
 

(A)   GE.12-50960    150612    180612 

   األمم املتحدة مؤمتر
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  املستدام   البضائع   نقل متهيد الطريق أمام     

   لألونكتاد الثالث عشر حدث خاص    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥يف  ،ُعقد يف مركز قطر الوطين للمؤمترات بالدوحة

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
باالشتراك بني  " متهيد الطريق أمام نقل البضائع املستدام     "ُعقدت حلقة نقاش بعنوان       -١

وكـان  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥األونكتاد ومصرف التنمية اآلسيوي يف الدوحة بقطر، يف         
شات القطاعني العام واخلاص وتبادهلما اخلربات فريق النقاش التفاعلي حمفالً رفيع املستوى ملناق  

فنظر أعـضاء   . يف التشجيع على إحداث تغيري يف النموذج لالجتاه حنو نقل البضائع املستدام           
الفريق اخلرباء من احلكومات ومصرف التنمية اآلسيوي واألوساط األكادميية وقطاع النقل،            

، يف كيفية متكُّن االقتصادات النامية مـن  مبا يف ذلك املوانئ البحرية وصناعات النقل البحري     
كسر أمناط النقل البحري احلالية غري املستدامة واملعتمدة على الوقود األحفـوري يف ضـوء               

وركز املشاركون، يف هذا الصدد، تركيزاً خاصاً على اآلثـار          . الشواغل املتعلقة بتغري املناخ   
  .ويل مبتكرةاملالية واالستثمارية فضالً عن ضرورة إجياد آلية مت

، وآن مريو مـديرة شـعبة       بيتكو دراغانوف، نائب األمني العام لألونكتاد     وأشار    -٢
التكنولوجيا واللوجستيات، إىل بعض القضايا اليت هلا أمهية رئيسية يف النقاش املتعلـق بنقـل      

 الدويل البضائع املستدام، وأكدا أن هذا احلدث جاء يف موعده وأبرزا أمهيته بالنظر إىل االلتزام   
  .٢٠+احلايل املتجدد بتحقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا فيها أهداف مؤمتر ريو
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فوصف بامبانغ  . وقد تناول اجلزء األول من احلدث املنظور املتعلق بالسياسات العامة           -٣
سوسانتونو، نائب وزير النقل يف إندونيسيا، التحدي الكبري املرتبط بصوغ وتنفيذ سياسات            

وذكر أن حتقيق كفاءة نظم النقل يستلزم احلد من اسـتخدام النقـل             . ئع املستدام نقل البضا 
الربي والتحول إىل وسائط النقل األكثر مراعاة للبيئة، كالسكك احلديدية والنقل البحـري             

 لنمو  ولتحسني كفاءة استهالك الوقود وخفض االنبعاثات أمهية حامسة نظراً        . ملسافات قصرية 
 مليـارات طـن يف      ٩,٤ مـن    - يف املائة    ٦٧ بنسبة   - إندونيسيا   حركة النقل البحري يف   

وتناول أيضاً مسألة بناء هياكـل النقـل        . ٢٠١١ مليار طن يف عام      ١٥,٧ إىل   ٢٠٠٦ عام
األساسية القادرة على التكيف مع املناخ والكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك إنشاء طريق حبري 

  . جزر إندونيسيا الرئيسيةسريع يربط بني شبكات النقل البحري والربي يف
وحنا االجتاه نفسه السيد رباح توفيق، املستشار القانوين لوزير النقل يف اجلزائر، الذي           -٤

عرض التقدم الذي أحرزه بلده يف ميدان هياكل النقل األساسية وخدمات النقـل، والنقـل               
طنيـة والتجـارة    املستدام، مبا يف ذلك شبكات الطرق والسكك احلديدية دعماً للتنمية الو          

وهذه اإلجنازات جديرة بالتنويه نظرا لالنتكاسة النامجة عن        . والتكامل على املستوى اإلقليمي   
  .االضطراب السياسي الذي ضرب البلد يف العقد املاضي

وركز اجلزء الثاين من احلدث على التطورات اليت طرأت مؤخراً على نقل البـضائع                -٥
ئيس الشؤون اللوجستية، وعميد الربامج يف جامعة كوهين        وعرض أالن ماكينون، ر   . املستدام

للوجستيات بأملانيا، اخليارات اليت ميكن أن تلجأ إليها احلكومات وقطاع النقل واجملتمع ككل       
لدى السعي إىل تشجيع نقل البضائع املستدام والفصل بني املؤثرات اخلارجية السلبية والنمو             

  .يف نقل البضائع
نقل البضائع املستدام يوضح عالقة الترابط بني الناتج احمللي اإلمجـايل           واقُترح إطار ل    -٦

 لنطـاق واسـع مـن التـدابري         ويضع اإلطار تصنيفاً  . واملؤثرات اخلارجية املتعلقة بالشحن   
اللوجستية اخلضراء يف ست فئات تشمل هيكل سلسلة اإلمداد، والتوزيع بني وسائط النقل،             

ويتوقف مستوى أمهيـة    . دام الطاقة، وكثافة االنبعاثات   واستخدام املركبات، وكفاءة استخ   
  .هذه الفئات وتطبيقها نسبياً على مستوى التنمية يف كل بلد وطبيعته اجلغرافية

وُعرضت أمثلة على احلكومات احمللية وقطاعات األعمال التجارية يف أوروبا واهلند             -٧
.  االحتياجـات الوطنيـة واحملليـة       تصميم البدائل السياساتية مبا يليب     لبيان كيف ميكن أيضاً   

وذُكرت بصفة خاصة احلاجة إىل وضع خطوط أساس وإىل قياس التحسينات يف انبعاثـات              
وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من أن تعمـد         . ثاين أكسيد الكربون باالستناد إىل بيانات دقيقة      

ن عمليات نقـل    احلكومات واملنظمات الدولية إىل اإلكثار من زيادة ما جتمعه من بيانات ع           
  .البضائع وآثارها على البيئة

، عرضاً  )املبادرة(وقدم يانغ بينغ، املدير الصيين ملبادرة اهلواء النظيف للمدن اآلسيوية             -٨
عاماً لتطورات الشحن األخضر يف العامل وعلى األخص يف آسيا، مشريا إىل مثال ملـشروع               
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ته بالتعاون مع البنك الدويل وشـركاء       الشاحنات العشر التجرييب الذي صممته املبادرة ونفذ      
وقد اسُتكمل املشروع مببادرة الشحن األخضر يف الصني الـيت       . آخرين يف مقاطعة غواندونغ   

ومن املتوقع أن تظهر يف اهلند ويف بلـدان         . أطلقتها وزارة النقل ورابطة النقل الربي الصينية      
للنقل الـيت  ) الطريق الذكي (SmartWayوية أخرى برامج مماثلة تستفيد من جتربة شراكة      يآس

  .أقامتها الواليات املتحدة األمريكية
وعرض كو ساكاموتو، خبري اقتصاديات النقل يف مصرف التنمية اآلسيوي، أدوات             -٩

التمويل املتاحة حالياً ملواجهة تغري املناخ، فضالً عن مصادر وأدوات جديدة وناشئة أخـرى              
هذه األدوات أن تساعد يف تشجيع نقل البضائع املستدام بعدة وسائل           وبوسع  . ميكن إتاحتها 

تشمل حفز املبادرات، وجعل املشاريع اهلامشية مشاريع دائمة، وجذب االهتمام الـدويل،            
  .واالستفادة من تدفقات التمويل األخرى

فعرض أمحد يوسـف    . وجرى التعبري يف اجلزء األخري من احلدث عن آراء القطاع           -١٠
، رئيس الشركة القطرية إلدارة املوانئ مشروع ميناء الدوحة اجلديـد الـذي جيـري               املاس

ويشمل ذلك إدخال   . تصميمه وختطيطه وبناؤه يف ظل االمتثال التام ملبادئ االستدامة البيئية         
حتسينات تشغيلية من شأهنا خفض استخدام الوقود واالنبعاثات والنفايات، مبـا يف ذلـك              

طاقة الكهربائية، وتزويد السفن بالطاقة على األرصفة، وتوفري الطاقـة          التوسع يف استخدام ال   
وأبرز رامـون  . الشمسية للخزانات واإلضاءة، واستخدام سفن احلاويات ذات أكرب السعات      

 فريير، مدير هيئة ميناء فالنسيا، دور املوانئ يف إقامة شـبكات النقـل املـستدام            -غوميس  
يناء فالنسيا، اختذ امليناء موقفاً أكثر استباقية يف التـصدي          ويف إطار سياسة شركة م    . العاملية

وأسفر ذلك عن حتويل ميناء فالنسيا إىل ميناء إيكولوجي على مدى           . لقضايا البيئة والسالمة  
  . عاما١٥ًفترة من 

ودور هيئة امليناء حاسم يف تشجيع سياسات التنمية املستدامة العامـة، وكـذلك               -١١
وقد عرض دريك فاندي    . ب املصلحة وتلبية احتياجاهتم التشغيلية    ضرورة إشراك مجيع أصحا   

فيلدي، رئيس منظمة اإلخطار باحلوادث املتعلقة بالبضائع، جناح املنظمة بوصفها حمفالً لتبادل      
ويساعد هذا  . املعلومات عن احلوادث اليت تترتب عليها آثار تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة          

ويساعد النهج التعاوين الذي تعتمده املنظمة يف إشراك مجيـع          . ليف منع احلوادث يف املستقب    
أصحاب املصلحة يف شبكة النقل البحري الدولية، واالستفادة من أدوات مشتركة ومتفـق             

. عليها جلمع املعلومات وجتهيزها فيما يتعلق بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف النقل البحري            
داة املقترحة يف حتسني الرصد وتوفري احلـوافز الفرديـة          وأبرز املتكلم بصفة خاصة فوائد األ     

  .واجلماعية جلميع األطراف لكي تنضم إىل الشبكة املقترحة من أجل حتقيق نقل أكثر استدامة
وأكد املشاركون على احلاجة املاسة إىل حتسني بيانات الشحن وتوحيد التشريعات             -١٢

ندن، رئيس قطاع النقـل واللوجـستيات يف        وأشار السيد يوس فريلي   . املتعلقة مبسائل معينة  
، إىل ريادة الصناعات الكيميائيـة يف جمـال النقـل            الكيميائية اتاجمللس األورويب للصناع  
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وقد أظهر منشور صدر مؤخراً عن اجمللـس بـشأن قيـاس وإدارة             . الكيميائي ولوجستياته 
من االنبعاثات تـصدر     يف املائة    ٤٠انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من نقل البضائع أن نسبة          

عن النقل البحري، وينبغي بالتايل وضعه يف االعتبار إىل جانـب النقـل الـربي ألغـراض          
ومن شأن التوفيق بني اهتمامات البحوث األكادميية واحتياجات القطاع أن يسبغ           . االستدامة

ائع املستدام  وال يزال نقل البض   . املزيد من الوضوح على القضايا احملددة اليت يتعني التصدي هلا         
وال بد مـن اجلميـع بـني        . يف مراحله األوىل، وال تزال غالبية الشركات يف مرحلة التعلم         

  .إجراءات كثرية لتحسني كفاءات اللوجستيات بالتزامن مع إزالة الكربون من عمليات النقل
ومثة قدر كبري من التالقي بني وجهات النظر اليت ترى أن من الضروري ابتاع هنُـج         -١٣
عددة أصحاب املصلحة يف تصميم وتنفيذ إجراءات نقل البضائع املستدام بأسلوب يتماشى            مت

ويف حني أن احلكومات تستطيع أن تقدم احلوافز وأن         . مع التعبري عن الظروف احمللية اخلاصة     
تعمل بالتعاون مع القطاع وأصحاب املصلحة اآلخرين، فينبغي أيضاً تعزيز التعاون فيما بني              

  .ملالية، مبا فيها مصارف التنمية واملنظمات الدوليةاملؤسسات ا
وأُعرب أيضاً عن توافق عام يف اآلراء بشأن دور األونكتاد يف املساعدة يف التمكني                -١٤

وخباصة يف صاحل مناطق نامية مثل أفريقيا،       حنو نقل البضائع املستدام،     لتغيري يف النموذج يتجه     
مات جديدة للنقل أن يفيد من التنفيذ املبكر        حيث من شأن استحداث هياكل أساسية وخد      

  .للمبادئ املستدامة
ويشكل التمويل واالستثمارات املطلوبة للتحول إىل نقل البضائع املستدام اعتبـاراً             -١٥

وملصادر التمويل وآلياته القائمة واجلديدة، مبـا فيهـا التمويـل يف جمـال املنـاخ            . رئيسياً
وباإلضافة إىل ذلـك،    . خلاص، دور تؤديه يف هذا الصدد     والشراكات بني القطاعني العام وا    

  .ينبغي مواصلة حبث تطبيقها يف سياق نقل البضائع املستدام
وأعاد املشاركون التأكيد على دور األونكتاد يف تعزيز التعاون بني مجيع الـشركاء               -١٦

، مبا فيها البحث    وشجعوا األونكتاد على مواصلة أعماله    . املعنيني بتعزيز نقل البضائع املستدام    
كما اقترحوا على األونكتاد أن يبحـث، مـع     . والتحليل، وبناء القدرات، واملساعدة التقنية    

شركاء يشاطرونه فكره، كيفية توجيه املصادر اجلديدة، كالتمويل يف جمال املناخ، حنو دعـم    
  .نقل البضائع املستدام

يـسياً يف عقـد مـؤمتر يف        واقترح أحد املشاركني أن يكون األونكتاد شريكاً رئ         -١٧
  . لتدشني إنشاء منتدى عاملي للشحن األخضر٢٠١٣أبريل /نيسان

        


