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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلنقل
 ةار واللوجستيات التجارية وتيسري التج

 الدورة الثامنة
 2020نيسان/أبريل  22-20جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

تكيّفففمل املفففواحر المع يفففة مفففد تافففري املنفففاة دملمفففاة خل فففة التنميفففة املسفففتدامة   
 2030 لعام

 مذك ة من أماحة األوحكتاد  

 موجز  
 ّفربربربزحميف دور   متسربربربُتعتربربربمل املربربربوانأل مربربربن األ ربربربول الايربربرب  األايربربرب  ل  يا ربربربل األ ا ربربربي  الربربرب   

وهربربت تلربربطل حم ربرباسي رضيسربربي   ربربمن اربرببط   ل ربربل ا مربربداد العامليربرب   دي والتنميربرب ، نمربربو اتقت ربربال
املرتاب   تراب اً وثيقاً. فبا  اف  إىل  وهنا بواابِس التجارة الدولي ، تتيح املوانأل فرص العمل وتوّلد 

ي  تجمعرباس الرربر وُتعربّز  وجربود ال، ينالثرواس، وتس م يف الناتج احمل ت ا مجايل ع ى ال عيد الوط
اجملربرباورة. بيربربد أن املربربوانأل ون هربربا مربربربن اييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل السربربا  ت عر ربرب  لربربرب  ر  وال ربربناعي 

املت    بتغ  املناخ، نظراً ع ربى وجربا او ربوص إىل أهنربا تقربمل يف املنرباطح السربا  ي  واملنرباطح الواط رب  
ارة الدوليربربربرب  قربربربرباً ع ربربربربى التجربربربربن آ ر أو ربربربربمل ن امربربربرب لربربربرب وأقربربربرباليم الربربربربدلتا الن ريربربربرب ، مربربربربمل مربربربربا يرتتربربربرب  ع ربربربربى  

التنميربرب  يف أ ثربر الربربدول  ربعفاً، وت  ربربيما أقربل الب ربربدان  ربواً والربربدول الزريرب  ال ربربغ ة الناميربرب .  وآفربا 
دور املربربربربربوانأل ات ربربربربربرتاتيجت ابعتبارهربربربربربا جربربربربربزياً مربربربربربن النظربربربربربا  التجربربربربرباري العربربربربرباملت، وا تمربربربربربال  ونظربربربربربراً إىل

مل مربا ينلرب  العامليرب ، مرب ل ربل ا مربدادنرباخ ع ربى ن ربا   ملاب أ رار وأع ال وأتخ اس متع قرب  وقوع
عربربربربن  لربربربرب  مربربربربن تطربربربرباليف  بربربربرب ة  اس  ربربربرب   وخسربربربرباضر اقت ربربربربادي  أو  اريربربربرب ، فربربربرب ن الن ربربربربو  بقربربربربدرة 

ع ربربى التطيربربف مربربمل تغربرب  املنربرباخ يلربربطل مسربرب ل   اس أايربرب  اقت ربربادي  ا ربربرتاتيجي  ورضيسربربي  مربربن  املربربوانأل
املسربربتدام   خ رب  التنميربرب  اايس املدرجربرب  يفلغربربواأجربل ققيربربح تقربد  ع ربربى مسربربار العديربد مربربن األهربدا  

 .2030عا  ل
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يف  ربربربوي هربربربلو املع ومربربرباس، وبنربربرباًي ع ربربربى عمربربربل األونطتربربرباد  ي ال ربربرب  ، تترربربربمن هربربربلو املربربربل رة  
بعض املساضل الرضيسي  ال  يراد من خليا تيس  املداوتس بل ن  بل املرت قدماً. ويرد ا تعرا  

لقاضمربربرب  وأبربربربر  والتوقعربربرباس ا هربربرباس امل حو ربربرب نربربرباخ يف  ربربوي ات املمربربوجز لربربرب  ر الرضيسربربربي  املت ربربرب   بتغربربرب  ا
اتعتبربرباراس املتع قربرب  ابلتطيربربف وبنربرباي القربربدرة ع ربربى التطيربربف. واب  ربرباف  إىل  لربرب ، تربربرد هنربربا اتعتبربرباراس 
اوا ربرب  ابلربربربدول الزريربرب  ال ربربربغ ة الناميربرب ، فرربربربًل عربربربن الت ربربوراس الدوليربربرب  األخربرب ة  اس ال ربربرب   وبعربربربض 

 ق اعاس.لااملساضل امللرت   بني 
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 سياقملقدمة والا -أولة  
يف املاضربرب  مربربن  جربربم التجربربارة العامليربرب  يُنقربربل ءربربراً مربربن مينربرباي إىل آخربربر، فربرب ن  80ملربربا  ربربان أ ثربربر مربربن  -1

 و ربرباضل النقربربل البحربربري الربربدويل واملربربوانأل البحريربرب  تربربوفّر  ربربلسي أ ا ربربي   ربربمن اربرببط   ل ربربل ا مربربداد العامليربرب ،
 ربربى النفربربا  إىل لسربربا  ي ، ع ربربدان نربرب  اب ربربدان،  ربربا يف  لربرب  البالوهربربت  ربربلس  ربربروري  لطفالربرب  قربربدرة مجيربربمل 

يف املاضربرب  مربربن السربرب مل الربرب   ربربري  60األ ربربوا  العامليربرب . و ثربربل املربربوانأل البحريربرب  يف الب ربربدان الناميربرب  أ ثربربر مربربن 
 سداقمي  ربا وتفريغ ربربا ع ربربى الن ربا  العربرباملت، لربربا يربربدل ع ربى الربربرتابا القربرباضم واتعتمربرباد املتبربادل فيمربربا بربربني اتقت ربربا

وتُعتمل املوانأل من األ ول الايرب  األايرب  ل  يا ربل األ ا ربي  الرب   .(1)نقللرضيسي  ل واحملاور واللبطاس ا
تس م يف دور حمفِّز ل نمو اتقت ادي والتنمي . وهت، اب  اف  إىل  وهنا بربواابِس التجربارة الدوليرب ، تتربيح 

وجربربربود  وتُعربربربّز ايل ع ربربربى ال ربربربعيد الربربربوطين، مجربربربفربربربرص العمربربربل وتولربربربد الثربربربرواس، وتسربربرب م يف النربربرباتج احمل ربربربت ا 
 لتجمعاس الرري  وال ناعي  اجملاورة.ا
وقتل املوانأل مطاانً يف  ميم التجارة الدولي  ونظا  العومل ، بيد أهنا عر   أيررباً ملتت ربف األخ ربار  -2

ملنتفررب  وأقرباليم ا األهنربار النامج  عن تغ  املنرباخ. ونظربراً ألهنربا تقربمل ع ربى طربول السربوا ل املفتو رب  أو م ربباس
واألمربوا  والربراي ،   ثر بوجا خاص ابرتفاع منسوب مياو البحربار وهبربوب العوا ربفف ت تت لن ري ،الدلتا ا

إىل ترّ ز السطان واودماس، و جِم  و لل  ابلفيراانس الن ري  والفيراانس النامج  عن األم ار. وابلنظر
نأل  ربمن ي ل مربوار اليربو مربوانأل، اب  رباف  إىل الربدو  ااييا ل األ ا ي  وقيمت ا يف املنرباطح الرب  توجربد  رب

ربل   ل ل ا مداد الدولي ، فمن ارب ن ااث ر املت رب   بتغرب  املنرباخ النامجرب  يف املربوانأل وع ربى خ ربول الو   
الن ربا   ربمن وموعرب  مربن الق اعرباس اتقت ربادي . وقربد تربؤثر ابملناطح الداخ يرب  أن ل ربف تربداعياس وا ربع  

 خ اس التلربربربغي ي  أتثربربرب اً  ربربرب بياً ع ربربربى ال والتربربربو األع ربربربل مربربربوانأل و/أ ا ربربربل األ ا ربربربي ياأل ربربربرار الربربرب  ت حربربربح ابي
التجارة وال اق  وإمداداس األنلي  والسيا  ، ممل ما يرتت  ع ى  ل  من آ ر أو مل ن اقاً ابلنسب  إىل 

دول الزريرب  لربا ل ل ا مداد الدولي  وآفا  التنمي  يف أ ثر الدول  عفاً، وت  يما أقربل الب ربدان  ربواً و 
 مي .ال غ ة النا

ونظراً إىل دور املوانأل ات رتاتيجت ابعتبارها جزياً من النظا  التجاري العاملت، وا تمال وقربوع  -3
أ رار وأع ال وأتخ اس مت    ابملناخ ع ى ن ا   ل ل ا مداد العاملي ، ممل ما ينل  عن  ل  من 

طيربف مربمل ع ربى التملربوانأل ري ، يلربطل الن ربو  بقربدرة ااتطاليف  ب ة  اس     وخساضر اقت ادي  أو  
ا رتاتيجي . ويف الوقت نفسربا،  ربيطون التطيربف الفعربال ل مربوانأل  تغ  املناخ مس ل   اس أاي  اقت ادي 

ون هربا مربن األ ربول ايامرب  ل  يا ربل األ ا ربي  يف وربربال النقربل، وبنرباي قربدريا ع ربى التطيربف، مربن العوامربربل 
طل، وتمعربربً ، خ ربرب  اجملتمربربمل الربرب  تلربربلغربرباايس سربربار العديربربد مربربن األهربربدا  وام الرضيسربربي    ربربرا  تقربربد  ع ربربى

املتع ح إبقام  بىن قتي  قادرة ع ى ال مود،  9. وهلا يلمل ايد  2030الدويل ل تنمي  املستدام  لعا  
املتع ربربربح ابلربربربا  إجربربربراياس  13وتعزيربربربز الت ربربربنيمل اللربربربامل ل جميربربربمل واملسربربربتدا ، وتلربربربجيمل اتبتطربربربار  وايربربربد  

املتع ربربربربح ءفربربربرب  احملي ربربربرباس والبحربربربربار واملربربربربوارد البحريربربربرب   14د  رو  وايربربربربل ت ربربربربدي لتغربربربرب  املنربربربرباخ وآ   عاج ربربربرب
املتع قربربرب  ببنربربرباي قربربربدرة الفقربربربراي  5-1وا ربربربتتدام ا ع ربربربى دربربربو مسربربربتدا  لتحقيربربربح التنميربربرب  املسربربربتدام   والغايربربرب  

مربن ايربزاس  ملناخ ون هااب والف اس الرعيف  ع ى ال مود والد من تعر  ا وأتثّرها ابلظواهر املت رف  املت   
  ادي  واتجتماعي  والبي ي .ث اتقتوالطوار 

ويف  ربربال عربربد  تربربوافر مربربوانأل تعمربربل جيربربداً وقربربادرة ع ربربى التطيربربف مربربمل تغربرب  املنربرباخ،  ربربيطون مربربن  -4
، 2030ال ع  إ را  تقد  ع ى مسار العديد من أهدا  التنمي  املسربتدام  املدرجرب   ربمن خ رب  عربا  

ل او ربربرب  الرربربربري  الديربربربدة، خربربربرث مثربربربوليربربرب  األص ع ي ربربربا يف اتتفاقربربرباس الدو  ربربربفرربربربًل عربربربن األهربربربدا  املن
__________ 

  )منلوراس األمم املتحدة، جنيف(. 2019 تعرا  النقل البحري لعا  ا، 2019األونطتاد،  (1)
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ابريربربربربربم املربربربربربمل  يف إطربربربربربار اتفاقيربربربربرب  األمربربربربربم املتحربربربربربدة ا طاريربربربربرب  بلربربربربرب ن تغربربربربرب  املنربربربربرباخ، وبربربربربربرانمج عمربربربربربل  واتفربربربربربا 
، 2030-2015ل فربرتة  ل احل أقل الب دان  واً، وإطار ِ نداي ل حد من خماطر الطربوارث 2020-2011 العقد

أمربر معربرت  بربا  ربمناً أيررباً يف  وهربلاناميرب  )مسربار  رباموا(. غ ة الريرب  ال ربل ل ربدول الز لعمل املعج  ا وإجراياس
وبيان علح آابد بل ن اتلتزاماس التنمي ،  خ   عمل أديم أاباب ال ادرة عن املؤ ر الدويل الثالث لتمويل

 . (2)ومافيطيانو ن ويب ا ،دتالنقل املس والتو ياس السيا اتي  املنبثق  عن املؤ ر العاملت بل ن
، 2008األونطتاد ع ربى معالرب  مسرب ل  ااث ر النامجرب  عربن تغرب  املنرباخ يف وربال النقربل منربل عربا   دأبو  -5

مربربمل الرت يربربز بوجربربا خربرباص ع ربربى ااث ر النااربرب   يف املربربوانأل ون هربربا مربربن اييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل السربربا  ت 
 ربرباعدس البحربربوث  وقربربد .(3)زريربرب  ال ربربغ ة الناميربرب لاوا تياجربرباس التطيربربف مع ربربا،  ربربا يف  لربرب  يف الربربدول 

واألعمال التح ي ي   اس ال   ،  ا يف  ل  املنلوراس ال  يستعر رب ا األقربران، والنترباضج الرب   ترربت 
عن ا   س   من اجتماعاس اوملاي وأنل   التعاون التقين ال  تر ز ع ى الدول الزري  ال غ ة النامي ، 

ى ال عيد الدويل، وهت ج ود ت قى دعماً قوايً  عة الوعت والن و   لو املناقل  دإىل  د  ب ، يف  اي
 ويف ااثون  األخ ة، نلربر األونطترباد  ميعرباً ل سيا رباس واملمار رباس املتع قرب  .(4)من جان  الدول األعراي

 . (5)السا  ت لنقاباث ر  اس ال    بتغ  املناخ والتطيف ممل هلا التغ  ع ى ن ا  اييا ل األ ا ي  ل 
 فادة يف إطربربار عمربربل األونطتربرباد ع ربربى مربربدث السربربنواس العلربربر املا ربربي  إىل  ربربرورةاملسربربتوتلربرب  الربربدرو   -6

اتبرباع هُنربج متعربددة األوجربا ل تطيربف ولبنرباي القربدرة ع ربى التطيربف ابلنسربب  أل ربول اييا ربل األ ا ربي  السربربا  ي ، 
 ربربمن  املت ربرب   بتغربرب  املنربرباخ عتبربرباراستا  مربربن أجربربل الت ربربدي بفعاليربرب  ل تحربربدايس. وتلربربمل هربربلو الربربُن ج إدمربربا 

ل ربربربربيا اييا ربربربربل األ ا ربربربربي  ل نقربربربربل السربربربربا  ت وعم ياتربربربربا، والسربربربربعت إىل ققيربربربربح اتسربربربربا  السيا ربربربرباس عنربربربربد الربربربربا  
القراراس املتع قرب  ابلنقربل والتجربارة، والتنميرب  املسربتدام  عمومرباً. وت بربد مربن اعتمرباد ا ربتجاابس ابتطاريرب  وخمت  رب  

 ربربا يف  لربرب  تربربداب  التطيربربف املبااربربرة نيربرب ، التق دارة وع ربربى مسربربتوث التربربداب  وال تطيربربف ع ربربى  ربربعيد التنظربربيم 
  ون  املباارة.

يف  وي هلو املع ومرباس، وبنرباًي ع ربى عمربل األونطترباد  ي ال رب  ، تترربمن هربلو املربل رة بعربض  -7
السنواس املعربين  دداملساضل الرضيسي  بغي  تيس  املداوتس أثناي انعقاد الدورة الثامن  تجتماع اوملاي املتع

لتجاري  وتيس  التجارة بل ن  بل املرت قدماً. وققيقاً يلو الغاي ، ي رُِد يف هربلو ياس اابلنقل وال وجست
املربربل رة ا ربربتعرا  لربرب  ر الرضيسربربي  املت ربرب   بتغربرب  املنربرباخ يف  ربربوي ات اهربرباس امل حو ربرب  والتوقعربرباس األخربرب ة 

لربربربرب ، تربربربربرد هنربربربربا إىل  واب  ربربربرباف  ي القربربربربدرة ع ربربربربى التطيربربربربف. نربربربرباواتعتبربربربرباراس الرضيسربربربربي  املتع قربربربرب  ابلتطيربربربربف وب
الدوليرب  األخرب ة  اس ال رب   وبعربض  اتعتباراس اوا   ابلدول الزري  ال غ ة النامي ، فرلً عن الت وراس

 املساضل امللرت   بني الق اعاس.
__________ 

  https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conference-2016انظربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر  (2)
  )ل(.)ك( و)و( و55، الفقرة TD/519/Add.2و

  .2020لثاين/يناير : جرث اتطلع ع ى مجيمل املواقمل اللبطي  امللار إلي ا يف هلو املل رة يف  انون امل ظ 

  .https://unctad.org/ttl/legal انظر (3)

 ?https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspxو https://SIDSport-ClimateAdapt.unctad.orgانظربر  (4)

meetingid=2354 .،مج   أمور،  عداد تقربارير ايي رب  الطوميرب  الدوليرب  املعنيرب  يف ومت ات رتااد بعمل األونطتاد 
  وخ رب  2015خ،   وإطار السيا   العام  لامايطربا بلرب ن تغرب  املنربا 2019و 2018و 2014بتغ  املناخ يف األعوا  
والقربدرة ل   ومسرباراس العمربل املنرباخت ل مربم املتحربدة يف وربال النقرب2016يف ممل تغرب  املنرباخ، الملا يل الوطني  ل تط

  والتوجي ربربرباس املتع قربربرب  ابملربربربوانأل الربربرب  و ربربربعت ا الراب ربربرب  العامليربربرب  ل بربربربىن التحتيربربرب  ل نقربربربل املربربرباضت  2019ع ربربربى التطيربربربف، 
املنرباخ ع ربى ارببطاس وحمرباور النقربل الدوليرب   تقت ربادي  ألورواب املعربين ر ر تغرب وأعمال فريح اوربملاي التربابمل ل جنرب  ا

  والتطيف ممل هلا التغ .

(5) UNCTAD, 2020, Climate Change Impacts and Adaptation for Coastal Transport Infrastructure: 

A Compilation of Policies and Practices (United Nations publication, Geneva).  

https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conference-2016
https://sustainabledevelopment.un.org/Global-Sustainable-Transport-Conference-2016
https://unctad.org/ttl/legal
https://unctad.org/ttl/legal
https://sidsport-climateadapt.unctad.org/
https://sidsport-climateadapt.unctad.org/
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?%0bmeetingid=2354
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 اآلاثر املتصلة بتاري املناة والتكيمل معها مللى ح اق املواحر المع ية -اثحياة  
 آاثر تاري املناة -ملأل 

النقربل البحري  من األ ول األ ا ي  ل نقربل السربا  ت. وهربت  ثربل نقربال التقرباي بربني املوانأل تربع دُّ  -8
املربوانأل ون هربربا  البحربري والنقربل الربربداخ ت، لربا يتربيح لميربربمل الب ربدان إمطانيرب  النفربربا  إىل األ ربوا  العامليرب . وتتربرب لف

قربل الداخ يربرب  )أي الن خ ربربولتربربوفر  ربلسي متعربربددة الو رباضا إىل   مربن اييا ربل األ ا ربربي  ل نقربل السربربا  ت، الرب
من ارب هنا أن تترب ثر ع ربى وجربا  ال ر  السا  ي  والسط  الديدي  وال ر  املاضي  الداخ ي (، من نظم معقدة

ويلربربطل ارتفربرباع متو ربربا مسربربتوث  ربرب ح البحربربر، و ايدة  .(6)او ربربوص ر ر التق بيربرب  املناخيربرب  وتغربرب  املنربرباخ
م ربربار وموجربرباس الفربربا  و/أو فيرربرباانس ة، وه ربربول األعوا ربربف العاتيربرب  واألمربربوا  اللربربديدلاة تربربواتر و ربربد  

األهنار، وارتفاع متو ا درجاس الرارة والتق   اللديد يف درجاس الرارة، بعراً من التغ اس املناخي  
 ال   يفو  ال  تلطل يديداس خ  ة ل موانأل ون ها من اييا ل األ ا ي  ل نقل السا  ت وعم ياتا.

 رب  األ يربان  ربمن التجمعرباس الرربري  السربا  ي  الطربملث، قربد تُ ِحربح دم ج يف أناملوانأل الطبرب ة، الرب  ترب
 ااث ر  اس ال     رراً بعدد  ب  من السطان و جموع  وا ع  من األنل   اتجتماعي  واتقت ادي .

ااث ر املت رب   بتغرب  املنرباخ  ديواب  اف  إىل إلا   رر ابييا ل األ ا ربي  واملعربداس، قربد تربؤ  -9
ث أع ال وأتخ اس تلغي ي   ب ة، وإىل تطبد خساضر اقت ادي  و اري  وا ع  الن ا . راً إىل  دو أي

وتلمل ااث ر ن  املباارة لتغ  املناخ ع ى  عيد املوانأل ااث ر  النامج  عن التغرب اس الرب  يسرببب ا املنرباخ 
لسربربربطاين ويف أ ربربربال و التو يربربربمل االتغربربرب اس يف الرت يربربربز السربربربطاين أ لليف ال  ربربرب  ع ربربربى النقربربربل، مربربربثًل مربربربن خربربرب

ا نتربربربا  والتجربربربارة وات ربربربت لك. وقربربربد تطربربربون املتربربرباطر وأوجربربربا الرربربربعف والتطربربرباليف املت ربربرب   بربربربلل   بربربرب ة، 
السا  ت يف املناطح النامي   اس القربدرة  يما ابلنسب  إىل املوانأل ون ها من اييا ل األ ا ي  ل نقل  وت

 ي . غ ة النامى التطيف ويف الدول الزري  ال ع  املنتفر
وتتوافر مع وماس أ ثربر تف ربيًل عربن أنربواع ااث ر الرب  تُ ِحربح  ربرراً ابملربوانأل البحريرب  ون هربا مربن  -10

اييا ل األ ا ي  ل نقل السا  ت، وات اهاس القاضم  والتوقعاس  اس ال   ،  ا يف  ل   من تقرير 
خ والتطيربف مربربمل هربلا التغربرب ، آ ر تغرب  املنربربا ل ونطتربرباد بلرب ن ق ربرباع املربوانأل و   ضيعربن نترباضج درا ربرب  ا تق ربا

 اس ال ربرب   بتغربرب  املنربرباخ ويف  ميربربمل ل ونطتربرباد  ربربدر مربربؤخراً عربربن السيا ربرباس واملمار ربرباس املتع قربرب  اباث ر 
عربن   مربعاوتربرد يف هربلا الفربرع حملرب   .(7)والتطيف ممل هلا التغ  ع ربى ن ربا  اييا ربل األ ا ربي  ل نقربل السربا  ت

البحريربربرب   تغربربرب ة واألخ ربربربار الربربرب  تت ربربربدد اييا ربربربل األ ا ربربربي  ل مربربربوانألمربربربل املناخيربربرب  املل عوا بعربربربض ااث ر الرضيسربربربي 
 وعم يايا يف  وي ات اهاس امل حو   والتوقعاس األخ ة.

اللربديد ومن املنتظربر أن تتسربب  الربزايداس املتوقعرب  يف متو ربا مسربتوث  رب ح البحربر واترتفرباع  -11
ل نقربربربربل  ن هربربربربا مربربربربن اييا ربربربربل األ ا ربربربربي متطربربربربرر ل مربربربربوانأل و البحربربربربار يف نمربربربربري ءربربربربري داضربربربربم و/أو  اوملنسربربربربوب ميربربربرب

السربربا  ت يف الطثربرب  مربربن املنربرباطح، وأن تتربرب ثر  ربربا ع ربربى وجربربا او ربربوص املربربوانأل يف الربربدول الزريربرب  ال ربربغ ة 
 (.2و 1النامي  )اللطلن 

__________ 

(6) Economic Commission for Europe, 2019, Report of the Group of Experts on Climate Change 

Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes, ECE/TRANS/WP.5/GE.3/36, Geneva, 

27 June; Economic Commission for Europe, 2013, Climate Change Impacts and Adaptation for 

International Transport Networks: Expert Group Report (New York and Geneva).  

(7) UNCTAD, 2020, and Asariotis R, Benamara H and Mohos-Naray V, 2018, Port industry survey 

on climate change impacts and adaptation, Research Paper No. 18, UNCTAD ميطربن اتطربلع ع ربى .
  هاتني الوثيقتني ل ح ول ع ى مع وماس إ افي  ومزيد من املراجمل املستفير .
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  1اللطل 
 مع    ارتفاع مستوى س ح الاص خلجه خبو التوزيد العاملي للجزر والسواحل املنخفضة املع ضة 

 

 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, Intergovernmental Panel on Climate :امل در

Change Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Cross-

Chapter Box 9 – Integrative Cross-Chapter Box on Low-lying Islands and Coasts.  
مربا يترربمن  أي خري رب  فيربا ليم يف التسمياس املستتدم  يف هلا العمل، وت يف طريق  عر  املربادة الربواردة يف مل ظ :

التعب  عن أي رأي  ان ل مم املتحدة بل ن املر ز القانوين ألي ب د أو إق يم أو مدينرب  أو من قرب  أو لسرب  اس 
  .أو لوم ا تعيني  دودها  نبل أي من ا، أو

 

ع ربى الن ربا  ا ق يمربت  تو ا مستوث   ح البحرتغ  م
  )مرت(

 الدول الزري  ال غ ة النامي 
 تفر  املناطح السا  ي  املن

 رتم ال دنامل
 السا  ي 

 أقاليم الدلتا الن ري 
فو  مستوث   ح البحر  أمتار 10>  الزر  
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  2اللطل   
مفف ة  التففوات  املسففتقملي لةففار ة الرتفففاع السففديد ح مسففتوى سفف ح المعفف  الفف   ففد  حاليففاة 

 سنة 100 ح

 

 Vousdoukas MI, Mentaschi L, Voukouvalas E, Verlaan M, Jevrejeva S, Jackson LP and :مل درا

Feyen L, 2018, Global probabilistic projections of extreme sea levels show intensification 

of coastal flood hazard, Nature Communications, 9(2360). 
 100 األلوان فرتة التربواتر املتوقعرب  لظرباهرة اترتفرباع اللربديد يف مسربتوث  رب ح البحربر الرب  قربدث  اليرباً مربرة يف رُتظ  :مل ظ 

 ، ا تناداً إىل القيم الو ي    ومقيا  ال ون ليم خ ياً. 2100وعا   2050و يف عا  يف إطار  ل  يناري  ن 

 الغمر السا  ت  
هر اللربديدة أن  عربل املربوانأل ونظربم النقربل  اس ال رب   امر السا  ت الناجم عن الظو  ن الغا من -12

 را ز اللحن ومنرباطحن   ال  لل تعمال طوال فرتة  دوث الظواهر وي حح  رراً ابحمل اس ال رفي  وم
  لرب  تع يربلن التتزين والبراضمل، ويع ّل  ل ل ا مداد لفربرتاس أطربول. وميطربن أن تلربمل ااث ر النامجرب  عرب

 .ر ابييا ل األ ا ي  ل موانأل والسفن وخ ول الو ل ابملناطح الداخ ي االعم ياس وإلا  األ ر 
 ح البحربربر بتربربواتر أ ربربمل يف  ربربل ومربربن املتوقربربمل أن قربربدث  ربربواهر اترتفربرباع اللربربديد يف مسربربتوث  ربرب -13

 مربنتفض أو بفربرتة عربودة ارمطان تقريباً. و ت بح هلو الظواهر ال  قدث  اليرباً بقربوة معي نرب  و عربدل تطربر 
(. و ا أن معدل عودة اترتفاع اللديد يف مستوث   ح 2 ثر تواتراً يف املستقبل )اللطل أ (8)متوا ع 

 البارامرتاس األ ا ي  لت ميم دفاعاس اييا ل األ ا ي  ل نقل نماً البحر واألموا  املرتب   با يلطل جزي
فعالربرب  وت ربربميم ا ال  عربربن  لربرب  واختيربربار خيربرباراس التطيربربف مجربربالسربربا  ت، ينبغربربت النظربربر يف تقيربربيم ااث ر النا

 ع ى أ ا  التوقعاس املستقب ي  لفرتاس تواتر  واهر اترتفاع اللديد يف مستوث   ح البحر.
__________ 

يف فربرتة جربم معربني ة التواتر لظاهرة اديدة هت مقيا  ا تمايل يبنّي عربدد املربراس الرب   ربتحدث في ربا  رباهرة ءفرت  (8)
ع ربى التطيربف نسرببياً مربمل الظربواهر الرب  ُيلرباه د  جم ربا مربرة  معين . وت م م اييا ربل األ ا ربي  عربادًة لتطربون قربادرة

   ن (. 100 ن  ) اهرة قدث  ل  100وا دة يف 

 من
يف

تف
  الت

يا 
ل  

يف  
دل 

املعت
غ  

 الت
اريو

 ين
 

تنبع
ا

 سا 
مربربور

 األ
قربرباي

ل ب
يف  ربرب

اخ 
 منرب

د ل
لربربدي

  ال
التغربرب

ريو 
 ربينا

 
ايا
ى  

ع 
 

واس
لسن

ا
س الت 

فرتا
 اترو 
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 والفيراانس النامج  عن األم ار الغزيرة ة والفيراانس الن ري ه ول األم ار الغزير   
لسربا  ت وتربؤثر ا أ ربراراً ابييا ربل األ ا ربي  ل نقربلس ميطن أن تُ حح األم ار الغزيرة والفيررباان -14

ع ربى العم يرباس يف املربربوانأل، نتيجربً  لرربعف الرحنيربرب  وادسربار القربربدرة ع ربى الربتحطم ابألهو ربرب  والسربفن ع ربربى 
اج ربربربرب  يف مسربربربربتوايس امليربربربرباو و ربربربربرعت ا. وميطربربربربن أن يتسربربربربب  ه ربربربربول األم ربربربربار اللربربربربربديد يف إثربربربربر الربربربربزايدة املف

س ربربربربا ال ربربربر  الداخ يربربرب  يربربرباسربربربلم  اييط يربربرب  والتربربرب ث  ع ربربربى عم لفيرربربرباانس  ربربربريع  مربربربن اربربرب هنا ا  ربربربرار اب
والسربربط  الديديربرب  واحمل ربرباس ال رفيربرب  وو ربربلس املمربربراس املاضيربرب  الداخ يربرب . و ربربتواجا املنربرباطح الربرب  يطربربون 

  ر  دوث الفيراانس مرتفعاً ابلفعل ملا ل  ادة بتواتر أ مل يف املستقبل.في ا خ

 يف تواتر ومدة موجاس الرو  الزايداس يف متو ا درجاس الرارة  
ل هلو الزايداس قدايس  ب ة ع ى ن ربا  اييا ربل األ ا ربي  ل مربوانأل البحريرب  وعم يايربا، لط ت -15

عربربربربن ت ربربربربدُّع  دة يف املربربربربوانأل واملعربربربربداس املل يربربربرب  والسربربربربور، فرربربربربلً مربربربربن قبيربربربربل إلربربربربا  األ ربربربربرار ابملنربربربرباطح املعب ربربربرب
توايس مسربربوفربربرِ  قيربربود ع ربربى السربربرع ، وارتفربرباع ، األ ربربف ت ع ربربى ال ربربر ، وانبعربربا  مسربربار السربربط  الديديربرب 

ا ربربت لك ال اقربرب  ا ربربتجابً  ت تياجربرباس التمليربربد وال ربربح  والسربربلم  املتع قربرب  ابملربربو فني والر ربرباب. يف الوقربربت 
 ربربربرتار العربربرباملت ميطربربربن أن يتربربربيح فر ربربرباً جديربربربدة ل لربربرببطاس البحريربربرب  ولر ربربرب  التجربربربارة ع ربربربى نفسربربربا، ورنربربربم أن ات

بي  اللمالي ، ف ن مث  قدايس  ب ة ق ديدة ل نقل البحري يف املن ق  الج ال عيد الدويل نتيجً  لفتح طر 
والتآ ربربربل  تنلربربرب  مربربربن النا يربربرب  ايند ربربربي  نظربربربراً إىل الربربربزايداس اللربربربديدة املتوقعربربرب  يف مسربربربتوايس  ربربرب ح البحربربربر 

 السا  ت ع ى طول او ول السا  ي  الق بي  اللمالي ، و وابن األر  الداضم  التجمُّد.
ا  العاتي  يف التآ ل السا  ت، ونمر مياو مو تتسب  الراي  واأل ل ، ميطن أن  ىلاب  اف  إ -16

اييا ل األ ا ي  البحر ل حواجز القاضم  يف املوانأل واملناطح السا  ي  و دوث فيراانس في ا، وتعّ ل 
 ووقوع أع ال تلغي ي .

 التطاليف واوساضر اتقت ادي   
ابييا ربل األ ا ربي ، ح دي  النامج  عربن األ ربرار الرب  ت حرب اقد تطون التطاليف واوساضر اتقت -17

وعربن األع ربال والتربرب خ اس التلربغي ي  ع ربربى ن ربا   ل ربربل ا مربداد العامليربرب  املرتاب رب  تراب ربرباً وثيقرباً، وا ربربع  
ن ربربا  ع ربربى دربربو مربربا يتبربربني  مربربن الدرا ربرباس الربرب  قربربدمت تقربربديراس ل تطربرباليف. فقربربد أاربربارس تقربربديراس إ ربربدث لا

 136ت أن قيم  األ ربول املعر رب  ل فيررباانس يف اعنقال قول مناخت يف القسر ا اع  تالدرا اس ال  مش
تقربربديراس  ارسوأاربرب .(9)ترليربربون دوتر 28مربربا قربربدرو  2050مربربن مربربدن املربربوانأل الرربربتم   ربربتناهز ء ربربول عربربا  

 سايدرا   أخرث، ابلنسربب  ل مربوانأل الواقعرب  يف من قرب  خ ربيج طو يربو، بعربد ا تسرباب التطرباليف احملتم رب  ومسربتو 
البحر وهبوب األعا   وتمعً ، إىل أن التطاليف ميطن أن  ث   حالغمر يف  ل ارتفاع متو ا مستو 

 ، قربد ت ربل األ ربرار النامجرب 2100عربا  وأاارس درا   أخرث إىل أنا ء ول  .(10)ب يون دوتر 690ت ل إىل 
 بربا مربن  ربواهر اربديدة،  ربلعن الفيررباانس ع ربى الن ربا  العرباملت نتيجربً  ترتفرباع مسربتوث  رب ح البحربر ومربا يت

يف املاضرب  مربن النرباتج احمل ربت ا مجربايل ع ربربى  2.8ن دوتر يف السربن ، أي مربا ميثربل دربو ترليربو  27و ربدها، إىل 
2100ال عيد العاملت يف عا  

(11) . 
__________ 

(9) World Wide Fund for Nature and Allianz, 2009, Major Tipping Points in the Earth’s Climate 

System and Consequences for the Insurance Sector (Gland, Switzerland, and Munich, Germany).  

(10) Hoshino S, Esteban M, Mikami T, Takagi H and Shibayama T, 2016, Estimation of increase in 

storm surge damage due to climate change and sea level rise in the Greater Tokyo area, Journal of 

the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 80(1):539–565.  

(11) Jevrejeva S, Jackson LP, Grinsted A, Lincke D and Marzeion B, 2018, Flood damage costs under 

the sea level rise with warming of 1.5°C and 2°C, Environmental Research Letters, 13(7).  
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ويف املناطح املترب ثرة ابألعا رب  املداريرب  ومربا يت ربل  ربا مربن هبربوب عوا ربف وأمربوا ، ميطربن أن تطربون  -18
ل السربربا  ت ومربربا يربربرتبا  ربربا مربربن خسربرباضر  بربرب ة  ربربي  ل نقربربح ابملربربوانأل ون هربربا مربربن اييا ربربل األ ا حربرباأل ربربرار الربرب  ت

ارييب يف أعقاب مو ربم ، ُقدِّر وموع األ رار ال  لقت  ن ق  البحر الط2017خاص. ففت عا   بوجا
ن اضربرب  مربربامليف  200ب يربربون دوتر، وب غربربت األ ربربرار واوسربرباضر يف دومينيطربربا أ ثربربر مربربن  320األعا ربرب   ب ربرب  

رجن الملي اني ،  انت أ ثر ق اعاس اييا ل األ ا ي  تررراً هت يف جزر فو  .(12)الناتج احمل ت ا مجايل
 .(13)م يربون دوتر 252 ربرار واوسرباضر  اس ال رب    ب رب  ال ر  واملوانأل وامل اراس السا  ي ،  يث قُدرس األ

تر، بليربربني دو  3.4وراين يف جربربزر الب امربربا  ب ربرب  د ، قربربدرس التط فربرب  ا مجاليربرب  لتربرب ث  إع ربربار2019ويف عربربا  
ن م اس األاربتاص يف عربداد املفقربودين أو القت ربى. و ربو  تسربتمر ااث ر النامجرب  عربن هربلا ا ع ربار ع ربى و ا

 . (14)لسنواساتقت ادي  ال عيد

 التكيمل مد تاري املناة -ابء 
ع  مربربن ااث ر، ت بربربد  لميربربمل ا ربربيف  ربربوي التوقعربرباس األخربرب ة ونظربربراً إىل إمطانيربرب  نلربربوي وموعربرب  و  -19

يف ل ربربيا وت ربربوير وتلربربغيل املربربوانأل ون هربربا مربربن اييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل لربربار ني أ ربربحاب امل ربرب ح  امل
. عم يربرباس الربربا  القربربراراسلتق بيربرب  املناخيربرب  وتغربرب  املنربرباخ يف  ربربيا  السربربا  ت مربربن أن اخربربلوا يف  سربربباهنم آ ر ا

 اس الفاع ربربرب  أايربربرب  خا ربربرب  يف تقيربربربيم ااث ر ول ربربربيا ربربربو يطتسربربربت تعربربرباون وملربربربار   طاضفربربرب  وا ربربربع  مربربربن ال
 وتنفيل تداب  تطيف فعال .وإعداد 

مربن ا تمربال  ومث   اج  إىل هُنج أ ثر من جي  لل ربتجاب  ع ربى دربو أفرربل لتغرب  املنرباخ والربد -20
    تلربربمل خمت ربربف وربرباتس السيا ربرب دوثربربا ومربربن آ رو. وققيقربرباً يربربلو الغايربرب ، يتعربربني الربربا  إجربربراياس منسربربق

   ت   ط ربا و/أو تلربغّ  ا ج رباس فاع رب  يف الق رباعنقربل السرباالعام . فربالطث  مربن املربوانأل ون هربا مربن أ ربول ال
طربربر التنظيميربرب  والسيا ربرباتي  املنا ربربب  اوربرباص، بيربربد أن السربرب  اس العامربرب  ترربرب  مل بربربدور حمربربوري يف تربربوف  األ

 وأ ربول النقربل السربا  ت. ول مؤ سرباسس لتيس  يي   بي   مؤاتي  تعز  التطيف ممل تغ  املناخ ابلنسب  للرببطا
 املالي  وق اع الت مني، دور ها  تؤديا أيراً.ملؤ ساس األخرث، مثل ا

لنربوع او ربر، أي او ربر العر ربت  ولت ف هُنج تطييف اييا ل األ ا ربي  ل نقربل السربا  ت تبعرباً  -21
 مرب  نتيجربً  ترتفرباع مسربتوثاضالناجم عن الظواهر اللربديدة  واو ربر الب ربتي الربدوث مثربل فيررباانس املرافربح الد

 تت فربرب  األخربربل اب ربربتجاابسي وابن األر  الداضمربرب  التجمُّربربد. وتت  ربرب  أنربربواع األخ ربربار امل ربرب ح البحربربر أو اث ر  
. ويت  رب  ،  ربا يف  لرب  أعمربال ةايرب  النربوع األول   ربوًت ل حربد مربن املترباطر واعتباراسي تطنولوجي  اربى 

ؤولي  املتربرباطر ع ربربى األمربربد ال ويربربل عو ربرباً عربربن نقربربل مسربربالسربربوا ل، يف  ربربني يت  ربرب  النربربوع الثربرباين قمربربل 
ا بدورو يسربت ز  الربا  تربداب  ا ربتجاب ي تنظيميرب  املتاطر إىل ار   أتمني، وبناي القدرة ع ى التطيف. وهل

ا التطيف الوطني ، وأدواس أو تطيِّف األطر التنظيمي  والسيا اتي  القاضم  ال  تلمل خ فعال  ُتدِمج 
 رث، و يا اس ل يا املناطح السا  ي .واالد من خماطر الط

__________ 

 2017ويربرب  عربربن  الربرب  املنربرباخ العربرباملت يف عربربا  ل ر ربرباد ال امليربرب العاملنظمربرب   بيربربان، 2018  العامليربرب  ل ر ربرباد الويربرب ، املنظمربرب (12)
  (.)جنيف

(13) Economic Commission for Latin America and the Caribbean Subregional Headquarters for the 

Caribbean, 2018, Irma and Maria by the numbers, Focus: Magazine of the Caribbean 

Development and Cooperation Committee, 1.  

(14) Inter-American Development Bank, 2019, Damages and other impacts on Bahamas by Hurricane 

Dorian estimated at $3.4 billion: Report, 15 November.  
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 ييا ربل األ ا ربربي  ل نقربل السربربا  تليرب  التطيربربف وبنرباي القربربدرة ع ربى التطيربربف، ع ربى ن ربربا  امربد فعاوتعت -22
وتغربرب  املنربرباخ. وُقربربد د التقييمربرباس ابملقيربربا   الربرب  تلربربط  ا التق بيربرب  املناخيربرب وعم ياتربربا، ع ربربى تقيربربيم املتربرباطر 

 لعامليربرب  و/أو التقييمربرباس ع ربربىع ومربرباس املتا ربرب . وميطربربن ات رتاربرباد ابلتقييمربرباس املالربربزمين والت ربربميم وا -املطربرباين 
ن ، وميطربالتطيربف اس وأنظم  عاملي  و/أو ملرت   بني عدة ب دان يف وربال الن ا  القاّري يف و مل  يا

 يرب التطيربف ا ق يم ل تقييماس ال  ُ رث ع ى الن ا  ا ق يمربت و/أو الربوطين أن تسرباعد يف ل ربيا  يا رباس
واتقت ربادي  املتا ربرب . وت بربربد مربن إجربربراي تقييمربرباس ع ربربى  والوطنيرب  وقسربربني  فربرباية ل ربير املربربوارد البلربربري 

 قمل وت ميم تداب  التطيف امل  وب .توث املرافح احمل ي  لدعم عم ي  الا  القراراس ع ى أر  الوامس
مربربن تقييمربرباس خمت فربرب  ت وتتربرب لف تقييمربرباس املتربرباطر املتع قربرب  ابييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل السربربا   -23

تغربرب ة. و نيربرباً، ُ ربربرث مربرباس األخ ربربار املناخيربرب  النامجربرب  عربربن العوامربربل املناخيربرب  املُ ربربرث تقيي ،فربرب وتً  وأ ا ربربي .
طن قربربربل وعم ياتربربربا يف املنربربرباطح او ربربربرة. وأخربربرب اً، ُ ربربربرث تقييمربربرباس مربربربواتقييمربربرباس أتثُّربربربر اييا ربربربل األ ا ربربربي  ل ن

 ول تسرباضر النامجرب  عربن األخ ربار السربا  ي . وتترب ثرر الرعف ال   عل أ ول ونظربم النقربل عر رب  ل رربر 
د  جربربراي مربربا ي ربربز  ع ربربى  ربربعيد ةايربرب  السربربوا ل هربربلو التقييمربرباس بربربدورها  ربربدث تربربوافر التطنولوجيربرباس واملربربوا

التنظربيم وا دارة. وقربد ُو ربعت  ول، واملوارد البلري  واملالي  املتا  ، وفعاليرب  الو مرب  و و/أو رفمل ع ّو األ
ت وراس ايامرب  املسربتجدة يف تطنولوجيرباس هُنج خمت ف  لتقييم املتاطر، ا تناداً إىل ال ةيف السنواس األخ  
 ربدوث  رباهرة  س ال   . وع ى أ ا  تقييماس املتاطر هلو، ميطن قديد ا تمالوأدواس الر د  ا

هنا أ امل ح  تعتماد ا تجاابسي يف وال التطيف ع ى مناخي   ارة واد ة آ رها. وميطن تعريف الاج 
 . (15)تنفيلها إىل الوقت املتا نسب  الوقت الل   لتت يا ا تجاب  فعال  و 

نرباخ ع ربى نأل ون ها من اييا ل األ ا ي  ل نقل السربا  ت مربمل تغرب  املوقد ين وي تطييف املوا -24
ي  ا  اف  إىل الا  تداب  لتعزيز قدرة اييا ل األ بناي هيا ل أ ا ي  جديدة قادرة ع ى ال مود، اب 
ملباارة ون  املباارة ع ربى السربواي. وهربلا يت  رب  قربوًت القاضم  ع ى التطيف،  ا يلمل تداب  التطيف ا

أمربربور اتفتقربربار إىل الربربوعت الربربل   اباث ر  يف  ربربا   التت ربربيا ملواج ربرب  خمت ربربف التحربربدايس، ومن ربربا يف مج ربرب 
بني  تع ح أب ول النقل ال غ ة  وعد  الت ابحي املت    بتغ  املناخ واملع وماس املناخي  احمل ي ، خ و اً فيما

ي ، والتنبربربؤاس ابلعوامربربل املناخيربرب  الربرب  تتسربربم ر الزمنيربرب  لتت ربربيا املرافربربح، وفربربرتاس بقربرباي اييا ربربل األ ا ربرباألطربرب
س متنافسرب  وت تطربون ابلرربرورة ني مل ِم  يا  والتمويل  واألنظم  ال  قد تعطربم أولربوايأبوجا عد  يق

ر إىل القدراس البلري  واوملاس والقيود املت    ابلبحوث والتطنولوجيا  واتفتقا د ملضم  ل غر  املنلو 
 املتنربربوع واملعقربربد واملعتِمربربد وا ربربد لتت ربربيا التطيربربف مربربمل تغربرب  املنربرباخ، نظربربراً ل ربربابمل التطيربربف التقنيربرب . وت يوجربربد هنربربج

 ربربتتدا  الوا ربربمل تع ربى السربربيا . وُتسربتتد  ابلفعربربل وموعرب  متنوعربرب  مربربن األدواس والربُن ج،  ربربا يف  لرب  ا
إىل آلياس وجي . واب  اف  إىل  ل ، هناك اعرتا  متزايد ابلاج  الن ا  ل تياراس ايند ي  والتطنول

  ولوجي  من أجل التطيف ممل تغ  املناخ بوجا عا .تطيف اجتماعي  ومؤ سي  وقاضم  ع ى النظم ا يط
التطيربف الفعربال إعربادة النظربر يف   رب ونظراً إىل طول مدة خدم  اييا ل األ ا ربي  ل نقربل، يت  -25

  إ ربرباد ف ربربم جيربربد ل متربرباطرُن ج واملمار ربرباس الرا ربربت . وعربربلوة ع ربربى  لربرب ، مثربرب   اجربرب  إىلمر  ربرب  مبطربربرة يف الربرب
 أدىن  ربربد لطربربن مربربن ااث ر الرربربارة تطيربربف جيربربدة الت ربربميم تق ربربل إىل ومربربواطن الرربربعف مربربن أجربربل و ربربمل تربربداب 

خ وتغربرب و . وقربد تطربون ااث ر الرربربارة احملتم رب  لتق بيربرب  املنربا ا بربرب    ل عوامربل املناخيرب . نربرب  أن  لرب  ميثربربل قربدايً 
. لعوامربلوفقرباً ل بي رب  املاديرب ، والقسربر ا اربعاعت، ونرب   لرب  مربن اوا ع  الن ا ، ولطن ربا لت ربف اختلفرباً  برب اً 

، ارفع ربربى  ربرببيل املثربربال، تواجربربا املربربوانأل يف أقربرباليم الربربدلتا الن ريربرب  قربربدايس خمت فربرب  عربربن املربربوانأل يف أعربربايل البحربرب
__________ 

اخيربربربرب  أبهنربربربربا دالربربربرب  ا تمربربربربال وقربربربربوع  ربربربرباهرة  ربربربربارة، واربربربربد ة ااث ر النامجربربربرب  عن ربربربربا، ميطربربربربن تعريربربربربف  الربربربرب  ال ربربربربوار  املن (15)
 ت الربربربربربربربل   لل ربربربربربربربتجاب  بفعاليربربربربربربرب  إىل الوقربربربربربربربت املتربربربربربربربا  )انظربربربربربربربرامل حربربربربربربرب  إىل ات ربربربربربربربتجاب ، أي نسربربربربربربربب  الوقربربربربربربرب والاجربربربربربربرب 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0.)  

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0
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 ربل األ ا ربربي  ل نقربل السربا  ت يف بعربض املنربرباطح، يف تربؤثر الظربواهر اللربربديدة والفيررباانس ع ربى اييا  وقربد
ي  يف منرباطح أخربرث. ومربمل  لرب ،  وابن األر  الداضمرب  التجمُّربد ميطربن أن ي رببح ملربط   رضيسرب ني أن 

رافح النقل السا  ي   م تزال مث  ثغراس معرفي   ب ة فيما يتع ح  طامن الرعف وال ابمل احملدد لتعّر  ت
راهربا األونطترباد  ى النحو املبني يف نتاضج الدرا   ات تق رباضي  الرب  أج ل ع ى  دة ومدث تعرُّ  ا، ع

 . (16)التطيف ممل هلا التغ بل ن ق اع املوانأل وآ ر تغ  املناخ و 
مربربن  ومربربن أجربربل تقيربربيم املتربرباطر وو ربربمل تربربداب  تطيربربف فعالربرب ، مربربن امل ربربم إنتربربا  ونلربربر قربربدر أ ربربمل -26

، رربربلً عربربن درا ربرباس الربرباتس ا فراديربرب  احملربربددة األهربربدا البيربرباانس واملع ومربرباس املعربربدة خ ي ربرباً يربربلا الغربربر ، ف
 حاب امل رب ح  املتعربددين. وي ربز  و ربمل قربواضم جربربردقيربح التعرباون الفعربال املتعربدد التت  رباس وفيمربا بربني أ ربوق

، وإ رباد (17)ميرب  حمس ربن  للرتفاعرباس(رقل  يا ل األ ا ي ، وبياانس عاليرب  ات ربتبان  ) ربا يف  لرب   ربا   
ل مترباطر ول ربيا التطيربف.  س السا  ي  يف إطار تغ  املناخ بغي  إجراي تقييم فعربالف م أفرل ل عم يا

 رافربربح لتجنربرب   ربربوي التطيربربف. واب  ربرباف  إىل  لربرب ،قنيربرب  مف ربرب   ع ربربى مسربربتوث امل مربربا يتعربربني إعربربداد درا ربرباس ت
ع ى ن ا  وا مل، وينبغت أن تن وي ع ى ت اميم ابتطاري    هناك  اج  إىل اعتماد تداب  تطيف تقني

ا يطولوجي  أن يؤدي دوراً هاماً يف الد من  وفعال  لتجن  ا فرال يف ايند  . ومن ا ن تعزيز النظم
الع مرباي رد البلربري  وامل رباراس، وصا رب  ا ربتقدا  اطر. وأخ اً،  و  تطتست  ايدة ات تثمار يف املوااملت

التطيربف  احمل ربت، أايرب   ايرب  لنجربا مل ربرة املتت  ربني يف السربوا ل، ع ربى ال ربعيدين ا ق يمربت و ا وامل ند ربني
النقربربل  ع قربرب  بتغربرب  املنربرباخ يف ل ربربياتطيربربف يف املسربربتقبل، فرربربلً عربربن إدمربربا  اتعتبربرباراس املتوبنربرباي القربربدرة ع ربربى ال

 العادي وتلغي ا وإدارتا.
 ربرباس وأفرربربل املمار ربرباس والقربربواضم املرجعيربرب  جيومثربرب   اجربرب  ع ربربى وجربربا ات ربربتعجال إىل تربربوف  التو  -27

  املتع قرب  ابملربوانأل ال ربادرة عربن  ها من األدواس الداعم  ل تطيف، مثل املباد  التوجي ياس ونواملن جي
املناخي  وقاب ي  الت ثر  ا ابلنسب  ل  يا ل ل بىن التحتي  ل نقل املاضت، وإطار تقييم املتاطر الراب   العاملي  
ويطتسربت بنرباي القربدراس  .(18)ادل السا  ت يف من ق  البحر الطارييب اللي و عا األونطتربنقاأل ا ي  ل 

دري  يف وربربربال التجربربربارة ا  بربربربرانمج األونطتربربرباد  دارة املربربربوانأل يف إطربربربار التربربرباحملربربربدد األهربربربدا ، مربربربثًل يف  ربربربي
زريرب  ال ربغ ة ال ، خ و اً ابلنسربب  أل ثربر الب ربدان  ربعفاً،  ربا يف  لرب  الربدول )ا طار أدانو( أاي  ابلغ

رة س لت بيربربرب  ات تياجربربرباس مربربربن الغربربربلاي وال اقربربرب  ويف وربربربال التجربربرباالناميربربرب ، الربربرب  تعتمربربربد ع ربربربى املربربربوانأل وامل ربربربارا
ة عتمربرباد ع ي ربا أايرب   ايرب . وميثربل هربلا الق رباع عربرباداوارجيرب ، و ربلل  يف وربال السربيا    يربث يب رب  ات

امل ربربم ا تطلربربا   ربرببل مجربربمل ول ربربير ن   ربرب   بربرب ة مربربن النربرباتج احمل ربربت ا مجربربايل. ويف هربربلا السربربيا ، مربرب
سربربربرب يا الرربربربربوي ع ربربربربى وت  ربربربربيما يف الب ربربربربدان الناميربربربرب ، والنظربربربربر يف أفرربربربربل السربربربرببل لتاملربربربربوارد املاليربربربرب  الل مربربربرب ، 

ريربربم ويف خ ربربا ج ربربا  ربربمن املسربرباااس احملربربددة وطنيربرباً  وجربرب  اتفربربا  اباتعتبرباراس املربربل ورة أعربربلو وإدما
 التطيف الوطني .

 
 
 

__________ 

(16) Asariotis et al., 2018.  

 Bove G, Becker A, Sweeney B, Vousdoukas M and Kulp S, 2020, A method for regionalانظربر  (17)

estimation of climate change exposure of coastal infrastructure: Case of USVI[United States 

Virgin Islands] and the influence of digital elevation models on assessments, Science of the Total 

Environment, 710.  

  ./https://sidsport-climateadapt.unctad.org، وUNCTAD, 2020انظر  (18)
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 التجارة جمال ح التدريب ارإط ح املواحر إدارة ب انمج 
وانأل بقربدر ان الناميرب  مربن أجربل إدارة املرب وتمعرباس املربوانأل يف الب ربديقد  هلا الربملانمج الربدعم إىل 

اتقت ربادي ، يعمربل جربل  ايدة التربدفقاس التجاريرب  والن ربو  ابلتنميرب  أ مل من الطفاية والتنافسي . ومن أ
هربو  الطياانس العام  واوا   والدولي . وايد  مربن  لرب  نيالملانمج ع ى إنلاي ابطاِس موانأل  ممل فيما ب

وتمعرباس املواهرب  وتنميرب  املربوارد البلربري   ربمن  ادل املعار  واوملاس بني ملّغ ت املوانأل وتعزيربز إدارةتب
املعربربربين  ، نظربربربم األونطتربربرباد اتجتمربربرباع الثربربرباين علربربربر ل فريربربربح ات تلربربرباري2019ويف تلربربربرين الثربربرباين/نوفممل  املربربربوانأل.
دايس الربرب   ربربتواجا مربربديري املربربوانأل يف قربربدراس التدريبيربرب  وتنميربرب  املربربوارد البلربربري  الربربلي تنربرباول التحربربالبتعزيربربز 

يبي  لتغ ي  مساضل مثربل التطيربف مربمل ث و املوانأل و مل وموع  جديدة من املواد التدر املستقبل. وانقش ل
ون، واقت رباد التربدوير، ربربوالتتفيربف مربن آ رو والقربدرة ع ربى ال ربمود يف مواج تربا، وإ الرب  الط تغ  املناخ،

تا  الو ربربدة و ربربتام  وال ربربلِس القاضمربرب  مربربمل أهربربدا  التنميربرب  املسربربتدام . واتقت ربرباد األ ر ، واملربربوانأل املسربربتد
وا نط يزيربربربرب     اب  ربربربربباني س املربربربربوانأل املسربربربتدام  ، للربربربرببطاس املربربربربوانأل الناطقربربربالتدريبيربربرب  الديربربربربدة، املعنونربربرب   قربربربربداي

ينيرب  يف أفريقيربا وآ ربيا وأورواب وأمريطربا اللتاً ب ربد 60أ ثربر مربن  ، وهربت موج رب  إىل2020والفرنسي  يف عا  
املربربوانأل م تربدري  األجيربربال الديربدة مربربن مربديري بطاس، يربتومن قرب  البحربر الطربربارييب. ومربن خربربلل هربلو اللربرب

 س املربربربربوانأل وتقربربربربدة املسربربربرباعدة إلربربربربي م يف الت ربربربدي ل تحربربربربدايس عربربربربن طريربربربربح ت ربربربربميم ا ربربربربرتاتيجياسادة وتمعربربربرباوقربربرب
 ل األ ا ي  ل نقل القادرة ع ى التطيف ممل تغ  املناخ.ا و يا اس جديدة ل  ي

  ./https://tft.unctad.org، إدارة املوانأل، متا  ع ى 2019: األونطتاد، در امل
ويتعني أن تستند ا رتاتيجياس التطيف الناجح  إىل أطر قانوني  وتنظيمي  قويرب  مربن ارب هنا أن  -28

 ل نقربربل السربربا  ت ل متربرباطر املت ربرب   ابملنربرباخ، و/أو مربربن قاب يربرب  ي تسربرباعد ع ربربى الربربد مربربن تعربربر  اييا ربربل األ ا ربرب
  ربرب  عربربادة ابلتجمعربرباس الرربربري وانأل الطبربرب ة مرتباملربرب وأنأتثرهربربا  ربربا. ونظربربراً إىل أن املربربوانأل تلربربطل نظمربرباً معقربربدة 

 السا  ي ، فرب ن تنظربيم التت ربيا السربا  ت ميطربن أن يربؤدي دوراً هامرباً ع ربى وجربا او ربوص يف تيسرب  التطيربف
املنربرباخ، عربربن طريربربح تعمربربيم مراعربرباة اتعتبربرباراس املتع قربرب  بتغربرب  املنربرباخ. وقربربد تربربوفِّر األدواس القانونيربرب   مربربمل تغربرب 

ل ج ربود التطيربف، وتعزيربز نقربل تطنولوجيرباس التطيربف، وا  رب ا  افز اقت ادي  لتموي و  راً والتنظيمي  أي
البالغرب  أت تعربز  الربنربُ ج  يرب يف توافر بياانس وأدواس دقيق   اس     ابملناخ. ويف الوقت نفسا، مربن األا

 ا. لرب ّ و يالقانوني  والتنظيمي ، ولو عربن نرب  ق ربد،  ربوي التطيربف الربلي قربد خربّد مربن خيرباراس التطيربف أ
 عاي  امللضم  أيراً دور ها  تؤديا، وصا   يف  يا  ل يا اييا ل األ ا ربي  وإدارة املنرباطحول سيا اس وامل

ال ربادر عربن اتقرباد األورويب  2014/52ال    األمر التوجي ت س السا  ي . ومن األمث   ع ى الُن ج  ا
الربربلي يت  ربرب  مراعربرباة ، و 2017 ري منربربل عربربا لسربربا، ابلربرب ن تقيربربيم آ ر ملربرباريمل عامربرب  وخا ربرب  معينربرب  ع ربربى البي ربرب 

ااث ر املت ربرب   بتغربرب  املنربربرباخ يف  ربربيا  تقييمربرباس األثربربربر البي ربربت مللربرباريمل اييا ربربربل األ ا ربربي  الطبربرب ة  وإطربربربار 
(، اللي ينر ع ربى تعمربيم مراعرباة اتعتبرباراس املت رب   بتغرب  املنرباخ 2015املناخ لامايطا )  تغ  يا اس

د مربربؤخراً ل منظمربرب  الدوليربرب  لتو يربربد املقربرباييم، املعتمربرب 14090عيربربار واملس  ع ربربى أ ربربا  يلربربمل عربربدة ق اعربربا
طاراً لتمطني إ املباد  واملت  باس واو ول التوجي ي  ، اللي يوفر -معيار  التطيف ممل تغ  املناخ  أي

املنظماس من إيلي األولوي  ل تطيف وو مل أدواس تطيف قاضم  ع ربى الفعاليرب  والطفرباية وقاب رب  ل  ربا  
 التحدايس بعين ا ال  تواج  ا فيما يتع ربح بتغرب  املنرباخ، اب ربتتدا  هنربج متسربحم  خ ي اً ملواج   م  وم 

 . (19)ومنظم وعم ت

__________ 

ملزيربربربربد مربربربربن املع ومربربربرباس عربربربربن هربربربربلو الربربربربُن ج ون هربربربربا مربربربربن الربربربربُن ج التنظيميربربربرب  والسيا ربربربرباتي   اس ال ربربربرب   واملمار ربربربرباس،  (19)
  .UNCTAD, 2020 انظر
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 الصارية النامية يةاحلالة اخلاصة ابلدول اجلزر  -اثلثاة  
تتعر  الدول الزري  ال غ ة النامي  نظراً ل غر  جم ا وبعدها الغرايف ل  زّاس اتقت ربادي   -29
أن ات ربايا بلرببطاس النقربل الدوليرب  الرضيسربي  حمربدود، وهربت تتطبربد تطرباليف  البي ي  ع ى  د  واي.  مرباو 

يق  نسرببياً. ويعتمربد العديربد مربن الربدول  رب نقل مرتفع  ع ى دو ن  متنا  ، ويا قاعدة موارد وت ربدير
اس   ق اعرباً رضيسربربياً مربن ق اعربربا  بربرب اً ع ربى التجربارة، و ثربرب اً مربا  ثربربل السربياً  الزريرب  ال ربغ ة الناميربرب  اعتمرباد

الت دير وم دراً هاماً ل دخل والتو يف. ويتيّسر النفربا  إىل األ ربوا  الدوليرب  بوجربا   ربري عربن طريربح 
الربرب  يقربربمل معظم ربربا ع ربربى طربربول السربربوا ل نظربربراً إىل القيربربود املت ربرب   ابلترربرباريم. املربربوانأل البحريربرب  وامل ربرباراس 

تغ  املناخ، مثل  ايدة متو ا ي  يديداس هام  من جراي امويواجا العديد من الدول الزري  ال غ ة الن
مسربربتوث  ربرب ح البحربربر واترتفربرباع اللربربديد ملسربربتوث  ربرب ح البحربربر، وتغربرب  أ ربربال األمربربوا  وارتفربرباع درجربرباس 

ة، لا يزيد من تعّر  اييا ل األ ا ي  الاي  األاي  يف وال النقل ل  رار والتع يل والترب خ . الرار 
ل السربا  ت وابيرربا  املرجربان أو أن يربؤدي إىل تفاقم مربا، خ أيررباً أن يسربتحث  التآ ربنربا وميطن لتغرب  امل

والربدول الزريرب  ال ربغ ة ممل ما يرتت  ع ى  ل  من آ ر مبااربرة ونرب  مبااربرة ع ربى التجربارة والسربيا  . 
ل من ااث ر ثاالنامي  عر   ل ظواهر الوي  البالغ  اللدة مثل األعا   املداري ،  ما يتبني ع ى  بيل امل

2019وعن إع ار دوراين يف عا   2017و م األعا   يف عا  النامج  عن م
(20) . 

األخ ار ال بيعيرب ، وهربو مربا يزيربد مربن ومن املتوقمل أن يؤدي تغ  املناخ إىل  ايدة تواتر وادة هلو  -30
املناخيربرب ، وت  ربربيما اضيربرب  ل نقربربل يف الربربدول الزريربرب  ال ربربغ ة الناميربرب  ل خ ربربار امل تعربربر  أبربربر  اييا ربربل األ ا ربربي 

وقربربربد أجربربربرث  .(21)ار املرتب ربربرب  ابرتفربربرباع مسربربربتوث  ربربرب ح البحربربربر، وهبربربربوب العوا ربربربف واألعا ربربرب  املداريربربرب خ ربربرباأل
وم رباراس  ربا  ي  يف اثنتربني مربن ملستحث   بتغرب  املنرباخ يف مثانيرب  مربوانأل ءريرب  األونطتاد مؤخراً تقييماً ل  ر ا

ت لو ربيا، مربمل الرت يربز ع ربى خ ربر ا و ربانطربارييب، اربا جامايطربلبحربر الالدول الزري  ال غ ة الناميرب   ن قرب  ا
فربربرب ، الفيرربربرباانس السربربربا  ي  وا تمربربرباتس األع ربربربال مربربربن النا يربربرب  التلربربربغي ي  يف  ربربربل  ربربربيناريوهاس مناخيربربرب  خمت 

وتسربرب يا الرربربربوي ع ربربى أايربربرب  التطيربربربف مربربمل تغربربرب  املنربرباخ ع ربربربى ن ربربربا  األ ربربول الايربربرب  األايربرب  يف وربربربال النقربربربل 
ل األ ا ربي  ل نقربل السربا  ت وعم ياتربا مربن ارب هنا أن  ربى اييا ربآ راً اربديدة ع را رب ت الدوتوقعرب .(22)الدويل

الدولي  ويف الق اعاس اتقت ربادي   تسب  ا  راابس  ب ة يف ربا الدول الزري  ال غ ة النامي  ابأل وا 
ا معاينت رب سر  اس ال   ، مثل السيا  . ويف نياب التطيف، من املتوقمل أن تل د معظربم األ ربول الرب  جرب

 100ظاهرة اترتفاع اللديد يف مستوث   ح البحر ال   انربت قربدث مربرة  ربل نتيجً  ل فيراانس اديدة
س درا   أخرث ر زس ع ى جزر فربرجن التابعرب  ل ربوتاي  ن ، و ل  بدياً من ثلثيناس قرننا هلا. وخ  ت

 انربت الفيررباانس الرب   مربن  ربواهر ميطن أن يدد  اهرة  2050املتحدة، يف مج   أمور، إىل أنا ء ول عا  
 . (23)يف املاض  من مباين النقل السا  ي  64 ن   100مرة  ل  قدث

__________ 

  2018ادي  ألمريطربربا اللتينيربرب  ومن قربرب  البحربربر الطربربارييب ملن قربرب  البحربربر الطربربارييب، ل جنربرب  اتقت ربرب املقربربر دون ا ق يمربربت (20)
  .2018  واملنظم  العاملي  ل ر اد الوي ، 2019التنمي  ل ب دان األمريطي ،  ر وم 

 ربرب  الطوميربرب    واييتجميعربربت: التقريربربر ال2014تغربرب  املنربرباخ ، 2014انظربربر ايي ربرب  الطوميربرب  الدوليربرب  املعنيربرب  بتغربرب  املنربرباخ،  (21)
  الدوليرب  املعنيرب  بتغرب    وايي   الطوميربرج  م وي د 1.5ات رتار العاملت  قدار ، 2019الدولي  املعني  بتغ  املناخ، 

  .2019املناخ، 

(22) Monioudi IN, Asariotis R, Becker A, Bhat C, Gooden DD, Esteban M, Feyen L, Mentaschi L, 

Nikolaou A, Nurse L, Phillips W, Smith DAY, Satoh M, Trotz UO, Velegrakis AF, Voukouvalas 

E, Vousdoukas MI and Witkop R, 2018, Climate change impacts on critical international 

transportation assets of Caribbean small island developing States: The case of Jamaica and Saint 

Lucia, Regional Environmental Change, 18:2211–2225.  

(23) Bove et al., 2020.  
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 اداً  بربرب اً ع ربربى اييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل البحربربريونظربربراً تعتمربرباد الربربدول الزريربرب  ال ربربغ ة الناميربرب  اعتمربرب -31
  قت ربربادي  بربربرو  آ ر اول النقربربل إىلي، فقربربد تربربؤدي اتخربربتلتس املت ربرب   ابملنربرباخ الربرب  تربربؤثر ع ربربى تيسربرب  أ ربربوالربربو 
ة، ومربربن  ّ إىل تفربرباقم التحربربدايس القاضمربرب  والتسربربب  يف أ ربربرار وأع ربربال وأتخربرب اس هامربرب  يف  ل ربربل  بربرب  

ويُعتربربمل الطثربربرب  مربربن الربربربدول الزريربرب  ال ربربربغ ة  .(24)جربربارة الدوليربربرب  وق ربرباع السربربربيا  ا مربربداد، ويف تربربربدفقاس الت
 مجربايل يف  رببمل لنرباتج احمل ربت ار مربن ربربمل اع السيا   أ ثالنامي  وج اسي  يا ي  راضج ،  يث ميثل ق ا 
ب يربربربربون دوتر، مربربربربن إمجربربربربايل  61يف املاضربربربرب ، أي مربربربربا يب ربربربرب   9دول جزريربربربرب   ربربربربغ ة انميربربربرب  ع ربربربربى األقربربربربل، وميثربربربربل 

 1وتل  تقديراس م ر  التنمي  الطارييب إىل أن تراجمل عدد السيا  الوافربدين  ربا قربدرو  .(25)ال ادراس
و ثربربل  .(26)ن ا يربربراداس الرربرباضع م يربربون دوتر مربرب 137طربربارييب من قربرب  البحربربر ال يف املاضربرب  ميطربربن أن يط ربربف

 لسرباضد ل سربيا  ، القرباضم ع ربى عنا ربر  البحربر والرمربال واللربمم اللواطأل مورداً طبيعياً رضيسياً لدعم النمربو   ا
ال ربرب    يف الربربدول الزريربرب  ال ربربغ ة الناميربرب . نربرب  أن اللربربواطأل واييا ربربل األ ا ربربي  واأل ربربول او فيربرب   اس

  ت والفيررباانس يف  ربل توقعربرباس ارتفرباع متو ربا مسربتوث  ربرب حمتزايربد ل تآ ربربل السربا  بلربطل ربو  تتعربر  
ديدة، ع ى النحو املبني يف تقييم ُأجري مؤخراً لتآ ل اللاطأل يف  ل تغ  البحر و واهر العوا ف الل

من ض  ع ى األقل املايف  50يف املاض  من اللواطأل  تفقد  47املناخ يف  انت لو يا، و لف أن  وايل 
2050يف املاض  من ربا  ي رببح مغمربوراً  امرباً ء ربول عربا   25الي ، وأن دريا ات تيعابي  الق

 ربوي ويف  .(27)
هربربلو النتربرباضج، ينبغربربت أن تربربتم ع ربربى  ربرببيل األولويربرب  يف الربربدول الزريربرب  ال ربربغ ة الناميربرب   فالربرب  خ ربربا  ربربيان  

 اللواطأل وقواضم الرد املتع ق  بعم ياس تغلي  اللواطأل وا تدامت ا.

 األخرية ذات الصلةالت ورات الدولية  -رابعاة  
تطيف يف املوانأل البحري  وما يت ل  ا من هيا ل ممل أن التطيف ممل تغ  املناخ وبناي القدرة ع ى ال -32

أ ا ربربربي  وخربربربدماس وعم يربربرباس يف وربربربال النقربربربل السربربربا  ت ميثربربربل مسربربرب لً   اس أايربربرب  اقت ربربربادي  ا ربربربرتاتيجي  و اس 
عربدد  2019 ب ة يف هلا اجملال. ن  أنربا ُ ربجل يف عربا ما  ال يتعني بلل ج ود   ،طابمل م ّح ع ى دو متزايد
   ابلتطيف وبناي القدرة ع ى التطيف، وهت ت وراس  در ا اارة إلي ا.من الت وراس  اس ال  

فقد ُ  ا الروي ع ى أاي  اييا ربل األ ا ربي  ل نقربل القربادرة ع ربى التطيربف مربمل تغرب  املنرباخ يف  -33
ني  ل بي   بل ن اييا ل األ ا ي  املستدام ، ويف تقرير ل جن  العاملي  املعلتا مجعي  األمم املتحدة قرار ال

ابلتطيف يترمن رحنث حمربددة وتو ربياس متع قرب  ابييا ربل األ ا ربي  القربادرة ع ربى ال ربمود وإدارة خمرباطر 
 . (29)طوار  مناخي  وبي ي ال  واب  اف  إىل  ل ،  و س الململان األورويب ل احل إعلن   .(28)الطوارث
__________ 

(24) World Travel and Tourism Council, 2018, Caribbean Resilience and Recovery: Minimizing the 

Impact of the 2017 Hurricane Season on the Caribbean’s Tourism Sector (London).  

(25) World Tourism Organization, 2014, Tourism in Small Island Developing States: Building a More 

Sustainable Future for the People of Islands (Madrid).  

(26) Barrow J, 2017, Addressing the challenge of climate change adaptation and resilience building for 

key international transportation assets: Perspectives ،ل ونطتربرباد عربربر  قربربّد  يف   قربرب  العمربربل ا ق يميربرب  
بلرب ن آ ر تغربرب  املنرباخ والتطيربربف مربربمل هربلا التغربرب  ع ربى ن ربربا  اييا ربربل األ ا ربي  ل نقربربل السربا  ت يف من قربرب  البحربربر 

   انون األول/ديسممل.  7-5ن، الطارييب، بريدجتاو 

التغربرب  ع ربربى ن ربربا  اييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل السربربا  ت يف   ر تغربرب  املنربرباخ والتطيربربف مربربمل هربربلا، آ2019طتربرباد، األون (27)
من قربربرب  البحربربربر الطربربربارييب، م  ربربربح قربربربّد  يف إطربربربار املسربربربتوث األمثربربربل ل  مربربربو  املنربربرباخت  عربربربر  احملي ربربرباس، يف املربربربؤ ر 

 ربانون األول/ديسربربممل،   13-2غرب  املنرباخ، اتفاقيرب  األمربم املتحربربدة ا طاريرب  بلرب ن تاوربامم والعلربرين ل طربرا  يف 
 . https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/archive.html#exhibits ى: متا  ع

  .https://gca.org/global-commission-on-adaptation/reportو  UNEP/EA.4/Res.5 انظر (28)

 =https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference انظربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر (29)

2019/2930(RSP).  

https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/archive.html#exhibits
https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/archive.html#exhibits
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/report
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/report
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=
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ي دعا إليا األمني العا  لويف أي ول/ بتممل،  ان الغر  من عقد مؤ ر قم  العمل املناخت ال -34
 ل مم املتحدة  فز العمل يف تسع  واتس رضيسربي ،  ربا يف  لرب  القربدرة ع ربى ال ربمود والتطيربف، وال ربول

 ربت نترباضج مربؤ ر ومش .(30)ل ع ربى ال ربعيد احمل ربت، والعمرباملستمدة من ال بيع ، واييا ل األ ا ي  ل مربدن
ي ربت: التع ربداس بتقربدة التمويربل املتع ربح ابملنرباخ مربن  مرباالقم  فيما يتع ح ابلتطيف والقدرة ع ى ال ربمود 

 جان  الطوماس والق اع اورباص  ومبربادراس جديربدة لفربتح آفربا  ا مطانيرباس ال بيعرب  يف العمربل املنرباخت
ة ع ى ال ربمود  واتسرباع داضربرة ال مربو  يف وربال بغي   ايدة التطيف والقدر   ل ت وير ال  توفر   وًت قاب 
 مربربن املنظمربرباس الدوليربرب  وهي ربرباس الق ربرباع 85  ب ربربدان 110ل ربربمود، مربربمل التربربزا  أ ثربربر مربربن ا التطيربربف والقربربدرة ع ربربى

يربرب  ل بربربىن اوربرباص،  ربربا يف  لربرب  راب ربرباس الق ربرباع البحربربري مثربربل الغرفربرب  الدوليربرب  ل نقربربل البحربربري والراب ربرب  العامل
دة لربدعم جديربزيز العمل املتع ربح ابلتطيربف والقربدرة ع ربى ال ربمود  والربا  تربداب  لتحتي  ل نقل املاضت، بتعا

الربدول الزريرب  ال ربربغ ة الناميرب  وأقربربل الب ربدان  ربربواً  والربا  مبربادراس جديربربدة  ربد  منربربمل الطربوارث  وو ربربمل 
لاريمل اييا ل األ ا ي  التمويل ملخ ا تعاوني  لت وير نظم نقل مستدام  وقسني فرص ال ول ع ى 

 . (31)لرري  املستدام ا
 ربحاب امل رب ح ، ع ربى ن ربا   ل ربل قيمرب  النقربل ن أمرب 80 ويف مؤ ر القم ، الربل أ ثربر مربن -35

مبادرًة   ال  الطربون من ق اع النقل البحري، والتزموا بتلغيل  فن عدمي  اتنبعا س وودي   البحري،
2030ول عا  جارة يف أعما  البحار ء ى طول طر  التمن النا ي  التجاري  ع 

(32) . 
  مربربرا ش ل عمربربل املنربرباخت العربرباملت و ضربربح مسربرباراس را وبنرباًي ع ربربى نتربرباضج مربربؤ ر القمربرب ، أعربربدس اربرب -36

العمل املناخت املوا يعي  واللام   لعدة ق اعاس، وأُع ن عن ا يف املؤ ر اوامم والعلرين ل طرا  يف 
التطيف ممل تغ  املناخ وبناي القدرة ع ى ويف  يا   .(33)تغ  املناخ دة ا طاري  بل ناتفاقي  األمم املتح
املوانأل،  در ا اارة إىل أن جدول إجراياس مسار النقل يترمن والني منف  ني  ا  التطيف ع ى ن

  مربربن ل عمربربل، مربربمل الرت يربربز ع ربربى التطيربربف املتع ربربح بربربنظم النقربربل واييا ربربل األ ا ربربي  ل نقربربل ومربربا يت ربربل بربربلل
 ابلنقربربل .  مربربا أُدوربربت ا جربربراياس واملرا ربربل الرضيسربربي   اس ال ربرب  2050، 2030، 2020 عربربوا  مرا ربربل رضيسربربي  ل

 من جدول إجراياس مسار القدرة ع ى ال مود اللامل لعدة ق اعاس، اللي ير ز ع ى بنرباي القربدرة 
، 2030ي ربربت: ء ربربول عربربا  ع ربربى التطيربربف مربربمل تغربرب  املنربرباخ. وتلربربمل املرا ربربل الرضيسربربي ، يف مج ربرب  أمربربور، مربربا 

الربنظم قربادرة طّوانس ل األ ا ربي  الايرب  األايرب  يف وربال النقربل واللرببطاس/م تطون مجيربمل أ ربول اييا رب
،  تطربربون مجيربربمل أ ربربول 2050  وء ربربول عربربا  2050ع ربربى التطيربربف مربربمل تغربرب  املنربرباخ )ع ربربى األقربربل(  ربربى عربربا  

 ى التطيف ممل تغ  ّوانس النظم قادرة عاييا ل األ ا ي  الاي  األاي  يف وال النقل واللبطاس/مط
يف  ينا، بيد أنا ي ز  التعجيل  ماً يظ روميثل  ل  طمو اً ها .(34) 2100)ع ى األقل(  ى عا   املناخ

 إىل  د  ب  ابل ود الرامي  إىل تنفيل التداب   اس ال   .
__________ 

  .https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtmlانظر  (30)

(31) United Nations, 2019, Report of the Secretary- General on the 2019 Climate Action Summit and 

the Way Forward in 2020،  ع ى متا :https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml.  

  .https://www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition/membersانظر  (32)

(33) United Nations Climate Change Secretariat, 2019, Yearbook of Global Climate Action: Marrakech 

Partnership for Global Climate Action (Bonn, Germany).  

 _https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_actionانظربربربربربربربربربربربربربر  (34)

pathways : ربربربا يف  لربربرب  ،https://unfccc.int/sites/default/files/2019-11/Resilience-Infographic.jpg (resilience 

infographic) ،وhttps://unfccc.int/documents/201829 (resilience and adaptation executive summary)،    
 /https://unfccc.int/documents، وhttps://unfccc.int/documents/201840 (resilience and adaptation narrative)و

201839 (resilience and adaptation action table)، و https://unfccc.int/documents/201827 (transport 

action table).  

https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition/members
https://www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition/members
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_https:/unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-and-tracking/climate_action_
https://unfccc.int/sites/default/files/2019-11/Resilience-Infographic.jpg%20(resilience%20infographic)
https://unfccc.int/sites/default/files/2019-11/Resilience-Infographic.jpg%20(resilience%20infographic)
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 ربربتناد القربربدرة ع ربربى ال ربربمود، ابتوأ ربرب م األونطتربرباد بنلربربال يف إعربربداد الو ضربربح املتع قربرب   سربربار النقربربل و  -37
هربلا   رب ح  الرضيسربيني يف ربحاب املالتو ربياس الرضيسربي  املقدمرب  مربن اوربملاي التقنيربني وأبوجا خاص إىل بعربض 

 خم ربر ل ونطترباد بعنربوان  التطيربف مربملالق اع، وعدد من املنظماس الدوليرب  الرب  اربار ت يف اجتمرباع خربملاي 
 أ ربدرس را ، ر اوامم والعلرين ل طويف املؤ . (35)  ل مستقبلتغ  املناخ ألنرا  النقل الدويل: التحر 

إعربلانً بلرب ن تغرب  املنرباخ  رب ا الرربوي ع ربى عربدد مربن ورباتس  ل املرباضتالراب رب  العامليرب  ل بربىن التحتيرب  ل نقرب
 العمربربل  اس األولويربرب  لتعزيربربز التطيربربف وبنربرباي القربربدرة ع ربربى التطيربربف،  ربربا يف  لربرب  املعاينربرب  وال ربربيان   ونُظربربم الر ربربد

 ربل ت ربيا ل  ربوار  ونُظربم ا نربلار  والرت يربز ع ربى اييا س  وتقييمرباس املترباطر والتوا دارة الفعال  ل بيرباان
 . (36) ي  والنظم والعم ياس املرن  والتطيفّي  والتطرار امل ند   من أجل قسني القدرة ع ى التطيفاأل ا

 املسائل املسرتكة بني الق املات -خامساة  
 استخدام ال اقة النةيفةام ال اقة ح املواحر المع ية و الكفاءة ح استخد -ألمل 

عوامربربربل التمطينيربربرب  اللربربربام   الربربرب  تقربربربو  ع ي ربربربا  مربربربن التُعتربربربمل الطفربربرباية يف ا ربربربتتدا  ال اقربربرب  عربربرباملً  -38
ا تدام  النقل البحري والتطيف ممل تغ  املناخ وإجربراياس التتفيربف مربن آ رو. وتلربطل املربوانأل البحريرب  

 بربرب  مربربن التجربربارة   ا بربربني  ل ربربل ا مربربداد العامليربرب  ويربربتم في ربربا التعامربربل مربربمل  جربربمحم ربرباسي أ ا ربربي  ل ربربربا مربرب
 . وللا ف ن  فاية ا تتدا  ال اق  وا ربتتدا  م ربادر ال اقرب  النظيفرب    العوملالعاملي  ل براضمل  من نظا

ن يلربربطلن عن ربربرين أ ا ربربيني لتحقيربربح أهربربدا  التنميربرب  املسربربتدام  والغربرباايس العامليربرب  املت ربرب   ابملنربرباخ. و ربربا
 وا ربتتدا  ال اقرب  النظيفرب  يف لررب  عم يرباس ألالت  يد ع ى دور الطفرباية يف ا ربتتدا  ال اقرب  يف املربوان

وتعزيز نظم نقل البراضمل املستدام  أ د  واتس الرت يز الرضيسي  لعمل األونطتاد مؤخراً يف ميدان النقربل  املوانأل
دة مربربن هربربلا العمربربل عربربن طريربربح قنربربواس خمت فربرب ، وال وجسربربتياس التجاريربرب . و ربربري نلربربر الربربرحنث  اس ال ربرب   املسربربتم

لنقل البحري، واجتماعاس اوملاي ملتع ح ابوراس املتطررة من قبيل ات تعرا  السنوي اليف  ل  املن  ا
وال ربربطوك واألدواس ات تلربرباري  ل مسربرباعدة التقنيربرب ،  مجموعربرب  أدواس نقربربل البرربرباضمل املسربربتدا .  املت  ربرب ،

أدواسي  ا ل اقربربرب  النظيفربربرب  و فربربرباية ا ربربربتتدا  ال اقربربرب  وإدارة ال  ربربرب  بو ربربربفويؤ ربربربد هربربربلا العمربربربل ع ربربربى أايربربرب  دور ا
ال اقرب ،  تع قرب  ابملربوانأل واحمل رباس ال رفيرب  بغيرب  خفربض ا ربت لكت ربيا املا رتاتيجي  ل سيا رباس وعم يرباس الت

والد من اتنبعا س الوي ، وتعزيز ات تدام  البي ي . وتلمل التربداب   اس ال رب   الرب  ُتسرب م يف  لرب  
 . (37)العر  اق ، مثل ال    ع ى ال اق  ول يا ات رتاتيجياس التلغي ي ، والتطنولوجياس ونُظم إدارة ال

وبوجا عا ، ترتبا تداب  الطفاية يف ا تتدا  ال اقرب  يف املربوانأل وإدارة ال  رب  ع ي ربا، إ ربافً   -39
يف  لرب  م ربوِّ س ايربواي ونربا اس إىل ا تتدا  ال اق  النظيف  يف املوانأل،  سرب ل  خفربض اتنبعربا س،  ربا 

انأل، وتُعتمربد ابعتبارهربا مربن يف املربو  بناي القدرة ع ى التطيف مربمل تغرب  املنرباخ الدفي  ، وهت تس م أيراً يف
وميطربربربن ل عوامربربربل املت ربربرب   بتغربربرب  املنربربرباخ، مثربربربل ارتفربربرباع درجربربرباس الربربربرارة و ايدة  .(38)أدواس التطيربربربف الرضيسربربربي 

ن تزيربد مربن ال  رب  ع ربى ال اقرب ،  ربا يف  لرب  ع ربى عم يرباس تطييربف تق ب ا والظواهر الويرب  اللربديدة، أ
رو  الويربربرب  اجملِ ربربربدة. وتتربربرب ثر املربربربوانأل الربربرب  تتعامربربربل اس يف الظربربرباي والتدف ربربرب  والفربربرباس ع ربربربى  ربربرب  العم يربربربو ايربربرب

__________ 

  .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2092انظر  (35)

  .https://www.pianc.org/uploads/files/COP/PIANC-Declaration-on-Climate-Change.pdfانظر  (36)

 ,Çağatay I and Lam JSL, 2019, A review of energy efficiency in ports: Operational strategiesانظربر  (37)

technologies and energy management systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

112:170–182.  

  ./https://www.sft-framework.orgانظر  (38)

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2092
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الاوايس اململ دة أو الاوايس ال  ُترب ا درج   راريا بوجا خاص، ألهنا تعتمد اعتماداً  برب اً ع ربى  ممل
ل حربربو  واأليربرباك واورربربرواس اول ع ربربى ال اقربرب  لرربربمان  ربربلم  السربرب مل القاب ربرب  ل ت ربربف مثربربل الفوا ربربا و ال ربرب

ل عوامل املناخي ، اب  اف  إىل آ رها املباارة ع ى ا ت لك ال اق  يف املوانأل، أتث  أللبان. و ومنتجاس ا
يا ربربل األ ا ربربي  مربربن نربرب  مبااربربر ع ربربى ات تياجربرباس مربربن ال اقربرب  ألن اربرببطاس إنتربربا  إمربربداداس ال اقربرب  واي

 ربربا مربربن ومربربا يت ربربل أمربربور، عر ربرب  أيرربرباً ل عوامربربل املناخيربرب   قبيربربل حم ربرباس توليربربد ال اقربرب  وامل ربربايف، يف مج ربرب 
 أ ربربرار وأع ربربال. وتؤ ربربد هربربلو اتعتبربرباراس وتمعربربً  ع ربربى أايربرب  الطفربرباية يف ا ربربتتدا  ال اقربرب  يف املربربوانأل وتت  ربرب 

تبار  ل  من ات رتاتيجياس الرضيسي  ل تطيف اعتماد أ  وب إدارة وقولي دو م ادر طاق  أنظف ابع
 املوانأل. ممل تغ  املناخ يف

 اك وسالسل توريد األغذية المع يةائد األمساملواحر المع ية ومص -ابء 
تقد ر قيم  احملا يل السمطي  املت تي  من م رباضد األيرباك البحريرب  وتربيرب  األ يرباي املاضيرب  أب ثربر  -40
 وتً  من وموع ادُّ األياك واألنلي  البحري  من بني الس مل الغلاضي  األ ثر تدب يون دوتر. وتربع   150من 

يف املاض  من ا نتا  العاملت  38إىل  35 د  يف عم ياس متنوع . ويدخل دوس، وُتستتمتنوع  من املنتجا
 .2017 عربربا  ب يربربون دوتر يف 152و ربربوايل  2016ب يربربون دوتر يف عربربا   143يف التجربربارة الدوليربرب ، بقيمربرب  ب غربربت 

املاضيربرب   وتربيربرب  األ يربرباي ويل مل ربرباضد األيربرباكم يربربون اربربتر يعم ربربون يف الق ربرباع األ 60و ربربان مربربا يقربربرب مربربن 
م يربون طربن،  151مربن  م يون طن من إمجايل إنتا  األياك، ا ُتتد  أ ثر 171، ومن بني 2016عا   يف

 . (39)يف املاض ، لل ت لك البلري املباار 88أي ما ميثل  وايل 
واودماس الداعم ،   و من  ل ل القيم ، ترت ز ا مداداس عادًة ع ى ال وجستياس الفعال -41

مر    ما قبل ا نتا  وما بعدو، الرب  يربد  يف املقربا  األول إىل تقربدة منتجرباس عمال يف اب تتدا  األ
من التمييز   اس جودة ل مست  طني ع ى أ ا  السرع  والطفاية. وفيما يتع ح   اضد األياك، ت بد

يربربرباك ضربربرب  مربربربن األيف املا 45ج ربربرب ، الربربرب   ثربربربل دربربربو  نبربربربني املنتجربربرباس ال ا جربربرب  واملنتجربربرباس الي ربربرب  واملربربربمل دة مربربرب
ربربزة مربربن ج ربرب  أخربربرث، الربرب   ثربربل دربربو  يف املاضربرب . فبالنسربربب   55املسربربت  ط ، ومنتجربرباس األنليربرب  البحريربرب  اجمل  

دًة يف املوانأل أو يتم إعربدادها مسرببقاً عربن طريربح ل وىل، تقو  أ اطيل ال يد جبممل احملا يل ال  تُباع عا
األيربرباك ال ربربناعت،   تفريغ ربربا يف املربربوانأل   ربربانمل ل ربربيدامل -يربربدها أو  ميربربدها يف السربربفن ق ع ربربا وتنظيف ربربا وتمل 

ل املنتجاس  من أجل تسويق ا ع ى الفور أو موا      يزها. ويف   س   القيم  مل اضد األياك، تسجِّ
ربربزة،ال ا جربرب  قيمربرب  أع ربربى وق  ولربربلا فربرب ن خربربدماس بربربوتً أ ربربمل لربربدث املسربربت  طني يف السربربو  مقارنربربً  ابملنتجربرباس اجمل  

فربرب  تظربربل  ربربروري   ي ربربال املنتجربرباس ال ا جربرب  إىل املسربربت  طني بلربربطل مربرب مون ويف تمليربربد وال  سربرب   النقربربل وال
ملنتجربرباس  ربربلم  ا الوقربربت املنا ربرب . وتربربؤّمن خربربدماس النقربربل واوربربدماس ال وجسربربتي  ملنتجربرباس األنليربرب  البحريربرب 

ال ربربيد واملسربت  طني. وقربربد  ثربل مربوانأل  السربمطي  والتمليربد دون انق رباع وعن ربربر الربودة لطربل مربربن املنتجربني
اسي  نلربرباي وموعربرباس األنليربرب  البحريربرب  الربرب  تعربربز  ا ربربتدام  م ربرباضد األيربرباك وتربيربرب  األ يربرباي املاضيربرب ، حم ربرب

. وقربربربد ُأط قربربربت هربربربلو اجملموعربربرباس وتربربربوفر لوجسربربربتياسي وخربربربدماسي حمس ربربربن ، وتولربربربد قيمربربرب  ل مجتمعربربرباس احمل يربربرب 
 مريطيربرب ، ويف اتقت ربرباداستحربربدة األإ ربرببانيا والنربربرويج والربربوتايس امل لابلفعربربل يف عربربدة ب ربربدان متقدمربرب  النمربربو، مثربرب

 النااربرب   والربربدول الناميربرب ،  ربرباألرجنتني وإ ربربوادور واببربربوا نينيربربا الديربربدة وال ربربني وموريتانيربربا وموريلربربيو . ويت  ربرب 
وتعزيربز يرب  البحريرب  بنرباي قربدرة أ ربحاب امل رب ح  ع ربى ت ربميم وتنظربيم إنلاي وموع  من وموعاس األنل

مربمل تغرب   ياك، واييا ل األ ا ي  ل موانأل القادرة ع ربى التطيربف اضد األال  تدمج ا دارة املستدام  مل مالنظ
قسربربني مناولربرب  احملا ربربيل اً املنربرباخ، وخمت ربربف خربربدماس الربربدعم يف مر  ربرب  مربربا بعربربد مجربربمل احملا ربربيل. وي ربربز  أيرربرب

__________ 

وارد السربربربمطي  وتربيربربرب  األ يربربرباي املاضيربربرب  يف العربربربا : ققيربربربح  الربربرب  املربربرب، 2018دة، والزراعربربرب  ل مربربربم املتحربربرب منظمربربرب  األنليربربرب  (39)
  )روما(. مي  املستدام أهدا  التن
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 ربربادراس يف وموعربرب  األنليربرب  لايربربا يف املربربوانأل و  يزهربربا، إىل جانربرب  التلربربجيمل ع ربربى إ ربرباف  قيمربرب  إىل اوإنز 
قدراس املوردين احمل يني والف اس الرعيف ، من أجل ال ول ع ى فواضد أ مل من  ل ل  ي  وبنايالبحر 

 . (40)قيم  األنلي  البحري  ا نتاجي  اللام   ل جميمل

 ملناةالتمويل املتعلق ا -جيم 
املسربتدام  والقربادرة ع ربى   تنر خ   عمل أديم أاباب ع ى أن ات تثمار يف اييا ل األ ا ي -42
ا يف  ل  النقل وال اق  واملياو وخدماس ال ر  ال حت ل جميمل، هو ارل مسبح لتحقيح ل مود،  ا

مستدام ، ويس ل العديد من األهدا ، وتعرب عن التزا  بتيس  إقام  هيا ل أ ا ي  جيدة النوعي ، و 
نربرب  أن التقربربين. خربربلل تعزيربربز الربربدعم املربربايل و  الو ربربول إلي ربربا، وقربربادرة ع ربربى ال ربربمود يف الب ربربدان الناميربرب  مربربن

ال ول ع ى التمويل الطايف املتع ح ابملناخ من أجل تعزيز القدرة ع ى التطيربف،  ربا يف  لرب  مربا يتع ربح 
يربزال يلربطل قربدايً رضيسربياً يف الب ربدان الناميرب .  ابملوانأل ون ها من اييا ل األ ا ي  ل نقل السربا  ت، ت

م يربربون دوتر  ربربنوايً  100م يربربون دوتر و 70و  بربربني الب ربربدان الناميربرب   ربربا يربربرتا وقربربدرس تطربرباليف التطيربربف يف
، ولطربربن التنبربربؤاس األخربرب ة تلربرب  إىل تطربرباليف تزيربربد ع ربربى  لربرب   قربربدار مربربرتني إىل ثربربلث 2050ء ربربول عربربا  

  إىل  ل ، وملا  انت تطاليف التطيف وا تياجاس التمويل تتوقف ع ى اب  اف .(41)مراس ع ى األقل
 درجربرباس 4-3،  يربث تلرب  آخربر التوقعرباس إىل مربا يربرتاو  بربني ليف وربدداً عربا س، فقربد تربزداد التطرباب جربم اتن

2100م وي  من ات رتار العاملت ء ول عا  
(42) . 

اتفاقيربرب  األمربربم املتحربربدة ا طاريربرب  بلربرب ن ، تع ربربدس الب ربربدان املتقدمربرب  األطربربرا  يف 2009ويف عربربا   -43
س الب ربربدان الناميربرب  يف وربربال بيربرب  ا تياجربربالت  2020  ربربى عربربا  ايً ب يربربون دوتر  ربربنو  100تغربرب  املنربرباخ بتقربربدة 

التتفيربربف مربربن آ ر تغربرب  املنربرباخ والتطيربربف معربربا. و ربربرر اتفربربا  ابريربربم أت يربربد هربربلا اتلتربربزا  و  ربربر أنربربا ينبغربربت 
مل  لربرب ، ت تربربزال هنربرباك فجربربوة  بربرب ة يف  ويربربل التطيربربف،  يربربث ب غربربت الن ربربو  بتربربوف  املربربوارد املاليربرب . ومربرب

، وهربربو مب ربرب  يقربربل عربربن تطربرباليف 2016ر يف عربربا  ب يربربون دوت 23ا  العربرباملت ل تطيربربف عربربتربربدفقاس التمويربربل ال
التطيف املقدرة وات تياجاس املالي  ا راادي  ع ى دربو مربا أب غربت بربا وموعرب  مربن الب ربدان نرب  املدرجرب  

 يفو  .(43)(2030-2020ب يربربون دوتر يف الفربربرتة  500 مسربربااايا احملربربددة وطنيربرباً ) ربربوايل يف املرفربح األول يف
ربرب2016عربربا   لعربربا  العربرباملت ل تطيربربف مربربن الب ربربدان املتقدمربرب  النمربربو إىل الب ربربدان الناميربرب  ب ربربورة ا التمويربربل ا، ُوجِّ

(، وامل ربربار  ب يربربون دوتر 0.4يف املاضربرب ( عربربن طريربربح ال ربربناديح املتعربربددة األطربربرا  ل منربرباخ ) 64رضيسربربي  )
بليربني  8.5ملنرباخ ) تمويربل املتع ربح ابلبليربني دوتر(، وال ربطوك الثناضيرب   5.9ا  اضي  املتعددة األطرا  )

وتلمل امل ادر األخرث ل تدفقاس املالي  مؤ سرباس  ويربل التنميرب  األخربرث وامل ربادر احمل يرب   .(44)دوتر(
 العام  واوا   )الدول(.

__________ 

(40) UNCTAD, 2019, Advancing Sustainable Development Goal 14: Sustainable Fish, Seafood Value 

Chains, Trade and Climate (United Nations publication, Geneva).  

(41) Chambwera M and Heal G, 2014: Economics of adaptation, in: Climate Change 2014: Impacts, 

Adaptation and Vulnerability, Part A: Global and Sectoral Aspects, Contribution of Working 

Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom):945–977 انظربربر أيرربرباً بربربرانمج األمربربم  
، 2016)نربرب ويب(، وبربربرانمج األمربربم املتحربربدة ل بي ربرب ،  2014التقريربربر عربربن فجربربوة التطيربربف لعربربا  ، 2014املتحربربدة ل بي ربرب ، 

  ويب(.)ن   2016التقرير عن فجوة  ويل التطيف لعا  

  )ن ويب(. 2019التقرير عن فجوة اتنبعا س لعا  ، 2019األمم املتحدة ل بي  ،  برانمج (42)

  )ن ويب(. 2018التقرير عن فجوة التطيف لعا  ، 2018برانمج األمم املتحدة ل بي  ،  (43)

  سا.املرجمل نف (44)
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 الصلة لتمويل التكيمل مد تاري املناةأمثلة مللى املصادر ذات   

  النوع

املؤ س  أو ال ندو  
 ساا امل الطيان أو

عربربربربدد  ربربربندو  مت    
 ل مناخاألطرا  

 م يون دوتر ل تطيف 720ر خ     ندو  التطيف 

تمويربربل التطيربربف يف أ ثربربر مربربن لب يربربون دوتر  1.7 مربربا يزيربربد ع ربربى قربربد   مرفح البي   العاملي  
 ب داً  130

 نيبليرب 5.6، ب غربت امللرباريمل امل تربز   ربا 2019يف  انون األول/ديسربممل  دو  األخرر ل مناخال ن 
 يف املاض  لتمويل التطيف 24 ما قدرو  يردوتر، ممل ل

 م يربربون دوتر يف آخربربر 148.3ب غربربت ملربرباريمل وبربربرامج التطيربربف املعتمربربدة  اً  ندو  أقل الب دان  و  
 (2019 زيران/يونيا  30 - 2018 و /يوليا  1) ملمول  بتقريرفرتة 

ة التطيربف دوتر )انفربل م يربون 282.7د  ، قرب2019يف  زيران/يونيربا  ال ندو  اواص بتغ  املناخ 
إىل م يربربون دوتر )انفربربلة نقربربل التطنولوجيربربا(  60.7مربربمل تغربرب  املنربرباخ( و
 ملاريمل التطيف

  2013ب يون دوتر يف عربا   1.2ب   وموع التمويل املتع ح ابملناخ  م ر  التنمي  األفريقت 
 6أب ثربربربربر مربربربربن   ويربربربربل التطيربربربربف يف أفريقيربربربربا يف هربربربربلا امل ربربربربر  يسربربربرب مو 

 اوارجت املعب  تر من التمويللطل دو دوتراس 
    

م ربربربربربربر  إ ربربربربربرباضت 
 متعدد األطرا 

 ب يربربون 29أ ثربربر مربربن  ل ربربير ع ربربى وافربربح، 2018-2011يف الفربربرتة  م ر  التنمي  ااث يوي 
 ب يربون 4.01،  لربد 2018يف عربا  و ناخ  ملاب املتع ح تمويل دوتر ل
 نب يربو  1.29  ربيرل إمجايل التمويل املتع ح ابملناخ، مربمل مندوتر 
 املاض ( ل تطيف يف 32)دوتر 

يف املاضربرب  مربربن  13 ميثربربل ملنربرباخاملتع ربربح ابتمويربربل ال  ربربان،  2015يف عربربا   م ر  التنمي  الطارييب  
 50 ل ربربير  ربربىع وافربربح، 2016يف عربربا  و   ا مجربربايل  ويربربل امللربرباريمل

 تغربربربرب   تطيربربربربف مربربربربملل وا ربربربربح بلربربربربطلم ربربربربمم   م يربربربربون دوتر مللربربربرباريمل
وخ  ربربربربر،     ل اقربربربرب  املسربربربربتداممربربربربن أجربربربربل اراياس إجربربربربلربربربربا  تاملنربربربرباخ و 

مربربا يقربربرب مربربن م يربربون دوتر  ،فوريربرب  اث ر إع ربربار دوراين ا ربربتجاب  
 لطوم  جزر الب اما

 و ملطافحربربرب  تغربربرب  املنربربرباخ، مربربربمليربربربور  ب يربربربون 16.2، قربربربد  2018يف عربربربا   امل ر  األورويب لل تثمار  
 يورو ل تطيف ب يون 1.1 ل ير

م ربربربربربربربربربربر  التنميربربربربربربربربربرب  ل ب ربربربربربربربربربربدان   
 مريطي األ

 املتع ربربح تمويربربلالدوتر يف  بليربربني 5 ربربوايل ، ا ربربتثمر 2018 يف عربربا 
 ملناخاب

 خياً لل ت مناا تمويل لدوتر  بليني 5.8، قد  2019يف عا   مؤ س  التمويل الدولي   
م يربربون  351ملنربرباخ ب ربرب  وموعربربا اب  متع قربرباً ، قربربد   ربربويلً 2018يف عربربا    تنمي ا  لمت لالبن    

      م يربربربربربربون دوتر  77 طيربربربربربربف  قربربربربربربدار ربربربربربربير  ويربربربربربربل ل تمربربربربربربمل لدوتر، 
 يف املاض ( 22)

 

 

التمويربربربل املتع ربربربح  يف وربربربالب يربربربون دوتر  20.5، قربربربد  2018يف عربربربا   البن  الدويل 
يل املتع ح ابملنرباخ التمو  ايلإمجيف املاض  من  49ل ير  ، مملابملناخ

 ل تطيف

    

مؤ سربربربربرب  أخربربربربربرث 
 لتمويل التنمي 

مار امل ربربر  ااث ربربيوي لل ربربتث 
 التحتي  يف البني  

  ا ربي األ يا ربلدوتر يف اي ب يربون 12.04ا تثماراس إمجاليرب  ت ربل إىل 
 املستدام  والق اعاس ا نتاجي  األخرث

 اسمسربربرباعد ترربربربمنقربربربرو  ت مربربربنح ع ربربربى وافربربربح، 2017-2016يف الفربربربرتة  م ر  التنمي  الديد 
 دوتر بليني 3.4مالي  تزيد قيمت ا ع ى 
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  النوع

املؤ س  أو ال ندو  
 ساا امل الطيان أو

  ربربربربربربربربربلتممقربربربربربربربربربد   ويربربربربربربربربربل     
 ى ال ربربربربربربربعيدع ربربربربربربرب ابملنربربربربربربرباخ

 ق يمت أو الثناضتا 

 و اتس التنمي  الوطني  )مثل و ال  التنمي  النمساوي  والو ال  السويدي  ل تعاون ا  اضت الدويل( 

 أملانيا: مبادرة املناخ الدولي 
   املتحدة لملي انيا العظمى وأيرلندا اللمالي : التمويل الدويل املتع ح ابملناخاملم ط

 +تغ  املناخ طافح  املت ملالتحالف الع قاد األورويب:ات
   

حم ربربربربت مقربربربد   ويربربربربل عربربربربا  
 ابملناخ   لمت

 تغ  املناخلبنغلديش:  ندو  ا ت ماين  
 تغ  املناخلندونيسيا:  ندو  ا ت ماين إ

 ويربربربربربربربربربل خربربربربربربربربرباص مقربربربربربربربربربد  
 ابملناخ  لمت

 مؤ ساس 

 تمويلالمؤ ساس 
 الت مني ق اعاس

تغرب   مليربني دوتر مربن الربدعم الديربد مللرباريمل التتفيربف مربن آ ر 10، ر ربد 2017مي  الطارييب، م ر  التن امل ادر:
 مل توقيربربمل امل ربربر املنربرباخ والتطيربربف مربربمل هربربلا التغربرب  وتعزيربربز القربربدرة ع ربربى ال ربربمود يف مجيربربمل أدربرباي من قربرب  البحربربر الطربربارييب، مربرب

 ،2019الطربربارييب،  ربربر  التنميربرب  أاير/مربربايو  م 24تفربربا   ويربربل جديربربد، األورويب لل ربربتثمار وم ربربر  التنميربرب  الطربربارييب ع ربربى ا
 أي ول/ ربرببتممل، متربربا  ع ربربى: 5م ربربر  التنميربرب  الطربربارييب   ربربر مربربا يقربربرب مربربن م يربربون دوتر ل ناثربرب  الفوريربرب  لربربزر الب امربربا، 

https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate- 
bahamas-relief  Heinrich Böll Stiftung, 2018, Climate finance thematic briefing: Adaptation finance  

  2018املتحربربربدة ل بي ربربرب ، األمربربربم   وبربربربرانمج 2016  وبربربربرانمج األمربربربم املتحربربربدة ل بي ربربرب ، 2014وبربربربرانمج األمربربربم املتحربربربدة ل بي ربربرب ، 
متربربربا  ع ربربربى: واملتعربربربدد األطربربربرا ،  لتمويربربربل الثنربربرباضت  وا2020 املنربربرباخ، واتفاقيربربرب  األمربربربم املتحربربربدة ا طاريربربرب  بلربربرب ن تغربربرب 

https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/multilateral-and-bilateral-funding-sources. 

 يما من  بتعب   التمويل الطايف ل تطيف ممل تغ  املناخ، وت وت تزال مث  قدايس  ب ة متع ق  -44
طيربف، ت  ربيما مربن ماس املتع ق  بتدفقاس التمويل املوج ا إىل التب ة يف املع و اع اواص، وثغراس  الق 

ومربربمل  لربرب ، هنربرباك ت ربربوراس . (45)امل ربربادر احمل يربرب  العامربرب  واوا ربرب ، فرربربًل عربربن أوجربربا عربربد  اتسربربا  من جيربرب 
نيربربرب  تلربربربمل يف مج ربربرب  أمربربربور  ايدة ج ربربربود ا ف ربربربا ، مربربربثًل عربربربن طريربربربح فرقربربرب  عمربربربل مع مسربربربتجدة ملربربربجع ،

مربربربن جانربربرب  الطومربربرباس نربربرباخ  وتع ربربربداس جديربربربدة ابلتمويربربربل املتع ربربربح ابملنربربرباخ  املت ربربربل ابملاب ف ربربربا  املربربربايل
وال ربرباس الفاع ربرب  يف الق ربرباع اوربرباص، مت ا عربربلن عن ربربا يف مربربؤ ر قمربرب  العمربربل املنربرباخت  وج ربربود متزايربربدة 

جانرب  لتربزا  المرباعت مربن  ار  ملوايم  املمار رباس مربمل األنربرا  املتع قرب  بتغرب  املنرباخ، مثربل اتتبليا امل
تمويربربل املتع ربربح ابملنربرباخ،  تع ربربد امل ربربار  ا  اضيربرب  اً ابلعمربربل املنربرباخت  وال ربربود املبلولربرب  لتربربوف  الم ربربرف 33

2025 ربنوايً ء ربول عربا  ب يربون دوتر يف وربال التمويربل املتع ربح ابملنرباخ  175املتعددة األطرا  جبممل 
(46). 

ملنربربرباخ و ربربربمل إطربربربار لتقيربربربيم املتع ربربربح اب ة يف وربربربال التمويربربربلويف ق ربربرباع النقربربربل البحربربربري، تلربربربمل ال ربربربود األخربربرب  
، فرربًل عربن 2019ل حافظاس املاليرب  ل سربفن، مربن قبيربل مبرباد  بو ربايدون لعربا   و لف املوايم  املناخي 

بليربني دوتر ل بحربث والت ربوير يف وربال  5بقيمرب  مقرت اس ق اع النقل البحربري املتع قرب  إبنلرباي بربرانمج 
جل التعجيل إبدخربال تطنولوجيرباس وأنربواع وقربود ولي ، من أملنظم  البحري  الدخفض نا اس الدفي   يف ا

 . (47)  وعدمي  انبعا س الطربونخفير
__________ 

  .2018ألمم املتحدة ل بي  ، برانمج ا (45)

 ، https://www.fsb-tcfd.org/, https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml انظر (46)
 ،https://www.iadb.org/en/news/mdbs-pledge-raise-climate-finance-us175-billion-annually-2025و
  ./https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitmentو

، خفربربض انبعربا س نربربا اس الدفي ربرب  مربربن السربربفن: 2019  ل منظمربرب  البحريربرب  الدوليربرب ،   البي ربرب  البحريربرب  التابعربلنرب  ةايربرب (47)
   انون األول/ديسممل.  18، لندن، MEPC 75/7/4مقرت   نلاي و م ءري دويل ل بحث والت وير، 

https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/cdb-allocates-almost-usd-1-million-immediate-
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/multilateral-and-bilateral-funding-sources
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/multilateral-and-bilateral-funding-sources
https://www.fsb-tcfd.org/,%20https:/www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.fsb-tcfd.org/,%20https:/www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.iadb.org/en/news/mdbs-pledge-raise-climate-finance-us175-billion-annually-2025
https://www.iadb.org/en/news/mdbs-pledge-raise-climate-finance-us175-billion-annually-2025
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitment/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitment/
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 آفاق املستقمل -سادساة  
نرباك قربدايس  برب ة تنتظربران، ع ى دو ما يتبني من هلا ات تعرا  العربا  ل مسرباضل الرضيسربي ، ه -45

األخربرب ة برربربرورة التعجيربربل وليربرب  د مربربن املبربربادراس الدومربربمل  لربرب  يتربربوافر أيرربرباً  خربربم  بربرب  يف  ربربل اعربربرتا  عربربد
وبنربرباي القربربدرة ع ربربى التطيربربف، وإعربربلن وموعربرب  وا ربربع  مربربن ال ربرباس الفاع ربرب  يف  ابلعمربربل املتع ربربح ابلتطيربربف

 لا  إجراياس.الق اعني العا  واواص وأ حاب امل  ح  عن التزاماس اب
 عقد يفليربربربرب  ايامربربربرب  الربربربرب   ربربربربتويف الوقربربربربت نفسربربربربا، هنربربربرباك عربربربربدد مربربربربن اتجتماعربربربرباس الطوميربربربرب  الدو  -46
رة املربربوانأل البحريرب  ع ربربى التطيربف مربربمل تغرب  املنربرباخ، وهربربت: مربن الربربزخم لتعزيربز قربربد وقربربد تربوفر مزيربربداً  2020 عربا 

ايو(  ومربربربؤ ر األمربربربم املتحربربربدة املعربربربين بلربربربؤون مربربربؤ ر األمربربربم املتحربربربدة العربربرباملت الثربربرباين املعربربربين ابلنقربربربل املسربربربتدا  )أاير/مربربرب
 وبر( ألمم املتحدة ل تجارة والتنمي  )تلرين األول/أ ترب ر اة اوامس  علرة ملؤ احملي اس ) زيران/يونيا(  والدور 

والربربربدورة الساد ربربرب  والعلربربربرون ل طربربربرا  يف اتفاقيربربرب  األمربربربم املتحربربربدة ا طاريربربرب  بلربربرب ن تغربربرب  املنربربرباخ، والربربربدورة 
ثربربرب  ر األطربربربرا  العامربربربل بو ربربربفا اجتمربربرباع األطربربربرا  يف بروتو ربربربول  يوتربربربو، والربربربدورة الثالالساد ربربرب  علربربربرة ملربربربؤ 

 لثاين/نوفممل(.ل بو فا اجتماع األطرا  يف اتفا  ابريم )تلرين االعاماألطرا   ملؤ ر
ويف  ربربوي مربربا ورد أعربربلو، تتربربيح الربربدورة الثامنربرب  تجتمربرباع اوربربملاي املتعربربدد السربربنواس املعربربين ابلنقربربل  -47

لايل عربن طريربح اس التجاري  وتيس  التجارة فر   هام  أتيت يف  ين ا لل تفادة من الزخم اوال وجستي
 وو ربمل تو ربياس م مو رب  يف وربال السيا رب  أفرربل السرببل لرتمجرب  األهربدا  ال مو رب  إىل إجربراياس،ر يف النظ

املنرباخ دعمرباً و رب   العام  تساعد ع ى الن و  ابملس ل  ايام  املتمث   يف تطيف املوانأل البحري  ممل تغرب 
  .2020قررة يف عا  ي  املياس الطومي  الدولويتسىن  ات رتااد  ا يف اتجتماعاس والعم  2030عا  

    


