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ستعراض برنامج عمـل    االبتكار يف جمال النقل واللوجستيات متهيداً ال          
   ٢٠١٤أملايت يف عام 

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
عدت هذه املذكرة كإسهام يف استعراض تنفيذ برنامج عمل أملايت ويف التأّمل يف             أ  

وضع جدول أعمال إمنائي جديد للبلدان الناميـة        للية التحضريية إلطار األمم املتحدة      العم
وتركّز هذه املذكرة على مـسألتني      . ٢٠١٤غري الساحلية لكي ُينظر يف اعتماده يف عام         

 نظم لوجستية فعالة كشرط     إلقامة سياسات النقل العابر املواتية      أمهية وضع : رئيسيتني، مها 
ه البلدان يف التجارة العاملية، والدور الذي ميكن أن يؤديـه االبتكـار   أساسي ملشاركة هذ 
  . وتنفيذ سياسات النقل العابر املواتية هذهصميموالتكنولوجيا يف ت

 طائفة خمتارة من أفضل املمارسات اليت تعـاجل         ، بإجياز ،وتستعرض هذه املذكرة    
. ة من خالل البلدان الـساحلية     العقبات الشائعة اليت تعترض التدفق السلس للتجارة العابر       

 العابر، ال تزال هناك     نقلورغم التقدم املهم املُحرز يف فهم األساس املنطقي لتشغيل نظم ال          
حاجة إىل سياسات للنقل العابر من شأهنا أن تفتح أسواق النقـل، وتطـور اخلـدمات                

القيمـة  اللوجستية، ومتكّن اقتصادات البلدان غري الساحلية من االنـدماج يف سالسـل             
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فـق  توباتت مكونات هذه السياسة معروفة جيداً اآلن؛ وينبغـي أن ي          . اإلقليمية والعاملية 
 توفري  عقب ذلك يالقطاع العام وقطاع األعمال التجارية على إنفاذ هذه السياسات، وأن           

  .  هلذا الغرضتقنيةالالية واملوسائل ال
شّغلني احملليني يف ممـرات     وينبغي إلجراءات السياسة العامة أن تتناول مهارات امل         

العبور، وأن تتيح التوصل إىل حلول مبتكرة لتخطيط وتـصميم اخلـدمات اللوجـستية              
حركة جتارة موثوقة ومأمونة    قيام  تنظيمية تسمح ب  خمططات  واهلياكل األساسية استناداً إىل     
  .من البلدان غري الساحلية وإليها
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  مقدمة    
 إىل إطالق موجة مكثّفة من أنشطة       ٢٠٠٣يف عام    )١(اد برنامج عمل أملايت   أدى اعتم   -١

وتعقيدات نظم النقل العابر الـيت      اليت أدت إىل حتسني فهم آليات       البحث والتحليل املعّمق،    
وأعقب ذلك مشاركة نـشطة مـن جانـب         . ختدم التجارة يف البلدان النامية غري الساحلية      

ن يف تصميم وتنفيذ احللول العمليـة املُبتكـرة املـستندة إىل      اجلهات املاحنة ووكاالت التعاو   
واستفادت هذه اجلهود أيضاً من املفاوضات اليت أجرهتا منظمة التجارة العاملية           . التكنولوجيا

 وأسفرت عن زيـادة كـبرية يف املعونـة          ٢٠٠٤ واليت بدأت يف عام      التجارةبشأن تيسري   
  . ملتعلقة بعبور احلدود وبالتجارة العابرةاملخصصة إلدخال حتسينات على اإلجراءات ا

،  الناميـة  ومن مثّ، فقد استفاد كل من البلدان غري الساحلية وبلدان املرور العـابر              -٢
 )٢(سيما يف أفريقيا، خالل السنوات اخلمس املاضية من الدعم التقين واملايل اإلضايف اجلديد             ال

وأدى ذلـك إىل زيـادة كـبرية يف         .  العابر  النقل حتسنياملوّجه إىل األنشطة اليت تركّز على       
وأسهم األونكتاد يف هذه العمليـة بعقـد اجتماعـات          . القدرات احمللية والوطنية واإلقليمية   

 ، وكرست هذه االجتماعـات    ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٣حكومية خالل العقد املمتد من عام       
ص املسائل املتعلقة بالنقل    للتغلّب على التحديات اليت تواجهها البلدان النامية الساحلية فيما خي         

وقدم األونكتاد أيضاً مساعدة تقنية من أجل تصميم وتنفيذ احللول الرامية إىل تنمية             . )٣(العابر
  . )٤(القدرات املستدامة يف جمموعة خمتارة من البلدان غري الساحلية وبلدان املرور العابر

ت األخرية يف ترتيبات النقـل      أوالً، التطورا : وتركّز هذه املذكرة على مسألتني، مها       -٣
العابر وعالقة هذه الترتيبات بالسياسات املواتية يف جمال النقل العابر؛ وثانياً، الـدور الـذي               

  . وتنفيذ هذه السياساتصميمميكن أن يؤديه االبتكار والتكنولوجيا يف ت

__________ 

تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري الـساحلية يف إطـار           : برنامج عمل أملايت  : العنوان الكامل هو   )١(
 . ر الناميةعاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان غري الساحلية وبلدان املرور العاب

 استعراض نقـدي للمعونـة مـن أجـل التجـارة،          : بناء القدرات التجارية من أجل التحّول يف أفريقيا        )٢(
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/globalreview-on-aft-2013report.pdf. 

؛ ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦-٢٤اجتماع اخلرباء املعين بتصميم وتنفيذ ترتيبات النقل العابر، جنيف،           )٣(
حلول للبلدان غري الساحلية وبلدان املـرور       : واجتماع اخلرباء املعين بالتعاون اإلقليمي يف جمال النقل العابر        

؛ واالجتماع التحضريي العاملي الستعراض منتصف      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ و ٢٧العابر النامية، جنيف،    
 تيسري التجارة لصاحل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر           املدة لتنفيذ برنامج عمل أملايت، فرص     

؛ واجتماع اخلرباء املخصص بشأن موانئ العبور اليت تقدم خدماهتا          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩ و ٨النامية، جنيف،   
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١إىل البلدان النامية غري الساحلية، 

يف الفتـرة بـني     (عبية وتايلند، وزامبيا وناميبيا، وبـاراغواي وأوروغـواي         مجهورية الو الدميقراطية الش    )٤(
 ).٢٠١٣ و٢٠١٢يف عامي (؛ ورواندا، وبوروندي، ومجهورية ترتانيا املتحدة )٢٠٠٧ و٢٠٠٣ عامي
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وتنص اختصاصات اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات اليت اعتمدها جملـس التجـارة           -٤
والتنمية على أن هتدف الدورة األوىل إىل النظر يف الفرص املتاحة للبلدان النامية غري الساحلية               
لتصميم وتنفيذ حلول ذات فائدة مشتركة يف جمايل النقل واللوجستيات، وذلك بالتعاون مع             

ملـايت،   تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمـل أ         لدىو. بلدان املرور العابر النامية اجملاورة    
  . سيقوم اخلرباء أيضاً باستعراض وتقييم الترتيبات املبتكرة يف جمايل النقل واللوجستيات

ورغم أن هذه املذكرة ال تتناول بشكل خاص ُمحّددات التوطّن املتعلقة بـسالسل               -٥
القيمة العاملية، ال تزال كفاءة خدمات النقل وهياكله األساسية عامالً مهماً ملشاركة البلدان             

الساحلية يف التجارة وجلذب االستثمار الذي تشكّل سالسل القيمة العاملية الرابط           غري  لنامية  ا
  .)٥(املوّصل إليه

وأخرياً، ينبغي النظر إىل هذه املذكرة بوصفها إسهاماً يف استعراض تنفيـذ برنـامج             -٦
يد للبلـدان   عمل أملايت ويف العملية التحضريية لإلطار املتعلق بوضع جدول أعمال إمنائي جد           

  . ٢٠١٤النامية غري الساحلية لكي ُينظر يف اعتماده يف عام 

  التطورات احلديثة املتعلقة بترتيبات النقل العابر  -أوالً  
إن العقبات الرئيسية اليت تعترض وصول البلدان النامية غري الساحلية إىل األسـواق               -٧

، يف آن   ظر إىل هذه العقبات بوصفها    وميكن الن . اخلارجية معروفة جيداً وموثّقة على حنو وافٍ      
 عقبات مادية، من حيث الُبعد اجلغرايف عن الشركاء اخلارجيني يف العامل، وعقبـات              واحد،
، من حيث االعتماد على مرافق وخدمات التجارة والنقـل املوجـودة يف البلـدان               اتيةعملي

 القـدرة التنافـسية     كما أن درجة تأثري هذين النوعني من العقبات على        . الساحلية اجملاورة 
التجارية للبلدان النامية غري الساحلية تعتمد بدورها علـى عوامـل مؤسـسية وتنظيميـة               

ونتيجة لذلك،  .  كفاءة أداء نظم النقل العابر     قد تعوق، أو، على العكس، حتّسن     وتكنولوجية  
ـ  ، مع األسواق اخلارجية    نسبياً ستتمكن البلدان النامية غري الساحلية من االجتار       اً حلجـم   تبع

  .التكاليف اإلضافية املتكبدة للصفقات
ميكن توجيه هدف أية مبادرة لتحسني نظـم النقـل   ال أخذ ذلك يف االعتبار،   إذا  و  -٨

إزالة مجيع العقبات املمكنة لتمكني البلـدان غـري         :  حنو غرض وحيد واضح، هو      إال العابر
البلـدان   اليت تتمتع هبـا      تعادل على األقل الظروف   الساحلية من الوصول إىل نظم لوجستية       

  .الساحلية املناظرة

__________ 

، الفصل   االستثمار والتجارة من أجل التنمية     -سالسل القيمة العاملية    : ٢٠١٣تقرير االستثمار العاملي،    انظر   )٥(
 .(http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013ch4_en.pdf)بع الرا
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ورغم بساطة هذا اهلدف، هناك أبعاد كثرية لعملية حتسني سالسـل لوجـستيات               -٩
بيئة السياسة العامة، وترتيبات النقل اليت ترسـي        : ويتناول اجلزء أوالً املواضيع التالية    . النقل

، وحـاالت   تشغيلارها هياكل إدارة و   األطر التنظيمية واملؤسسية، وممرات النقل العابر باعتب      
  . الذي من املمكن أن حيقق جناحاًالتصميم خمتارة ألفضل املمارسات تبني التخطيط اجليد 

  سياسات تطوير النقل العابر  -ألف  
ترى بلدان غري ساحلية عديدة أن قدرهتا على املشاركة الكاملة يف التجارة البحرية               -١٠

، إن مل يكن حصرياً، على ُحسن نوايا بلدان العبـور الـساحلية             الدولية تعتمد اعتماداً كبرياً   
ومن مث، فإن احللول املطروحة لتحسني عبور جتارهتا تتوقف يف املقاوم األول علـى              . اجملاورة

فإن املسؤولية عن كفـاءة     يف حني أن التبعية اجلغرافية واضحة،       و. البلدان الساحلية اجملاورة  
شتركة، وهو ما توضحه البحوث العملية والدراسات امليدانية        تشغيل النقل العابر قد تكون م     

يف قع، بشكل رئيـسي،      والتأخر يف العبور ت    نكوسأوقات ال  هذه األخرية أن     نيوتب .احلديثة
أقصى طريف سلسلة العبور الربي، ومها ميناء العبور املوجود يف البلد الساحلي، وكذلك املنشأ 

التخلـيص  إجـراءات   كمـا أن    . )٦(بلد غري الساحلي  الداخلي أو املقصد الداخلي داخل ال     
اجلمركي النهائي أو األويل وإجراءات الشحن يف البلدان غري الساحلية وبلدان العبور، علـى           

  .السواء، قد تؤدي إىل تأخر طويل وُمكلف
وعالوة على ذلك، كثرياً ما تنشأ تكاليف النقل املفرطة عن اُألطر التنظيمية السائدة               -١١

الشحن يف غرب أفريقيا، اليت هتدف إىل حتصيص نظم  عد  فمثالً، ت . )٧(دان غري الساحلية  يف البل 
املشاركة يف البضائع فيما بني الناقلني، السبب الرئيسي وراء عدم املنافسة، مما يؤدي إىل تدين               
جودة اخلدمات؛ كما تشكّل هذه النظم عائقاً أمام الداخلني احملتملني إىل السوق مـن ذوي               

 محاية الصناعة احمللية إىل ارتفاع أسـعار        ت خمططات ويف حاالت أخرى، أد   . ءة األعلى الكفا
 مـن جهـة     ،الشحن من جهة، وإىل زيادة عرض أساطيل سيارات النقل البالية غري الفعالة           

  . أخرى
ومن املمكن حلركة املرور العابر أن تفيد بلد العبور عن طريق زيادة حجم التجـارة      -١٢

وانئ، وهو ما حيقّق وفورات احلجم اليت ميكن أن يستفيد منـها املـستهلكون              يف الرب ويف امل   
 خدماهتا  عزيزوينبغي لبلدان النقل العابر، من حيث املبدأ، أن تكون أكثر ميالً إىل ت            . احملليون

حترص على وضع سياسات للنقل العابر هتدف إىل        أن  املتعلقة بالنقل ودعم التجارة، ومن مثّ       

__________ 

، عرض قدمه جان كيزيتو كاباجنوكا، اجتماع اخلرباء املخـصص بـشأن            "مبادرات لوجستيات املمرات  " )٦(
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١موانئ العبور اليت تقدم خدماهتا إىل البلدان النامية غري الساحلية، 

)٧( Daniel Saslavsky and Ben Shepherd, Facilitating International Production Networks: The Role of 

Trade Logistics, Policy Research Working Paper 6224 (Washington, D.C., World Bank, 2012). 

Available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12061. 
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واألمر ليس كذلك يف الواقع، إذ إن الفوائد احملتملـة          . مات املرور العابر  تطوير قطاعات خد  
، وهو ما ُيعـزى     اتسياسات النقل العابر ال جتذب اهتمام متخذي القرار       املتأتية من اعتماد    

  . جزئياً إىل اخنفاض حجم التجارة ونسبة جتارة البلدان غري الساحلية يف نظام النقل ككل
النقل العابر األفضل تـصميماً     سياسة  الت قد ال تفي فيها حىت       حا، بالطبع،   ناكوه  -١٣

 وتبني دراسة أُجريت مؤخراً يف جنوب أفريقيا أن عدم االستقرار الذي ساد           . بالغرض املنشود 
مؤخراً البلدان الساحلية يف املنطقة بسبب الرتاع قد أدى إىل عدم حرص خطـوط شـحن                

  . النامية غري الساحلية يف البلدان )٨(احلاويات على خدمة التجارة
وبصورة عامة، وقّعت معظم البلدان غري الساحلية اتفاقات للنقل العابر أو للتجـارة           -١٤

وتتضمن هذه االتفاقات، عادة، أحكاماً تنظم مشاركة       . العابرة مع البلدان الساحلية اجملاورة    
ـ     كما  الشركات احمللية ذات الصلة يف نقل البضائع،         ابر ذات الـصلة    تنظم وثائق النقـل الع

وتشمل بعض االتفاقات أيضاً تطوير مرافق ومنـاطق حمـددة     . باجلمارك، وخمططات التأمني  
بضائعها يف سـياق    الستقبال وختزين وشحن    لبلدان الساحلية   لمتاحة يف موانئ النقل العابر      

ومعظم هذه الصكوك يليب احتياجات حمددة، كما أهنـا         . التجارة العابرة الداخلة واخلارجة   
 لتجارة البلدان اجملاورة غري      املفتوح هبدف إتاحة املرور العابر   جرى التفاوض عليها    ممت و ُص

، وسيظل  االعتراض عليه  ال ميكن    )٩(كان احلق الثابت املتمثل يف حرية العبور      وإذا  . الساحلية
ف ال ينبغي أن يكون اهلد    فإن هذا احلق    أساساً منطقياً ال غىن عنه للصكوك الثنائية األطراف،         

  .الوحيد أو الرئيسي ألي اتفاق بشأن املرور العابر
فمثالً، ُصممت االتفاقية   . وتوجد أمثلة عديدة التفاقات العبور الدولية غري الشاملة         -١٥

اتفاقية النقل الدويل (اجلمركية املتعلقة بالنقل الدويل للبضائع مبقتضى دفاتر النقل الدويل الربي  
ريع املتوقّع يف جتارة السلع فيما بني البلدان األوروبية بعـد            حبيث تدعم النمو الس    )١٠()الربي

احلرب العاملية الثانية، وهي التجارة اليت كانت تواجه أعباًء ثقيلة من جراء إجراءات اجلمارك              
، اسُتعيض عن هـذه     ١٩٦٨ويف عام   . الطويلة واملعقدة يف كل مرة تعرب فيها السلع احلدود        

ية مبا يسمى نظام العبور املشترك للتجارة فيما بني بلدان اجلماعة           االتفاقية يف اجلماعة األوروب   
وُصمم أيضاً االتفاق املتعلق بالنقل الربي الدويل فيما بني بلدان املخروط اجلنـويب    . األوروبية

__________ 

)٨( “Currently, no shipping company appears to have a firmly established system for serving 

landlocked countries and some shipowners even refuse to serve them as they are unable to ensure 

control of their freight traffic.” Market Study on Container Terminals in West and Central Africa 

(MLTC/CATRAM), Final Report, CATRAM Consultants, 23 January 2013, p. 63. 
، واتفاقية جتارة املرور العابر للدول غري       )١٩٢١(إبرام االتفاقية والنظام األساسي املتعلقني حبرية املرور        منذ   )٩(

 ).١٩٦٥(الساحلية 
انظر . ١٩٧٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ُنقحت يف   ، و ١٩٥٩يناير  / كانون الثاين  ١٥اعُتمدت يف جنيف يف      )١٠(

 /http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources: التاريخ املـوجز للنقـل العـابر يف املوقـع التـايل           
documents/annex_i_transit_brochure_en.pdf. 
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، وهذا ما أدى إىل إنشاء السوق املشتركة        )١١(ليكون آلية للتكامل  ) ١٩٨٩(ألمريكا اجلنوبية   
ويب، مث إىل إطالق مبادرة تكامل البىن التحتيـة اإلقليميـة يف أمريكـا              لبلدان املخروط اجلن  

اجلنوبية، يف إطار جملس البنية التحتية والتخطيط يف أمريكا اجلنوبية، املعروف اختصاراً باسم             
COSIPLAN .             وميثل اتفاق عبور املمر الشمايل، الذي يربط ميناء مومباسا بكل من أوغنـدا

 جيداً على الطريقة اليت ميكن أن يساعد هبا أي إطـار مؤسـسي              ورواندا وبوروندي، مثاالً  
  .مواٍت يف دعم تشغيل املمرات

وقد تصبح اتفاقات النقل العابر وسائل قوية وفعالة للتنمية، إذ من املمكن أن تساعد                -١٦
على الوصول الفعال إىل أسواق اخلدمات اللوجستية وأن تعزز التكامل االقتصادي اإلقليمي            

التجارة أوساط  وينبغي هلذه االتفاقات أن تتضمن أيضاً أحكاماً مناظرة تفيد          . ة التجارة وتنمي
غري أن العديد من اتفاقات النقل العابر . والنقل يف كل من البلدان غري الساحلية وبلدان العبور

ويف هذه احلـاالت    . القائمة اقتصرت يف نطاقها وأهدافها على إدارة عمليات النقل والعبور         
 هتدف يف كثري من األحيان إىل احملافظـة علـى           اتيةل هذه االتفاقات جمرد ترتيبات عملي     تظ

 علـى   إالتركز  ال  املصاحل، ولكن تفوهتا فرصة حتسني أوضاع السوق بصورة ملموسة ألهنا           
 . امتثال أحكام االتفاقات بدالً من تعزيز تطوير القطاع

العابر القائمة، ستتمكن العديد من البلـدان       وباعتماد املعايري الدولية واتفاقات النقل        -١٧
غري الساحلية وبلدان العبور من حتقيق توافق أكرب مع املعايري الفعالة القائمة املتعلقة بتيـسري               
النقل، منها على سبيل املثال اتفاقية النقل الدويل الربي، واالتفاقية الدولية لتنسيق عمليـات              

  ). ١٩٨٢(رقابة السلع على احلدود 

  ممرات النقل العابر يف أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية  -ءبا  
حتددت يف سبعينات القرن املاضي مفاهيم املمرات ومساهتا املادية، وتـستفيد هـذه               -١٨

املمرات بوصفها نظماً للنقل أو للنقل العابر أو للتجارة، من اهلياكل األساسـية واخلـدمات       
 متفق عليها من أجل خدمة حركة الركاب والبضائع         املتعلقة بالنقل يف إطار خمططات تنظيمية     

ويف اآلونة األخرية، ركزت املنظمـات      . بني زوجني من أماكن انطالق الرحالت ووجهاهتا      
وصارت املمرات اآلن تعتمد    . الدولية اهتمامها ومبادراهتا على تطوير وتشغيل ممرات العبور       

القطاع العام،  كيانات من   ىل حد كبري    يمن عليها إ  هتعلى اهلياكل املؤسسية اليت، وإن كانت       
__________ 

 Reunión de Coordinación de las Iniciativas Regionales en las Áreas de“نتـائج  ملخـص  انظـر   )١١(

Infraestructura para la Integración Física del Transporte, las Telecomunicaciones y la Integración 

Fronteriza” (Meeting on the coordination of regional initiatives in the areas of infrastructure for 

the physical integration of transport, telecommunications and border integration), Mexico City,  
24 and 25 March 2011 ،)   اجتماع بشأن تنسيق املبادرات اإلقليمية يف جماالت البنية التحتية مـن أجـل

  http://www.proyectomesoamerica.org/jooمتاح يف املوقع    ). التكامل املادي للنقل واالتصاالت واحلدود    
mla/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=85. 
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وتقوم السلطات املسؤولة عن املمرات بتطويرهـا       . تضم أيضاً جهات أخرى معنية باملمرات     
  . من خالل اجلهود املتضافرة املشتركة مع مقدمي خدمات النقل من القطاعني العام واخلاص

ل أقل ازدهاراً يف آسيا وقد ازدهرت سلطات إدارة املمرات يف أفريقيا، ولكنها ال تزا          -١٩
واهلياكـل الثنائيـة    القوميـة   ففي هاتني املنطقتني، كفلت اهلياكل الثنائية       . وأمريكا الالتينية 

 منذ سنوات عديدة، تنـسيق التجـارة العـابرة          -مثل اللجان العابرة للحدود      -األطراف  
  .يةكلعملية حتسني بدالً من للحدود، واعتمدت هنجاً حلل املشاكل 

، ومبادرة تكامـل    ) بنما، سابقاً  -ويبال  بخطة  (وخى مشروع أمريكا الوسطى     ويت  -٢٠
 التعاون االقتصادي اإلقليمي آلسـيا      برنامجاهلياكل األساسية اإلقليمية يف أمريكا اجلنوبية، و      

 مل ُتصمم لكي ختدم اإلدارة التـشغيلية لـنظم          اغري أهن . الوسطى حتقيق أهداف تطوير النقل    
  . ل اليت ختدم البلدان غري الساحليةموانئ التجارة والنق

ونظراً إىل أن سلطات املمرات يف املناطق الشرقية والغربية واجلنوبية ألفريقيا تعتمـد               -٢١
 وتطوير البنيـة التحتيـة واألطـر التنظيميـة           أو مشولياً لتحسني جودة اخلدمات     ياًكلهنجاً  

 اجلهـات  ٢٠١٣ىل عـام   إ٢٠٠٣واملؤسسية، فإهنا أصبحت خالل العقد املمتد من عـام       
.  والنقل املناظرة الطبيعية للجهات املاحنة يف املبادرات الرئيسية الناجحة املتعلقة بتيسري التجارة          

وقد أقامت جهات ماحنة رئيسية، مثل إدارة التنمية الدولية ووكالة الواليات املتحدة للتنمية             
 سلطات املمـرات يف إطـار      الدولية ومصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل، شراكات مع       

  . براجمها اإلمنائية اإلقليمية

  أمثلة خمتارة ألفضل املمارسات  -جيم  
تبني األمثلة التالية كيف ميكن ملخططات النقل واللوجستيات، على مستويات خمتلفة             -٢٢

وباتباع هنج خمتلفة، أن تسهم يف حتسني عمليات النقل العابر اليت ختدم جتارة البلـدان غـري                 
وتبني حالة ميناء ديربان التحديات اليت كانت تعترض معاجلة اكتظاظ املينـاء يف             . احليةالس

وقد نتجت عن هذه احلالة أوجه حتسن مهمة يف كفاءة امليناء، منها            . تسعينات القرن املاضي  
أما حالة مجهورية الو الدميقراطية . أوجه حتسن للبلدان النامية غري الساحلية املستخدمة للميناء   

للنقل العابر، إطاراً للتعاون مـع      منفتحة  لشعبية فتبني كيف يقيم البلد، باتباع سياسة وطنية         ا
وأخرياً، تبني حالة باراغواي    . جريانه ومع اإلقليم لكي يصبح منطقة للنقل العابر موصولة براً         

كيف ميكن لبلد نام غري ساحلي يتبىن خطة وطنية رئيسية للوجستيات والنقـل أن حيقـق                
 أفضل يف سالسل القيمة اإلقليمية وأن يكون منوذجاً جيداً لبلدان نامية غري سـاحلية               تكامالً
  .أخرى
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  اإلصالح الفعال يف ميناء ديربان    
أدت إىل  على جمموعة إصالحات     يف جنوب أفريقيا مثاالً جيداً       )١٢(ميثل ميناء ديربان    -٢٣

لذي تؤديه مجيع اجلهات صاحبة     تغيريات واسعة النطاق يف تشغيل حمطة احلاويات ويف الدور ا         
وقد مشل اإلصـالح    . املصلحة لتحقيق الفوائد املستحقة لكل من مشغلي امليناء ومستخدميه        

اجلمع بني االستثمارات الضخمة يف البنية التحتية وإعادة تصميم أساليب تشغيل امليناء ووضع          
ناء ديربان هي أنـه إذا      والدروس الرئيسية املستفادة من مي    . نظم حتدد أسعار خدمات امليناء    

يعتمد أساساً على كفاءة مستخدمي امليناء من القطـاع  يف امليناء   البضاعة   مكوثكان وقت   
اخلاص، فإن األطراف الفعالة يف القطاع العام، مثل سلطات اجلمارك وسلطات امليناء، ميكنها             

. اءات البضاعة عن طريق االمتثال بصورة أفـضل لإلجـر         مكوثأن تساعد يف تقليل وقت      
 البضاعة، منها فرض رسوم باهظة      مكوثوأُشري إىل عدد من العوامل املهمة اليت تقلل وقت          

 اجلمركـي   التخليصعلى التخزين، واإلنفاذ الصارم هلذه الرسوم، وإمكانية اختاذ إجراءات          
  . لبضائع قبل وصوهلا، واالتفاقات امللزمة لألطراف على مستوى اخلدماتل

 سنوات، إىل هدف واضـح      ١٠حول، اليت استمرت أكثر من      واستندت عملية الت    -٢٤
 متوسط قدره ثالثة أيام للحاويات املارة من مينـاء          مكوثوبسيط، هو الوصول إىل وقت      

 عـدد مـن أصـحاب       ١٩٩٨وبدأت هذه العملية بتشخيص مبكر أجراه يف عام         . ديربان
وأُطلقت . ذات األولوية حإلصالاتحديد تدابري  ب للميناء، و  ظاظ املنتظم املصلحة ألسباب االكت  

 خطة استثمارية مخاسية السنوات تشمل القيام بأعمال يف البنيـة التحتيـة،             ٢٠٠١يف عام   
واملعدات، وأنظمة املعلومات واالتصاالت املتقدمة اليت تساعد على رصد السفن وعمليـات            

 مما أتـاح    ومتت أيضاً حوسبة إجراءات اجلمارك،    . النقل الربي وتداول احلاويات يف املوانئ     
 فرضومت أيضاً   . يف فترة ال تزيد على ثالث ساعات      التخليص اجلمركي   استكمال إجراءات   

طات الطرقيـة  خمطط جديد ألسعار ختزين احلاويات يهدف إىل حتقيق االستفادة املثلى من احمل  
  .  املتوسط املستهدفكوثواملعدات يف حدود وقت امل

نقل العابر للبلدان غري الساحلية اجملاورة، وقد أفادت        وُيعد ميناء ديربان أيضاً ميناًء لل       -٢٥
أيضاً املكاسب اليت حتققت يف الكفاءة البضائع اآلتية من أو إىل بوتسوانا وزامبيا وزمبـابوي               

  . وسوازيلند وليسوتو ومالوي

  النهج السياسايت جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية يف تيسري النقل العابر    
ينات القرن املاضي، كانت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أول بلد          يف منتصف مثان    -٢٦

ومنذ ذلـك احلـني،     . نام غري ساحلي يعلن صراحة استعداده ألن يصبح بلداً موصوالً برياً          
__________ 

 Tshepo Kgare, Gael Raballand and Hans W. Ittmann, Cargoلالطالع على حتليل أكثر تفصيالً، انظر  )١٢(

Dwell Time in Durban: Lessons for Sub-Saharan African Ports – Policy Research Working Paper 

5794 (Washington, D.C., World Bank, 2011).  
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اعتمد البلد سلسلة من تدابري تيسري التجارة والنقل العابر، مشلت يف اآلونة األخرية حوسـبة               
هناك و. بيق النظام اآليل للبيانات اجلمركية اخلاص باألونكتاد       اجلمركي بتط  التخليصعمليات  

، اليت ميكن اعتبارها غري كاملة حىت اآلن، قـد          جمموعة من السياسات املتعلقة باملرور العابر     
نـام   تتألف من عدد من االتفاقات الثنائية مع بلدان جماورة، هي تايلند وفييت  و اختذها البلد، 

ركة الفعالة يف الربامج اإلقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا           والصني، وتنطوي على املشا   
  ).انظر اإلطار(ومنطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية 

وتشمل تدابري بناء املؤسسات على الصعيد الوطين إنشاء جلنة وطنية للنقل برئاسـة               -٢٧
األعمال التجاريـة    والنقل، وعضوية ممثلني للوزارات املعنية وقطاعات        ةوزير األشغال العام  

 عن متابعـة تنفيـذ       أيضاً واللجنة مسوؤلة . ذات الصلة بالنقل واخلدمات التجارية املساعدة     
وتشمل التدابري احلديثة املتعلقة بالتجارة والنقـل  . ملايت وتقدمي تقرير عن التنفيذ   أبرنامج عمل   

 واعتمـاد   ، اجلمركي بتطبيق النظام اآليل للبيانـات اجلمركيـة        تخليصحوسبة عمليات ال  
استراتيجية لتطوير املوانئ اجلافة، اسُتكملت اآلن، هبدف إنشاء مستودعات داخلية جديـدة            

املمـر  (نـام    للحاويات يف حمطة قطارات ثنالينغ على احلدود املشتركة بني تايلند وفييـت           
  .، ويف باكس، يف شامباساك)االقتصادي بني الشرق والغرب

  اليت اعتمدهتا مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةترتيبات النقل العابر الرئيسية 

  :االتفاقات الثنائية والربوتوكوالت املوقعة مع البلدان اجملاورة
 ١١(، ومع الصني    )١٩٩٨مايو  /أيار ٢٥(اتفاق التجارة الثنائي األطراف مع كمبوديا        •

 ٢٠(، ومـع تايلنـد      )١٩٩٥مـايو   /أيـار  ٨(، ومع ميامنار    )١٩٩٧يونيه  /حزيران
 )١٩٩٨مارس /آذار ٩(، ومع فييت نام ١٩٩١يونيه /نحزيرا

االتفاقات املتعلقة بالنقل الربي وبروتوكوالهتا املوقعة مع تايلند والصني وفييـت نـام              •
 وكمبوديا

مذكرات التفاهم الثنائية املوقعة مع تايلند بشأن التنفيذ األويل هلذا االتفاق يف سافاناكت،              •
، ومـع   )٢٠٠٥يوليه  /متوز ٤( ويف مكداهان، تايلند     مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،   

 ٢٥( باو، فييت نام     -فييت نام يف دانسافان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ويف الو           
 )٢٠٠٥مارس /آذار

مذكرة التفاهم الثالثية األطراف مع تايلند وفييت نام بشأن التنفيذ األويل هلذا االتفاق              •
دميقراطية الشعبية، ومكداهان، تايلند، ويف دانـسافان،       يف سافاناكت، مجهورية الو ال    

 )٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٣( باو، فييت نام -مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والو 

 ٢(ترتيب بشأن تشغيل النقل الربي السياحي مع تايلند وفييت نام، أُبرم يف سنغافورة               •
  )٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
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كـانون   ١٤( بشأن النقل الربي مع كمبوديـا        ١٩٩٩بروتوكول لتنفيذ اتفاق عام      •
 )٢٠٠٧ديسمرب /األول

مذكرة تفاهم بشأن التعاون املشترك من أجل تعظيم االستفادة من جسر الصداقة الثاين              •
والبنية التحتية للنقل يف املمر االقتصادي بني الشرق والغرب، )  مكداهان-سافاناكت (

 املربمة مع تايلند وفييت نام

 : ت اإلقليمية لتيسري النقلاالتفاقا

االتفاق اإلطاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تيسري نقل السلع العابرة، وبعض              •
بروتوكوالته، واالتفاق اإلطاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بتسهيل النقـل            

 فيما بني الدول

 منطقة ميكونـغ    اتفاق النقل عرب احلدود املتعلق بتيسري حركة البضائع واألشخاص يف          •
الكربى دون اإلقليمية، ومرفقاته، والربوتوكوالت املوقعة بني تايلنـد ومجهوريـة الو            

 الدميقراطية الشعبية والصني وفييت نام وكمبوديا وميامنار

االتفاق احلكومي الدويل املتعلق بشبكة السكك احلديدية العابرة آلسيا، يف بوسـان،             •
 والتصديق عليه) ٢٠٠٦وفمرب ن/تشرين الثاين ١٠(مجهورية كوريا 

 /نيـسان  ٤(االتفاق احلكومي الدويل املتعلق بشبكة الطـرق الرئيـسية اآلسـيوية             •
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٠؛ وُصدِّق عليه يف )٢٠٠٤ أبريل

  :اإلجراءات املقررة املعلقة
مل تنفذ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بعد خمطط النقل الربي الدويل؛ وُيطبق نظـام               •

 فييـت  -نقل العابر الدويل مبوجب اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، مثل اتفاق الو    ال
 تايلند، واالتفاق املوقع بني رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنطقـة            -نام، واتفاق الو    

ووقعت مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية االتفاقيـة        . ميكونغ الكربى دون اإلقليمية   
ولكن مل ينضم أي بلد من ). ١٩٨٢(بة السلع على احلدود  الدولية لتنسيق عمليات رقا   

  . املتعلقة بالنقل العابر١٧  لالبلدان اجملاورة هلا إىل االتفاقات واالتفاقيات الدولية ا

 التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ برنامج عمل أملايت        -مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     : ورقة قطرية   :املصدر
ــصا( ــة االقت ــادئ،  اللجن ــيط اهل ــيا واحمل ــة آلس ــع ). ٢٠١٠دية واالجتماعي ــة يف املوق متاح

http://www.unescap.org/pdd/calendar/EGM-Almaty-POA-Jan2011/CP-LaoPDR.pdf and 

http://www.unescap.org/ttdw/common/Meetings/TFS/2011Regional-Road-Tx/Countries/LaoPDR.pdf.  
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  لرئيسية للوجستيات والنقلاخلطة الوطنية ا: باراغواي    
 بشأن اللوجستيات والنقل، اليت أُعدت      )١٣(تشمل اخلطة الوطنية الرئيسية لباراغواي      -٢٨

خطتني هتدفان إىل تطوير كل      واسُتكملت مؤخراً ،  ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠يف الفترة من عام     
اإلمداد وهتدف اخلطة الرئيسية إىل دعم سالسل       ). ١انظر الشكل   (من النقل واللوجستيات    

الوطنية هبدف دجمها يف سالسل القيمة اإلقليمية، مما يساعد على تقليل تكاليف النقل الوطنية              
 إىل  ٢٠١٦ يف املائة يف الفترة من عام        ٩ يف املائة إىل     ١٠كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل من       

  .٢٠٣٠عام 
  ١الشكل 

  لنقلاخلطة الوطنية الرئيسية لباراغواي بشأن اللوجستيات وا    

 

رغم شيوع اخلطط الوطنية الرئيسية املتعلقة بالنقل يف العديد من البلدان، ال سيما يف                -٢٩
 من  اًجزءُجعلت  أمريكا الالتينية، فإن ما جيعل هذه احلالة خمتلفة هو أن اللوجستيات الدولية             

وتتضمن اخلطة أيضاً إجراءات عبور احلدود، ونقاط النقل املتعدد الوسائط، والروابط           . اخلطة
وأُخذت يف االعتبار سالسل القيمة الوطنية وسالسـل اإلمـداد          . الدولية مع البلدان اجملاورة   

  .اإلقليمية اليت نشأت يف األرجنتني ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والربازيل
كما أُدجمت . مل اخلطة الرئيسية الرصد املؤسسي باستخدام مراصد اللوجستيات وتش  -٣٠

ات التصنيع الوطنية ومتعهدي    شركتنمية املهارات وإدارة اللوجستيات يف برامج بناء قدرات         
ورغم أن الوقت ال يزال مبكراً؟، فإن اخلطة الرئيسية تتضمن مجيع املكونات اليت ينبغي . النقل

__________ 

)١٣( Plan Nacional de Logística y Transporte en Paraguay, http:// kmpfl.devgateway.org/sites/default 
/files/observatorio_de_logistica_paraguay_-r.salinas.pdf.  

 شركة
 مورد
 مجارك
 سوق
 موزع
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 غري ساحلي، مثل باراغواي، على مواجهة التحديات اليت تعترض سالسل           أن تساعد أي بلد   
  . وإدارة اللوجستياتاخلاصة بالصناعة التحويلية اإلمداد 

  أفضل املمارسات األخرى اجلديرة بالذكر    
 يف املائة من البضائع املارة      ٨٠ُتعد حالة جيبويت، كبلد عبور، استثنائية ألن أكثر من            -٣١

ويتمتع البلد مبيزة نسبية يف قطاع النقل واللوجستيات بفضل . ئيسي ختدم إثيوبيامن مينائها الر  
كما يستفيد امليناء من    . يف طريق التجارة الرئيسي بني الشرق والغرب      وايت  موقعه اجلغرايف امل  

وعلـى  .  للنقل البحري باحلاويات   الرئيسيةلخطوط  لالشحن  إعادة  موقعه يف تقدمي خدمات     
رغواي اللتني تتمتعان بوضع مماثل، مل تضع جيبويت بعد سياسة متـسقة            عكس هولندا أو أو   
وأوصت دراسة للسياسة العامة أُجريت مؤخراً بأن تعمل جيبويت على          . خلدمات النقل العابر  

 البوابة الرئيـسية    ؤدية إىل القرن األفريقي وأن تبقى     أن ختدم بكفاءة عالية ممرات التجارة امل      "
اعتماد وتنفيذ اسـتراتيجية متـسقة      : يات التالية ووحيدد التقرير األول  . )١٤("املؤدية إىل أفريقيا  

إنشاء آليات مؤسسية جتمع بني أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص           "لالستثمار، و 
تيسري إجراءات النقـل    لزيادة  ، واختاذ تدابري    )١٥("من جيبويت والبلدان غري الساحلية اجملاورة     

  . )١٦(" التدريب يف جمال املهارات التخصصيةيرطوت"العابر والتجارة، و
دراسـة  وأطلقت إثيوبيا أيضاً عدة مبادرات لتطوير النقل واللوجـستيات، منـها              -٣٢

جتري بـصورة   للمشروع اإلثيويب خلدمات الشحن واخلدمات اللوجستية       حتول  استراتيجية و 
 املتحـدة اإلمنـائي؛   األونكتاد؛ واستراتيجية وطنية للوجستيات لربنامج األمـم  مشتركة مع   

ومشروع استثماري للوجستيات املناخ والتجارة يهـدف إىل تبـسيط وتيـسري اللـوائح              
. والعمليات واإلجراءات الرامية إىل النهوض ببيئة ممارسة األعمال التجارية للقطاع اخلـاص           

ومن املقرر أن ُتجرى يف وقت الحق دراسة بشأن النقل الداخلي تركز على مسائل الوصـل            
  . جرائية واإلقليمية والدولية ذات الصلةاإل
 مثال بارز ملبادرة إقليمية شاملة لصاحل البلدان غري الساحلية يف إطـار أمانـة               يردو  -٣٣

.  من أعضائها العشرة إىل سبيل وصول إىل البحـر         ٧منظمة التعاون االقتصادي، اليت يفتقر      
ت النقل العابر اليت هتـدف      ، تطوير خدمات النقل يف ممرا     ٢٠٠٩وتشجع املنظمة، منذ عام     

بشكل خاص إىل خدمة الدول األعضاء غري الساحلية يف وسط آسيا عن طريق موانئ النقل               
العابر يف باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية وتركيا، حيث كُرست املرافق بشكل خـاص             

  . للمرور من الدول األعضاء غري الساحلية وإليها

__________ 

)١٤( Transport and logistics in Djibouti: Contribution to job creation and economic diversification, 

Report No. 75145 (Washington, D.C., World Bank, February 2013), p. 6.  
  .املرجع نفسه )١٥(
  .املرجع نفسه )١٦(



TD/B/C.I/MEM.7/2 

15 GE.13-51146 

  مالحظات ختامية  -دال  
ن استعراض موجز للوضع الراهن لنظم النقل العابر يف املناطق املختلفة إحراز تقدم          يبيَّ  -٣٤

ويبني االستعراض أيضاً تنفيذ بعض احللول      . كبري يف فهم األساس املنطقي لتشغيل هذه النظم       
النموذجية على مستويات خمتلفة، مبا يف ذلك يف املوانئ أو البلدان أو التجمعات االقتـصادية            

 مثة حاجة إىل وضع سياسات للنقل العابر يف كل من البلدان غري الساحلية              على أن . اإلقليمية
وبلدان العبور اجملاورة تتجاوز االعتراف باحلق يف الوصول إىل البحر من أجل فتح أسـواق               

 اقتصادات البلدان غري الـساحلية مـن        ومتكنيالنقل عن طريق تطوير اخلدمات اللوجستية،       
لقيمة اإلقليمية وإنشاء سالسل عاملية يف األوضاع اليت تكـون فيهـا            االندماج يف سالسل ا   
مكونات هذه السياسات   وإن  .  هي وحدها اليت حتدث التأثري     الربغطيها  ياملسافة اإلضافية اليت    

وسـاط  األ السلطات العامـة و    متكنتفإذا  . باتت معروفة جيداً اآلن    الشاملة الداعمة للتنمية  
إما يف ستتبع ذلك، تقنية الالية واملوسائل  فإن النفاذ هذه السياساتعلى إالتجارية من االتفاق 

  . شكل استثمار وإما يف شكل معونة إمنائية رمسية

  التكنولوجيا واالبتكار يف نظم النقل العابر  -ثانياً  
ساعدت تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف جمال اللوجستيات وتيسري التجـارة            -٣٥

وبينما مت إعداد نظم معلومات خمتلفة لتلبية       . لى حتسني عمليات النقل   وأمن سالسل اإلمداد ع   
احتياجات حمددة يف القطاعات ذات الصلة هبذه النظم، ميكن هلذه النظم يف حاالت عديدة أن      

وُتصنف هذه النظم وفقـاً     . ترابط فيما بينها، إن أمكن    إذا أُحدث   تضيف مزيداً من الكفاءة     
تشغيل البضائع، ورصد املرور العابر يف اجلمارك، وأمن سالسل         : لثالثة أغراض أساسية، هي   

  . اإلمداد

  مكّون التكنولوجيا يف النقل العابر ويف املوانئ  -ألف  
ركزت احللول املبتكرة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات يف املوانئ، بصورة أساسـية،             -٣٦

ـ  اويات و حمطة احل على تداول البضائع وعمليات التخزين، ال سيما إدارة          ط رسـو   خطة خ
، فـإن   وبينما يسمح النوع األول من النظم احلاسوبية مبراقبة احلاويات يف الساحات          . السفن

 املخطط للصناديق داخل السفن من أجل حتقيق توازن احلمولة          النوع األخري يسمح بالتوزيع   
ن ُينفـذ   ويستفيد النظامان، اللذا  .  التوقف وضمان كفاءة الشحن والتفريغ يف سلسلة موانئ      
ترابط بينهما، إذ ال غىن عنهما لتسريع       إقامة  أحدمها على الشاطئ واآلخر على السفينة، من        

عمليات التفريغ من السفينة إىل الشاطئ، مما حيقق االستفادة املثلى من معدات تداول البضائع              
  ).٢الشكل (
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  ٢الشكل 
  إلدارة املتكاملة لتشغيل احملطاتلنظام الرباجميات     

 

 

  يلالدل
١ ٤ 
  
  
  
  

  مراقبة الساحة
  موازنة قدرة الساحة  •
 األمثل وحتديد مواقع وحدات     ديستكال  •

  األمحال
تداول الفوارغ وسفن البضائع املـربدة        •

  والبضائع اخلطرة

  مراقبة العمليات
  مراقبة تدفقات العمل  •
  تزامن تفريغ السفينة برافعات الرصيف  •

 
٢ ٥ 
  
  
  

  مراقبة البوابة 
جداول الشاحنات اخلارجية، وأوقـات       •

  تداول الشاحنات
 التغريات يف مواقع الشاحنات  •

 

  مدير السفينة
تنسيق نظام ختطيط عملية تستيف السفينة،        •

  وتلقي طلبات العمل ومعاجلتها
ختطيط عمليات التحميل والتفريغ، وموازنة       •

   أعباء العمل
٣ ٦ 
  

  مراقبة املعدات
، تكديسفعات الرصيف، ورافعات ال   را  •

  واملركبات، والرافعات القضيبية

  املدير الداخلي
تنظيم األعمال املنفذة يف الرب وإدارهتا املثلى         •

   وإسنادها
٧  
  

  مراقبة العمليات
احلالة العامة للساحة، وعـبء عمـل         •

  املعدات، والبيانات اإلحصائية

  

 
  .http://www.terminalstar.eu/application.htm: املصدر
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أحدث نظم من هذا     بدء تطبيق    ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٣وشهد العقد املمتد من عام        -٣٧
املتعهـدين  فيمـا يتعلـق ب    و. يف معظم موانئ العبور اليت ختدم البلدان غري الساحلية        القبيل  

ورغم . نظم املعلومات لكثري  ب  استخداماً ربط بني النقل الربي والبحري أقل     لاألرضيني، يظل ا  
 اآللية، مبا يف ذلك لعمليات النقل العابر،        تخليصأن مجيع إدارات اجلمارك تعمل اآلن بنظم ال       

ورغم سرعة انتشار هياكل جمتمع املوانئ اليت تربط مجيع األطراف الفاعلة يف املوانئ، ال تزال               
 تقدُّماً من نظرياهتـا يف      خطوط النقل الربي، سواء بالطرق الربية أم بالسكك احلديدية، أقل         

  .سلسلة النقل العابر
وشـهدت  . متاحة وميسورة الكلفة أكثر فـأكثر     وأصبحت نظم املالحة الساتلية       -٣٨

فمـثالً،  . السنوات اخلمس األخرية التطوير السريع هلذه النظم من أجل نوعني من االستخدام  
النقل العابر، ويف التعامل    احلكومية يف األردن هذه النظم ألغراض أمن        ؤسسات  استخدمت امل 

 تتخدماسكما  . مع البضائع اليت ُتفرَّغ يف العقبة وتقصد اجلمهورية العربية السورية والعراق          
ثالث حـاالت  ويف . شركات النقل بالشاحنات هذه النظم ألغراض إدارة أسطول املركبات       

لتتبُّع الشاحنات ن وكينيا يف غانا والكامريو  نظم املالحة الساتلية اسُتخدمتموثَّقة يف أفريقيا،    
وترتبط نظم التتبُّع هذه، بطريقة     . ساحلية أو آتية منها   غري  اليت حتمل بضائع متجهة إىل بلدان       

مقدمو خدمات أحياناً وعلى عكس الرسالة اليت يبلِّغها . آليةختليص مجركي أو بأخرى، بنظم 
ا ميكن استخدامها فقط لتتبُّع     نظم املالحة الساتلية، ال تسمح هذه النظم برصد البضائع، وإمن         

  .موقع املركبة، إذ إن جهاز التتبُّع عادةً ما ُيثبَّت يف املركبة ال يف مقصورة البضائع
اليت ختدم جتارة البلدان غـري      السكك احلديدية   قليل من شركات    العدد  الويستخدم    -٣٩

 لتكنولوجيـا املعلومـات     الساحلية املتجهة إىل موانئ املرور العابر واآلتية منها نظماً مسجلة         
موّجهة أساساً حنو إدارة عربات السكك احلديدية وإعداد الفواتري، مبا يف ذلك، أحياناً، نظم              

وميثِّل اإلنتاج الواسع لبيانات النقل العابر .  وتتبُّع البضائع لعمالء هذه الشركات  حيازحجز األ 
ملتزايد لتكنولوجيا املعلومـات مـن      الدقيقة واحدة من أهم النتائج املترتِّبة على االستخدام ا        

جانب العديد من املشغلني من القطاعني العام واخلاص يف املراحل املختلفة للنقل العابر املتجه              
وعند إتاحة هذه البيانات، فإهنا تصبح أساسية لتشغيل        . إىل البلدان غري الساحلية واآليت منها     

 مثل مراصد النقل الـيت تقـيِّم أداء         تصميم حلول تيسري النقل العابر، ولوحدات التخطيط،      
  .ممرات النقل العابر

ومع ذلك، ُيالحظ أن معظم املبادرات املتعلِّقة بتطوير تكنولوجيا املعلومات تأيت من              -٤٠
عدد قليل من األطراف الفاعلة يف القطاع اخلاص؛ وال تزال الوكاالت احلكومية متـأخرة يف      

وينبغي، على سبيل االستعجال، . وبعض سلطات املوانئهذا اجملال، باستثناء إدارات اجلمارك    
وال ينبغي أن تقتصر هذه الـسياسات       . اعتماد وتنفيذ السياسات املناسبة لعالج هذا الوضع      

على حوسبة اخلدمات اإلدارية، وإمنا أن تشمل أيضاً تنمية املهارات الالزمة للشركات احمللية             
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ركة متعهدي النقل العامليني ومـن خدمـة        الصغرية واملتوسطة احلجم لكي تتمكن من مشا      
  .التّجار الوطنيني يف استخدام نظم اللوجستيات احلديثة

  نظم رصد النقل العابر يف اجلمارك  -باء  
تشمل معظم ترتيبات النقل اإلقليمية نظاماً عاماً للنقل العابر يقوم على اعتماد وثيقة               -٤١

غـري أن إحـدى     . ءات متفق عليهـا    وإجرا - سواء يف شكل ورقي أم إلكتروين        -واحدة  
العقبات األساسية أمام تنفيذ نظم التتبُّع اإللكترونية هي موافقة السلطات احلكومية على تبادل 

وقد طُرَِحت حلول تتضمَّن حفظ     . بضائع املرور العابر  ل اجلمركي   تخليصالبيانات املتعلِّقة بال  
احلدود، وهو ما أدَّى أحياناً إىل نتائج       معلومات مسبقة يف موانئ النقل العابر ويف نقاط عبور          

ملحوظة يف احلدِّ من الوقت الالزم لإلجراءات، ولكنها ال تزال حىت اآلن مقتـصرة علـى                
  .املناطق املالية الوطنية

. )١٧(وينطوي حل طُرَِح مؤخراً يف أمريكا الوسطى على هنج إلكتروين عابر للحدود             -٤٢
ل شاملة للبلـدان غـري الـساحلية تتـصل          وركّزت حلول أخرى مقترحة على وضع حلو      

ومن . بتكنولوجيا املعلومات، وتشمل القيام بإصالحات تنظيمية ومؤسسية وتشغيلية وإجرائية    
أمثلة هذا احلل نقل البضائع من ميناء دواال، يف الكامريون، إىل البلدين غري الساحليني تـشاد   

 جتنيها البلدان ذات الصلة مـن هـذا         وباإلضافة إىل الفوائد اليت   . ومجهورية أفريقيا الوسطى  
   املخطط، فإنه ُيعّد أيضاً مثاالً للتعاون بني ثالث مؤسـسات وطنيـة وجمتمـع اقتـصادي                

 يف إطار من التعاون الوثيق مـع        -هو اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا        - إقليمي
  .ذة ومموِّلةاألونكتاد والبنك الدويل واالحتاد األورويب بوصفها وكاالت منفِّ

ويتألف اإلطار التنظيمي القائم للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا مـن              -٤٣
هي اتفاقية املرور العـابر بـني دول         (١٩٩١اتفاقية دولية للنقل الربي العابر ُوقِّعت يف عام         

طاقة املادية اليت   الب( استناداً إىل نظام النقل الربي الدويل        )١٨()TIPACاتفاقية  ) (أفريقيا الوسطى 
بسبب نقص املوارد املالية وعـدم وجـود رابطـة     تطبق أبداً    مل   هاولكن). تضمنها رابطة ما  

وُيعترب نظام النقل العابر اجلديد املقترح تكييفاً لنظام النقل العابر العام للتجارة فيمـا              . ضامنة
ىل وثيقة إدارية وحيدة    بني بلدان اجلماعة االقتصادية، ويتألف من وثيقة عبور واحدة تستند إ          

ومتكِّن هذه الوثيقة من إزالة مجيع نقاط التفتيش، وتستخدم حالً يقـوم            . SADُتعرف باسم   
يتداخل مع النظم الوطنية اآللية للبيانات اجلمركية، ويستفيد من         وعلى تكنولوجيا املعلومات    

راءة البيانات بنظام رموز عناصر النقل العابر للنظام اآليل للبيانات اجلمركية، حيث ميكِّن من ق 
  .األعمدة املتوازية وبالنظام البصري يف مكاتب البداية واملقصد وعبور احلدود

__________ 

)١٧( http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view= 
article&id=183&Itemid=112. 

 ".Transit inter-États des pays de l’Afrique centrale"يرمز إىل العنوان الفرنسي لالتفاقية وهو  )١٨(
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النظام اآليل للبيانات اجلمركية، بالترابط املشترك   اخلاص ب ويسمح احلل التكنولوجي،      -٤٤
ميكِّن مـن   مما ،واحدبيانات إقليمي على شبكة اإلنترنت بني ثالثة نظم وطنية خمتلفة ومركز      

يف مينـاء العبـور ويف      الزمن احلقيقـي     يف   ة العابر  للبضائع  اجلمركي التخليصمراقبة عملية   
  .مكاتب مجارك عبور احلدود

  أمن سلسلة النقل العابر  -يمج  
. ُيعد أمن التجارة الدولية جماالً أحرزت فيه تكنولوجيا املعلومات تقدُّماً بالغ السرعة             -٤٥

ا املعلومات ليشمل خمتلف مراحل عمليات التجارة العاملية، بدايـة          وقد اتسع جمال تكنولوجي   
من امليناء، حيث يتّم تبادل املعلومات اإللكترونية املتعلِّقة بالسفن وعمليـات الـشحن، إىل              

وصارت أجهـزة   . بوابات امليناء، حيث تتصل أجهزة املسح الضوئي بالنظم اآللية للجمارك         
ختام اإللكترونية مكوِّنات أساسية لنقل املعلومات، مما يسمح        حتديد التردُّدات الالسلكية واأل   

وفيما يلي بيان موجز هلذه الـنظم املتكاملـة         . بالتتبُّع املستمر للحاويات، وأحياناً املركبات    
وتـستخدمها   بوصفها أمثلة ألنواع شبكات معلومات أمن اللوجستيات اليت قد تتصل هبـا           

  .ار يف هذه البلدان يف احلاالت اليت تقتضي ذلكسلطات البلدان غري الساحلية والتّج
وعلى إثر املبادرات والربامج األمنية الوطنية الوحيدة الطرف أو القطاعية املتعـدِّدة              -٤٦

 اخلاص مبعايري تأمني وتيـسري      إطار املنظمة اجلمركية العاملية    شكّل اعتماد    األطراف السابقة، 
ق لسلسلة من التطورات التكنولوجية، مما أدخـل         نقطة انطال  ٢٠٠٥التجارة العاملية يف عام     

وأذنت . أطرافاً فاعلة جديدة يف هذا القطاع، وحقق تطوراً سريعاً يف مناطق عديدة من العامل             
املعايري األمنية هذه بتعزيز االستفادة من سلسلة عريضة من احللول، منها األختام اإللكترونية             

 صناديق الشاحنات، ونظـم املالحـة الـساتلية     على احلاويات أو عربات الشحن املغلقة أو      
للمركبات، وحتديد التردُّدات الالسلكية للبضائع، وهي مجيعاً عمليات تستخدم نظم التتبُّـع            

وُتتاح اآلن أجهزة املراقبة البصرية، مثل كـامريات الفيـديو          . والرصد القائمة على السواتل   
  .ع املوانئ الرئيسية وحمطات الشحنوأجهزة املسح الضوئي للبضائع أو املركبات، يف مجي
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 بلد املنشأ

 النقل العابر

  بلد املقصد

  ٣الشكل 
   سلسلة لوجستيات أمن احلاويات- بني اجلمارك وقطاع التجارة ضد اإلرهاب الشراكة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باريس، منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان     (Container Transport Security Across Modes :املصدر
  ).٢٠٠٥اء النقل، االقتصادي، واملؤمتر األورويب لوزر

أطلقتـها   سالسل اإلمـداد  بشأن أمن   ، مبادرة   C-TPATة، املعروفة بامسها املختصر     الشراكُتعد    :ملحوظة
  .حكومة الواليات املتحدة

تتمثَّل الفكرة احملورية الستخدام هذه التكنولوجيا املتعلِّقة باألمن يف التيقُّظ ألية أفعال   -٤٧
 كيف تقترح مبادرة أمـن سالسـل        ٣ويبيِّن الشكل   . امليةأو أطراف يف سالسل اإلمداد الع     

ويبدو أن املعلومات اليت تقـدِّمها  . املنشأاإلمداد نقل مراقبة احلاويات من بلد املقصد إىل بلد  
هذه النظم األمنية ميكن استخدامها أيضاً لتخطيط وتصميم خدمات النقل العابر وهياكلـه              

القومية أو اإلقليمية ميكنها أيضاً أن تستفيد من هـذه          كما أن املخططات الثنائية     . األساسية
ومن شأن ذلك أن ميكِّـن مـن        . النظم يف إعداد سجالت لتتبُّع امتثال متعهدي النقل العابر        

إعداد متعهدين موثوق هبم للنقل عرب احلدود على النحو املقترح يف دراسـة حديثـة عـن                 
النقل العابر مبا ميكِّن البلدان غري الساحلية مـن         التحدِّيات واحللول املمكنة املتعلِّقة بعمليات      

  .)١٩(الوصول إىل املوانئ البحرية

__________ 

، ممـرات املـرور العـابر املـستخدمة لتجـارة البلـدان الناميـة غـري الـساحلية         : الطريق إىل احمليط   )١٩(
UNCTAD/DTL/TLB/2012/1 (New York and Geneva, United Nations, 2013). 
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  مالحظات ختامية  -دال  
تركِّز التكنولوجيا أساساً، على النحو املطبَّق حالياً على نظم النقل العابر، على نظم               -٤٨

اخلاص لـدعم   املعلومات اليت تستخدمها الوكاالت احلكومية واألطراف الفاعلة يف القطاع          
ورغم أن هذه التطورات احلديثـة قـد        . عمليات رصد املرور العابر أو دعم إدارة العمليات       

وصلت اآلن إىل معظم البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية، ال يزال هناك               
عهـدين  جمال كبري لتحقيق حتسُّن يف شكل إجراءات سياساتية هتدف إىل تنمية مهـارات املت             

ومن املمكن استخدام احللول املبتكرة املستندة إىل البيانات اليت       . احملليني يف ممرات املرور العابر    
ُجمعت يف إطار ختطيط وتصميم اخلدمات واهلياكل األساسية للوجستيات، من أجل حتديـد    

  .املتعهدين املوثوق هبم يف إطار املخططات التنظيمية والتعاون معهم

  ات املقبلة ومسائل للنقاشاخلطو  -ثالثاً  
، اتفق املشاركون يف استعراض منتصف املدة العاملي لربنامج عمـل           ٢٠٠٨يف عام     -٤٩

أملايت، الذي نظمه األونكتاد، على دعوة اجملتمع الدويل إىل تقدمي اخلربة التقنية وإىل دعم بناء               
لبلدان النامية غري الساحلية    القدرات من أجل مواصلة التقدم احملرز يف الترتيبات التعاونية بني ا          

، ٢٠١٣ويف عام . وبلدان العبور النامية، وكذلك يف تنفيذ نظم قياس أداء ممرات املرور العابر        
اُتخذت خطوات ملموسة لتلبية هذه الطلبات، وحتسن الفهم املفصل لألساس املنطقي الذي            

ـ           .  حتـسناً كـبرياً    ابرتقوم عليه ممارسات ومصاحل األطراف املشاركة يف عمليات املرور الع
وتزايدت أمهية ممرات املرور العابر باعتبارها بيئات مواتية لعمليات النقل العابر مـن خـالل    

 حمددة جيـداً    توفري أدوات وسوف تواصل هذه النظم االقتصادية الوسيطة       . البلدان الساحلية 
  .لتحسني عمليات املرور العابر

، قد يرغب املـشاركون يف      ٢٠١٤ يف عام    ويف ضوء اإلطار اجلديد املقرر اعتماده       -٥٠
كيف ميكن للوجستيات املرور العابر الفعالة اليت ميكن التنبـؤ هبـا            : استطالع املسألة التالية  

أن متكّن املنتجني يف البلدان غري الساحلية من دخول سالسل القيمة العاملية؟            الناجعة الكلفة   و
توى اإلقليمي يف مشاركة البلدان غـري       وكيف سيؤثر حتسني عمليات النقل العابر على املس       

الساحلية يف سالسل القيمة اإلقليمية، وهي السالسل اليت ميكن ربطها بدورها بنظم القيمـة              
  العاملية؟
 يف كيفية وضـع سياسـات       ، على سبيل األولوية،   يف النظر  وقد يرغب املشاركون    -٥١

راً تنظيمية تكفل دخول خدمات     وطنية وإقليمية شاملة ومتسقة بشأن املرور العابر، تشمل أُط        
النقل واللوجستيات إىل السوق من أجل تعزيز مشاركة البلدان غري الـساحلية يف التجـارة               

ويف هذا السياق، قد يرغب املشاركون أيضاً يف مناقشة الكيفية اليت ميكن ملنظمـات            . العاملية
ؤدي املخططات املؤسسية   التكامل اإلقليمي وللشركاء يف التنمية أن تساعد هبا يف ضمان أن ت           
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اجلديدة إىل دعم، ال منع، االبتكار التكنولوجي، وإىل تيسري احلصول على اخلدمات األكثـر            
  . كفاءةً
وقد يرغب املشاركون يف مناقشة كيف ميكن لسياسات االبتكار والتكنولوجيـا أن        -٥٢

هلـذه  فمـن املمكـن     . تدعم تنفيذ سياسات اللوجستيات والنقل وأُطر هذه الـسياسات        
السياسات، مثالً، أن هتدف إىل مساعدة الوكاالت احلكومية على بلوغ املستويات اليت بلغها             
معظم األطراف الفاعلني العامليني وعلى تعزيز املنافسة بني اجملتمعـات التجاريـة الوطنيـة              

ا  القدرات على األجل الطويل يف هذ       بناء ومن املمكن أيضاً أن جيري تناول برامج      . واإلقليمية
  .السياق
ـ  اليتوأخرياً، قد يرغب املشاركون يف مناقشة الوسائل والطرق التكنولوجية            -٥٣ دعم ت

وضع حلول مبتكرة ملسألة النقل العابر هتدف إىل معاملة جتارة البلدان غري الساحلية مثل أي               
  . ميناء عرب ممر للنقل أويفبضائع أخرى متر 

 باملسائل املطروحة يف هذه املذكرة، هـي أن         ومثة مسألة أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً       -٥٤
مداوالت اخلرباء قد تستفيد أيضاً من نتائج اجتماعات االستعراض اإلقليمية آلسـيا وآسـيا              

، ويف أديس أبابـا يف      ٢٠١٣مارس  / آذار ٧ إىل   ٥ن يف الفترة من     االوسطى املعقودة يف فيانتي   
، يف إطار استعراض تنفيذ برنامج      ةيقياألفرلمنظمة   ل ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٨ إىل   ١٦الفترة من   

  .عمل أملايت بعد مرور عشر سنوات

        


