعريفددات ا مرةيدد  ميكددن ألف
فريدددد    دددا  فرصددداا قددداع   علددد  املنافسددد . ومدددن  ميددد  أخدددر ، ميكدددن أل تتدددي  هدددر  التهديددددات النا

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  .

ولن يكتمل اصالح تيسم التةا   بني عشي  وضجدحاها  بدل هدو عمليد  مسدتمر . ولديق  -68
ؤسسددات والتعدداول امكددوم، الدددوم والتنسدديق بددني القطدداعني اخلدداي والعددا  سددو  التعدداول بددني امل

علدد م مددن التدددابم املؤسسددي  األساسددي  الال مدد  إلصددالمات تيسددم التةددا   املسددتدام . ولددرا  دد  
، اا مواصدددل  تعزيدددز اللةدددال الو نيدددد  لتيسدددم التةدددا   ا البلدددددال الناميددد ، تدددا فيهددددا أقدددل البلددددال  ددددو  

ا التنسدديق بددني أصددحاب املصددلح  ولكدد، تكددول تثابدد   فعددادا  بملددوا ع لكدد، تددؤع  عو اا  وتزويدددها
منرب للتعاول امكوم، الدوم والتعاول املشلك بني الوةادت. وهناك أعل  متزايدد  علد  أل وجدوع 

  .(34) ن  و ني  فعال  معني  بتيسم التةا   أمر مهم لتحقيق التعاول بني املؤسسات
ملهدددم، ا سددديا  اصدددالمات تيسدددم التةدددا  ، وضدددي خدددرائط  ريدددق واقعيددد  لتيسدددم ومدددن ا -69

التةا  ، مي اللةيدز علد  الث درات واألهددا  وا دداول الزمنيد  وادمتياجدات مدن ادسدتثما ، مدي 
 صددد وتقيدديم التقددد  ااددر . وا هددرا الصدددع، ميكددن مالمظدد  أل ادتفددا  املتعلددق بتيسددم التةددا   

، لتنفيددر اصددالمات تتعلددق بتيسددم اا  البلدددال الناميدد ، تددا فيهددا أقددل البلدددال  ددو  يقددد  املسدداعد  ا 
 التةا   من خالل أمكا  املعامل  اخلاص  والتف يلي .

مسدداعد  متعدددع  األوجدده ا  البلدددال الناميدد ، تددا فيهددا أقددل البلدددال  ويقددد  األونكتدداع أي دداا  -70
، وتوفم بندا  القدد ات ألصدحاب املصدلح  مدن القطداعني ، ب ي  تنفير اصالمات لتيسم التةا  اا  و  

العددا  واخلدداي علدد  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  

 .اا عن مساعد  البلدال ا وضي مقلمات مشا يي مقبول  مصرفي   واألمتت  والشفافي ، ف الا 
، بطلدد  مددن الدددول عامدداا  35منددر أةثددر مددن  يقددد  وا هددرا الصدددع، مددا فتددأ األونكتدداع -71

ا مددا ك مددن أجددل أمتتدد  عملياهددا وتددديثها  مسدداعد  تقنيدد  ا  البلدددال الناميدد  ا جمددالاألع ددا ، 
ا ت ا مرةيدددد . وا الوقددددت الددددراهن، يسددددتا ر النظددددا  ارم مددددن خددددالل بددددر م  النظددددا  ارم للبيدددد

للبيا ت ا مرةي  تا يقا ب نصف جمموع ميزاني  املساعد  التقني  املقدم  مدن األونكتداع، ويعمدل 
ومن خالل أمتت  اإلجرا ات ا مرةيد  والسدماح بتنفيدر اصدالمات  .من البلدال واملنا ق 101ا 

ن النظدا  ارم للبيدا ت ا مرةيد  مدن تسدني الشدفافي  وتسدريي عمليد  عرةي  لتيسم التةدا  ، ميك  د
دد ن القددد   التنافسددي  للقطدداع اخلدداي ا البلدددال الناميدد . واألهددم مددن التخلدديص ا مرةدد،، ممددا  س 

بصو   منتظم  مدن اإليدراعات املتاتيد  مدن  ذلد أل تنفير النظا  ارم للبيا ت ا مرةي  يزيد أي اا 
اماجددد  اليهدددا شدددتد مدددوا ع ماليددد  حمليددد  تبلتدددام يدددوفر و  مرةيددد  ا البلددددال املسدددتفيد ، التعريفدددات ا

 لتمويل اسلاتيةيات التنمي .

__________ 

 . https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1961 انظر (34)
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و   النهو  بلتةدا   الدوليد  وتوسديي نطاقهدا بطريقد  مسدتدام  ب يد  التقليدل ا  أعل  -72
د،  ددددد  أل تكدددددول مدددددد مدددددن اراث  السدددددلبي  الدددددت  لفهدددددا   ع  التةدددددا   علددددد  جمتمعندددددا. ولدددددرل

تعايم ادمتثال. وميكن للبلددال الناميد ،  و يقاا  اإلصالمات ا جمال تيسم التةا   مرتبط  ا تبا اا 
أل تسددددتفيد مددددن قددددو  التكنولوجيددددات ا ديددددد  الددددت تسددددم  بتبسدددديط ، و اا تددددا فيهددددا أقددددل البلدددددال  دددد

سياسدددات صدددام   سدددن   اا اإلجدددرا ات التةا يددد  مدددي مواصدددل  تقليدددل املخدددا ر التةا يددد . و ددد  أي ددد
للبقدددا  ممايددد  القطاعدددات والصدددناعات القابلددد  للتدددا ر بلت دددمات السدددلبي  الدددت تطدددرأ علددد  مسدددتو  

 التةا   الدولي  واملنافس  األجنبي . 

نجفددرت علدد  النحددو املناسدد ، أل مددا ومددن  ددال اإلصددالمات الراميدد  ا  تيسددم التةددا  ، اذا  -73
تيسدم الدوا عات والصداع ات، واع ا  اإليدراعات ا ، اا ا فيها أقل البلدال  و  البلدال النامي ، ت جناحتكفل 

 مث، يشددددكلوتسددددخم التةددددا   لتحقيددددق اد عهددددا . ومددددن  ،ألغددددرا  ادسددددتثما ، والق ددددا  علدددد  الفقددددر
    اع اجه ا خطط التنمي  الو ني . حمو اا لتحقيق خط  التنمي  و  مسبقاا   ر اا النهو  بلتةا   

    




