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يهدف النشاط االقتصادي إىل زيادة الدخل الوطني والفردي والقدرة الرشائية للمواطن وال 

يتسنى له ذلك إال بضن معدالت �و مطردة تضمن تحقيق تنمية اقتصادية واجتعية 
متعددة األبعاد. ويرتكز هذا النشاط عىل مجموعة من العنارص ذات التأث� الكب� يف التنمية 
اإلبداع  واملايل،  البرشي  األداء  رأسل،  أداء  ترقية  خالل  من  املجتمع  ورفاهية  املستدامة 
التكنولوجي واالستغالل األمثل للµوات. ولكن ال ´كن الربط ب² هذه العنارص إال من خالل 
قطاع النقل الذي ال غنى عنه يف النشاط االقتصادي، فال ´كن الوصول إىل املوارد الطبيعية 
إال  والخدمات  السلع  وانتقال  واملحلية  الدولية  األسواق  إىل  والولوج  املنتجات  وترصيف 

بواسطة ترقية أداء هذا القطاع.
تشكل الدول النامية 4/5 من مساحة اليابسة يف العاÂ وتتمتع Áناطق إسرتاتجية تجاريا 
مختلف  يف  واقتصادية  برشية  وموارد  بإمكانيات  تتمتع  الدول  هذه  أن  ك  واقتصاديا 
املجاالت، من الزراعة، الطاقة، التعدين والسياحة. حتى تتمكن من استغالل واستثر هذه 

اإلمكانيات وجب عليها تعزيز االستثرات القاعدية وجلب التكنولوجيا ورأس املال البرشي 

تحقيق  ´كن  وال  العاملية.  األسواق  يف  واالندماج  التنافسية  قدراتها  من  الرفع  بغية  واملايل 
هذه املتطلبات إال بعرصنة قطاع النقل وفق نظام متعدد األهداف واألبعاد والوسائط. فلقد 
نجحت الدول املتقدمة يف جعل هذا القطاع يدر موارد مالية مستدامة وذات معدالت �و 

مطردة م أدى إىل إنشاء موارد مالية غ� تقليدية بالنسبة للخزينة العمومية، ك ساهم 
هذا القطاع يف تدئنة التكاليف ورفع مستوى االندماج يف العوملة اإلنتاجية والتجارية حيت 
االستثرات  جلب  يف  ساعد  م  األطراف،  مرتامية  الجنسيات  متعددة  الرشكات  أصبحت 

األجنبية املبارشة وترقية أداء باقي القطاعات االقتصادية وتحقيق التكامل االقتصادي. وعليه 
ال يتسنى للدول النامية الوصول إىل أهدافها إال بتوف� البنية التحتية املناسبة لعرصنة قطاع 
النقل وتوف� األطر القانونية والتنظيمية املالÎة واملتسقة مع التطورات االقتصادية الدولية 
التنمية  تقود  التي  األساسية  القاطرة  النقل  قطاع  جعل  من  النامية  للدول  تسمح  التي 

االقتصادية املستدامة، وهذا ما يقودنا إىل طرح اإلشكالية التالية:ي
في تتجىل التحديات التي تواجهها الدول النامية يف عرصنة قطاع النقل Áا يجعله القاطرة 

األساسية التنمية االقتصادية املستدامة؟
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