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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

   النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارةب المعنياجتماع الخبراء المتعدد السنوات 
 الدورة الرابعة

 2015تشرين األول/أكتوبر  16-14جنيف، 
    من جدول األعمال املؤقت 3البند 

   المستدامة لنقل البضائع: الفرص المتاحة للبلدان الناميةالنظم   
   مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز 
ســـنحا ةا ـــحا لتـــو  التنميـــح املطـــتدامح عتـــ    ـــا  ال ـــا  ســـتحد   2015يشـــعا عـــا   

هــــذا ال ــــا  ومــــن ا تمــــا أ  يشــــ د  2015مطـــاخل ا  ــــح الديــــدة لتتنميــــح املطــــتدامح ملــــا ب ـــد عــــا  
اعتمـــا  اتفـــا  جديـــد بشـــخ  تنـــال املنـــاد أ نـــار الـــدوخلة الا يـــح وال شـــرين ملـــؤ ر الـــدول األ ـــرا    
اتفاقيــح األمــم املتحــدة ا  اخليــح بشــخ  تنــال املنــادل وهعــذا ميــب    ــا البنــا    ــر ب ــر   قيــ   عــن 

ا الــدوخل مي مــاا أمينــال و  أ  يشــ د ايــا ة  ديــد  وخلي     يــ  أهــدا  التنميــح املطــتدامح ومي ــم هــذ
ل  ـــاق   ـــا البنـــا   مير ـــح   يطـــب  مـــا م يـــا لتح يـــ  مـــا يتـــ    2015هـــذا التـــد ، يتـــي  عـــا  

ــن لتتصــاخلة،  )أ( تخكيــد أتيتــس اتســةاتيصيح بو ــفس ق اعــاا اقتتــا ياا يوللــد ميــر  عمــا وجيــرا ا ، و عل
عتـــ  جمعا ـــا  هـــذا ال  ـــاق  ويـــدعم س ســـا ال يمـــح، ويـــرب، بـــ  اتتم ـــا ، و) ( التخكيـــد أينـــاا 

  أ  يوللد قيمح من ةيث م ومـا  الب ـار اتقتتـا ي وا  تـا  اتجتمـاع  وةفـر املـواخل  و ايـح 
 البيئحل

وتطــتل، هــذي الو ي ــح األلــوار عتــ  جمعا ــا  ض ــوخل   ــا البنــا   ك  ــاق هــا  يتتــز   بــا    
خلميــاي النــال والبيئــح والشــراكا  املطــتدامحل وتاطــتا، األلــوار هنــا عتــ  ب ــ  التنميــح املطــتدامح وي ــزا 

ال نــايا تا  التــتح الــض ت ــول  ةاليــاا  ــفح اتســتدامح     ــا البنــا  ، وكــذل  عتــ  أم تــح  تــاخلة 
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ال  ــــاقل كمــــا تا ــــر  ب ــــ   لتــــنـا األ واأل وا  املطــــتندمح   تنفيــــذ املماخلســــا  املطــــتدامح   هــــذا
يح/ا قتيميح تا  التـتح وب ـ  املبـا خلا  الـض ت و هـا التـناعح وتلـ  لنـر  التولـي  ا ربا  الو ن

ولتمطاعدة    ديد أمينا املماخلسـا  والـدخلول املطـتفا ة تا  التـتحل ومينـ ا عـن تلـ ، تبحـث 
هــذي الو ي ــح ا  ـــاخل املاليــح املةتبـــح عتــ  تنفيـــذ الــن م املطـــتدامح لن ــا البنـــا  ، وتطتعشــف املتـــا خل 

ــــدبا الديــــ ــــح األ ــــر  املت ت ــــح بت دة ا تمتــــح لتتمويــــا و وخل ال  ــــاق ا ــــا ، واملن  ــــا  اتبتعاخلي
املشــةيا  وبالتمويــال ويتم ــا امــد  ال ــا  لتو ي ــح   اتســتفا ة من ــا   املــداوت  الــض ســتدوخل   

ا   ـد  اجتماق ا ربار و  ةفز املناقشا  لع  ختـر  هـذي األ ـاة بن ـرا   اقبـح وتتـوت اسـتنتاج
 2015ال ريـــ  جمل املطـــت با،  ـــا   تلـــ   ا ـــح   ســـيا    ـــح التنميـــح املطـــتدامح ملـــا ب ـــد عـــا  

 لوالدوخلة الا يح وال شرين ملؤ ر الدول األ را    اتفاقيح األمم املتحدة ا  اخليح بشخ  تنال املناد
 
 

  



TD/B/C.I/MEM.7/11 
 

 

GE.15-13215 3/30 

 

 المحتويات
 التفحح   

ل م دمح -أوتا   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  4  ل
ل املطتدا   شرط مطب  لتح ي  التنميح املطتدامح   ا البنا   - ا ياا   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  6  ل

ل اتجتاها  الراهنح   جمال أةصا    ا البنا   - ألف   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  6  ل
ل اتجتاها  الاليح واملطت بتيح   جمال است  ك ال اقح وات ب ا ا  الويح - بار   ل ل ل ل ل ل  9  ل
ل قنايا  تاخلة تشعا  دياا تستدامح   ا البنا   - جيم   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  10  ل
ل ال اقح وتعاليف الن ا -1     ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  11  ل
ل ال اقح والبيئح وا ب ا ا  العربو  -2     ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  12  ل
ل جمعا يح الو ول والرب، بشبعا  الن ا والبنيح التحتيح -3     ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  12  ل
ل بنار استدامح ق اق   ا البنا   -  ال   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  13  ل

ل جمموعح  تاخلة من التصاخل  ال  ريح والتصاخل  الض ت و ها التناعح - ال اا   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  16  ل
ل مبا خلا  ت و ها العوما /البتدا  - ألف   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  16  ل
ل مبا خلا  ت و ها التناعح - بار   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل  17  ل

 ويـــا التحـــولل جمل  شـــاط   ـــا متطـــم باتســـتدامح وأك ـــر م رمـــح لتبيئـــح وبا فـــا  ا ب ا ـــا  العربـــو   -خلاب اا  
ل وأك ر قدخلة عت  التعيلف م  تنال املناد ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  21  ل

ل التمويا ال ا  - ألف   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل  22  ل
ل التمويا ا ا    وخل الشراكا  ب  ال  اع  ال ا  وا ا  - بار   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  23  ل
ل متا خل جديدة لتتمويا - جيم   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل  25  ل
ل  ويا األ ش ح املت ت ح باملناد -1     ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  25  ل
ل سندا  البنيح التحتيح -2     ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  26  لل
ل  وخل متاخل  التنميح -  ال   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل  28  ل

ل استنتاجا  وال ري  جمل املطت با -خلاب اا   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل  29  ل
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 مقدمة -أولا  
 
ســـنحا ةا ـــحا لتـــو  التنميـــح املطـــتدامح عتـــ    ـــا  ال ـــا  ســـتحد   2015يشـــعا عـــا   -1

ومـــن ا تمــــا أ  يشـــ د هــــذا ال ــــا   2015مطـــاخل ا  ــــح الديـــدة لتتنميــــح املطـــتدامح ملــــا ب ـــد عــــا  
اعتمـــا  اتفـــا  جديـــد بشـــخ  تنـــال املنـــاد أ نـــار الـــدوخلة الا يـــح وال شـــرين ملـــؤ ر الـــدول األ ـــرا    

هعـذا ميـب    ـا البنـا    ـر ب ـر   قيـ   عـن  ل(1)اتفاقيح األمم املتحـدة ا  اخليـح بشـخ  تنـال املنـاد
أ  يش د ايا ة  ديد  وخلي     ي  أهـدا  التنميـح املطـتدامح ومي ـم هـذا الـدوخل مي مـاا أمينـال مين ـا 

منــــس لتح يــــ  البنــــا   يشــــعا األســــال الــــذي ت ــــو  عتيــــس التصــــاخلة وقــــدخل ا عتــــ  املناميطــــح، وت بــــد 
جمعا يح الو ول وات دما  اتقتتـا ي عتـ  عيـ  التدـ اد الـو ق وا قتيمـ  وال ـامل ل بيـد أ ـس توجـد 
جمعا ا  غا مطتنتح   هـذا ال  ـاق، بـالن ر جمل أ ـس  عـن التـول عتـ  مزيـد مـن ال يمـح مـن   ـا 

تــــ  جتاةـــح جمعا يــــح البنـــا   عـــن  ريــــ  الـــد مــــن اعتمـــا  هــــذا الن ـــا عتــــ  الـــنف، وايــــا ة قدخلتـــس ع
الو ــــول مــــ  اتطــــامس   الوقــــت  فطــــس ببمعا يــــح الت ويــــا عتيــــس وبالعفــــارة وال ــــدخلة عتــــ  التعيلــــف، 
وكــــذل  عــــن  ريــــ  التنفيــــف مــــن تخ ااتــــس الطــــتبيح عتــــ  البيئــــح واملنــــادل و  هــــذا التــــد ، يتــــي  

أتيتــــس  ل  ــــاق   ــــا البنــــا   مير ــــح   يطــــب  مــــا م يــــا لتح يــــ  مــــا يتــــ   )أ( تخكيــــد 2015 عــــا 
ــن لتتصــاخلة، ويــدعم س ســا  اتســةاتيصيح بو ــفس ق اعــاا اقتتــا ياا يوللــد ميــر  عمــا وجيــرا ا ، و عل
ال يمـح، ويـرب، بـ  اتتم ـا ، و) ( التخكيــد أينـاا عتـ  مـا مـذا ال  ــاق مـن جمعا ـا  لتوليـد قيمــح 

 البيئحلمن ةيث م وما  الب ار اتقتتا ي وا  تا  اتجتماع  وةفر املواخل  و ايح 
،  ـا   تلـ  أهـدا  التنميـح املطـتدامح، 2015وسيح   تنفيـذ   ـح التنميـح ملـا ب ـد عـا   -2

 زيــد مــن الــدعم املطــتمد مــن النتــا أل املتفــ  عتي ــا وال ــراخلا  امل تمــدة   ال متيــا  الدوليــح األ ــر  
بر ــامأل عمــا ، و الناميــح املــؤ ر الــدوث ال الــث امل ــق بالــدول الزخليــح التــناةتا  التــتح،  ــا   تلــ  

مـــؤ ر األمـــم املتحـــدة ال ـــامل  ، و 2024-2014مييينـــا لتـــاد البتـــدا  الناميـــح غـــا الطـــاةتيح لت  ـــد 
الـــدوخلة الا يـــح ، واملـــؤ ر الـــدوث ال الـــث لتمويـــا التنميـــح، و ال الـــث امل ـــق بالـــد مـــن أ  ـــاخل العـــواخل 

ا  اخليـــح بشـــخ  تنـــال املنـــاد، واتجتمـــاق  وال شـــرو  ملـــؤ ر الـــدول األ ـــرا    اتفاقيـــح األمـــم املتحـــدة
الــوااخلي ال اشــر ملن مــح التصــاخلة ال امليــح، مينــ ا عــن الــدوخلة الراب ــح عشــرة ملــؤ ر األمــم املتحــدة لتتصــاخلة 
والتنميــح )األو عتــا  الرابــ  عشــر(، واتجتمــاق الــوااخلي الــذي يا  ــد كــا أخلبــ  ســنوا  والــذي ســيا  د 

 ل2016 هذي املرة   ليما   آتاخل/ماخلل

__________ 

،  ــد  جمل موا ــتح ايــا ة 2015ملــؤ ر تنــال املنــاد، الــض ســتا  د   بــاخليو   كــا و  األول/ يطــمرب  21الــدوخلة  (1) 
ل 2020، وجمل  عم تنفيذ اتفا  عـامل  متـز  ملـا ب ـد عـا  2020ال موح الدوث بشخ  قنايا تنال املناد قبا عا  

ال موةـح لتتنفيـف مـن آ ـاخل تنـال املنـاد، وهـ  ججـرارا  وترم  الدوخلة جمل ا س ا    سد الفصوة ب  ا جرارا  
متتز  هبا أو جتري مناقشت ا، ومـا ي ولـس ال تـم بشـخ  مـا هـو م تـو  لتحـد مـن اخلتفـاق متوسـ،  خلجـح الـراخلة  يـث 

جت بخقـا مـن  خلجتـ  مئـويت ، كمـا تـؤ لي جمل  مطتويا  ما قبـا ال تـر التـناع ت يعو  هذا املتوس، أعت  من 
 جرارا  أكرب بنيح ت زيز ال دخلة عت  التعيلف م  آ اخل تنال املنادلاختات ج



TD/B/C.I/MEM.7/11 
 

 

GE.15-13215 5/30 

 

ــتنم منــذ أمــد  ويــا بــخ  الن ــا املطــتدا  هــو هــد  ج ــا   خل يطــ ، وةــد  تلــ     -3 وقــد سا
ومــؤ ر األمــم املتحــدة لتتنميــح املطــتدامح  1992حماميــا عامليــح شــي مــن بين ــا مــؤ ر قمــح األخل  ل ــا  

مـــم ( ومـــؤ ر األو عتـــا  ال الـــث عشـــر وكـــذل ،   وقــت أةـــد ، قـــراخل الم يـــح ال امـــح لأ20)خليــو 
الــدوخل الــذي ينــ ت  بـس الن ــا ولــرا  الن ــا ال ــابر   لــما  الت ــاو  املت تــ  بـــ   69/213املتحـدة 

ل وبا لـــــــاميح جمل اتعـــــــةا  بختيـــــــح (2)(A/RES/69/213  )الـــــــدوث واتســـــــت راخل والتنميـــــــح املطـــــــتدامح
، التــاب  املطــتدا  الفريــ  اتستشــاخلي الرمييــ  املطــتو  امل ــق بالن ــااتســتدامح   جمــال الن ــا، أا شــ  

لأمــ  ال ــا  لأمــم املتحــدة، مــن أجــا ت ــدا تو ــيا  بشــخ  الن ــا املطــتدا   عــن ال مــا هبــا عتــ  
التدــــ اد ال ــــامل  والــــو ق وا تــــ  وكــــذل  عتــــ  املطــــتويا  ال  اعيــــحل وسينشــــر الفريــــ  اتستشــــاخلي 

ــــح لتن ــــا ال ــــامل  وســــي  د أ ــــراا عــــن ا ميــــا  املرت ب ــــ  املطــــتو  ت ري ول مــــؤ ر  وث يا ــــق بالتنميــــح الرميي
 ل(3)2016املطتدامح   عا  

و  لــور هــذي ا تفيــح، تطــتل، هــذي الو ي ــح األلــوار عتــ  جمعا ــا  ض ــوخل الن ــا البحــري   -4
ك  ـــاق م ـــم يخ ـــذ  بـــا   التنميـــح املطـــتدامح وي ـــزلا خلميـــاي النـــال والبيئـــح والشـــراكا  املطـــتدامح
ل (4)

ا تا  التـتح الـض ت ـول  ةاليـاا  ـفح اتسـتدامح     ـا البنـا  ، وتاطتا، األلـوار هنـا عتـ  ال نـاي
 وكــــذل  عتــــ  أم تــــح  تــــاخلة لتــــنـا األ واأل وا  املطــــتندمح   تنفيــــذ املماخلســــا  املطــــتدامح   هــــذا
ال  ــــاقل كمــــا تا ــــر  أم تــــح لــــب   ا ــــربا  الو نيح/ا قتيميــــح تا  التــــتح ولــــب   املبــــا خلا  الــــض 

ــــد أمينــــا املماخلســــا  والــــدخلول  ت و هــــا التــــناعح وتلــــ  لنــــر  التولــــي  ولتمطــــاعدة عتــــ   دي
املطــتفا ةل ومينــ ا عــن تلــ ، تبحــث هــذي الو ي ــح ا  ــاخل املاليــح املةتبــح عتــ  تنفيــذ الــن م املطــتدامح 

ســيما عــن  لن ــا البنــا  ، وتطتعشــف املتــا خل الديــدة ا تمتــح لتتمويــا و وخل ال  ــاق ا ــا ، وت
يـــــدمي   واملن  ـــــا  اتبتعاخليـــــح األ ـــــر  املت ت ـــــح بتـــــدبا املشـــــةيا   ريـــــ  اتبـــــاق مبـــــدأ  املتـــــول  

وبالتمويــال ويتم ـــا هـــد  الو ي ــح   اتســـتفا ة من ـــا   املـــداوت  الــض ســـتدوخل   اجتمـــاق ا ـــربار 
و  ةفـــز املناقشـــا  لعـــ  ختـــر  بن ـــرا   اقبـــح وتتـــوت اســـتنتاجا   ـــد  ال ريـــ  جمل املطـــت با   

والـــدوخلة الا يـــح وال شـــرين ملـــؤ ر الـــدول األ ـــرا    اتفاقيـــح األمـــم تدامح لـــور أهـــدا  التنميـــح املطـــ
 لاملتحدة ا  اخليح بشخ  تنال املناد

__________ 

 28)مت الرجــــــوق جليــــــس    http://www.un.org/en/ga/second/69/proposalstatus.shtmlال ــــــراخل متــــــاح عتــــــ  الــــــراب،   (2) 
 (ل2015 وا/يوليس 

)مت  https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport/highleveladvisorygroupا  ــــــــــر الــــــــــراب،   (3) 
 (ل2015 وا/يوليس  29جليس   الرجوق 

  ال نــار عتــ  الف ــر وتنيــا ةيــاة الميــ  2030ال ريــ  جمل ال ــير بعرامــح  تــول عــا  ، 2014األمــم املتحــدة،  (4) 
  4) 2015 دامح ملـا ب ـد عـا جتمي   م د  من األم  ال ا  بشخ    ح التنميح املطـتل ت رير و ايح كوكب األخل 

 كا و  األول/ يطمرب(ل
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 نقل البضائع المستدام: شرط مسبق لتحقيق التنمية المستدامة -ثانياا  
 
 يوجـــد تبـــاين بـــ  الت ـــاخليف املوجـــو ة ةاليـــاا لتن ـــا املطـــتدا  وقـــد تـــرول  هـــذي الت ـــاخليف لب ـــد -5

م   م ا البيئح )الن ـا األ نـر(، أو اتتمـ  )الن ـا الشـاما لتصميـ (، أو الب ـد اتقتتـا ي )الن ـا 
املتطـــم بالعفـــارة وال ـــدخلة عتـــ  املناميطـــح(ل بيـــد أ    ـــا البنـــا   املطـــتدا  ي ـــد  بتـــوخلة عامـــح جمل 

 ــح متعامتــح لنــما    يــ  التــواا  بــ  األب ــا  اتقتتــا يح واتجتماعيــح والبيئيــح   هــذا ال  ــاق ب ري
ـــن م املطـــتدامح لن ـــا البنـــا   عتـــ  عتـــح  ـــا   تنـــامير ال اقـــا  والتعامـــا واتتطـــا ل وتن ـــوي ال

عتـ  ال ـدخلة عتـ  ت ـدا  دمـح  - و  أ  يعو  ال تـد هنـا ت ـدا قا مـح ةتـريح جام ـح  -تشتما 
رة مـــن ةيـــث   ـــا مخمو ـــح وشـــامتح اجتماعيـــاا، و عـــن الو ـــول جلي ـــا، وميطـــوخلة التعتفـــح، وتا  كفـــا

الوقـــــو ، وم  مـــــح لتبيئـــــح، ومننفنـــــح العربـــــو ، وقـــــا خلة عتـــــ  التعيلـــــف مـــــ  التـــــدما  وةـــــات  
الت ــا    1ات   ـاق،  ـا   تلـ  تتــ  الناعـح عـن تنــال املنـاد والعـواخل  ال بي يــحل ويولـ  الشـعا 

 ا البنا  لب  األب ا  اتقتتا يح واتجتماعيح والبيئيح لتتنميح املطتدامح كما تن ب  عت    
  1الشعا 

 األبعاد الثالثة لنقل البضائع المستدام
 

 
 أما ح األو عتا ل املتدخل 

  
 التجاهات الراهنة في مجال أحجام نقل البضائع -ألف 

 
ينمو   ا البنـا   بـالتوااي مـ  مـا يفـد    ال ـا  مـن  ـو كـا مـن الطـعا  واتةتياجـا   -6

ــ  النــري والتصــاخلة والنمــو اتقتتــا يل وقــد أا بــت منــذ ميــةة  اتســت  كيح والنشــاط التــناع  والتوسل

 البعد القتصادي
 العفارة وا  تاجيح

 العفارة من ةيث ال اقح
 ال مالح وتوليد ا يرا ا 

جمعا يــــح الو ــــول والــــرب، بشــــبعا  الن ـــــا 
 وال دخلة التناميطيح لتتصاخلة

 ت وير البنيح التحتيح/اتكت اظ

 التتول  البحري والوي وتتول  الةبح
النولـــــار واتهتـــــزااا  والتنـــــولق األةيـــــا   

 )البيولوج (
 ات ب ا ا    الو/غااا  الدمييئح

تــــخ اا  تنــــال املناد/ال ــــدخلة عتــــ  التعيلــــف 
 م  تنال املناد
 استنفا  املواخل 

 است مال األخلال 

 ا  تا  وال دالح
 اتجتماع  وال يمح اتجتماعيحالشمول 

 جشراك اتتم  ا ت 
 التحح
 الط مح

 أولاق ال ما
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عتـــ   ،(5) ويتــح اتخلتبــاط ا ةتـــا   الو يــ  بـــ  النــاتأل ا تــ  ا عـــاث وا  تــا  التـــناع  والتصــاخلة
 أ  ايل 2النحو املولا    الشعا 

  2الشعا 
منظمةةة التعةةاون والتنميةةة فةةي الميةةدان القتصةةاديا الةةرقم القيااةةي لألنتةةا  الصةةنا ي واألرقةةام 
القيااةةية المتعلقةةة بالعةةالم: النةةات  المحلةةي اججمةةاليا وتجةةارة البضةةائع وال ةةحنات المحمولةةة 

 (100=1990( )2014-1975بحراا )

 
( UNCTAD Review of Maritime Transport 2015) 2015اســت را  الن ــا البحــري ل ــا  األو عتــا ،  املتــدخل 

 ل)سيتدخل قريباا(
 
االــت  وعتــ  الــرغم مــن ات ت ــا  الب ــ ر   جتــاخلة البنــا   ال امليــح منــذ العطــا  العبــا، مــا -7

ل (6)سيتطـاخلق   الطـنوا  ال ا مـحالتدمي ا  التصاخليـح تتطـ    اقـاا مـ  النمـو املتوقـا  الـذي يا ـداخل بخ ـس 
نا  الدوليــح املتتــتح بالتصــاخلة ب امــا يبتــ      4.3وبــالتوااي مــ  تلــ ، ميمــن املتوقاــ  أ  تنمــو الشــحمل

مي تــث  -، مــ  ةــدو   ــولل أينــاا   األ ــاط (7)(2010)بامل اخل ــح ب ــا   2050املا ــح  تــول عــا  
  املا ــــح    15لناميــــح )بامل اخل ــــح بنطــــبح ســــيعو  مييمــــا بــــ  اتقتتــــا ا  ا 2050عــــا   التصــــاخلة  

 ل(8)(2010 عا 
__________ 

 (5) OECD/International Transport Forum (ITF), 2015, ITF Transport Outlook 2015 (Paris)ل 
 ) يويوخلك وجنيف، منشوخلا  األمم املتحدة( )سيتدخل قريباا(ل 2015ت رير التصاخلة والتنميح، ، 2015األو عتا ،  (6) 

 (7) OECD/ITF, 2015, ITF Transport Outlook 2015 (Paris)ل 

 املرج   فطسل (8) 
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أما أةصا  عمتيا    ا البنا   عتـ  ال ـر  وعتـ  الطـع  الديديـح، الـض ي و هـا النمـو  -8
   420  املا ــــح و 230الــــا     آســــيا و ا ــــح التــــ  وامنــــد، ميمــــن املتوقاــــ  أ  تــــز ا  بنطــــبح 

(، تب ــــاا ملــــد  ك اميــــح عنتــــر   ــــا 2010)بامل اخل ــــح ب ــــا   2050املا ــــح، عتــــ  التــــواث،  تــــول عــــا  
ل ومــن املتوقاــ  أ  يــز ا   تــيب الن ــا ال رقــ  لتبنــا   مــن (9)البنــا      ــو النــاتأل ا تــ  ا عــاث
ـــح ا اخلجيـــح  ل و  الوقـــت (10)2050  املا ـــح  تـــول عـــا   40الدوليـــح بنطـــبح الـــد األقتـــ  لتحمول
  املا ــح مــن جتــاخلة  80الن ــا البحــري، الــض يبتــ   تــيب ا أك ــر مــن  فطــس ميــب  أك ــر أةصــا  بنــا   

  املا ــح  3.4متيــاخلا   ــن بزيــا ة بنطــبح  9.8  ــداخل  2014البنــا   ال امليــح، قــد قـاـدخل    عــا  
ل ومييمــا ي عــو ةــدو   ــولل   التــخ ا اتقتتــا ي   اجتــاي الشــر  والنــو ، (11)2013عــن عــا  

خ تــــبح أكــــرب   النــــاتأل ا تــــ  ا عــــاث والتصــــاخلة عتــــ    ــــا  ال ــــا ، وقــــد تاطــــ م البتــــدا  الناميــــح ب
،  2014الطــنوا  األ ــاةل و  عــا   ض ــر  هــذي البتــدا  كبتــدا  مطــتوخل ة ومتــدنخلة خل يطــيح  ــ ل

  املا ــح، عتــ  التــواث، مــن المولــح ال امليــح لتبنــا   قــد شاــحن  60  املا ــح و 61كــا  مــا جمموعــس 
 ل(12)ين بتدا   اميحأو ميارت   موا

وقـــــد  عمـــــت ال وملـــــح وتفتلـــــت عمتيـــــا  ا  تـــــا  الدوليـــــح أ ـــــاط النمـــــو جت ت ـــــو  س ســـــا  -9
ا مــدا ا  وشــبعا  الن ــا بــالرب، بــ  املنــا   واملراكــز اتقتتــا يح املنتشــرة عتــ  امتــدا  مطــاميا  

 باتةتياجــا  املتنــاةل ويتــح ميا ــتحل كمــا تتــخ ر أ ــاط   ــا البنــا   بال وملــح وبتمعــ  املطــت ت ع  و 
وك ـــااا مـــا تطـــفر هـــذي األمـــوخل األ ـــاة عـــن األ ـــذ بن ـــا  الشـــحنا  املتـــواترة والتـــناة  ـــا يـــؤ ي جمل 
ةاويــــا  أقــــا مــــن املمتتئــــح وخلةــــ   عا ــــدة مياخلغــــح وايــــا ة ال تــــب عتــــ  الن ــــا الطــــري  الع يــــف 

ـــحل وهـــذا يـــؤ لر عتـــ  (13)ال اقـــح ، واســـتندا  اليلـــز، و ديـــد املواعيـــد، والت بئـــح، و  ـــم عوامـــا المول
، واســـتندا  األخلالـــ ، مينـــ ا عـــن اســـت  ك الوقـــو ، قـــدخلا  البنيـــح التحتيـــحاملناولـــح، واتســـت ماخل   

وات ب ا ــا  الويــح  ــا   تلــ  املتول ــا  وغــااا  الدمييئــح
ل وأةــد األم تــح التولــيحيح هــو التــخ ا (14)

  ـم التو ـيا   الوقـت ‘الـض  بـذ  قـو ل مياسـةاتيصيا  س سـا ا مـدا ا الو  الواق  عت  است  ك
طـــتيا  ‘ ا ـــد  ـــ ف وقـــو  الن ـــا املطـــتند    لوج  تن ـــوي عتـــ  اســـتندا  وقـــو  يبتـــ  أك ـــر مـــن ل 

ل وهعــذا، ميــب  ق ــاق   ــا البنــا   ال ــامل  ت يطــا (15)الن ــا غــا املت تبــح لتتو ــيا   الوقــت ا ــد 

__________ 

 املرج   فطسل (9) 

 املرج   فطسل (10) 

) يويـوخلك وجنيـف، منشـوخلا  األمـم املتحـدة )سيتـدخل قريبـاا((   2015اسـت را  الن ـا البحـري، ل ـا  األو عتـا ،  (11) 
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2015 (New York and Geneva, United Nations publication)ل 

 املرج   فطسل (12) 
 (13) K. Ruamsook and E. Thomchick, 2012, Sustainable freight transportation: A review of strategies. Fifty-

third annual conference of the Transportation Research Forum, Tampa, Floridaل 
 املرج   فطسل (14) 

 املرج   فطسل (15) 
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ــــنف،  ةــــي ا     مطــــاخل ــــا لت ــــد مــــن الوا ــــبل مي ــــذا ال  ــــاق هــــو مطــــت ت  كب مطــــتدا    ال دي
ومتـدخل ت ب ا ــا  املتو ـا  وغــااا  الدمييئــح، وهـو اجتــاي مـن املتوقاــ  أ  يــز ا  جتا    ـر وقفــس )ا  ــر 

 (ل3الشعا 
  

 الطاقة والنبعاثات الجوية التجاهات الحالية والمستقبلية في مجال ااتهالك -باء 
 
ال ـــامل     املا ـــح مـــن اســـت  ك الـــنف، 65، بتـــ   تـــيب ق ـــاق الن ـــا قرابـــح 2012عـــا     -10

  املا ــــح مــــن الزيــــا ة   اســــت  ك الوقــــو  األةفــــوخلي  82ومــــن املتوقاــــ  أ  يبتــــ   تــــيبس  (16)الن ــــا  
ل ومــــــن املتوقاــــــ  اخلتفــــــاق ال تــــــب ال ــــــامل  عتــــــ  ال اقــــــح (17)2035-2008الطــــــا ا  ــــــ ل الفــــــةة 

، مــدميوعاا   تلــ  بالن ــا التصــاخلي عــرب عيــ  2040جمل عــا   2010املا ــح مــن عــا     70 بنطــبح
 ل(18)وسا ، الن ا

ويـاـــةجالم اتعتمــــا  الشــــديد مــــذا ال  ــــاق عتــــ  الــــنف، مــــن أجــــا تطــــيا أ وا  الن ـــــا جمل  -11
، بتـــ   تـــيب ق ـــاق الن ـــا 2012ا ب ا ـــا  جويـــح كبـــاة مـــن املتول ـــا  وغـــااا  الدمييئـــحل ميفـــ  عـــا  

 ل(19)  املا ــح مــن ات ب ا ــا  ال امليــح مــن  ــاين أوكطــيد العربــو  الناشــئح عــن اةــةا  الوقــو  25 حنــو
مـــ  توقلـــ  أ   2030  املا ـــح ســـنوياا ةـــي عـــا   1.7ات ب ا ـــا  بنطـــبح  ومـــن املتوقاـــ  أ  تـــز ا  هـــذي

 ـــا  مـــن الن ــــا   املا ـــح مـــن الزيـــا ة   البتــــدا  الناميـــح وأ  تتولـلــد م  ـــم ات ب ا 80 ـــد   طـــبح 
 ل(20)الربي
وعت  وجس ا عال، مـن املتوقـا  أ  تـز ا  ا ب ا ـا   ـاين أوكطـيد العربـو  الناشـئح عـن الن ـا  -12

 ل(21)2050و 2010  املا ــح   الفــةة مــا بــ  عــام   3.9الــدوث املتتــا بالتصــاخلة بنطــبح قــدخلها 
ال ـــر  والطـــع  الديديـــح ســـتز ا  وتشـــا ا ســـ ا ا  جمل أ  ات ب ا ـــا  الناشـــئح عـــن الن ـــا عتـــ  

، وهـــو مـــا يتوقـــف عتـــ  عتـــح مـــن 2050  املا ـــح، عتـــ  التـــواث،  تـــول عـــا   600و 240بنطـــبح 
ل و  الوقــــت  فطــــس، ميــــب  ا ب ا ــــا   ــــاين أوكطــــيد العربــــو  (22)ال وامــــا مــــن بين ــــا تشــــعيتح ا  تــــا 

وتشــــــا  2012 عــــــا    املا ــــــح   2.2البحــــــري الــــــدوث قــــــد قاــــــدخل  بنطــــــبح  الناشــــــئح عــــــن الن ــــــا
ــــــول عــــــا   250جمل  50ا ســــــ ا ا  جمل أدــــــا ســــــتز ا  بنطــــــبح  ــــــح  ت ، تب ــــــاا لتنمــــــو 2050  املا 

__________ 

 (16) OECD/International Energy Agency (IEA), 2014, Key World Energy Statistics 2014 (Paris)ل 

 ، الفتا الطا لل2012است را  الن ا البحري، ل ا  ا  ر  األو عتا ،  (17) 

 املرج   فطسل (18) 

 (19) OECD/IEA, 2014, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2014 (Paris)ل 

 ، الفتا الطا لل2012است را  الن ا البحري، ل ا  ا  ر  األو عتا ،  (20) 

 (21) OECD/ITF, 2015, ITF Transport Outlook 2015 (Paris)ل 

 املرج   فطسل (22) 
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 الــوي، يبتــ   تــيب هــذا ال  ــاق ل ومييمــا  ــن الن ــا(23)اتقتتــا ي وال تــب ال ــامل  عتــ  ال اقــح
تــــ  وقــــو  ا ركــــا    املا ــــح مــــن ا ب ا ــــا  العربــــو  ال امليــــح، ومــــن املتوقاــــ  أ  ال تــــب ع 2بخكمتــــس 

 ل(24)2050  املا ح  تول عا   75النفا ح سينمو بنحو 
  3الشعا 

 2011 النبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون الناشئة  ن احتراق الوقودا بحسب القطاعا

 
 لOECD/IEA (2014) CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2014 املتدخل 

  
 قضايا مختارة ت كل تحدياا لاتدامة نقل البضائع -جيم 

 
كمــــا تاكــــر ســــاب اا، ميــــرغم أ  التحــــديا  الــــض تواج  ــــا اتســــتدامح   جمــــال   ــــا البنــــا    -13

تن لــ  جمموعــح واســ ح مــن ال نــايا، ســاكلز الفــرق التــاث عتــ  التــتح ال ويــح بــ  ال اقــح وات ب ا ــا  
 الويـــح وغـــااا  الدمييئـــح وكـــذل  عتـــ  الفصـــوة املطـــتمرة   جمـــال البنيـــح التحتيـــح لتن ـــا واتةتياجـــا 
اتســت ماخليح ومــا مــا مــن آ ــاخل تا   ــتح عتــ  جمعا يــح الو ــول والــرب، بشــبعا  الن ــال كــذل  ميــب  
قنــايا خل يطــيح أ ــر  تت تــ  باتســتدامح،  ــا   تلــ  أولــاق ال مــا والتــحح والنولــار والطــ مح 

__________ 

 (23) International Maritime Organization (IMO), 2014, Third IMO Greenhouse Gas Study 2014. Executive 

summary and main report (London)ل 
، التـا خل عـن األو عتـا ، الفتـا الطـا ل، باتسـتنا  جمل 2012است را  الن ا البحري، ل ا  األخلقا  منشوخلة    (24) 

 UNCTAD Review of] 2007نـــاد، الت ريــر الت ييمـــ  الرابــ  التـــا خل عـــن اميئــح العوميـــح الدوليـــح امل نيــح بتنـــال امل

Maritime Transport 2012, chapter 6, based on the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change, 2007, Climate Change 2007 Synthesis Report (New York and Geneva, United Nations 

publication)ل] 

ااتعمالت أخرى 
لصنا ة الطاقة ذاتهاا 

6٪ 

توليد الكهرباء وإنتا  
 ٪46الحرارةا 

التحويلية الصنا ات 
الت ييدا  وقطاع

 ٪25النقلا  23٪
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وتـــخ اا  تنـــال املنـــاد والتعيلـــف وال ـــدخلة عتـــ    يـــ  هـــذا التعيلـــف
النـــح االـــت تتطـــم بختيـــح ب مـــا (25)

 بالنطبح جمل املناقشا  الدا رة   جمال   ا البنا   واملت ت ح باتستدامح وبال دخلة عت  التعيلفل
 

 الطاقة وتكاليف النقل -1 
لعنـس   يتـب  و   تشـنيا حمركـا  الـدمي ، ي تمد   ا البنـا   اعتمـا اا شـديداا عتـ  الـنف،  -14
ـــخ لر م ـــس التحـــولل جمل متـــا خل  اقـــح   ولـــ   عنـــس ب ـــد  بديتـــح أ ـــر  أ  ـــفل وهـــذا يـــدعلم شـــدة ت

أســــ اخل الشــــحن وتعــــاليف الن ــــا بت تبــــا  أســــ اخل الــــنف، و ا ــــح باخلتفاعــــا  األســــ اخلل وخلغــــم أ  
  أســـ اخل الـــنف، ووقـــو  الطـــفن قـــد يعـــو  ت ـــوخلاا  2014ات فـــا  الـــذي ةـــد    أواســـ، عـــا  

ــــالن ر ــــس قــــد يعــــو  قتــــا األجــــا ب ــــاا بــــس، ميــــب  األ ــــر املةتــــب عتي ب جمل ا فــــا  اتســــت ماخل    مرةا
 ل(26) ناعا  استنرا  النف، وتعريري

، ميـب  (27)و  راا جمل أ  البتدا  الناميح تواجـس بالف ـا اخلتفاعـاا غـا متناسـب   تعـاليف الن ـا -15
ـــنف، والوقـــو  مـــن آ ـــاخل ســـتبيح عتـــ  تنميت ـــا املطـــتدامح  عـــن أ  تعـــو    مـــا لتت تبـــا    تعـــاليف ال

 ل(28)اجح جمل التتدلي لآل اخل ال ويتح األجا ل عتما  الشديد عت  النف،كباة، شخدا شخ  ال
ميالبتـــدا  الواق ـــح   من  ـــح ا ـــي، امـــا  ، عتـــ  ســـبيا امل ـــال، ت تمـــد بشـــدة عتـــ  الوقـــو   -16

  املا ــح مــن الوقــو   70األةفــوخلي املطــتوخل  ةيــث يبتــ   تــيب الن ــا، الــذي يانــ تال  بــس  ــراا، حنــو 
أ ـب  الن ـا البحـري غـا م ـدوخل عتيـس وغـا مطـتدا  جتاخليـاا، ل وبنار عت  تل ، (29)العت  املطت تال 

وك ــااا مــا يت ــ  عتــ  العومــا  ت ــدا الــدعم جمل  ــر  ســاةتيح م ينــح لتن ــا البحــري بنيــح الفــاظ 
 ل(30)عت  قدخلة الرب، بشبعا  الن ا الدا تيح ومييما ب  الزخل

__________ 

 ــ ق عتــ  م تومـــا  جلــامييح عـــن عتــم تنــال املنـــاد وعــن تـــخ اا  تنــال املنــاد عتـــ  الن ــا،  ـــا   تلــ  البنيـــح ل  (25) 
التحتيح لتن ـا الطـاةت ، ا  ـر عتـ  سـبيا امل ـال الو ـا   تا  التـتح املت ت ـح باألعمـال الـض الـ ت  هبـا األو عتـا  

ـــــــــراب،    هـــــــــ ـــــــــ  ال ـــــــــدا  واملتاةـــــــــح عت -http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-andذا املي

Maritime-Transport.aspx    (ل2015 وا/يوليس  29)مت الرجوق جليس 
)منشـــوخلا  األمـــم املتحـــدة،  يويـــوخلك وجنيـــف( )سيتـــدخل  2015ل ـــا  اســـت را  الن ـــا البحـــري، ا  ـــر  األو عتـــا ،  (26) 

 لUNCTAD, Review of Maritime Transport 2015 (New York and Geneva, United Nations publication)قريباا(  

ا ـح   ةالـح   امل 7تشا ت ديرا  األو عتا  جمل أ  تعتفح الشحن املتوسـ ح كنطـبح مـن قيمـح الـواخل ا  تبتـ  قرابـح  (27) 
   املا ح لتمتوس، ال امل ل 8  املا ح   ةالح اتقتتا ا  الناميح، و 10اتقتتا ا  املت دمح، و

 ,UNCTAD, 2010, Oil prices and maritime freight rates: An empirical investigationا  ـــــــــــر بتـــــــــــوخلة  ا ـــــــــــح،  (28) 

technical report, UNCTAD/DTL/TLB/2009/2ل 
 (29) A Newell, P Nuttall, E Holland, J Veitayaki and B Prasad, 2014, Turning the tide: The need for sustainable sea 

transport in the Pacific. Sustainable Sea Transport Research Programme, University of the South Pacific, Fijiل 

املطـــاميا   ت زيـــز الشـــراكا   قامـــح  ا ـــم   ـــا مطـــتدامح ومر ـــح   الـــدول الزخليـــح  ت ريـــب، 2014ا  ـــر األو عتـــا ،  (30) 
 UNCTAD, 2014, Closing the Distance: Partnerships for Sustainable and Resilient Transport Systems] التناة

in SIDS, (New York and Geneva, United Nations publication)  ،ــــــــــــراب ــــــــــــ  ال ــــــــــــاح عت  /http://unctad.org/en[، مت

PublicationsLibrary/dtltlb2014d2_en.pdf    (ل2015 وا/يوليس  30)مت الرجوق جليس 

http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-and-Maritime-Transport.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-and-Maritime-Transport.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-and-Maritime-Transport.aspx
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 نالطاقة والبيئة وانبعاثات الكربو  -2 
والن ــا واتســتدامح باملناقشــح الراهنــح املت ت ــح بتنــاول ةتميــا  تـرتب، املناقشــح املت ت ــح بال اقــح  -17

التنميــح املطــتدامح وتنــال املنــادل وأةــد  واعــ  ال تــ  الر يطــيح هــو مــا تســت  ك الــنف،،  ــا   تلــ  
 هـــذا الطـــيا ، ســـيؤ ي التتـــول  الـــوي وا ب ا ـــا  غـــااا  الدمييئـــح، مـــن تـــخ ا ســـت  عتـــ  البيئـــحل و 

عــد  ا ــرو  عــن ج ــاخل الوقــو  األةفــوخلي ومــا يتتــا بــس مــن تعنولوجيــا      ــم   ــا البنــا   جمل 
ج امــــح أ ــــاط الن ــــا غــــا املطــــتدامح وجمل ت ــــوي  ال ــــو  الراميــــح جمل جب ــــار ا ب ا ــــا  العربــــو  عنــــد 

بتـوت  فـرة    2020 تـول عـا  مطتويا   عن الت اما م  ال وومي ـاا لتوكالـح الدوليـح لت اقـح يت ـ  
ات ب ا ــا  ال امليــح املتتـــتح بال اقــح مــن أجـــا لــما  وجـــو  مطــتويا  اةــةاخل عـــامل   عــن الت امـــا 
م  ــال ولتح يــ  هــذا امــد ، تشــتما اتســةاتيصيح الــض اقةةت ــا الوكالــح ال امليــح لت اقــح عتــ   طــ   

 ل(31)كفارة ال اقح   ق اق الن ا
نـــا   ومـــا يتتـــا بـــس مـــن ا ب ا ـــا  غـــااا  الدمييئـــح مركـــز  ا ـــرة اتهتمـــا    ويفتـــا   ـــا الب -18

املناقشح الاليح املت ت ح بتنال املنـاد،  ـا   تلـ  مـا  ـري مـن مناقشـح   ج ـاخل اتفاقيـح األمـم املتحـدة 
 بشــخ  تنــال املنــاد واملن مــح البحريــح الدوليــحل وبشــعا أك ــر  ديــداا،  ــاخلالل ةاليــاا لــن، كبــا عتــ 

ـــــري تن يمـــــس بتـــــ  قـــــا وين  وث متـــــز  ل و  عـــــا   ، 2011 شـــــاط الن ـــــا البحـــــري الـــــدوث لعـــــ   ال
مؤشـــر كفـــارة ال اقـــح   اعتمـــد  املن مـــح البحريـــح الدوليـــح جمموعـــح تـــدابا ت نيـــح وتشـــنيتيح   ج ـــاخل 

ل وين ــر اتتمـــ  الـــدوث (32)الطـــفن، التـــا خل تعتيــف هبمـــا  ــح ج اخلة كفـــارة  اقــح تتــميم الطـــفن و 
أينــاا ةاليـــاا   جمعا يـــا  اســـتندا  أ وا  مطـــتندة جمل آليـــا  الطـــو  بنيـــح ايـــا ة تن ـــيم ا ب ا ـــا  

 غااا  الدمييئح الناشئح عن الن ا البحري الدوثل
 

 والربط ب بكات النقل والبنية التحتية إمكانية الوصول -3 
طــتيا  ا ا ــح بن ــا البنــا   املتطـم بالعفــار -19 ة،  ــا أدــا األســال الــذي البنيـح التحتيــح والتوج 

ـــ  وبـــ  املطـــتوخل ين  ت ـــو  عتيـــس س ســـا ا مـــدا ا  ال امليـــح و ـــا أدـــا تـــرب، بـــ  املطـــت ت ع  واملنتص 
واملتـــدلخلين، تـــدعم أينــــاا التصـــاخلة وجمعا يــــح الو ـــول جمل األســــوا  عتـــ  التدــــ اد الـــو ق وا قتيمــــ  

قتتـــا يل بيـــد أ  وجـــو  أولـــاق غـــا م  مـــح وال ـــامل ، كمـــا أ  مـــا تـــخ اا  ج ابيـــح عتـــ  النمـــو ات
وخل يئـــح مييمـــا يت تـــ  بالبنيـــح التحتيـــح لتن ـــا و دماتـــس،  ـــا   تلـــ  ســـور ةالـــح جمعا يـــح الو ـــول جمل 
املنـــا   الريفيــــح، ي ــــول   وخل الن ــــا بو ــــفس قــــا رة لتح يــــ   ــــو التصــــاخلة والتعامــــا ال ــــامل  والتنميــــح 

 املطتدامح لع ا من البتدا  الناميحل
طـتيح وعـد  كفايـح اتسـت ماخل   جمـال البنيـح التحتيـح قـد و  -20   الواق  ميب    اط ات تنـا  التوج 

ةــد  ما ج ــا  مــن بين ــا  ــربار   اجتماعــا  األو عتــا  تا  التــتح عتــ  أدمــا يشــع    ــدياا 
 __________تلــــ  أ  ميصــــوة الن ــــا املطـــتمرة تزيــــد مــــن التعــــاليف و ـــد مــــن جمعا يــــح الو ــــول وت ــــول   خل يطـــياال

 (31) OECD/IEA, 2015, World Energy Outlook Special Report 2015. Energy and Climate Change (Paris)ل 

 ، الفتا ا امول2012الن ا البحري،  است را ، 2012ا  ر األو عتا ،  (32) 
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شــاخلكح الف الــح   س ســا ا مــدا ا  الشــامتح وشــبعا  الن ــا ا قتيميــحل ويا ــداخل ال تــب ال ــامل  امل
عتـــ  البنيـــح التحتيـــح ةاليـــاا بنحـــو أخلب ــــح تريتيو ـــا   وتخل مـــن  وتخلا  الوتيـــا  املتحـــدة   شــــعا 

ا  تريتيــو   وتخل مــن  وتخل  1قــدخلها  -أو مير ــح بديتــح مف ــو ة  -ج فــا  ســنوي، مــ  وجــو  ميصــوة 
 ل(33)الوتيا  املتحدة كا عا 

وقـــــد  خل  ال  ـــــاق ال ـــــا  عتـــــ  لاخلســـــح  وخل خل يطـــــ    ت ـــــوير البنيـــــح التحتيـــــح لتن ـــــال بيـــــد  -21
التمويــــا ال ــــا  لتبنيــــح التحتيــــح لتن ــــا ي ــــرح   ك ــــا مــــن البتــــدا  الناميــــح عــــد اا مــــن التحــــديا ،  أ 
تا  األولويـــح املرتف ـــح م ـــا الرعايـــح  بين ـــا التنـــاميو عتـــ  األمـــوال ال امـــح مـــ  اتـــات  األ ـــر  مـــن

ــــــــد   ــــــــديو ، وامليزا يــــــــا  الو نيــــــــح املنــــــــنو ح وال ــــــــدخلة ا ــــــــدو ة ل التــــــــحيح والت تــــــــيم و دمــــــــح ال
ــــح  العومــــا  ــــال، ميفــــ  من  ــــح أمريعــــا ال تيني ــــاا و/أو  وليــــاال وعتــــ  ســــبيا امل  عتــــ  اتقــــةا  حمتي

ســــنوياا لتتبيــــح ال تــــب عتــــ  البنيــــح التحتيــــح والعــــاخلي ، يا ــــداخل أ  اتةتياجــــا  اتســــت ماخليح امل توبــــح 
متيـــاخل  320  املا ـــح مـــن النـــاتأل ا تـــ  ا عـــاث أي حنـــو  6.2تبتـــ   2020-2012 ـــ ل الفـــةة 

 ل(34) وتخل من  وتخلا  الوتيا  املتحدة
ميـب  األمـر الر يطـ  هنـا هـو  اتعتبـاخل، و  هذا الطيا ، ومـ  أ ـذ من ـوخل البتـدا  الناميـح   -22

تبـــاق سياســـا    ـــا واســـةاتيصيا  اســـت ماخل م  مـــح )ا  ـــر الفـــرق املت تـــ  بالتمويـــا، الـــواخل  لـــما  ا
أ  ــاي( بنيــح التتــدلي ملطــخلح امل وقــا  املا يــح وغــا املا يــح الطــا دة م ــا تتــ  املت ت ــح ب نــايا البنيــح 

ح التـــ   التحتيـــح )مـــ  ا، عـــد  العفايـــح، وعـــد  امل رمـــح، واتكت ـــاظ، ومت تبـــا  التـــيا ح( وملطـــخل
 مد  قابتيح الن م لتتشنيا البيق )م  ا، امل دا ، واملركبا ، والتعنولوجيا ، وامل ايا(لاملف و ة و 

  
 بناء ااتدامة قطاع نقل البضائع -دال 

 
مييمـــا  ـــن البتـــدا  الناميـــح، تتـــي  الـــن م املطـــتدامح لن ـــا البنـــا   الفر ـــح لت مـــا   اجتـــاي  -23

 ف  اعتما ها الشديد عتـ  الـنف، والت تيـا جمل أ د ةـد مـن ا  ـاخل ا اخلجيـح الطـتبيح املةتبـح عتـ  
ح لتن ـــا أ شـــ ح   ـــا البنـــا   مـــ  ال يـــا    الوقـــت  فطـــس بتتبيـــح اتةتياجـــا  املت ت ـــح بالبنيـــح التحتيـــ

ومت تبا  ال دخلا ل وقد يؤ ي عـد  ا ت ـاا هـذي الفر ـح جمل ايـا ة التعـاليف مطـت ب ا،  ـا   تلـ  
تعــاليف جعــا ة جت يــز و ــديث البنيــح التحتيــح وامل ــدا  ال ا مــح والتحــولل جمل التعنولوجيــا  الديــدة 

ـــاة ال ويتـــح لتب نيـــح التحتيـــح لتن ـــا  عـــن أ  والتنـــال   لاخلســـا  التشـــنيا، بـــالن ر جمل أ   وخلا  الي
تاب ـــ  عتـــ  أ ـــاط غـــا مطـــتدامحل ولـــذل  يتـــز  اختـــات ججـــرارا    الوقـــت املناســـب، مـــ  ال يـــا    
املراةــــا األومل ل متيــــا   ــــن  ال ــــراخل ول متيــــا  اتســــت ماخل تا  التــــتح بــــدمأل م ــــايا اتســــتدامح 

 وال دخلة عت  التعيلف     ، ت وير الن ا األوس    اقاال

__________ 

 (33) World Economic Forum, 2013, Strategic Infrastructure Steps to Prepare and Accelerate Public–Private 

Partnership (Geneva)ل 

 (34) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2014, Fuente: Base de datos de inversiones 

en infraestructura económica en América Latina y el Caribe, 1980–2012, and Bolet ín FAL N° 332ل 
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د قـــا  ال ديـــد مــــن العومـــا  ومـــن ال ـــا  الفاعتــــح   جمـــال التـــناعح بـــب خلا  م ــــايا وقـــ -24
اتســــتدامح لــــمن عمتيــــا  التن ــــي، والطياســــا  واســــةاتيصيا  اتســــت ماخل تا  التــــتحل و عــــن 

ـــف بخدـــا  ـــأل تو ال ، األمـــر (35)التحطـــ   -التحـــول  -أل التصنـــب  دملـــخلبـــ، التـــدابا البـــاخلاة ب   ـــح  ـا ا
الــذي ين ـــوي عتــ  مـــا يتــ   )أ( جتنلـــب األســاليب وال متيـــا  غــا املتطـــمح بالعفــارة   جمـــال   ـــا 

أ  ـــف لتن ـــا م ـــا الطـــع  الديديـــح  وســـا ،ل جمل التحـــول البنـــا   م ـــا الـــرة   الفاخلغـــح  و) ( 
  ل جمل متـــا خل وتعنولوجيـــا  وقـــو    يفـــح وجمل أةصـــاالتحـــول  وكـــذل  والن ـــا املـــا   ةي مـــا أمعـــن

 والتوجطتيا  وال متيا ل البنيح التحتيحو ط   وأ ال و ر  مناسبح لتمركبا  
والطياســـا  اتســـةاتيصيح )عتـــ  ســـبيا امل ـــال الطياســـا  املت ت ـــح بالن ـــا، وكفـــارة ال اقـــح،  -25

 (، وجو ة اموار( جمل جا ب األ وا  املاليح واتقتتا يح )م  ا اتست ماخل، والنرا ب، والتط ا، واملنال 
والتدابا التشري يح والتن يميح والوسا ا األ ر   ا   تل  ت اسـم امل تومـا  وأمينـا املماخلسـا  هـ  

 (ل1أموخل  عن الت ويا عتي ا لتتمع  من ايا ة اتستدامح     ا البنا   )ا  ر الدول 
  1الدول 

 أمثلة لتدابير وإجراءات التدّخل ذات الصلةا المدفو ة بدافع الاتدامة
 

 م ال لتتدابا وا جرارا   وق تدابا وججرارا  التد لا

   م الن ا الذكيح  • التعنولوجيا واتبتعاخل  
طتيح الذكيح )م  ا جلفار ال ـاب  األم ـا عتـ  املبـا خلا   • التول التوج 

 املت ت ح بن ا البنا  ( 
 األ وا  ا لعةو يح لر د ا ركا   •
 الوقو  ةواسيب ل يال كفارة  •
  ديد ال ر  والداول الزمنيح باستندا  الاسو   •
 برجميا  ما  ا يح  ديد املوق  النرا   •
ـــر أمـــاكن التمـــوين بـــالوقو  األك ـــر  • برجميـــا  لتنبيـــس الطـــا    جمل أك 

 مي اليح من ةيث التعاليف 
 أ وا  لوقف عما ا ركا  وقفاا تت ا ياا عند عد  التشنيا  •
ــــح لتبنــــا   مولــــوعح عتــــ  األخل  اســــتندا   • م ــــدا  أ  ــــف ملناول

 )م ـــــا خلواميـــــ  الر ـــــيف الـــــض تتحـــــرك بف ـــــا تعنولوجيـــــا امل تومـــــا ،
 والروامي  ال ن ريح امل  مح لتبيئح وتا  ا  اخلا  امل ا يح(ل

__________ 

امد  من دملأل  التصنب والتحويا والتحط   املت ت  بالتنفيف من آ اخل تنال املناد، كما استحد س هل  العما   (35) 
 ,H Dalkmann and C Brannigan, 2007, Transport and Climate Change) 2007ولل برا ينا    عا  

Sourcebook Module 5e (GTZ, Eschborn) وكما أاقر   ج اخل الطياسا  املشةك املت ت  بالن ا وتنال املناد ،)
(Common Policy Framework on Transport and Climate Change (Leather et al, 2009)  هو الد من )

 ا  غااا  الدمييئح واست  ك ال اقح وت زيز الن ا املطتدا لا ب ا 
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 استندا  الوقو  الن يف وحمركا  اتةةا  األ  ف  • التدابا املتتتح بالوقو   
 املركبا  والدمي   ط  تعنولوجيا  •
اتســـت ماخل    طـــ  كفـــارة ال اقـــح وا  ـــاخلا  ال رينـــح بنيـــح ايـــا ة  •

م اومح التدةر ، واأل ذ بالتتميم األك ر اتطاماا بالديناميح اموا يـح 
 )الركيح اموا يح( بنيح  ط  كفارة ال اقح 

اعتمـــا  لاخلســـا  أكفـــخ مـــن ةيـــث  ديـــد ال ـــر ، و فـــ  الوقـــت  •
 ي  الطرعحلالنا  ، وختف

ج شار سو  م ت  لن ا البنا   عن  ري  ج  ح لاخلسا   ديد أس اخل  التدابا اتقتتا يح
 الن ا ولاخلسا  اتست ماخل، وت بي  التط ا عت  أسال التعتفح العامتح،
ومير  خلسو  اتا ةا  وخلسو  العربو ، والنرا ب وامل نال  وا عا ا  )م  ا 

 ال د ح(للتت صيا باستبدال ا ركا  
ال يــا ، ةطــب الالــح واملمعــن عمتيــاا، بــالةويأل، عــن  ريــ  جمموعــح مــن  التحولل ب  وسا ، الن ا

التـــدابا اتقتتـــا يح والتن يميـــح والطـــوقيح، لتتحـــولل حنـــو وســـا ،   ـــا أقـــا  
ك اميــح   اســتندا  ال اقــح والعربــو  )مــ  ا التحــولل مــن الن ــا ال رقــ  جمل 

جمل الن ا البحري ال تا املطاميا  والن ا عت  الن ا بالطع  الديديح و 
 ال ر  املا يح الدا تيحل

 طـــ  خت ـــي، اســـت مال األخلالـــ ، وتنيـــا أ ـــاط هـــذا اتســـت مال بنيـــح  است مال األخلال 
 فـــــ  مطــــــاميا  الطــــــفر وايــــــا ة ال ـــــدخلة عتــــــ  ا تيــــــاخل وســــــا ا الن ــــــا، 

ــز عتـ  املــوا  ، واسـتندا  حمـاوخل الن طـتيا  الـض تركل  ــا املشـةك بــ  والتوج 
 الوسا ، و ا ا كا واس ح من هذي الوسا ، بنيح  رير املواخل  األخلليحل

التـــــــــــــــــــــــــدابا اتســـــــــــــــــــــــــةاتيصيح 
 والتشنيتيح

طــــتيا  املا يـــح، و ديـــد مواقـــ  التتــــني   • جعـــا ة هيعتـــح شـــبعح التوج 
و/أو مراميــ  التنــزين ال ريبــح مــن جتمل ــا  املطــت ت ع  الر يطــيح و/أو 

 قواعد ا مدا  
خت ــــي، وتن ـــــيم مطـــــاخلا  ومواعيـــــد الن ــــا  ـــــا يفـــــد مـــــن املطـــــاميا   •

 امل  وعح برة   مياخلغح و  ي  اتستندا  األم ا لت متيا  
ت زيز الرواب، ب  وسا ، الن ا املنتتفح بنيح استندا  البنيح التحتيح  •

 ال ا مح بعفارة أكربل
 م ايا ات ب ا ا    • التدابا التن يميح

 با  والبنيح التحتيح تتميم املرك •
 الدو  ال تو  لتطرعح  •
  ديد أخلقا  مطت دميح تستندا  متا خل ال اقح املتصد ة  •
 ديـــد أخلقــــا  مطـــت دميح لتح يــــ  العفــــارة   ال اقـــح وم ــــايا بشــــخ   •

 ات ب ا ا  والنولار لتو  املركبا  
اشـــــــةاط ولـــــــ  اســـــــةاتيصيا  متعامتـــــــح بشـــــــخ  الن ـــــــا واســـــــت مال  •

 األخلال  
 ول  قيو  عت  ةركح املروخلل •
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اعتمــا  أســاليب جديـــدة لتت بئــح )مـــ  ا  فــ  ةصـــم ال بــوة   ي ـــاا  • تدابا  اعمح/أ ر   
لتحصـــم والـــوا  األم ــــا لتمحتويـــا ، وجاالـــح  ب ــــا  التنتيـــف غــــا 

 النروخليح( 
األ ـــذ بـــربامأل تدخليبيـــح )مـــ  ا ت نيـــا  قيـــا ة املركبـــا  الـــض تزيـــد مـــن   •

أقتــــ  ةــــد(، وال يــــا  بخ شــــ ح توعيــــح، وجتاةــــح  كفــــارة الوقــــو  جمل
جمعا يـــــــح أكـــــــرب لتو ـــــــول جمل امل تومـــــــا  و ـــــــدما  تعنولوجيـــــــا  

 امل توما ل
 ل(36)(Ruamsook and Thomchick, 2012األو عتا ، باتستنا  جمل است را  لتمؤلفا  امل نيح )من ا م  ا،  املتدخل 

  
 والتجارب التي تقودها الصنا ةمجمو ة مختارة من التجارب القطرية  -ثالثاا  
 

 مبادرات تقودها الحكومات/البلدان -ألف 
 
طـــتيا  عـــن  ريـــ   -26 ـــن اتســـتدامح   جمـــال   ـــا البنـــا   والتوج   عـــن لتحعومـــا  أ   طل

اتبــاق  دــأل شــاما ومتعامــا ل و عــن الــةويأل ل ــد  مــن ا يــاخلا  املتعامتــح   جمــال اســتدامح الن ــا، 
وت يــيم مدخلوســ  ملنــامي  التعــاليف ا ا ــح بامل اينــا  امل نيــح )املعاســب املت ت ــح خلهنــاا بــبجرار  تيــا 

 بالعفارة   ال اقح، وتعاليف الن ا، ومد  سرعح ا دما  وجمعا يح الت ويا عتي ا(ل
أل املتعامــــا   جمــــال خت ــــي، الن ــــا هــــو الوخلقــــح البينــــار املت ت ــــح بالن ــــا  -27 وأةــــد أم تــــح الــــن مل

عـــن املفولـــيح األوخلوبيـــح والـــض  ـــد  اســـةاتيصيح بشـــخ    ـــم الن ـــا املتطـــمح  2011التـــا خلة   عـــا  
ــــا  )أ(  بال ــــدخلة عتــــ  املناميطــــح وبالعفــــارة   اســــتندا  املــــواخل  و ــــد  أهــــدامياا وأخلقامــــاا مطــــت دميح م 
طـــتيا  املت ـــد ة الوســـا ،  و) ( الـــةويأل لوســـا ،  جلـــفار ال ـــاب  األم ـــا عتـــ  أ ار س ســـا التوج 

ـــر عمت ـــا عـــن  ريـــ   أكـــرب تعـــو  أك ـــر كفـــارة مـــن ةيـــث اســـت  ك   ـــا عتـــ    ـــا  ال اقـــح، ويتيطا
  املا ـح مـن الن ـا  50لرا  لتن ـا متطـمح بالعفـارة وم  مـح لتبيئـح  و) ( اسـتح ا   ـولل بنطـبح 

ال رقــ  جمل وســا ، الن ــا األ ــر    خلةــ     ــا البنــا   األ ــول مطــاميح  واســتح ا  اســتندا  
ــــواق الوقــــو  املطــــتدامح املننفنــــح العربــــو    جمــــال ال ــــاا   و)ه(   يــــ    املا 40بنطــــبح   ــــح أل 

  املا ـــح عتـــ  األقـــا   ا ب ا ـــا  الن ـــا البحـــريل وامـــد  املتـــو ل  هـــو   يـــ   40 فـــ  بنطـــبح 
 ل(37)  املا ح   ا ب ا ا   اين أوكطيد العربو  و  اتعتما  عت  النف، 60 ف  بنطبح 

__________ 

 (36) K Ruamsook and E A Thomchick, 2012, Sustainable freight transportation: A review of strategies. Fifty-

third Transportation Research Forum, Tampa, Florida, Marchل 
 (37) European Commission, 2011, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards A Competitive 

and Resource-Efficient Transport Systemل 
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كا ــت مبـا خلة الشــحن األ نـر   التــ  م ـاتا آ ــر   هـذا التــد ل جت   ،2012و  عـا   -28
ي ــــد  هــــذا الرب ــــامأل الــــو ق جمل  طــــ  العفــــارة   اســــت  ك الوقــــو ، و فــــ  ا ب ا ــــا   ـــــاين 
أوكطـــــــيد العربـــــــو  وا ب ا ـــــــا  التتلـــــــو  الـــــــوي الناشـــــــئح عـــــــن الن ـــــــا ال رقـــــــ  لتبنـــــــا  ، واعتمـــــــا  

 ل(38)جمال ج اخلة الشحنا  تعنولوجيا  أ  ف ولاخلسا  أتك   
وقـــد أ ـــذ  ج دو يطـــيا أينـــاا بطياســـا  شـــامتح ترمـــ  جمل الـــةويأل لتـــن م املطـــتدامح لن ـــا  -29

البنـــا   عـــن  ريـــ   طـــ  العفـــارة   اســـت  ك الوقـــو  و فـــ  عـــبر الن ـــا الواقـــ  عتـــ  ال ـــر  
( ومـا يتتـا هبـا ا  عد  العيتومةا  ال امح لشـحن كـا  ـن مـن البنـ  املا ح من  70)الذي   لا 

مـــن ا ب ا ـــا ل وتشـــتما م  ـــم الطياســـا  عتـــ  جةـــدا   ـــولل حنـــو وســـا ، الن ـــا األك ـــر مراعـــاة 
طــــتيا  ال ا مــــح عتــــ  الطــــع  الديديــــح    لتبيئــــح والن ــــا البحــــري ملطــــاميا  قتــــاة وت ــــوير التوج 

 ل(39)جاكاخلتا لتنفيف اكت اظ ةركح مروخل البنا  
تشــحن للــرا   تتــح عتــ    بتــدا  أ ــر ، م ــا أســةاليا وامنــد، املتب الــح أل  ا ما الــنـد توتشــ -30

الطـــــع  عفـــــارة و ويـــــا ةركـــــح الشـــــحن مـــــن ال ـــــر  جمل ب ا  ـــــد  جمل لـــــما  ةركـــــح الشـــــحن
النـــريح   أملا يـــا واملمتعـــح املتحـــدة لربي ا يـــا  ا مراكـــز التوجطـــتيكمـــا تشـــتما عتـــ  ،  (40)الديديـــح

بالبتــدا  وعــ  البنــا     مراكــز  تو ــياالشــماليح والــض  ــد  جمل ت زيــز كفــارة  ال  مــ  وأيرلنــدا
الن ـا الريفــ  تشـما مبـا خلا  أ ـر   وتوجـدوال وامـا البيئيـح ا اخلجيــحل  اتكت ـاظمـ  ختفيـف  واملـد 

 طــــ  بنيــــح وشـــبعا  ا ــــدما  التوجطــــتيح )كمــــا هــــو الــــال   التــــ  وامنــــد وجنــــو  أميري يــــا( 
 ل(41)نيح التحتيح لتن ا   املنا   الريفيح،  ا   تل  املماخلسا  التوجطتيحالب  ال صز 

  
 مبادرات تقودها الصنا ة -باء 

 
األ ار البيئـــــ  واتجتمـــــاع  ل  ـــــاق   ـــــا و   طـــــ  ال اقـــــحالراميـــــح جمل متـــــح الـــــدامي  وخلار ال -31

 تمــدة  ــت جشــرا  املن مــح التن ــيم،  ــا   تلــ  ال واعــد امل   عمتيــحجمل ةــد كبــا يتم ــا البنــا   
ــجمل تــناعح ال تن ــرالبحريــح الدوليــحل وعــ وة عتــ  تلــ ،  ن   كفــارة اســتندا  ال اقــح وايــا ة التحطل

__________ 

 (ل2015 وا/يوليس  30)مت الرجوق جليس    http://cleanairasia.org/portal/node/8335ا  ر الراب،   (38) 
ـــــــراب،   (39)  ـــــــس  http://unctadxiii.org/en/Presentation/uxiii2012sdSFT_SUSANTONNEO.pdfا  ـــــــر ال )مت الرجـــــــوق جلي

 (ل2015 وا/يوليس  30  
 Dedicatedعت  سبيا امل ال، تب  من   تيا البتمح العربو يح  الـذي أجرتـس مؤسطـح لـرا  الشـحن املنت تـح ) (40) 

Freight Corridor Corporationالبنــــــا   بواســــــ ح الطــــــع   ( لتــــــو  لــــــر الشــــــحن الشــــــرق    امنــــــد أ    ــــــا
الديديح يعـو  أك ـر م رمـح لتبيئـح بع ـا خلغـم المـا األكـرب الـذي يت ـ  أ  تن تـس هـذي الطـع  الديديـحل ومـن 

مـــرة عـــن الطـــيناخليو الـــذي تان ـــا مييـــس 2.25املتوقاـــ  أ  يولـــد هـــذا املمـــر  فنـــاا   ا ب ا ـــا  العربـــو  يزيـــد   ـــداخل 
-http://www.globalrailnews.com/2011/07/25/indiasا مــحل ا  ـر الــراب،  شـحنا  البنـا   عتــ  شـبعح ال ـر  ال 

eastern-freight-corridor-receives-975m-loan    (ل2015 وا/يوليس  30)مت الرجوق جليس 
 ، الفتا الطا لل2012ا  ر  األو عتا ، است را  الن ا البحري، ل ا   (41) 
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املزايـا التناميطـيحل  عتـ  أدمـا عـام   ي ويـا استندا  التعنولوجيا،  ا   تلـ  تعنولوجيـا  الوقـو ، 
ايـــا ة  جت  عـــن أ  تـــؤ ليكفـــارة ال اقـــح، تح يـــ   جمعا ـــا  كبـــاة ل   اتقتتـــا ا  الناشـــئح وتوجـــد

 وتخل مـــن  وتخلا  الوتيـــا  متيـــاخل  90امل  2020 فـــ  يتـــا  تـــول عـــا    يـــ   جملالعفـــارة 
 فــ  تتــو  مــ  الــتمعلن   الوقــت  فطــس مــن  بالن ــا ال ــامل  املتتــتح  تعــاليف الوقــو  املتحــدة 

مطـــؤوليح اجتماعيـــح الداعيـــح جمل ج ـــا  ر  تبـــا  ال مـــ ب والتـــناعح مدميوعـــح أينـــاا ل (42)امـــوار ا تـــ 
ختفيـــــف ، و وجمعا يـــــح الت ويـــــا عتي ـــــاالشـــــفامييح، جمل لتشـــــركا    س ســـــا التوخليـــــد ال امليـــــح، و أكـــــرب 

أ  ا مـــدا  ال امليــــح س ســـا  معو ـــا عتـــ  حنــــو متزايـــد   عيـــ   البتـــمح البيئيـــحل ويتوقـــ  ال مـــ ر
عتـ    يـ  منـامي   يطـاعدوهمي   عـن أ  شـركار اسـةاتيصك  ـا البنـا     ـدما   وم دميتترل  

ا جــرارا  تا  التــتح  1عــا مــن البيئــح واتتمــ ل ويولــ  ا  ــاخل لقيمــح   يــ  اقتتــا يح وكــذل  
 ذ  عت  مطتو  التناعحلالض اختا 

  
  1ا  اخل 

 الطو ي في مجال نقل البضائعأمثلة للتنظيم الذاتي 
 
البنـا   الن يفـح أ وا  ومن صيـا  لتمطـاعدة   مي ـم وج اخلة امل ـق بالفري  ال اما  استحد  •

 لتممـراتسـتدامحل وتشـما التـدابا تا  التـتح بيا ـا  متوسـ، ات ب ا ـا  املت ت ـح ب التـخ اا 
عت  أسال ا ب ا ا  العربو ، مين  عن  الناقت الض  عن استندام ا ل يال أ ار و التصاخلي 

 ل(43)طوارالقت  والشاةن  عت  النا جا بقراخلا  أك ر استناخلة من 
  ج ـــاخل الراب ـــح الدوليـــح لتمـــوا   واملراميـــ    الـــض أا ت ـــت‘ املنـــاد بشـــخ ال ـــا    مـــوا مبـــا خلة ‘ •

الناشـــئح عـــن الـــد مـــن ا ب ا ـــا  غـــااا  الدمييئـــح باملشـــاخلكح   املبـــا خلة  ت ـــو  املـــوا   ا مطـــو 
 ل(44)ا مدا ا التخ ا عت  استدامح س سا  عن  ري ،  ا   تل  أ ش ت ا

الراب ــــح الدوليـــــح جمموعــــح األ وا  املت ت ـــــح بنــــااا  الدمييئـــــح وحــــو ة امـــــوار الــــض اســـــتحد ت ا  •
عمتيـــح جعـــدا  واألعمـــال املت ت ـــح بـــالتعيف مـــ  تنـــا املنـــاد   املـــوا   م ـــا  ،لتمـــوا   واملراميـــ 

 مايح املنادلل  ح 
عتــ  و شــركا  خلا ــدة مــن هــذا ال  ــاق بخكمتــس  جتمــ  م ــاا مبــا خلة الن ــا البحــري املطــتدا  الــض  •

ب تــد   يــ  مطــت با مطــتدا ل وتشــتما األ شــ ح تا  التــتح عتــ  ج ــ    التــ يد ال ــامل 
__________ 

 (42) IEA, 2014, Energy Efficiency Market Report 2014 (Paris)ل 
 (43) Business for Social Responsibility, Clean Cargo Working Group, 2014, Global maritime tradelane 

emissions factor, see http://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/global-maritime-trade-lane-emissions-

factors     (ل2014آ /أغط و  4)مت الرجوق جلي ا 
 (44) International Association of Port and Harbors World Ports Climate Initiative  ،ا  ر الراب    

http://wpci.iaphworldports.org    (ل2015 وا/يوليس  30)مت الرجوق جليس 
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وعتــ   2011(   عــا  Case for Actionالت ريــر امل نــو   الــدواع  املــربخلة تختــات ججــرارا   )
املطـــتدا     ـــا البنـــا  تشـــصي  املزيـــد مـــن ا قبـــال عتـــ     ـــا  تتـــنيف ح لال ـــو  املبذولـــ

ومــ ك الطــفن  وال  ــو  امل نيــحتمعــ  أ ــحا  البنــا   للتــوميا الشــفامييح وال ابتيــح لتم اخل ــح و 
 ل(45) مأل اتستدامح   ال راخلا  التصاخليح من

أو يت اقــــد عتــــ  مــــا ميتــــ  الع ــــا مــــن شــــركا  الن ــــا البحــــري يطــــت مر   ســــفن جيعولوجيــــح  •
شــرا  ا، وهـــ  يشـــاخل جلي ـــا بخدـــا جيـــا جديــد مـــن الطـــفن امل  مـــح لتبيئـــح واملتطـــمح   الوقـــت 

  فطس بالعفارة من ةيث است  ك الوقو ل
  املا ــح مــن المولــح ال امليــح املن ولــح  20ت ــو  شــركا  ســفن الــرة   املطــتخجرة الــض   ــا  •

نلــب اســتندا  ســفن غــا متطــمح بعفــارة األ ار عتــ  الطــفن باعتمــا  سياســا  ترمــ  جمل جت
 ل(46)من ةيث ا ب ا ا  غااا  الدمييئح

، أ ت ــت جمموعـــح شــركا   مايرســ   اســـةاتيصيح جديــدة بشــخ  اتســـتدامح 2014  عــا   •
ترمـــ  جمل التتـــدلي لتتحـــديا  املت ت ـــح باتســـتدامح ب ري ـــح ختتـــ  ال يمـــح لتمصتمـــ  ول  ـــاق 

، مـا    ـح جمـات  2018جمل عـا   2014ح، الـض  تـد مـن عـا  األعمالل وهذي اتسـةاتيصي
تركيـز هـ   التمعـ  لتتصــاخلة )عـن  ريـ   طـ  شــروط وأولـاق مشـاخلكح مؤسطـا  األعمــال 
والتــــناعا    التصــــاخلة ال امليــــح(  و  يــــ  العفــــارة   اســــت  ك ال اقــــح )عــــن  ريــــ  ايــــا ة 

ــــا   ــــاين أوكطــــيد العربــــو  ــــح العفــــارة املت ت ــــح با ب ا   ، وتشــــصي  س ســــا ا مــــدا ا  والبني
التحتيح املتطـمح بالعفـارة(  واتسـت ماخل   الت تـيم )عـن  ريـ  اتسـت ماخل   أ شـ ح التـدخليب 

 ل(47)والت تيم تا  التتح، وا س ا    بنار قاعدة امل اخلا    األسوا  الض تتطم بالنمو(
، أ ت ـــت ســـت شـــركا  ت مـــا    ـــناعح الطـــع  الديديـــح مبـــا خلة 2015  آتاخل/مـــاخلل  •

ـــز عتـــ   عتـــ   طـــ  اتســـتدامح بنيـــح الشـــرار املطـــتدا   الطـــع  الديديـــح املطـــؤولح  الـــض تركل
امتدا  ستطتح ا مـدا  بخكمت ـا، عـن  ريـ  تبـا ل أمينـا املماخلسـا  وال متيـا ، والـدمي  جمل 

هـذي التـناعح، واسـتندا  وت اسـم أ وا  مشـةكح  متـدا  معو ـا عتـ  امشةك ج ا  تفاهم 
 ل(48)تستحدا  أولاق العفارة

طــتيا  الت او يــح‘ مشــروق • لتطــت ، والــض  ــد  جمل  حاملطــتدام لتحركــح (CO-GISTICS) ‘التوج 
 اين أوكطيد معامي   ايا ة كفارة استندا  ال اقح عن  ري   ف  است  ك الوقو  وا ب ا ا 

ل و مـ  البنـا   املن ولـحبا لاميح جمل   ي  ميوا د جلامييح لتط مح عت  ال ـر  وأمـن  العربو 
__________ 

 (45) Sustainable Shipping Initiative  ،ا  ر الراب  http://ssi2040.org/    (ل2015 وا/يوليس  30)مت الرجوق جليس 
 (46) International Transport Journal, 2015, Charterers to exclude inefficient vessels, 29 Mayل 
 آ / 4ق جليـــــــــــــــس   )مت الرجـــــــــــــــو  http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainabilityا  ـــــــــــــــر الـــــــــــــــراب،   (47) 

 (ل2015 أغط و
 (ل2015 وا/يوليس  30)مت الرجوق جليس    http://railsponsible.org/about-usا  ر الراب،   (48) 
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مـــن ســـب  مـــد  أوخلوبيـــح وحمـــاوخل  ـــاةبح املتـــتحح ر يطـــيح التوجطـــتيح الاملشـــروق بـــ  ال ـــا  
  جمـال و مـأل سـو  ـدما  ت او يـح  واعتمـا  شـر مـن أجـا الوسـا ، لتن ا املت د  مت د ة 

والمــــوت   )ت ـــدير وخل ـــد البتـــمح العربو يـــح ل ـــاين أوكطـــيد العربـــو   جطـــتيحا ـــدما  التو 
ن  ـح التطـتيم  ومل املن ولح عت  وسا ،   ا مت د ة  وا  اخلة الذكيح ملواقـف ا ت ـاخل الشـاةنا 

 ل(49)األولويح والطرعح(وجسدار املشوخلة بشخ    ا يعولوجيحمتح ال عم و 
حنــو حمــد  وعتــ  أســال  ــوع ، بــاتلتزا  بتحطــ  البنيــح قامــت  ــناعح الن ــا ال رقــ ، عتــ   •

التحتيـــــح وباســـــتندا  التعنولوجيـــــا  واملماخلســـــا  اتبتعاخليـــــح )مـــــ  ا اتســـــت ماخل   ا ركـــــا  
طــتيح اتبتعاخليــح( بنيــح  اتبتعاخليـح و  تعنولوجيــا املركبــا ، وتــدخليب الطــا   ، واملفــاهيم التوج 

بامل اخل ـــح  - 2030  املا ـــح  تـــول عـــا   30طــبح  فــ  ا ب ا ـــا   ـــاين أوكطـــيد العربـــو  بن
 تــول  30)ا  ــر وةــدة امل تومــا  واتســت بال  ال ــراخل  2007مــ  ســنح األســال وهــ  عــا  

30  IRU “30-by-30” Resolution)(50)ل 
، ‘ ايـــــــ ‘، و‘مـــــــاخل  -وال ‘قـــــــا  عـــــــد  مـــــــن شـــــــركا  التتـــــــني  وجتـــــــاخلة التصز ـــــــح )مـــــــ  ا،  •

بتنفيذ مبا خلا  لتحـد مـن عمتيـا  التنتيـفل ‘( آبا‘، و‘جتر يب‘و، ‘أمييدا‘، و‘ستاخلبوكو‘و
لتحـــد مـــن عمتيـــا  التنتيـــف جمل   يـــ  وميـــوخلا  قـــدخلها ‘ مـــاخل  -وال ‘وقـــد أ   مبـــا خلا  

 ل(51)م ي   وتخل من  وتخلا  الوتيا  املتحدة من ةيث تعاليف الن ا 3.5
الـذي  علـن مـن جتميـ  شـحنا  الن ـا  الت او  ب  الشاةن  م ا  بر امأل األميال الفاخلغـح   •

والت ـــاو  بـــ  الشـــاةن  وعم   ـــم م ـــا جعـــا ة ترتيـــب الـــداول الزمنيـــح لت ـــدا ا دمـــح بـــ  
ال ميا واملتصر  والت او  بـ  الشـاةن  والنـاقت  م ـا اسـت مال أمينيـح م  ـوخلا  الشـحن، مـا 

لتطــتيم الشــحنا  لعــ   ســاعح يوميــاا و/أو ج ــا  آليــح 24يطــم  لدمــح التطــتيم عتــ  مــداخل 
 ل(52)تتا مبعرة  يث  عن  ف  أوقا  الشحن/التفري    مرامي  الشاةن 

طـــتيا  ‘EVOجيفـــو  ‘  هولنـــدا، ت ـــو  من مـــح  • ، وهـــ  من مـــح أخلبـــا  ال مـــا   جمـــال التوج 
والن ـــا، بتن ـــيم  وخلا  وبـــرامأل تدخليبيـــح لتـــدخليب الطـــا    عتـــ  كيفيـــح ال يـــا ة ب ري ـــح أك ـــر 

ل و عـن لتطــا    الـذين أ ـذوا هــذي الـدوخلا  أ  يف  ـوا  فنــاا   اسـت  ك الوقــو  اقتتـا اا 
 ل(53)  املا ح 10يتا جمل 

__________ 

 لhttp://cordis.europa.eu/project/rcn/191843_en.htmlا  ر الراب،   (49) 
 (50) International Road Transport Union, 2009, The “30-by-30” resolutionل 
 ل36، الاشيح Ruamsook and Thomchick, 2012ا  ر املرج    (51) 
 املرج   فطسل (52) 
 ,”Best European practice in freight and logisticsاألم تح ال   ح املذكوخلة أعـ ي مطـتمدة مـن ال ـر  امل ـدا  عـن   (53) 

by J Perschon at the Green Logistics Conference, Singapore, 31 August 2011  ،ل ا  ر أيناا الراب   
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  ـــــا جمـــــال اســـــةاتيصيا  اتســـــتدامح    مـــــن مي اليـــــحكـــــا مـــــن التـــــناعح والعومـــــا  تزيــــد   -32
 املدميوعــــح ب امــــااملبــــا خلا  أ    ةــــ  و معاســــب اقتتــــا يح واجتماعيــــح وبيئيــــحل  لتح يــــ البنــــا   

طياســـح التنميـــح املطـــتدامح لولـــ  ج ـــاخل ميـــب  تعـــاليف تعيـــف أوليـــح،  شـــور ؤ ي جمل تـــاتســـتدامح قـــد 
طـــــاعد     يـــــ  مزيـــــد مـــــن الت ـــــد    جـــــدول أعمـــــال يدعم أينـــــا ج ـــــو  التـــــناعح  عـــــن أ  يـــــ

ياســـا  املبـــا خلا  ال امـــح وا ا ـــح املتعامتـــح الـــض ت ـــزا ايـــا ة اتطـــا  الطميـــب  اتســـتدامحل وهعـــذا، 
 لم ت التآاخل ه  املفتاح لتح ي   تا أل   ي  و 

  
التحةةةّول إلةةة  ن ةةةاط نقةةةل متسةةةم بالاةةةتدامة وأكثةةةر مالءمةةةة للبيئةةةة تمويةةةل  -رابعاا  

 وبانخفاض انبعاثات الكربون وأكثر قدرة  ل  التكّيف مع تغّير المناخ
 
ا  فــا  الرأ ــاث ةاليــاا  بتــ  يــةاوح يشــعلا  ويــا البنيــح التحتيــح لتن ــا  ــدياا كبــااا جت يا ــداخل  -33
تريتيــو   وتخل مــن  وتخلا  الوتيــا   2.1تريتيــو   وتخل مــن  وتخلا  الوتيــا  املتحــدة و 1.4بــ  

ــــا  باســــت ماخلا  أ ــــر  لتحطــــ  اســــتدامح   ــــا البنــــا  ل وتا ــــداخل (54)املتحــــدة ســــنوياا  ل وســــيتز  ال ي
تريتيو ـــا   وتخل مـــن  3بـــخك ر مـــن  2035-2015اةتياجـــا  اتســـت ماخل ات ت اليـــح  ـــ ل الفـــةة 
  املا ــح من ـــا بوســـا ، الن ــا املننفنـــح العربـــو   80 وتخلا  الوتيــا  املتحـــدة  يتتــا أك ـــر مـــن 

وســــيؤ ر تلــــ  تــــخ ااا ج ابيــــاا عتــــ  الن ــــا  املــــاث ال ــــامل   ــــ ل الفــــةة  ل(55)م ــــا الطــــع  الديديــــح
تريتيو ــــا   وتخل مــــن  وتخلا  الوتيــــا   3.5توســــ،  فطــــ ا، مــــ    يــــ  منــــامي   ــــامييح تبتــــ    امل

ل بيــد أ ــس تب ــاا لتنيــاخلا  الطياســاتيح الــض  ــري األ ــذ هبــا، ميطــين وي تلــ  عتــ  تعتفــح (56)املتحــدة
 ل(57)تريتيو   وتخل من  وتخلا  الوتيا  املتحدة 2.5قدخلها 
ةـدو  تـخ ا ج ــايب  و عـن أ  يطـفر  ويـا اتسـت ماخلا  جمل الن ـا املـننف  العربـو  عـن -34

يتم ــا     يــ  وميــوخلا    تعــاليف التشــنيا تتــي  لتمطــت مرين أمــواتا جلــامييح  عــن عند ــذ  جعــا ة 
اســــت ماخلها   اتقتتــــا ل كمــــا يــــؤ لي ا فــــا  املنــــا ر جمل  ريــــر اةتيا يــــا  وج ــــ   املزيــــد مــــن 

__________ 

http://www.eia-ngo.com/wp-content/uploads/2010/01/Best-Practice_Bestlog.pdf    30)مت الرجــــــــــــــــوق جليــــــــــــــــس 
 (ل2015 وا/يوليس 

 (54) B Lefevre, B Leipziger and M Raifman, 2014, The trillion dollar question: Tracking public and private 

investment in transport, working paper (Washington, D.C., World Resource Institute)ل 
 (55) D Nelson, M Herve-Mignucci, A Goggins, S Szambelan and J Zuckerman, 2014, Moving to Low-Carbon 

Economy: The Financial Impact of the Low-Carbon Transition. Climate Policy Initiative Transition Series, 

table 1 ،ل متاح عت  الراب http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/10/Moving-to-a-Low-

Carbon-Economy-The-Impacts-of-Policy-Pathways-on-Fossil-Fuel-Asset-Values.pdf   30ل )مت الرجوق جليس 
 (ل2015 وا/يوليس 

 املرج   فطسل (56) 
 املرج   فطسل (57) 
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جم ج الــح ةيــاة األ ــول جمل عــد  الاجــح جمل اســتبدا ل اتســت ماخلا  بــنفو الــوتاة، اتســت ماخل، وتـاــةال
األمــر الــذي يفــرلخل أمــواتا مــن أجــا اتســت ماخل كا ــت لــوت تلــ  ســتتز  تســتبدال األ ــول
ل وعتــ  (58)

 45توقاـــ  أ  يعتلـــف وةـــدي مـــا يتـــا جمل يا ت ـــوير البنيـــح التحتيـــح لتن ـــا الـــربي ال ـــامل  ســـبيا امل ـــال، مي
)   2050)  شـــعا تشـــييد خلأ ـــاث(  تـــول عـــا  مـــن  وتخلا  الوتيـــا  املتحـــدة تريتيـــو   وتخل 

وعنــد لــم اســت ماخلا  الن ــا الــربي ل (59)  ســيناخليو ب ــار األمــوخل عتــ  ةامــا(أي "4C"طــيناخليو الضــا 
 وتخل مـــــن تريتيـــــو   120ميبدـــــا ياتوقاـــــ  أ  تتـــــا جمل قرابـــــح  ،جمل ال متيـــــا  والتـــــيا ح والتتـــــتيحا 

، 2050و تـــول عـــا  ل (60)  ضـــا الطـــيناخليو  فطـــس 2050 تـــول عـــا   وتخلا  الوتيـــا  املتحـــدة 
 (  عــــن أ  يطــــفر عــــن   يــــ  2Cطــــيناخليو  الميــــب  التحــــولل ا تمــــا جمل الن ــــا املطــــتدا  )  ضــــا 

)بامل اخل ـــح مـــ  جســـ ا ا  مـــن  وتخلا  الوتيـــا  املتحـــدة تريتيـــو   وتخل  20وميـــوخلا  قـــد تتـــا جمل 
وتعــاليف عتــ    ــا  ال ــا  تن ــا الــربي حتيــح للبنيــح الت ــ، األســال( مــن ةيــث اتســت ماخلا    ا

  املا ــح مـن هــذي الوميــوخلا  الةاكميــح  اشــئاا  20و عــن أ  يعـو  أك ــر مــن ل (61)االتـيا ح املت ت ــح هبــ
 عن  ف  تعاليف اتست ماخل   ال ر  و يا ت ال

التـــتح وت ـــد  الفـــروق الـــواخل ة أ  ـــاي است رالـــاا مـــوجزاا لـــب   متـــا خل وآليـــا  التمويـــا تا   -35
 الض  عن أ  تطاعد عت  ايا ة التوسل    توميا التمويا من أجا ت وير   ا البنا   املطتدا ل

  
 التمويل العام -ألف 

 
عامــح و ا ــح، و نيــح  -يتشــعا الن ــا بف ــا التــدمي ا  املاليــح املطــتمدة مــن متــا خل شــي  -36

ل و  (62)ميزا يا ــا ال امــح عتــ  الن ــا  املا ــح مــن  13جمل  2وعــا ةا مــا تنفــ  البتــدا   طــبح و وليــحل 
، كا ـــت التـــدمي ا  ا تيـــح )ال امـــح وا ا ـــح( هـــ  أهـــم متـــدخل لتتمويـــا   ق ـــاق الن ـــا 2010عـــا  
متيـــــــاخل  وتخل مـــــــن  وتخلا  الوتيـــــــا  املتحـــــــدة( يتي ـــــــا اتســـــــت ماخل األجنـــــــ  املباشـــــــر  583)حنـــــــو 
متيــاخل  وتخل  150و ويــا الــديو  الدوليــح )متيــاخل  وتخل مــن  وتخلا  الوتيــا  املتحــدة(  149 )حنــو

  املا ـــح مــن اتســـت ماخل  2مــن  وتخلا  الوتيــا  املتحـــدة(ل وبتــ  جســـ ا  املطــاعدة ا  ا يـــح الر يــح 
متيـــاخلا   وتخل مـــن  وتخلا  الوتيـــا  املتحـــدة(ل بـــا ج  متـــا خل التمويـــا األ ـــر ،  8ال ـــا  )حنـــو 

__________ 

 املرج   فطسل (58) 
 (59) IEA, 2013, Global land transport infrastructure requirements: Estimating road and railway infrastructure 

capacity and costs to 2050 (Paris) ت دل  الوكالح الدوليح لت اقح ت ديرا  بشخ  است  ك ال اقح   ق اق الن ا  
  2C )وهو سيناخليو ي دلخل ما الذي  عن لتطياسا  امل تنح أ     س( و  ضا الطيناخليو   4Cطيناخليو  الضا   

 من أجا   ي  األهدا  ال امليح املت ت ح بتنال املنادل 
 املرج   فطسل  (60) 
 املرج   فطسل  (61) 
 ، الفتا الطا لل2012ا  ر  األو عتا ، است را  الن ا البحري، ل ا   (62) 
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متيــاخل  وتخل مــن  1.25أتيــح ةــي مــن تلــ  جت   لــا حنــو  م ــا  ويــا األ شــ ح املت ت ــح باملنــاد، أقــا
 ل(63) وتخلا  الوتيا  املتحدة

البنيــح التحتيـــح لتن ـــال  عمتيــح تشـــييد و ـــيا حلتمويـــا  أساســـياا  زال املاليـــح ال امـــح متــدخلاا تــت و  -37
ن ـــا لل جمل  ويـــا البنيـــح التحتيـــح و ـــب عتـــ  العومـــا  أ  تنـــ ت  بـــدوخل قيـــا ي   لـــما  التحـــول 

 مــا يتــ   ل ويطــتتب  تلــ ، عتــ  ســبيا امل ــال،املتطــم بالعفــارة واتســتدامح و ويــا  ــدما االبنــا   
) ( ت ــــدا الــــواميز و)أ(  ديــــد األ ــــر والطياســــا  الو نيــــح ل ســــت ماخل   جمــــال الن ــــا املطــــتدا   

طـــتدا  )هـــذي   ـــا البنــا   امل حنــو   ـــمالتحـــول   اتســـت ماخل  ال امـــح   ــ   وا شــاخلا  الطـــوقيح
وت بيــ   ياــر  مناســباا مــا ك عــم الوقــو   مــن  تتفــح، م ــا الــتنتن التــدخل     عــن أ  تتنــذ أشــعاتا 
ال وامـا  ال ـر  مـ  أ ـذ ـدما  كمـا هـو الـال   تطـ ا   -الن ـا  ـدما  آليا  مناسبح لتطـ ا 

ســــبح لتشـــــصي  وتــــوميا النـــــما ا  املنا  ــــا ر م ينـــــح) ( اميـــــةا  و    الطــــبا  ا اخلجيــــح الف تيـــــح
 ل  كا من ماواملشاخلكح  ،التصاخلة ا قتيميح وت وير الن ا ت زيز) ( ومشاخلي  الن ا املطتدا   

ل حنـــو   ـــا  ويـــا  تتـــح تـــدعم التحـــول  األ ـــذ  ن  ـــا  ـــر  األواميز الـــ تشـــماقـــد و  -38
ــــال، و البنــــا   املطــــتدا ل   مل ــــنال وااخلة الن ــــا   املمتعــــح املتحــــدة  ــــندوق   أ شــــخ عتــــ  ســــبيا امل 

ــنال  الشــحنا  ا مولــح‘و ‘عنــد تنيــا وســا ، الن ــا  عــم ا يــرا ا    ــ،‘الشــحن ) عتــ     ــ، م 
جمل الطـــع  الديديـــح أو ال ـــر  جمل مـــن    وســـا ، الن ـــال  عـــم التحـــول مـــن أجـــا ( ‘ال ـــر  املا يـــح
خلةـــ   ط  شـــاا فـــا   الناشـــئح عـــنو طـــ  الفوا ـــد البيئيـــح واتجتماعيـــح  ،الدا تيـــح ال ـــر  املا يـــح

ايــا ة  عتــ  مواج ــحالشــركا   يطــاعدا كــ  التــندوق  و الشــاةنا  عتــ   ــر  املمتعــح املتحــدةل 
ال ـــر  عتـــ  الطـــع  الديديـــح أو املرتب ـــح بـــبجرار عمتيـــا    ـــا البنـــا   عتـــ  تعـــاليف التشـــنيا 
 ل(64)  ت ا عت  ال ر  الربيحاملا يح بدت من 

  
 القطا ين العام والخاصالتمويل الخاص: دور ال راكات بين  -باء 

 
ــ  عتــ  حنــو  الناميــحبــالن ر جمل حمدو يــح املتــاح مــن أمــوال ال  ــاق ال ــا ، ضتــت البتــدا   -39 تتوسل

ربتــس الفنيــح عــن لســت ماخلا  ال  ــاق ا ــا  و بااألمــوال ال امــح  الــذي تتيحــسا ســ ا   عــم متزايــد   
ض ــــر  هــــذي  ،دين األ ــــاينو ــــ ل ال  ــــ شــــراكا  بــــ  ال  ــــاع  ال ــــا  وا ــــا لجقامــــح  ريــــ  

ـــــا ولعـــــن أينـــــاا كوســـــيتحالشـــــراكا   ـــــيو مي ـــــ، كمتـــــا خل جديـــــدة لتتموي لتو ـــــول جمل امل ـــــاخلا   ل
__________ 

 K Sakamoto, H Dalkmann and D Palmer, 2010, A Paradigm Shift Towards Sustainable Low-carbonا  ر   (63) 

Transport: Financing the Vision ASAP, (New York, Institute for Transportation and Development Policy) ،
 _http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01592/_res/id=sa_File1/Aمتاح عت  الراب،  

Paradigm_Shift_toward_Sustainable_Transport.pdf    (ل 2015آ /أغط و  4)مت الرجوق جليس 
-https://www.gov.uk/government/publications/mode-shift-revenue-support-msrs-scheme-2015-toا  ر الراب،   (64) 

 https://www.gov.uk/government/publications(، والراب،  2015آ /أغط و  3ل )مت الرجوق جليس   2020

/waterborne-freight-grant-scheme-guide-2015-to-2020    (ل 2015آ /أغط و  3)مت الرجوق جليس 
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املتنتتـــــح واتبتعـــــاخلا  وجمل التعنولوجيـــــا  الديـــــدة املرتب ـــــح بت ـــــوير البنيـــــح التحتيـــــح وبتشـــــنيت ا 
تتــح بدخلجــح مرتف ــح،  وملــا كا ــت   ــم الن ــا ةاليــاا تت تــب م ــاخلا  ج اخليــح وتشــنيتيح متن و ــيا ت ال

ال  ـاق ا ـا  مييمــا  املنتمـ  جملكمـا تت تـب تعنولوجيـا  مت دمـح جـداا، ميـب  ا ــربة الفنيـح لتشـركار 
وتشــعا مــوخل اا  تتطــم باألتيــح ا ا ــح بالن ــايت تــ  ببنــار وتشــنيا و ــيا ح البنيــح التحتيــح وا ــدما  

 هاماا يا تمد عتيس، با لاميح جمل التمويال
  ال  اع  ال ا  وا ـا  جتمـ  بـ  م ـاخلا  ومـواخل  ال  ـاع  ال ـا  وا ـا  الشراكا  بو  -40

  ةــ  أ ــس و وتطــتيم ال عتــ  شــرا  ا  ال  ــاق ال ــا  ت تيــدياا   خل لت ــدا التطــ ي   وا ــدما  الــض 
تشـــراكا  بــ  ال  ـــاع  ال ــا  وا ـــا ، يشـــا ت ريــف م بـــول عتـــ  لت يوجــد ت ريـــف عــامل  واةـــد 

 ج شار و/أو ج اخلة بنيــح  تيــح و/أو ـآليــح لــجمل أدــا البنيــح التحتيــح جمــال لشــراكا    ا مــذي  ــا  واســ  
، ماطــب اا حمــد ة امنيــح لفــةة مــن جا ــب ال  ــاق ا ــا   اخلة وا اتســت ماخل  عــن  ريــ  ــدما  عامــح 

تشــراكا  بــ  لعتــ  هــذا النحــو،  عــن و ل (65) حوعتــ  أســال م ــايا حمــد ة بشــخ  مطــتو  ا دمــ
جت تـــةاوح بـــ  ع ـــو  ا ــــدما  الشـــعا والصـــم،  مـــن ةيــــثأ  ختتتـــف  ال  ـــاع  ال ـــا  وا ـــا 

 لوعمتيا  سحب اتست ماخلالتناة واتمتيااا  العامتح الن ا  ومشاخلي  اتات  الديدة 
الشــراكا  بـــ  ال  ـــاع  ال ـــا  وا ـــا    املنشـــخة   ج ـــاخل املشـــاخلي  ال امليـــح  وقــد اا ا   -41

ل 2014  عـــــا  مشـــــروعاا  49 جمل 1990  عـــــا  مشـــــروعاا  36بنيـــــح التحتيـــــح لتن ـــــا مــــن الجمــــال 
اتســت ماخل   البنيــح  ، أض ــرت ــوير الن ــااملنــ ت  هبــا   جمــال تمشــاخلي  لنــنم الحصــم لت وا  عاســاا 

ــــح لتن ــــا  ــــا ة كبــــاة مــــن ةــــدو  التحتي ــــاخل  7.6اي    وتخل مــــن  وتخلا  الوتيــــا  املتحــــدة  ا متي
   51)  ـــا  2014  عـــا  متيـــاخل  وتخل مـــن  وتخلا  الوتيـــا  املتحـــدة  53.3 جمل 1990 عـــا 

   حالر يطــــــي هــــــ  ال ــــــح الفاعتــــــحل وكا ــــــت الرباايــــــا (66)اتســــــت ماخلا  ال امليــــــح( جممــــــوقاملا ــــــح مــــــن 
، وهــو مــا 2014شــاخلي  الن ــا   عــا  مييمــا يت تــ   الشــراكا  ال امليــح بــ  ال  ــاع  ال ــا  وا ــا  

متيـــــاخل  وتخل مـــــن  32.6) الن ـــــا   جمـــــال ال ـــــامل ا  اتســـــت ماخل  تـــــيب  املا ـــــح مـــــن   59  ـــــا 
  وتخلا  الوتيا  املتحدة(ل

عــن  الن ـا املطــتدا  متنتفـاا   جمــال بــ  ال  ـاع  ال ــا  وا ـا   ا الشـراك ومـااال جســ ا  -42
   51) الشــــراكا  تركــــز ةــــي ا   عتــــ  ت ــــوير ال ــــر هــــذي م  ــــم مشــــاخلي   الركــــب، جت مااالــــت

 14وامل ـــاخلا  ) ،  املا ـــح( 16) البحريـــح واملـــوا   ،  املا ــح( 19املا ــح(، تتي ـــا الطـــع  الديديـــح )
اتجتاهــــا  ب تــــخ راا كبــــااا اســــت ماخلا  ال  ــــاق ا ــــا    ق ــــاق الن ــــا  جســــ ا كمــــا يتــــخ ر و ل   املا ــــح(
ل  ـــاق ال ـــا ، ةي مـــا يعفـــا اأ  التـــدمي ا  املاليـــح ال امـــح والـــدعم الـــدوث، ينبنـــ  جمـــال   الطـــا دة 

__________ 

مــس أل مــاا ، األمــ  ا لــا  الطــاب  لــوااخلة التنميــح الريفيــح بالعومــح امنديــح، أ نــار اجتمــاق  (65)  مــن ال ــر  الــذي قدل
، الو ي ــــح 2011ا ــــربار املت ــــد  الطــــنوا  التــــاب  لأو عتــــا  وامل ــــق باتســــت ماخل مــــن أجــــا التنميــــح، شــــباط/ميرباير 

 ل  ?https://www.kdi.re.kr/data/download/attach/8812_4-5.pdf - املرج يح
 ل  http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreSector.aspx?sectorID=3ا  ر الراب،  (66) 
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وأ  يعفـا وسـا ، املطـتدامح لتن ـا بشـعا سـتيم حنـو الجعا ة توجيس اسـةاتيصيا  اتسـت ماخل  ،أمعن
  مشــاخلي  الشــراكا  بــ  ال  ـــاع    جمــاا جيـــداا املنــاد املت ت ــح ب ـــايا املالبيئيــح و  أينــاا  مــأل امل ــايا

 ال ا  وا ا ل
  ـــاع  ال ـــا  وا ـــا  يواجـــس عـــدة م وقـــا ، مـــن بين ـــا ومـــااال ت ـــوير الشـــراكا  بـــ  ال -43

اتميت ــاخل جمل التن ــيم الطــتيم وجمل البيا ــا  النــروخليح لبنــار مشــاخلي  اســت ماخليح   ــ   وامي ــح متــرمييحل 
الواســ ح لنمــات  الشــراكا  بــ  ال  ــاع  ال ــا  وا ــا   املتــفوميحو عــن لتحعومــا  أ  تبــق عتــ  

 ل(67)لن ا البنا  املطتدامح ن م ال لدعمأ  جت ت ا أ اة مي الح وأ  تومير ما م وما  الب ار و 
  

 مصادر جديدة للتمويل -جيم 
 

 تمويل األن طة المتعلقة بالمناخ -1 
املنـــاد لـــدعم أ شـــ ح التنفيـــف مـــن تنـــا املنـــاد األ شـــ ح املت ت ـــح ب عـــن اســـتندا   ويـــا  -44
ت  ــاع  ال ــا  وا ــا  و عــن  ويــا تاب ــح ليشــما متــا خل هــذا التمويــا ل و التعيلــف مــ  هــذا التنــال و 

عتــ   الناميــحالبتــدا    عيــ  ق اعــا  اتقتتــا    البتــدا  املت دمــح و يانــ ت  هبــا دعم أ شــ ح يــأ  
يطــــاعد عتــــ    يــــ   املنتــــن لأ شــــ ح املنا يــــح أ تمويــــا لتتلــــ ،  عــــن وبنــــار عتــــ  ل الطــــوار

اسـتندا   بيـد أ    املطـتدا  املـننف  العربـو ل التمويـا لن ـا البنـاعت  التوسل    تـوميا التحول و 
بامل اخل ــح مــ  ال  اعــا   اال حمــدو اا لتنايــح مــا  ق ــاق الن ــا املنتــن لأ شــ ح املنا يــح تمويــا ال

يفــد ومــا ل يوت  يــد سصــم ال  ــاق  فطــس و  اقــ م ــا ال اقــحل وتت تــ  الــواجز تا  التــتح  األ ــر 
الـن أل النـي  ل يــال ويـا املنتـن لأ شـ ح املنا يـح هـو مـن التمهـذا ال  ـاق اسـتفا ة مـن جمعا يـح 

)والتعــاليف ا لــامييح املرتب ــح هبــا(،  اتيحا جــرارا  الطياســ الــض تن ــوي عتي ــاالتنفيــف  ا جمعا ــ
والتح ـ   عن ـا وا بـ ت قيـال ججـرارا  التنفيـف علـن مـن جمل جنب م  عـد  وجـو  بيا ـا   جنباا 
 ل(68) امن
أعتــــ   رميــــ  ججــــرارا  التنفيــــف امل  مــــح و نيــــاا مل، كــــا  2015أبريا  يطــــا /مــــن  اعتبــــاخلاا و  -45

وهــو  تـيب يتناســب مــ  النطــبح  -   املا ــح( 29بالن ـا )  تـيب مــن ةيــث  ويـا املشــاخلي  املتتــا
 ـندو   و  ـلا  املا ـح(ل  23بال اقـح ال امليـح ) املتتـتحال  ـاق   غـااا  الدمييئـح   س ا  هذا املئويح

  املا ــــح عتــــ   10  املا ــــح و 15 األوخلويب يفــــح و ــــندو  التنميــــح لبتــــدا  الشــــمالالتعنولوجيــــا الن 
الدوليـح لت اقـح بـا خلة املم ـا آليـح التنميـح الن يفـح و  ،املنا يـحلأ شـ ح أ وا  التمويا األ ر  و التواثل 

__________ 

 آ / 3)مت الرجـــــــــــــوق جليـــــــــــــس    .http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cid34_enا  ـــــــــــــر الـــــــــــــراب،  (67) 
 (ل  2015أغط و 

 ، الفتا الطا لل 2012، است را  الن ا البحري، ل ا  2012األو عتا ،  (68) 



 TD/B/C.I/MEM.7/11 

 

26/30 GE.15-13215 

 

اق مــــن املشــــاخلي    ق ــــ  طــــبياا   ــــنااا  قــــد مولـــت عــــد اا  وآليــــح اتةتطــــا  املشــــةك لتن ــــاط، واملنـــاد
 ل(69)الن ا
تنفيــذ  التحــول  قــد ةــد     وكــا  أكــرب اســتندا  لتتمويــا املنتــن لأ شــ ح املنا يــح -46
)التعنولوجيـــا املوج ـــح(ل وينبنـــ  اســـةاتيصيا    طـــ   العربـــو (، و حملننفنـــجمل وســـا ، الن ـــا ا)

 ل(70)  ي  أمينا النتا ألمن أجا لتصنب  اسةاتيصيا   تختتين مزيد من اتست ماخلا  
وعت  الرغم من ت  لد البتدا  املت دمح مـؤ راا، كصـزر مـن املفاولـا  الدوليـح املت ت ـح باملنـاد  -47

متيـــاخلا   وتخل مـــن  وتخلا   9.3  ج ـــاخل اتفاقيـــح األمـــم املتحـــدة بشـــخ  تنـــال املنـــاد، بت ـــدا مبتـــ  
املت تــ  باأل شــ ح الوتيــا  املتحــدة مــن أجــا  ــندو  املنــاد األ نــر الديــد، ميــب  ةصــم التمويــا 

املنا يح مطت ب ا مـااال غـا أكيـدل ومـ  تلـ ،  عـن اسـتندا  التمويـا املنتـن لأ شـ ح املنا يـح 
  تعمتـــح وايـــا ة مي اليــــح اتســـت ماخل والت ـــاو  مييمــــا يتتـــا بالن ـــا املطــــتدا  لتبنـــا  ل وقـــد تشــــتما 

يم الــو ق وج ــ ةا  األ شــ ح تا  التــتح عتــ  التوعيــح، وبنــار ال ــدخلا ، و عــم ج ــ ةا  الت يــ
الطياســــا ، وتنفيــــذ تــــدابا جتريبيــــح، و ديــــد وتنفيــــذ مشــــاخلي  جتريبيــــح، وايــــا ة مي اليــــح متــــا خل  ويــــا 

 أ ر  و/أو املز  بين ال
 

 اندات البنية التحتية -2 
ـــن بيئـــح اتقتتـــا  العتلـــ ، ةحـــت العومـــا    ت بئـــح  ويـــا مـــن متـــا خل  -48 بنـــار عتـــ   طل

ل املــال واملطــت مرين املؤسطــي ، عــن  ريــ  ت ــوير أ وا  التمويــا اتبتعــاخلي  تتفــح، م ــا أســوا  خلأ
 م ا سندا  البنيح التحتيحل

وســـندا  البنيـــح التحتيـــح هـــ   ـــ  مـــن  ـــعوك الـــديو  تتـــدخلي العومـــا  أو الشـــركا   -49
 مشـــاخلي  البنيـــحت ـــوير ا ا ـــح بنيـــح تـــدبا أمـــوال مـــن أســـوا  خلأل املـــال ا تيـــح أو الدوليـــح مـــن أجـــا 

تتــنيف باليطــم  املشــروق األساســ  أ  ت زيــزا  ا تما يــح كامييــح أو ، شــري ح أ  تعــو  لــدي ا التحتيــح
ل تـــرتب، باملشـــروق ا ـــد  نـــ  أ ار الطـــندا  ملنـــا ر حمـــد ة و ل (71)اتســـت ماخليح الرتبـــحمـــن ليعـــو  

ن الر يطـ ( سـدا  الـديمـدميوعا  و هـ  طـندا  البنيـح التحتيـح )باملرتب ـح املترمييح مدميوعا  الفا دة و 
ـــد   مـــن  مـــن ةامي ـــحاألساســـ  أو ا ـــد  شـــروق امل مـــناملتولـــدة  التـــدمي ا  الن ديـــحمـــن تاعفـــا أو ختا

__________ 

 (69) Konrad Adenauer Foundation and Partnership on Sustainable Low Carbon Transport, 2015, Alternative 

financing sources for sustainable transport: Public–private partnerships and institutional investors متاح ،
 آ / 3)مت الرجوق جليس    http://www.kas.de/wf/doc/kas_41752-1522-1-30.pdf?150618121432عت  الراب،  
 (ل 2015أغط و 

 (ل  2015آ /أغط و  3)مت الرجوق جليس    http://www.slocat.net/news/1447ا  ر الراب،   (70) 
 (71) World Economic Forum, 2013, Strategic infrastructure in Africa. A business approach to project 

acceleration. May ل 
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 ريــ  ياطــتندال  برســو م ــا ج شــار  -املشــاخلي  
تعــو  بتــوخلة تطــندا  لنموتجيــح الت بي ــا  والل (72)

نــا ر أقـــا والتــدمي ا  الن ديـــح تعـــو  املمــن  وخلة ةيـــاة املشــروق ةيــث  ال متيـــا   مرةتــح  خل يطــيح
ــــح أقــــال أوكــــدمــــن ال متيــــا   ، بــــالن ر جمل أ  م  ــــم التشــــييد  مرةتــــح  وتعــــو  اةتمات ــــا ال متي

 عتـــ قاعـــدة اتســت ماخل األ طـــب مــذي األ اة التمويتيـــح وتشــتما ل ت تعــو  لعنـــحالتــدمي ا  الن ديـــح 
 ويتــــــح األجــــــا ال  األ ــــــول و ر يفنــــــا هــــــؤتر املطـــــت مجت والتـــــخم ،  الت اعديــــــح امل اشــــــا   ق ـــــاع

 ل(73)بال متح ا تيحو ننفنح املنا ر امل
بتـــــدا /أقاليم م ـــــا الرباايـــــا وع وخليـــــح كوخليـــــا وشـــــيت  وماليزيـــــا وهو ـــــ  كو ـــــ   وقـــــد ة  ـــــت -50

لتحفيـــز  ك ري ـــحتمويـــا املشـــاخلي   لبال متـــح ا تيـــح التـــا خلة طـــندا  ال  اســـتندا   النصـــاح)التـــ ( 
، قامــــــت ةعومــــــا  هــــــذي   م  ــــــم الــــــات و ل (74)  البنيــــــح التحتيــــــحشــــــاخلي اهتمــــــا  املطــــــت مرين 

مـــــن أجـــــا ج ـــــ    والتـــــخم  الت اعديـــــح امل اشـــــا   ق ـــــاع   البتـــــدا /األقاليم بتنفيـــــذ ج ـــــ ةا 
ـــا  املؤسطـــي جمموعـــح مـــن املطـــت مرين الولـــ  هـــذا  أوجـــدل وقـــد جمعا ـــا  مطـــت مري األجـــا ال وي

ال متــح ا تيــحل وامل ومــح ب ننفنــح املنــا رامل  ويتــح األجــاال تــب عتــ  األ ــول  الــذين يوجــد لــدي م
ت  ــ  األولويــح تســت راخل األتيــح العومــا  سياســا  اقتتــا يح ةا ــح   فلــذ با لـاميح جمل تلــ ، و 

املتــــــرمييح  فــــــ  م ــــــدت  التنــــــنم وأســــــ اخل الفا ــــــدة  عــــــن  ريــــــ  و ا ــــــحاتقتتــــــا  العتــــــ ، 
 ل(75)الطا دة
بالريــا ة   اســت مال ســندا  البنيــح التحتيــح الــض كــا  أول ج ــداخل و  أميري يــا، تتمتــ  كينيــا  -51

، أ ـــــدخل  العومـــــح ســـــندا  بنيـــــح  تيـــــح لتمويـــــا 2014ل و  عـــــا  (76)2009مـــــا ميي ـــــا   عـــــا  
اتةتياجـــا  املت ت ـــح بالبنيـــح التحتيـــح،  ـــا   تلـــ  توســـي    ـــا  شـــبعا  الن ـــا مـــن ةيـــث ال ـــر  

متيـــاخل  15عامـــاا بتنـــت قيمت ـــا  12عومـــح ســـندا  ملـــدة والطـــع  الديديـــح واملـــوا  ل وعرلـــت ال
   11متيــو   وتخل مــن  وتخلا  الوتيــا  املتحــدة( بطــ ر ميا ــدة متــرمييح  ابــت قــدخلي  168شــتن )

متيــــاخلا   وتخل مـــــن  وتخلا   4املا ــــحل وكينيــــا،  ــــا لــــدي ا مــــن اةتياجـــــا  اســــت ماخليح تا ــــداخل  بتــــ  

__________ 

 (72) CA Mbeng Mezui, 2013, Unlocking infrastructure development in Africa through infrastructure bonds, 

GREAT Insights, 2(4), May–June ل 
 (73) World Economic Forum, 2013, Strategic infrastructure in Africa. A business approach to project 

acceleration. May ل 
 (74) CA Mbeng Mezui and B Hundal, 2013, Structured Finance Conditions for Project Bonds in Africa Markets 

(Tunis, African Development Bank Group) ل 
 (75) World Economic Forum, 2013, Strategic infrastructure in Africa. A business approach to project 

acceleration. May ل 
 (76) V Agarwal, 2013, Infrastructure finance: Uncertainty and change in sub-Saharan Africa, 

PricewaterhouseCoopers ل 
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ميــــار بالت  ــــدا  املت ت ــــح بالبنيــــح التحتيــــح، هــــ  أةــــد أكــــرب الوتيــــا  املتحــــدة   ال ــــا  مــــن أجــــا الو 
 ل(77)البتدا  املطت مرة   ال اخلة األميري يح

العــــــاماو  وجنــــــو  أميري يــــــا ســــــندا  ةعوميــــــح متــــــحوبح بوعــــــد  بتــــــدا  م ــــــاأ ـــــدخل  و  -52
  وملـا كا ـت هـذي الطـندا  ت تن ـوي عتـ ل،  ـا ميي ـا الن ـاباست ماخل األموال   ت وير البنيح التحتيـح

ساســيح، ميــب  التــدمي ا  الن ديــح مــذي الطــندا  تـاـدمي  مباشــرة مــن األ ــول األتــدمي  لتــد ا مــرتب، ب
األتيـــح  ةاســـمو  هـــذا الطـــيا ، تشـــعا متـــداقيح العومـــح عـــام ا  ا يـــرا ا  النـــريبيح العوميـــحل

لنــــما    ــــح املطــــت مرين، و ا ــــح عنــــد ج ــــداخل ســــندا  مطــــت بتيح وج شــــار ســــو  لطــــندا  البنيــــح 
ل وتشــصي اا لشــرار هــذي الطــندا ، اســتندمت العومــا  أينــاا ةــواميز يــح مــا م ومــا  الب ــارالتحت

 ل(78)م ا ت رير جعفارا  لريبيح
و عن استندا  سندا  البنيح التحتيـح    ويـا البنيـح التحتيـح لتن ـا بـالن ر جمل أدـا ت عـو  -53

اا مــن متــا خل  ويــا أ ــر  أو يتــ ب لتتمويــا الــذي ك ــااا مــا ت يعــو  متاةــال بي ــح ال ويتــح األجــا 
اتســــةاتيصيح الطــــتيمح ال ويتــــح األجــــا املماخلســــا  أ  أمينــــا وقــــد أض ــــر   التــــول عتيــــس من ــــال

 ،واألا ــر ال ا و يــح والتن يميــح املناســبح ، وا  ــ، املاليــح الــض يا ــوال عتي ــا،طياســا  اتقتتــا  العتــ ل
مينـــ ا عـــن وجـــو   واملشـــاخلي  الـــض   ـــ   وامي ـــح متـــرمييح، واملؤسطـــا  ا تيـــح املت ـــوخلة بشـــعا جيـــد،

ق ـاق  ـا   ينـام ، هـ  أمـوخل م مـح لت زيـز أسـوا  سـندا  البنيـح التحتيـح املطـتدامح وأدـا، بتــفت ا 
 ل(79)األ ر  أ  تطتفيد منسالناميح هذي، تشعا  خلساا  عن لتبتدا  

ندا  املنتتـــح ملولـــوق الطـــو شـــ د  الطـــنوا  األ ـــاة ض ـــوخل الطـــندا  ا نـــرار وقـــد  -54
لا تـح لتطـندا  الت تيديـح مييمـا عـدا أ  عا ـدا ا تاطـتند  عتـ  سـبيا التـر  ل وهذي الطندا املناد

األ ــر  املشـاخلي  مشـاخلي  التنفيـف مــن آ ـاخل تنـال املنــاد ومشـاخلي  التعيلـف مـ  هــذا التنـال و     ويـا
 ـــــاق ا ـــــا  واملتـــــاخل  التصاخليـــــح تتـــــدخلها العومـــــا  وال  قـــــد الطـــــندا وهـــــذي امل  مـــــح لتبيئـــــحل 

   ومؤسطا  التمويا الدوليح ومتاخل  التنميح وه  تزيد من املتا خل املتاةح لتتمويا الديدل
  

 دور مصارف التنمية -دال 
 
مـــا ميتئـــت املتـــاخل  ا قتيميـــح و و  ا قتيميـــح والو نيـــح لتتنميـــح تـــؤ ي  وخلاا م مـــاا   تـــوميا  -55

 املطتدا  أو   تيطا جمعا يح التول عت  هذا التمويالالتمويا من أجا ت وير الن ا 
__________ 

-http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-09/kenya-sells-bonds-dedicated-toا  ر الراب،   (77) 

covering-infrastructure-deficit    (ل 2015آ /أغط و  3)مت الرجوق جليس 
 (78) CA Mbeng Mezui, 2013, Unlocking infrastructure development in Africa through infrastructure bonds, 

GREAT Insights, 2(4), May–Juneل  
 (79) CA Mbeng Mezui, 2012, Accessing local markets for infrastructure: Lessons for Africa, Working Paper 

No. 153 (Tunis, African Development Bank Group)ل  
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 ،20خليـو  ،   ج ـاخل(80)الذي ت  د  بس مثا يـح متـاخل  ج ا يـح ومت ـد ة األ ـرا  لتزا وات -56
مــن أجـــا الوتيــا  املتحــدة متيــاخل  وتخل مـــن  وتخلا   158 تزيـــد قيمت ــا عــنقــرو  ومــن   بت ــدا
بـــــ  ميفيمـــــا ل يطـــــا   املطـــــاخل امل ـــــرخل لـــــس 2022-2012ة   البتـــــدا  الناميـــــح  ـــــ ل الفـــــة  الن ـــــا
ـــــاخل  45بالف ـــــا ملشـــــاخلي  الن ـــــا مـــــا ي ـــــر  مـــــن  اتـــــن ، 2013و 2012 عـــــام   وتخل مـــــن متي

  هــذا التــد   ــندو  التــر  الطــري  ل وتشــما املبــا خلا  األ ــر  (81) وتخلا  الوتيــا  املتحــدة
 ديـــد وت ـــوير وجعـــدا   ، الـــذي ي ـــد  جمل(InfraFund)التـــاب  ملتـــر  التنميـــح لتبتـــدا  األمريعيـــح 

رب ــامأل وال، (82)أمريعــا ال تينيــح والعــاخلي من  ــح املطــتدامح   و مشــاخلي  البنيــح التحتيــح ال ابتــح لتتمويــا 
ــــال  تــــر  التنميــــح العــــاخلي  الشــــراكا  بــــ  ال  ــــاع  ال ــــا  وا ــــا  التــــاب  ملدعم ا قتيمــــ  لــــ الب

مطــاعدة العومــا     وتيــا  املتحــدة والــذي يرمــ  جمل وتخل مــن  وتخلا  المتيــو   1.2 ةصمــس
، وت ـــــدا املطـــــاعدة الشـــــراكا  بـــــ  ال  ـــــاع  ال ـــــا  وا ـــــا    جمـــــالاعتمـــــا  سياســـــا  ســـــتيمح 

 ل  (83)تنفيذ املشاخلي ،  ا   تل    جمال الن ابشخ  اتستشاخليح 

م ــــم   ج ــــا  آليــــا  وبا لـــاميح جمل  ويــــا الن ــــا املطـــتدا ، ت ــــو  متــــاخل  التنميــــح بـــدوخل  -57
لت ــــدا ات تمــــا  مــــن أجــــا التنفيــــف مــــن املنــــا ر وتن يــــح النــــما ا  وعمتيــــا  ت زيــــز ات تمــــا  

ســـيما مـــن أجـــا املشـــاخلي  الـــض  تـــا  جمل اســـت ماخلا  أوليـــح كبـــاة أو جمل التنطـــي  عتـــ   األ ـــر  وت
 الت يد ا قتيم ل

  
 ااتنتاجات والطريق إل  المستقبل -رابعاا  

 
ــن مــن   يــ   يفتــا -58   ــا البنــا   مركــز الــدا رة   عمتيــح التنميــح املطــتدامح بــالن ر جمل أ ــس  عل

ـــن جمعا يـــح الو ـــول، ويـــرب، بـــ  الماعـــا  واتتم ـــا ل  النمـــو اتقتتـــا ي، ويـــرول  لتتصـــاخلة، ويفطل
تلــ  أ    ــم   ــا البنــا  ، عنــدما تعــو  ســتيمح وآمنــح وتا  كفــارة مــن ةيــث اســت  ك ال اقــح 

ة التعتفــح و عــن الت ويــا عتي ــا ومننفنــح العربــو  وم  مــح بيئيــاا وتا  قــدخلة عتــ  التعيلــف وميطــوخل 
مـــــ  تنـــــال املنـــــاد وقا مـــــح عتـــــ  ال واعـــــد، تاطـــــ م     يـــــ  التنميـــــح املتطـــــمح بالعفـــــارة اتقتتـــــا يح 
 وبا  تـــا  اتجتمـــاع  والطـــتيمح بيئيـــاال وبنـــار عتيـــس، ينـــ ت    ـــا البنـــا   بـــدوخل بـــال  األتيـــح  

النصـاحل  تتطـم بالف اليـح و  ومـا  2015املطاعدة عت  تنفيذ   ح لتتنميـح املطـتدامح ملـا ب ـد عـا  
__________ 

ومتـــر  التنميـــح ا ســـيوي، ومؤسطـــح تنميـــح متـــر  التنميـــح األميري ـــ ،  لاملؤسطـــا  املاليـــح ال مـــاين املشـــاخلكح هـــ  (80) 
، واملتــــر  األوخلويب عمــــاخل والتنميــــحا   عــــا ةوخلويب البنــــ  األاملتــــر  ا  ــــا   ألمريعــــا ال تينيــــح، و  - األ ــــديز

 ل ست ماخل، ومتر  التنميح لتبتدا  األمريعيح، والبن  ا س م  لتتنميح، والبن  الدوثل
 (81) MDB Working Group on Sustainable Transport, 2015, Progress report 2013–2014, Februaryل   
 3)مت الرجـــــــــــــوق جليـــــــــــــس    http://www.iadb.org/en/topics/transportation/infrafund,1635.htmlا  ـــــــــــــر الـــــــــــــراب،   (82) 

   ل(2015آ /أغط و 
 http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2015-05-21/cdb-idb-mif-wb-create-caribbean-pppا  ــــــر الــــــراب،   (83) 

-support-program, 11163.html    ل(2015آ /أغط و  3)مت الرجوق جليس   
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و  ــــراا جمل ت د يــــح ال ــــا   ــــاةبح املتــــتحح املشــــاخلكح   ق ــــاق   ــــا البنــــا   عتــــ  امتــــدا  عيــــ  
الوســـــا ، وس ســـــا ا مـــــدا ا ، ميـــــب  ايـــــا ة التنطـــــي  والتشـــــاوخل  ا ـــــا كـــــا ةعومـــــح ومييمـــــا بـــــ  

عوما  وكذل  مـ  ال ـا  الر يطـيح  ـاةبح املتـتحح م ـا ق ـاق   ـا البنـا   واألوسـاط امل نيـح ال
بالتصـــاخلة ومـــ  الشـــركار املـــالي  وامل رلـــ ، هـــ  أمـــر ت بـــد منـــس   م ـــر   ريـــ  جـــدول أعمـــال 

 التنميح املطتدامح جمل األما ل
لبنـــا  ، وضـــا عتـــ  مـــر وقـــد اعـــة  األو عتـــا  منـــذ أمـــد  ويـــا باألب ـــا  ال ديـــدة لن ـــا ا -59

الطــن ، و ا ــح منــذ مــؤ ري األو عتــا  ال ــاين عشــر وال الــث عشــر، ينــ ت  بخعمــال   ج ــاخل أخلكــا  
عمتــس ال   ــح بنيــح مطــاعدة البتــدا  الناميــح  بــا خلا  ترمــ  جمل   يــ   ــولل   اجتــاي ايــا ة اتســتدامح 

ل وسيوا ـا األو عتــا  مطـاعدة البتــدا  وال ـدخلة عتـ  التعيلــف   جمـاث   ــا البنـا   وتيطـا التصــاخلة
الناميــح   األ ــذ با تيــاخلا  سياســاتيح مطــتناة بنيــح مواج ــح التحــديا  البيئيــح واتجتماعيــح الناشــئح 
مييمــــا يتتــــا باســــةاتيصيا  الن ــــا وبنيــــح اتســــتصابح ل ةتياجــــا  املرتب ــــح ببنــــار ال ــــدخلا  وكــــذل  

 اتستصابح بالطياسا  امل  محل
لطــــيا ، وبولــــ  ب ــــ  اتعتبــــاخلا  امل ــــاخلة   هــــذي الو ي ــــح   اتعتبــــاخل، ياــــدع  و  هــــذا ا -60

ــــ   ا ــــربار املشــــاخلكو    اتجتمــــاق جمل ا ةا ــــح عتمــــاا بالــــدوخل اتســــةاتيص  لن ــــا البنــــا       ي
 جدول أعمال التنميح املطتدامح، وأ  يطاعدوا   تناول ب   األسئتح التاليح 

  تدامح   جمــــال   ــــا البنــــا  ،  ــــا   تلــــ    لــــور أهــــدا  الالــــح الراهنــــح ل ســــ مــــا هــــ
 ؟2015التنميح املطتدامح و  ح التنميح ملا ب د عا  

 ما ه  الواجز وال  با  والتحديا  الض تواجس اتستدامح   جمال   ا البنا  ؟ 

 م ما ه  ا ـربا  والتدابا/األسـاليب تا  التـتح الـض ت عـو ال ـو  الراميـح جمل تنفيـذ الـن 
 املطتدامح لن ا البنا  ،  ا   تل  تت  الض تتنذها العومح وال  اق ا ا ؟

   املرتب ـح بال يـا  عتـ    ـا  أوسـ  ما ه  املماخلسا  اليدة والتصاخل  الناجحـح والفـر  
 البتدا  الناميح بنشر، وخل ا استنطاد، الن م املطتدامح لن ا البنا  ؟

   تلــــ  التمويـــا وبنـــار ال ــــدخلا  والتعنولوجيـــا والبحــــو   مـــا هـــ  ال وامــــا التمعينيـــح،  ـــا
 والت او ؟

 


