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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلنقل  اجتماع 
 واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

 الدورة السادسة
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  23-21جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 2030أهداف التنمية املستدامة وخطة عام   
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
اخلرررربامل املع ررردو الارررنوان امل رررو سلنارررل واليوجارررعيان الع ا يررر  وتياررر  نظرررر اجعمرررا   

الع رررا يف، و وو ترررس اخلاماررر ، و ال لقررر  ترررت اليوجارررعيان الع ا يررر  و  ررر  العنميررر  املارررعدام  
، وانقش ال ريا  املثيى اليت ميكن االسعفاويف هبا من عائد النال املاعدام و تنفيرذ 2030 ل ام

وأهداف العنمي  املارعدام  واتفرااب س يرمل امل عمرد  وجر   2030املاعدام  ل ام     العنمي  
اتفاقي  األمم املعحديف اإلطا ي  تشأن تغ  املناخ تنفيذاً ف رااًل  وسرعبحا الردو يف الااوسر   زيرد 

 من العفصيل ال ريا  اليت ميكن أن ياهم هبا نال البضائع و حتايق العنمي  املاعدام  
ذه املررذةريف وو  الناررل البحررري و انعهرران ماررا  تنميرر  ماررعدام   فبمررا أن وتعنرراول هرر 
و املائرر  مررن  ررا يف البضررائع ال امليرر  تررعم عررن طريررق البحررر، وأن عمييرران الناررل  80أةثررر مررن 

البحرري واملروانت تشركل جرزملاً ال يع ررزأ مرن أي قرلم لينارل مررن البراف  غ البراف، فرل  يررو و 
رتاتي ي  لينال البحري وقد تس عيى وعرم تنرامل اقعصراوانجم وععم ران العشديد عيى األمهي  االس

أةثر اسعدام   وتادم هذه املذةريف حمل  عام  عن الاضااي اهلام  اليت تن روي عييهرا ال لقر  ترت 
و  العنمي  املاعدام  والنال البحري؛ وتايط الضرومل عيرى الاربل الريت ميكرن أن تردعم هبرا االسرعدام 

ف ررااًل؛ وت ررر  اً وأهرردافها واتفررااب س يررمل تنفيررذ 2030ي تنفيررذ   رر  عررام عررال الناررل البحررر 
ت ض ا اهان احليول واالتعكا ان الرقمي  اليت ترتت  عييهرا اثر  حتوملير  و عيرع الا اعران، 
 رررا فيهرررا ق رررا  النارررل البحرررري  ويعررريع اجعمرررا  اخلرررربامل املع ررردو الارررنوان فر رررً  ملناقشررر  قرررد يف 

 عيى وعم تنفيذ     اسعدام  النال البحري  العكنولوجيان الرقمي 
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 مقدمة ومعلومات أساسية -أولا  
وأهرداف العنمير  املارعدام ، وةرذلف اتفرااب س يرمل، العرزام  2030لاد عززن     عام  -1

اجملعمررع الرردوت سنعهرران ماررا  تنميرر  ماررعدام   وتؤةررد هررذه الصرركوع ععم رر  عيررى أمهيرر  ت مرريم 
ال مرررل املنررا ي و عيررع األنشرر   والا اعررران االقعصرراوي ،  ررا فيهرررا مبرراوا االسررعدام  ومبرراوا 

 ق ا  نال البضائع 
 وقررد نظررر اجعمررا  اخلررربامل املع رردو الاررنوان، و وو تررس اخلامارر ، و ال لقرر  تررت اليوجاررعيان -2

 ، وانقش ال ريا  املثيى اليت ميكن االسعفاويف هبا من2030الع ا ي  و    العنمي  املاعدام  ل ام 
وأهدافها واتفااب س يرمل تنفيرذاً  2030عائد النال املاعدام و تنفيذ     العنمي  املاعدام  ل ام 

 هرردفاً مكرسرراً لا ررا  الناررل،   ررم االعرررتاف عيررى ن ررااب واسررع 2030ف رراالً  وال تعضررمن   رر  عررام 
شررم مررن ميكررن مررن حتايررق أهررداف اً مشرررتة هلررذا الا ررا  مررن أمهيرر  اسرررتاتي ي  سععبررا ه عرراملً   ررا

 أهداف العنمي  املاعدام   وقد أُو جرت مارأل  النارل و فعيرف األهرداف والغرااين وقظيرت سهعمرام
رر ت و  طررا  اتفاقيرر  األمررم املعحررديف اإلطا يرر  تشررأن تغرر   أةرررب و   رر  ال مررل املنررا ي الرريت ور 

البيدان ليحد من ، اليت ت كمل اجلهوو اليت تبذهلا املناخ؛ ويش  عدو من املاامهان احملدويف وطنياً 
  (1)انب ارن  ازان الدفيئ  الوطني  وليعكيف مع اثر  تغ  املناخ، تشكل معزايد  غ ق ا  النال

وأهرردافها واتفررااب س يررمل والناررل املاررعدام ليبضررائع هرري  2030وال لقرر  تررت   رر  عررام  -3
هبررا اجملعم رران  علقرر  قويرر   ويرررتبط ناررل البضررائع ةوانرر  واسرر   الن ررااب مررن اجلوانرر  الرريت تعاررم

واهلياةل االقعصاوي  احلديث   فنال البضائع يضريف قيمر   غ االقعصراو ويرد  مكاسر  اجعماعير  
تابل منها وعم الع ا يف، و تط سلسل العو يرد، وحتارت الررتط ترت ق اعران االقعصراو، و  قر  

   تيرد أن هرذه فرص و ول الاواب، وتوف  فررص ال مرل والفررص املواتير  ملزاولر  األعمرال الع ا ير
الفوائد قد تضمحل  ذا ظيت املما سان    املاعدام  املعب   و نال البضائع عيى قاهلا  وي د 
ت بيق  طا  احلصيي  الثلثي ، الرذي ياراعد عيرى العوفيرق تشركل معروازن ترت املكاسر  واألرررا  

رررا  البيئير   غ ويكفل جو قد  أمثل من املكاس  االقعصاوي  واالجعماعير  مرع العاييرل مرن األ
 حلل م ضي  النمو واالسعدام  ووعم حتايق أهداف العنمي  املاعدام  اً أساسياً أوىن قد، عنصر 

وقررررد اعرررررتف األونكعرررراو منررررذ وقررررت طويررررل سل لقرررر  تررررت العنميرررر  املاررررعدام  واخلرررردمان  -4
الصري ، ومرن اليوجاعي  الع ا ي ،  ا و ذلرف و سريااب ال مييران وأطرر الاياسران ال املير  ذان 

تشرررأن وو  النارررل ولرررران النارررل ال ررراتر و ررررمان الع ررراون  ٦٩/213تينهرررا قررررا  اجلم يررر  ال امررر  
الرررردوت مررررن أجررررل العنميرررر  املاررررعدام ؛ ومررررؤينر األمررررم املعحررررديف الثرررراين امل ررررو سلبيرررردان الناميرررر   رررر  

واملرررؤينر ال ررراملي امل رررو الاررراقيي ؛ واملرررؤينر الررردوت الثالرررا امل رررو سلررردول اجلز يررر  الصرررغ يف الناميررر ؛ 
؛ والردو ان الرثلا األ ر يف ملرؤينر األطرراف و اتفاقير  201٦سلنال املاعدام الذي ُعاد و عام 

 األمم املعحديف اإلطا ي  تشأن تغ  املناخ 
وو الاررنوان األ رر يف،  ةررز األونكعرراو عيررى الرررتويت التبررا  تررت معكامررل و الع امررل مررع  -5

االجعماعيرر  والبيئيرر  ليناررل، عيررى النحررو املبررت و اتفررااب أةرررا وواليرر  الدوقرر  األت رراو االقعصرراوي  و 

__________ 

  www.ppmc-transport.org/overview_indcsانظر  (1)
  2018و احلواشي و أييول/سبعمرب   ليها: اطُّيع عيى عيع املواقع الشبكي  املشا  ملقظ 
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مشررا ة  ف الرر  و اجلهرروو الع اونيرر  مع رردويف اً   ويشررا ع األونكعرراو أيضرر(2)واتفررااب نرر وف مافيكيررانو
أ حاف املصيح  مثل مباو يف العنال املارعدام لي ميرع، الريت  مرع فعيرف أ رحاف املصريح  و 

من الا اعت ال ام واخلاص لرن العزمروا تع زيرز ق را  نارل منصرف واثمرن وف رال ومررا  عال النال 
  (3)ليبيئ  و عيع أحنامل ال امل

وتعنررراول هرررذه املرررذةريف وو  النارررل البحرررري )سععبرررا ه عمررراو الع رررا يف الدوليررر  وال وملررر ( و  -٦
هري مارأل  ررد  ال ترل انعهان ماا  تنمي  ماعدام   فماأل  االسعدام  و عرال النارل البحرري 

الدفيئ  اثن األوان لبحثها، وال سيما و رومل اععماو اسرتاتي ي  شامي  ليحد من انب ارن  ازان 
أول  ، وينثررل االسررررتاتي ي 2018مررن الاررفن، حتررت  عايرر  املنظمرر  البحريرر  الدوليرر ، و نيارران/أتريل 

و املائر  مرن  را يف  80أن أةثرر مرن   طا  يُ ىن تعغر  املنراخ ال راملي و عرال النارل البحرري  فبمرا
البضائع ال املي  تعم عن طريق البحرر، وأن عمييران النارل البحرري واملروانت تشركل جرزملاً ال يع رزأ 
مررن أي قررلم ليناررل مررن البرراف  غ البرراف، فررل  يررو و العشررديد عيررى األمهيرر  االسرررتاتي ي  ليناررل 

ةثررر اسررعدام   وق ررا  الناررل البحررري هررو البحررري وقد تررس عيررى وعررم تنررامل اقعصرراوانجم وععم رران أ
ق ا  اقعصاوي قرائم تذاترس وعامرل مرن ال وامرل احملفرزيف لانشر   األ ررت مثرل الع را يف، وعمييران 

 اإلنعان امل ومل ، ومصايد األمساع، والاياق  البحري  
مررن أت رراوه، اً حمرردواً وقررد ين رروي مفهرروم الناررل املاررعدام عيررى ت ررا يف معنوعرر  ت ررزز ت ررد -7

االقعصاو )ةفامليف النال وقد تس عيى املنافار ( واجملعمرع )تروف  وسرائل النارل لي ميرع( والبيئر   مثل
)النال املاعدام(  وقد أشا  األونكعاو  غ أن النال البحري املاعدام ي و حتايق العوازن تت هذه 

ن تينهررا أن األت رراو الثلثرر  و هررذا الا ررا   وي ررو ذلررف، عيررى وجررس العحديررد، اسررعيفامل م رراي  مرر
، تكرررون  ررردمان النارررل البحرررري وعميياترررس وتنيعرررس العحعيررر  معارررم  سلكفرررامليف، ومابولررر  اجعماعيررراً 

ومعاقررر  لي ميرررع، وموثوقررر ، وميارررو يف العكيفررر ، وماعصرررديف و اسرررعلدام الوقررروو، ومراعيررر  ليبيئررر ، 
 و فيض  الكرتون، وقاو يف عيى العكيف مع تغ  املناخ 

تشررررهده الع ررررو ان واالتعكررررا ان العكنولوجيرررر  و ا ونرررر  ويرررروقي النمررررو املعاررررا   الررررذي  -8
األ ررر يف هن هرررذه العكنولوجيررران تز رررر  مكررراانن هائيررر  لررردعم اجلهررروو الراميررر   غ تنرررامل وعرررائم 
االسرررعدام  و عرررال النارررل البحرررري  وتعمثرررل العكنولوجيررران واحليرررول الرقميررر  الررريت حتظرررى همهيررر  

واقرررع، و ترررط األجهرررزيف، وحتييرررل البيررراانن الضرررلم ،  ا ررر  و عرررال النارررل البحرررري و حتديرررد امل
 واحلوسررب  امل رفيرر  واملنرراتر املفعوقرر  جلمررع البيرراانن وامل يومرران وم اجلعهررا واحلصررول عييهررا، فضررلً 
عن الشبكان اإللكرتوني  وقواعد البياانن  وميكن أن ت برق هرذه العكنولوجيران واحليرول الرقمير  

مييان والعل يط وتصميم البنير  العحعير  وت ويرهرا و ريانعها  و عيع جوان  النال،  ا فيها ال 
جديررديف مررن  ررلل توسرريع ن ررااب الايمرر  ليع رراوز األنشرر   العاييديرر ، مثررل ناررل اً وهرري تعرريع فر رر

البضرررائع أو تفريغهررررا   رررر  أن تارررراتالن ةثرررر يف مررررا زالرررت قائمرررر  سلنظررررر  غ مررررا يكعنررررف احليررررول 
__________ 

شدو اتفااب أةرا، و عي  العو يان الصاو يف عنس، عيى ررو يف ت زيز النمرو الشرامل ملاراعديف البيردان عيرى تيرو   (2)
األهداف اإلمنائي  املعفق عييها ووليا واحملافظ  عييها، وشردون والير  الدوقر  عيرى رررو يف الرتةيرز ال عيرى حتايرق 
منو اقعصاوي ماعدام فحا ، تل أيضراً عيرى توسريع أسران النمرو وج يرس أةثرر يرواًل  ويشر  اتفرااب مافيكيرانو 

والفاررران الفرعيرر  )ي( و)ع( و) ( و)اب( و)خ( منررس؛  12و 10نرر وف  غ تيارر  الناررل والع ررا يف و الفارررتت 
؛ والفاررران 55(، و)خ( و)أأ( و)زز( مررن الفاررريف ل؛ والفاررران الفرعيرر  )ف(، و)و(  غ )38و) ( مررن الفاررريف 

  100؛ والفارتت الفرعيعت )و( و) ( من الفاريف 7٦الفرعي  )و( و)ه( و)اب( و) ( من الفاريف 
  https://sum4all.org/sustainable-mobility-allانظر  (3)
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ت رردم الياررت ومررا قررد يرررتبط هبررا مررن فرراطر وأررررا  و  واالتعكررا ان الرقميرر  املاررع ديف مررن شرر و 
ت ض احلاالن  وال تد هلذه االتعكرا ان مرن أن تع رو  وتنضرت لكري حتظرى تابرول واسرع وتكرون 
مياررو يف العكيفرر  وموثوقرر  واثمنرر  ولكرري ترردعم حتايررق  ررااين اسررعدام  الناررل البحررري  ولررذا، فمررن 

  املهم   د الع و ان ذان الصي  هبذه االتعكا ان
ومع أ ذ هذه االععبا ان و احلابان، تادم هرذه املرذةريف حملر  عامر  عرن الاضرااي اهلامر   -٩

اليت تن وي عييها ال لق  تت العنمير  املارعدام  والنارل البحرري؛ وتاريط الضرومل عيرى الاربل الريت 
 وأهردافها واتفررااب 2030ميكرن أن ترردعم هبرا االسررعدام  و عرال الناررل البحرري تنفيررذ   ر  عررام 

ف رااًل؛ وت رر  ت رض ا اهران احليرول واالتعكرا ان الرقمير  الريت ترتتر  عييهرا اثر  اً س يمل تنفيرذ
تفضررري  غ العحرررول و عيرررع الا اعررران،  رررا فيهرررا ق رررا  النارررل البحرررري  ويعررريع اجعمرررا  اخلرررربامل 

حرررري، املع رردو الارررنوان فر ررً  ملناقشررر  الع رررو ان األ رر يف املعصررري  سالسرررعدام  و عررال النارررل الب
واألمثي  املادمر  عيرى عمرل األونكعراو و عرال االسرعدام  و نارل البضرائع، والفررص والعحرداين 

 اليت قد ترتبط سلع و ان العكنولوجي  اجلديديف 

 الجتاهات الرئيسية اليت تشك  خطة الستدامة يف جمال النق  البحري -اثنياا  
عيى اسعيفامل شرط االسرعدام   وياردم تؤثر ت و ان شم عيى قد يف ق ا  النال البحري  -10

هذا الفصل حمل  عامر  عرن ت رض اال اهران اهلامر  الريت ترسرم م رامل اسرعدام  النارل البحرري، ةمرا 
واسررعحكاماً و اً ي ررر ، عيررى سرربيل املثررال ال احلصررر، ت ررض أةثررر الشرروا ل واألولررواين  حلاقرر

 عال النال البحري 

 النمو القتصادي وأنشطة النق  -ألف 
 ن ال ي  عيى النال البحري طيٌ  مشعٌق يرتفرع س تفرا  عردو سركان ال رامل، واالقعياجران  -11

وتعوقررع منظمرر  االسررعهلةي ، والنشرراط الصررناعي، والعوسررع احلضررري، والع ررا يف، والنمررو االقعصرراوي  
الع اون والعنمي  و امليدان االقعصاوي، و سينا يو مرج ي، أن يرتفرع ال ير  اإلعرات عيرى نارل 

 ةييرومرتان، تواقرع ثلثر  أرر اف  - تبليرت األطنراناً البضائع، عيرى الصر يدين احمليري والردوت، ُمااسر
   وتشرر  تاررديران(4)قعصرراويأساسرراً سلنمررو االاً ، مرردفوع2050 غ عررام  2015و الفرررتيف مررن عررام 

، 2017و املائرر  و عررام  3.8ا تفررع تناررب  اً األونكعرراو  غ أن ق ررم الع ررا يف ال امليرر  املناولرر   ررر 
تليت طن، ويعوقع أن يعوا ل هذا اال تفرا    ردل منرو سرنوي مرةر   10.7ليصل عموعها  غ 

وهبرررررذه الررررروت يف، يعوقرررررع أن   (5)2023و 2018و املائررررر  و الفررررررتيف مرررررا ترررررت عرررررامي  3.8قرررررد ه 
و قروات عاردين مرن الرزمن  فهرذه اال اهران،  غ اً يعضراعف ق رم الع را يف ال املير  املناولر   رر 

جان  النهت الذي جرن عييس ال اويف و عال النال البحرري والرذي ال ذ رذ و اععبرا ه أهرداف 
  رط االسرعدام  وحتايرق االسعدام  ذان الصي ، ميكرن أن تارو  قرد يف هرذا الا را  عيرى تنفيرذ 

  2030 ااين     
__________ 

(4) Organization for Economic Cooperation and Development, 2017, [International Transport Forum] 

Transport Outlook 2017. Paris  
(5) UNCTAD, 2018, Review of Maritime Transport 2018, United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.5, 

New York and Geneva  
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 استهالك الطاقة -ابء 
 غ زايويف اسرررعهلع ال اقررر ، فررر ن طيررر  اً  رررا أن زايويف النشررراط االقعصررراوي ترررؤوي قعمررر -12

و املائرر  و الفرررتيف مررن  1.٦ق ررا  الناررل البحررري الرردوت عيررى ال اقرر  ا تفررع   رردل سررنوي نارربعس 
 300 ، اسررعهيف ق ررا  الناررل البحررري قرروات2012   وو عررام(٦)2014 غ عررام  2000 عررام

و املائ  من هذا  8٦مييون طن من وقوو الافن، ومثل اسعهلع النال البحري الدوت ما نابعس 
  ومررن ال ابرران الرريت ت رررت  سرربيل اسررعدام  هررذا الا ررا ، اسررعهلع ال اقرر  واالععمرراو (7)اجملمررو 

و الاررفن تكثافعررس الكرتونيرر  ال اليرر  وياررب  الشررديد عيررى الررنفط لعشررغيل نظررم الرردفع  ويعاررم وقررو 
ت ررررد ليعحررررول سلكامررررل  غ أنرررروا  الوقرررروو البدييرررر  اً    رررر  أن الا ررررا  لرررريمل ماررررع دشررررديداً  تيررررورً 
واسع الن ااب  وتش  العوق ان  السع مال تكنولوجيان الكفامليف و اسعلدام ال اق  اسع ماالً  أو

  رأ عيرى اسرعهلع ال اقر  و عرال نارل البضررائع غ أن أةثرر مرن نصرف الرزايويف الريت سرع 2040ل رام 
  (8)يرجع أن ُتا َّل و ق ا  النال البحري

 الثغرات اليت تشوب البنية التحتية وسب  الوصول إليها والربط بينها -جيم 
 ن ناص البني  العحعي  و واملهتا و عال النال البحري،  غ جانر  حمدووير  سربل الو رول  -13

ت و رر وتعها، وعرردم ةفايرر  ال ررراب الرريت ترررتط املرروانت  ناطاهررا اخليفيرر ، ةيهررا عوامررل املرراوي  غ املرروان
ل  ي  الع ا يف والعكامل االقعصاوي ال راملي اً ميكن أن تاو  وو  ق ا  النال البحري سععبا ه واف 

 والعنمي  املارعدام   وترؤوي هرذه الظرروف  غ ا تفرا  تكراليف النارل البحرري وزايويف قراالن العرأ  
 سريما و ر اف الرتط خب روط النارل البحرري  ويثر   رر اف  ترط البيردان خب روط النارل البحرري، وال

 و مدت اسعدام  هذا الا ا  اً الدول اجلز ي  الصغ يف النامي ، شكوة

 السفن العمالقة وما تفرضه من قيود على قدرات املوانئ -دال 
أثمررر ظهررو  الاررفن ال ملقرر  و الاررنوان الايييرر  املاررري  عيررى املررران مررن قيررا علقرر   -14

واملينرامل، وأنشر   واملينامل، وعمييان املن قيا عيى الافين  سملينامل، واألنش   املنفذيف و احلو  
أقررروا  الارررفن وحم ررران احلررراواين، وال مييررران املنفرررذيف و تواتررر  املينرررامل واملن اررر  الدا ييررر  منرررس  

 رافي  عيرى عمييران اً تفر  اخلصائص املاوي  هلذه الافن ومع يبان تفريغها وحتمييها رغوطو 
املررروانت وعيرررى تنيعهررررا العحعيررر   و ظررررى حتارررت ةفرررامليف املرررروانت و نعاجيعهرررا همهيرررر  معزايرررديف لعاييررررل 
العكرراليف وحتاررت الاررد يف عيررى املنافارر  الع ا يرر   وحترردو هررذه الضررغوط اإلرررافي  تشرركل معزايررد 

هررداف اسررعدام  املرروانت، وينبغرري لاوسرراط امل نيرر  تعشررغيل املرروانت و وا هتررا، و  هررا مررن اجلهرران أ
 امل ني  همر املوانت، أن حتان أوامل املوانت من قيا االسعدام  االقعصاوي  واالجعماعي  والبيئي  

 تكاليف النق  -هاء 
ي رررو النارررل البحرررري املارررعدام تررروف   ررردمان النارررل البحرررري واملررروانت تعكيفررر  ميارررو يف  -15

ررن مارردمي اخلرردمان و الوقررت ذاتررس مررن توليررد الايمرر   ويع يرر  ذلررف ترروافر الاررد يف  وم اولرر  ينكم
عيررى الررعحكم الف يرري و ال وامررل الرريت تررؤثر و تكرراليف الناررل البحررري،  ررا فيهررا البنيرر  العحعيرر ، 

__________ 

(٦) IMO, 2014, Third IMO Greenhouse Gas Study 2014, London  
 نفاس  املرجع (7)
(8)  United States of America, Energy Information Administration, 2017, International Energy 

Outlook 2017, Washington, D.C  
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أق ررررام الع ررررا يف ووفررررو ان احل ررررم وا ررررعلل العرررردفاان الع ا يرررر (، واملنافارررر ، ونررررو  والع ررررا يف )
املنع ررران املشرررحون ، واملوقرررع و شررربكان النارررل البحرررري امل نيررر  )و املرةرررز و/أو ال ررررف، مررروانت 
و دمان مرةزي  و/أو فرعي (  ومرن ،، تاعضري زايويف اسرعدام  ق را  النارل البحرري، عيرى سربيل 

أفضررل والعاييررل الف يرري مررن اععمرراو  ل وامررل احملرردم ويف لعكرراليف الناررل البحررري فهمرراً األولويرر ، فهررم ا
 عيى نظم الدفع اليت ت مل سلنفط اً مفرطاً هذا الا ا  اععماو

 تلوث اهلواء -واو 
ي د انب اا ميورن اهلوامل عن النال البحري،  ا فيها انب ارن أةايد الكربيرت وأةاريد  -1٦

عيرى اً كا  ةربت و حتايق اسعدام  هذا الا ا   فهرذه االنب رارن تشركل   رر النيرتوجت،  ثات  ن
الصرح  وعيررى الاررلم  ال امرر   وتشرر  العارديران  غ أن ناررب  انب ررارن أةارريد الكربيررت وأةارريد 

، مررن عمررو  االنب ررارن 2012و 2007النيرتوجررت مررن الاررفن و ال ررامل، و الفرررتيف مررا تررت عررامي 
  وتعرروغ املنظمرر  البحريرر  (٩)و املائرر ، عيررى العرروات 13و املائرر  و 12يرروثت تيغررت ال امليرر  هلررذين امل

الدولي  تنظيم تيوا اهلوامل الناجم عن النال البحري مرن  رلل االتفاقير  الدولير  ملنرع العيروا النراجم 
و اً   وتنظرررر  رررناع  النارررل البحرررري قاليررر1٩78امل دملررر  تربوتوةرررول عرررام  1٩73عرررن الارررفن ل رررام 

يعصررل سالنب رارن،  را و ذلررف  الاربل املثيرى السرعيفامل الشررروط املعزايرديف الريت تفررررها املنظمر  فيمرا
االنعاررال  غ أنرروا  الوقرروو البدييرر  الرريت تعاررم سكفررا  ناررب  الكربيررت فيهررا )الوقرروو املا ررر أل رررا  

املاررريَّل  فالكفرررامليف و امللقررر  البحريررر (، وترةيررر  نظرررم تنايررر  الغرررازان، واسرررعلدام الغررراز ال بي ررري 
اسرعلدام ال اقرر  مهمر  لضررمان األمرن النف رري والعاييرل مررن االععمراو عيررى الوقروو األقفررو ي، وهرري 

ليحد مرن ميرورن اهلروامل الضرا يف  وتشرمل العردات  العنظيمير  الرئياري  امل رززيف ليكفرامليف و اً مهم  أيض
ملنظمر  البحريرر  الدولير ، مؤشرر تصررميم اسرعلدام ال اقر  و عررال النارل البحرري، واملعلررذيف و  طرا  ا

الاررفن مررن قيررا ةفررامليف اسررعلدام ال اقرر ، واملؤشررر العشررغييي لكفررامليف الاررفن مررن قيررا اسررعلدام 
  ومررن  ررلل م اجلرر  ماررأل  الكفررامليف و (10)ال اقرر ، و  رر   وا يف ةفررامليف الاررفن و اسررعلدام ال اقرر 

فت املعمثيررررت و تاييررررل ةثافرررر  اسررررعلدام ال اقرررر ، ميكررررن أن تارررراعد هررررذه األنظمرررر  و حتايررررق اهلررررد
اسعلدام ق ا  النال البحري لي اق  واععماوه عيى ال اق  واحلد من االنب ارن  وو هرذا الاريااب، 

 ال يزال اسعحداا وت بيق نظم نال  ري ةفؤيف و اسعلدام ال اق  من األولواين 

 انبعااثت غازات الدفيئة -زاي 
 2015-1٩٩0ن مرررن وقررروو الارررفن و الفررررتيف سررر يت انب رررارن رين أةاررريد الكرترررو  -17

و املائرر ، أي ترروت يف أسررر  مررن الرروت يف املارر ي  و ق ررا  الناررل الررربي   77  رردل اً سررري اً ا تفاعرر
 مييرون طرن مررن رين أةاريد الكرتررون ٩38وتير  عمرو  االنب ررارن الناعر  عرن الناررل البحرري قرروات 

و املائ  ناب  مرن هرذا  85لنال البحري الدوت الناع  عن ا، ومثيت االنب ارن 2012و عام 
و املائرر  مررن عمررو   2.2مييررون طررن مررن رين أةارريد الكرتررون، أي قرروات  7٩٦اجملمررو  تواقررع 

  وسملاا نرر  مررع وسررائل الناررل األ رررت، يظررل الناررل (11)االنب ررارن ال رراملي لثرراين أةارريد الكرتررون
__________ 

(٩) IMO, 2014  
(10) IMO, 2017, Consideration of how to progress [in] the matter of reduction of [greenhouse gas] 

emissions from ships, ISWG-GHG 1/2, London, 21 February  
 املرجع نفاس  (11)
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اريد الكرترون مااسرً  ت ردو األطنران لكرل ميرل  البحري وسييً  ف ال  مرن قيرا انب رارن رين أة
      رر  أن انب ررارن الكرتررون يعوقرررع أن ترتفررع وأن ت رررم عابرران ةرررربت أمررام اسررعدام  هررذا الا رررا  
مررا مل تعلررذ  جررراملان ليعلفيررف منهررا  وتشرر  الاررينا يوهان املعوق رر  و األجررل املعوسررط  غ أن 

 2050و املائررر   يرررول عرررام  250و 50م ترررت انب رررارن الكرترررون ميكرررن أن ترتفرررع تنارررب  تررررتاو 
  ومررن ،، فرر ن ق ررا  الناررل البحررري (12)س تفررا  النمررو االقعصرراوي وال يرر  ال رراملي عيررى ال اقرر 

و اتفرااب س يرمل واملعمثرل و اً و املااعديف عيى حتايق اهلدف املعفق عييرس ووليراً  ئياياً يؤوي وو  
اإلتارامل عيرى ا تفرا  معوسرط و جر  احلررا يف ال املير  و قردوو أقرل تكثر  مرن و جعرت مئرويعت فرواب 

 وجرر  اتفاقيرر  األمررم اً ماررعواين مررا قبررل احلابرر  الصررناعي   ويارررتم عرردو مررن املاررامهان احملرردويف وطنيرر
قرديف اثر  تغر  املنراخ و ق را  النارل،  ر  أن  املعحديف اإلطا ي  تشأن تغ  املنراخ تردات  ليعلفيرف مرن

هرررذه املارررامهان مرررا ترررزال  ررر  ةافيررر   وال يررررو ذةرررر انب رررارن رين أةاررريد الكرترررون الناعررر  عرررن نارررل 
املادمرر  اً و املائرر  مررن املاررامهان احملرردويف وطنيرر 2٩البضررائع،  ررا و ذلررف عررن الناررل البحررري،  ال و 

مرن انب رارن رين  ئيي  سملاا ن  مرع قصر  هرذا الا را ، وهي ناب  ر201٦اثف/أ ا مل  1قم 
  ويُعوقررع أن تررزواو ةميرران البضررائع املناولرر  مررن (13)و املائرر  40أةارريد الكرتررون ال امليرر ، البالغرر  

،  2010 ، سملاا نر  مرع عرام2050  يول عام 4.3 لل الشحن الع ا ي الدوت   املجم قد ه 
املناولررر  ترررراً هةثرررر مرررن ثلثررر  أرررر اف وةميررران البضرررائع  ةمرررا يعوقرررع أن ترررزواو ةميررران البضرررائع

  وسرريكون ثيررا (14)2050املناولرر  سلارركف احلديديرر  هةثررر مررن حبارر  أررر اف  يررول عررام 
و املائرررررررر  و  15تررررررررت االقعصرررررررراوان الناميرررررررر ، مااتررررررررل  2050العبرررررررراوالن الع ا يرررررررر  و عررررررررام 

مرررن الناقيررر  اً ن يكرررون ةفرررؤ   وسررريعوقع مرررن ق رررا  شرررحن البضرررائع أةثرررر فرررأةثر أ(15)2010 عرررام
االقعصرررراوي ، وأن يعاررررم و الوقررررت ذاتررررس تاررررد  أةرررررب مررررن الكفررررامليف و اسررررعلدام ال اقرررر  واملرونرررر  

 اثر ه الايبي  عيى البيئ   غ أوىن قد املوا و، مع تاييل والشمول االجعماعي وقفظ 
يض انب ررارن وقررد ةيررف تروتوةررول ةيوتررو املنظمرر  البحريرر  الدوليرر  سل مررل املع يررق تعلفرر -18

، اععمررردن 201٦  وو عرررام (1٦) ررراز الدفيئررر  مرررن وقررروو الارررفن أو احلرررد مرررن تيرررف االنب رررارن
جلمررع البيرراانن عررن اسررعهلع الاررفن ليوقرروو و ا طرر  طريررق اً  لزاميرراً املنظمرر  البحريرر  الدوليرر  نظامرر

لارفن  لورع اسرتاتي ي  شامي  لكي تعب ها املنظم  تشرأن  فرض انب رارن  رازان الدفيئر  مرن ا
، اععمدن املنظم  البحري  الدولي  اسرتاتي ي  أولير  تشرأن هرذه املارأل ، 2018وو نياان/أتريل 

وهي اسرتاتي ي  هتدف  غ ختفريض انب رارن  رازان الدفيئر  الارنوي  اإلعالير  مرن الارفن تنارب  
يض  ، وتشمل أهداف ختفر2008، سملاا ن  مع عام 2050 و املائ   يول عام 50ال تال عن 

وتررردات  و عرررال الاياسررر  ال امررر  و ا جرررال الاصررر  واملعوسرررط  2050ةمررريم قرررم تايررر  عرررام 
  وسإلررراف   غ ذلررف، هترردف االسرررتاتي ي   غ (17)يررل ليمارراعديف و تيررو  هررذه األهرردافوال و 

__________ 

 املرجع نفاس  (12)
  www.ppmc-transport.org/overview_indcsانظر  (13)
(14) Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, [International Transport 

Forum] Transport Outlook 2015. Paris  
 املرجع نفاس  (15)
  http://unfccc.int/methods/emissions_from_intl_transport/items/1057.phpانظر  (1٦)
(17) IMO, 2018, Report of the Working Group on Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Ships, 

MEPC 72/WP.7, London, 12 April  



TD/B/C.I/MEM.7/17 

GE.18-15150 8 

مناقشرران تشررأن العرردات  اً   و رررت قاليرر(18)تشرركل تررد رياً الاضررامل عيررى هررذه االنب ررارن ينامرر
 عم ديف عيى الاواب، حتت  عاير  املنظمر  البحرير  الدولير  واتفاقير  األمرم املعحرديف اإلطا ير  تشرأن 

ُ
امل

تغ  املناخ، وتشمل هذه العدات  فر   سوم أو رررائ  و نشرامل اثليران لعرداول االنب رارن،  ر  
  عيررى أن أنررس مل يررعم العو ررل ت ررد  غ أي اتفررااب تشررأن هررذه املاررأل   وتررنص االسرررتاتي ي  األوليرر

ررديف عيررى الاررواب و منعصررف املررديف وأن يررعم االتفررااب عييهررا و الفرررتيف مررا تررت  تُعلررذ العرردات  امل عم 
  وينبغرري مراعررايف اععبررا ان شررم، منهررا ا ر  الرريت قررد تررن م عررن العرردات  2030و 2023عررامي 

النامير ،  را فيهرا امل عم ديف عيى الاواب و تكاليف النال واملنافار  الع ا ير ، وال سريما و البيردان 
 الدول اجلز ي  الصغ يف النامي  والبيدان النامي     الااقيي  

 هتيئة بيئة مواتية لستدامة قطاع النق  البحري -اثلثاا  
 ممرات النق  الربي والنق  البحري بني اجلزر -ألف 

يما و البيردان قد يكون االنعاال  غ نظم النال البحرري املارعدام  حمفوفراً سملصراع ، وال سر -1٩
النامي   وتعمثل ال اب  الرئياي  اليت ت رت  سبيل االنعاال  غ هرذه الرنظم و فهرم ال ريار  ميكرن هبرا أن 
ت رررزز هبرررا األت ررراو االقعصررراوي  واالجعماعيررر  والبيئيررر  أقررردها ا  رررر عنرررد  وماجهرررا و عمييررران خت ررريط 

األ رررت، فعشررمل عرردم وجرروو م رراي  الناررل واالسررعثما  و ررنع الاياسرران ذان الصرري   أمررا ال ابرران 
عامليرررر  لايرررران األوامل املاررررعدام، وحمدوويرررر  فرررررص احلصررررول عيررررى العكنولوجيررررا، وعرررردم ةفايرررر  العنارررريق 
ال املي، وعدم ةفاي  سبل احلصول عيى العمويرل، ونارص االسرعثما ، وأوجرس الاصرو  الريت ت ررتي البنير  

نيرر  والعنظيميرر  الوطنيرر  الداعمرر   وو ت ررض العحعيرر  وسررومل  رريانعها، وررر ف الاياسرران واألطررر الاانو 
احلرراالن، وال سرريما و الرردول اجلز يرر  الصررغ يف الناميرر  والبيرردان الناميرر   رر  الارراقيي ، توجررد عابرران 

  رافي  ت زت  غ ق م الدول  وجغرافيعها وقاتييعها ليع ر  ليصدمان،  ا فيها الصدمان البيئي  
ليوالي  املانديف  ليرس، البيردان اً و و الانوان األ  يف، وفاوو هذا الايااب، ساعد األونكعا -20

النامي  و تنامل م ا فها وقد اهتا عيى خت ريط وتصرميم وتنفيرذ قيرول وتردات  ف الر  ومواتير  السرعدام  
االسرررعدام  و عرررال النارررل ق ررراعي الشرررحن والنارررل البحرررري  وقرررد ارررر يع األونكعررراو ت مرررل حمرررو ه 

عيى اجلوان  االقعصاوي  للسعدام ، تابل منهرا ماراعديف البيردان النامير  من  لل الرتةيز البحري 
عيررى االنرردمان تصررو يف أفضررل و االقعصرراو ال رراملي  ويرروائم األونكعرراو عميررس أةثررر فررأةثر مررع ال ديررد 

، ال عيررى االععبررا ان معزايررداً اً مررن الغررااين املنشرروويف و  طررا  أهررداف العنميرر  املاررعدام ، ويرةررز ترةيررز 
 اوي  لنال البضائع فحا ، و منا عيى أت اوه البيئي  واالجعماعي  أيضا االقعص
ويررردعو األونكعررراو  غ ةفالررر  اسرررعدام  النارررل البحرررري واملررروانت وقرررد هتما عيرررى العكيرررف  -21

وررررو يف الرررتويت لينمررو األز اب عمومرراً  وسإلررراف   غ ذلررف، يرروت األونكعرراو اهعمامرراً ملاررأل   تررط 
  ويضرر يع األونكعررراو هبرررذا (1٩)يفيرر ، وال سررريما و سرريااب لرررران الناررل ال ررراتراملرروانت  ناطاهرررا اخل

 غ جن  مع تنامل أوجرس العررز  والعكامرل مرع عمرل أ رحاف املصريح  ا  ررين، مرن اً ال مل جنب
فررريهم احلكومررران وق رررا  الصرررناع   فارررد اخُترررذن تررردات  شرررم عيرررى مرررر الارررنت عيرررى الصررر يدين 

__________ 

  www.imo.org/en/mediacentre/pressbriefings/pages/06ghginitialstrategy.aspxانظر  (18)
-http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/Transport-Networks-and انظرر (1٩)

Corridors.aspx  
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ةرررذلف عيرررى مارررعوت ق اعررران  رررناع  النارررل البحرررري مرررن  رررلل الررروطو واإلقييمررري والررردوت، و 
العنظيم الذايت ال وعي من جانر  املروانت وشررةان النارل البحرري  ويارمع العنظريم الرذايت ترزايويف 

مررن املرونرر  و ا عيررا  الررنهت واحليررول امل عمررديف، الرريت اً مشرا ة  عيررع أ ررحاف املصرريح  ويعرريع قررد  
تكنولوجيررر  ومبعكرررريف، مثرررل األجهرررزيف اإللكرتونيررر  لر رررد احملرةررران،  تشرررمل، و عيررر  أمرررو ، قيررروالً 

والعدات  املعصي  سلوقوو، مثرل أنروا  وقروو أنظرف، والعردات  االقعصراوي ، مثرل فرر   سروم لعاييرل 
ازوقرررام قرةررر  املررررو  البحرررري، والعررردات  االسررررتاتي ي  والعشرررغييي ، مثرررل ختفررريض سررررع  الارررفن، 

 امل اي  اخلا   سالنب ارن، وُتُ اً أ رت، مثل العد ي   والعدات  العنظيمي ، مثل
وُتاعشررف هررذه الررُنهت مررن املارراعديف العانيرر  الرريت يارردمها األونكعرراو هبرردف مارراعديف البيرردان  -22

عيى تنامل قد اهتا عيى ت زيز وتنفيذ قيول ماعدام  لنال البضرائع  ف يرى سربيل املثرال، يهردف مشرروٌ  
تنامل قد ان البيدان النامير  عيرى العحرول  غ "مم املعحديف ليعنمي  حتت عنوان منفٌذ و  طا  قااف األ
 غ ت زيرز قرد ان  ران ي الاياسران وشررةان النارل واملؤساران املالير   "النال املاعدام ليبضائع

و أفريايرا جنروف الصرحرامل وو الردول اجلز ير  الصرغ يف النامير  و من ار  البحرر الكرا ي  عيرى  الرئياي 
يررز وينويررل الررنظم املاررعدام  لناررل البضررائع مررن  ررلل اخترراذ ترردات  سياسرراتي  سررييم  و عررال الناررل ت ز 
  وقررررد اسررررُعحد ا عرررردو مررررن األووان والوسررررائل لبنررررامل (20)مرررراو  جررررراملان واثليرررران ينويررررل ملئمرررر واعع

تنررامل  الاررد ان و  طررا  الررربانمت، وهرري أووان ووسررائل جرررت توف هررا ليبيرردان الناميرر  ملارراعدهتا عيررى
 ( 1قد اهتا و سدامل املشو يف هلا فيما يع يق ت مييان  سم سياسان النال املاعدام )اإلطا  

  1اإلطا   
 أدوات ووسائ  النق  املستدام للبضائع اليت استحدثها األونكتاد

وياررعند الرردعم الررذي يادمررس األونكعرراو و عررال نظررم ناررل البضررائع املاررعدام   غ الرررتت  
ال مرل البحثري والعحيييري ذي الصري ، و غ العوجيرس الاياسرايت املارعمد مرن أنشرر   املارعمديف مرن 

تنررامل توافررق ا  امل والررد ون ال مييرر  املاررعفاويف مررن عميررس و امليرردان  وترررو أهررم األووان والوسررائل 
الررريت اسرررعحدثها األونكعررراو لررردعم العحرررول  غ نظرررم مارررعدام  لنارررل البضرررائع و عموعررر  أووان 

نال والعمويل املاعدامت، وتشمل منه يً  لعاييم الثغران وت زيرز الارد يف عيرى تصرميم األونكعاو لي
اسررررتاتي يان الناررررل والعمويرررل املاررررعدامت ووررررر ها وتنفيرررذها؛ وعموعرررر  تررردات  ليعررررد ي  وتنررررامل 
الاد ان تشمل و اسران قراالن  فراوير  ولا سران جيرديف ومروا و؛ وتواتر   لكرتونير  تُيارر تبراول 

 و قام  الشراةان  امل يومان
وتعارررم هرررذه املكررروانن الثلثررر  عي هرررا سملرونررر ، ألترررا تعررريع  رررراو قيرررول مصرررمم   يرررا  

تاع ي  ليظروف احمليي  وتي  اقعياجان املاعلدمت احملدويف  وتعيع املرون  الريت تعارم هبرا هرذه 
نهررررا، عيررررى األووان  مكانيرررر  حتديررررد األولررررواين واألهررررداف، مررررع مراعررررايف مررررا لرررردت املاررررعفيدين م

 ا علفهم، من مع يبان واقعياجان حمدويف 

، معرررام عيرررى: UNCTAD, 2018, Sustainable freight transport and finance toolkit :املصد 
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Infrastructure-and-Services/SFTF-Toolkit.aspx  

  https://unctadsftportal.org انظر أيضاً 

__________ 

  www.un.org/esa/devaccount/projects/2014/1415Q.htmlانظر  (20)



TD/B/C.I/MEM.7/17 

GE.18-15150 10 

 
وقررد اررر يع األونكعرراو ت رردو مررن األنشرر   ليمارراعديف و توعيرر  البيرردان املاررعفيديف  برراوا  -23

النال املاعدام وحتات فهمها هلا وورع اسرتاتي يان مصمم   صيصاً ملااعدهتا عيى تنفيذ هرذه 
 املبرراوا، سرروامل عيررى الصرر يد الرروطو أم اإلقييمرري أم وون اإلقييمرري، وعيررى  رر يد املمررر أو الشرررة ،
وةذلف و سياقي النال احلضري والريفري  ف يرى سربيل املثرال، مكمرن هرذا ال مرل وةالر  تيار  النارل 
ال رراتر و املمررر الرئيارري وهيئرر  تنارريق الناررل ال رراتر و املمررر الشررمات مررن ت زيررز اسرررتاتي يان الناررل 

الع رراون مررع املاررعدام ليبضررائع و هررذين املمرررين  ومررن تررت فعيررف اإل ررازان الرريت حتااررت تفضررل 
الوةالررر  واهليئررر ، حتديرررد  رررااين النارررل املارررعدام ليبضرررائع وأهدافرررس و تيعرررس سلنارررب  لكرررل لرررر؛ حتديرررد 
ال ابان الرئياي  املاثير  أمرام اسرعدام  ةرل لرر؛ حتديرد قيرول حمردويف مصرمم   صيصراً لعرذليل تيرف 

تيررررو يف مشرررررو   ال ابرررران  وقررررد سرررراعد هررررذا ال مررررل الوةالرررر  واهليئرررر  والرررردول األعضررررامل فيهمررررا عيررررى
اسررررتاتي يان النارررل املارررعدام ليبضرررائع و  رررط ال مرررل املعصررري  هبرررا، الررريت سررريعم  و اجهرررا و اخل رررط 
االسرتاتي ي  اخلماي  ليوةال  واهليئر   وو املمرر الشرمات، ينلرض االلعرزام تع زيرز اسررتاتي يان النارل 

وترررانمت األمررم املعحررديف  املاررعدام ليبضررائع عررن ورررع ترررانمت شررحن أ ضررر سلع رراون مررع األونكعرراو
ليبيئ   وي د هذا الرربانمت  ثاتر  اليبنر  األوغ و االسررتاتي ي  املع ردويف اجلوانر  وال ويير  األجرل الريت 

 ت عزم اهليئ  تنفيذها و عال النال املاعدام ليبضائع 
وورررع وياراعد األونكعراو الردول اجلز ير  الصرغ يف النامير  عيرى تنرامل قرد اهتا عيرى تصرميم  -24

وتنفيررذ قيررول و عررال الناررل املاررعدام ليبضررائع  ويرةررز األونكعرراو عيررى الناررل البحررري واملرروانت، 
سلنظر  غ ال بي   اجلغرافي  الفريديف هذه الدول واععماوها املفرط عيرى النارل البحرري و الع را يف  

عرراو قيارر  عمررل وو  طررا  املشرررو  املنفررذ و  طررا  قارراف األمررم املعحررديف اإلمنررائي، نظررم األونك
 قييمي  لبنامل الاد ان و تررسوون و ةرز فيهرا عيرى العمويرل والنارل املارعدامت ليبضرائع و من ار  
الكرا ي   وةرران مررن تررت املشررا ةت و قيارر  ال مررل لثيررون مررن الا رراعت ال ررام واخلرراص و عشررر 

وون، وترينيرررررداو وول مرررررن الررررردول األعضرررررامل و اجلماعررررر  الكا يبيررررر ، هررررري أنعيغررررروا وترترررررووا، وتررررررس
وتوس ررو، وجامايكررا، وجررز  البهامررا، وسررانت فناررنت وجررز   رينرراوين، وسررانت ةيررعمل ونرريفمل، 
وسرررانت لوسررريا، و رينررراوا، و يررراان  وقرررد سررراعد هرررذا ال مرررل عيرررى الايرررام، سلعشررراو  الوثيرررق مرررع 

ملاثيرر  أ ررحاف املصرريح  احملييررت، تعحديررد االقعياجرران واملع يبرران املع يارر  سلبيرراانن؛ ال ابرران ا
و  أمررام حتايررق االسررعدام ، مثررل تكرراليف الناررل الباهظرر  و املن ارر ؛ واقعياجرران العررد ي ، مررثلً 

عال الاياويف اإليكولوجي ، اليت هتردف  غ حتارت قيراويف الشراقنان ت ريار  ماعصرديف و يكولوجير  
 رررريا   واثمنررر   ويارررردم األونكعررراو، سلع رررراون مررررع مصررررف العنميرررر  الكررررا ي ، الررردعم ليمن ارررر  و 

اسرررتاتي ي  ناررل ماررعدام ليبضررائع  وسررععناول االسرررتاتي ي  عيررع وسررائل الناررل، مررع الرتةيررز توجررس 
 اص عيرى املارائل ذان الصري  سلنارل البحرري، مثرل الررتط اإلقييمري والنارل البحرري ترت اجلرز  

 و نشامل مر د ليبياانن 

 التطورات التكنولوجية والبتكار -ابء 
 ات الرقمية ذات الصلةاحللول والبتكار  -١ 

يررررتبط مفهررروم الثرررو يف الصرررناعي  الرات ررر ، أو اجليرررل الراترررع مرررن ت بياررران قوسرررب  الصرررناع   -25
"Industry 4.0" لعيررف اجملرراالن والعكنولوجيرران، مثررل ت يمررم ا لرر  وعيررم البيرراانن، الرريت تعرريع  ،
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املنلفضر  العكيفر ، اسعحداا منظومان ذةي  وذاتي  العشغيل تشكل معزايد؛ أجهرزيف االسعشر ا  
اليت ياعند  ليها جزمل من  ناع   نرتنت األشيامل؛ وأجهزيف العحكم الريت ي عمرد عييهرا اجليرل الثراين 

ويرتبط هذا املفهوم ا تباطاً وثياراً أيضراً  فهروم الرقمنر ، الرذي يارعند   (21)من الروتو ن الصناعي 
اليدوي   غ تصرريف ال مرل وال مييران   غ  قمن  البياانن وامل يومان، أي االنعاال من ال مييان

اثلياً، والذي ين وي عيى حترول  قمري أعمرق ألوجرس العفاعرل والعوا رل وأسرالي  ال مرل ومناذجرس  
وليثرررو يف الرقميررر  ترررداعيان هامررر  و عيرررع الا اعررران،  رررا فيهرررا ق رررا  النارررل البحرررري  ومرررن ترررت 

الرررذةامل اال ررر ناعي وتانيررر  سياررري  االتعكرررا ان اجلديرررديف املهمررر  سلنارررب  لا رررا  النارررل البحرررري، 
س لن البياانن املغيا  و نرتنت األشيامل والعشغيل ا ت، وعي ها اتعكا ان ميكن أن تاهم و 

 زايويف الكفامليف وتاييل العكاليف،  غ جان  فوائد أ رت 
ولرريمل مرررن الاررهل اععمررراو هررذه العكنولوجيررران، فهررري تن رروي عيرررى عرردو مرررن امللررراطر  -2٦

لاوف والشرروط املاربا  الريت   رل مرن الصر   اععماوهرا وت بياهرا عيرى ن رااب والعهديدان وامل
واسرررع  فررررأواًل، ينبغرررري حتررررديا األطرررر العنظيميرررر  والاانونيرررر  ذان الصرررري   رررا ر يهررررا تفرررري تغررررر  
العصرردي ليملرراطر والعحررداين الرريت قررد تنشررأ مررن ت بيررق العكنولوجيررا اجلديررديف  وتشررمل وواعرري 

املثرال، ُسربل حتديرد املارؤولي  عرن الاررا ان الناعر  عرن االععمراو عيرى الايق احملعمي ، عيرى سربيل 
  (22)تياانن  اطئ  ووواعي قيق أ رت تع يق سخلصو ي ، ومحاي  املارعهيف، واملنافار ، والضررائ 

ورنيرراً، تظهررر تانيرران فعيفرر  مررن تانيرران احلارراسن املوزعرر ،  ررا فيهررا تانيرر  سرر لن البيرراانن 
 ت يف سري  ، لا يث  فاوف من اقعمرال ظهرو  قرل واقرد سععبرا ه امل يرا  املهريمناملغيا ، وتنعشر تو 

  (23)و الا ا  الصناعي، وما يعصل تذلف مرن مارائل مثرل قاتيير  العشرغيل البيرو وتوقيرد املوا رفان
وميكن أن تثمر ت ض العكنولوجيان اجلديديف عن توقيد طراب أوامل ال مرل وترةيزهرا تشركل أةررب، 

تاررررعب د هرررذه العكنولوجيرررران  مرررااً ألترررا ترررؤوي  غ زايويف الرررررتاتط والعكامرررل األفاررري تينهررررا  وةثررر  
الشررررةان الصرررغ يف مرررن الارررواب، ألن قرررد هتا عيرررى االسرررعثما  و نظرررم حتييرررل البيررراانن الضرررلم  

ول عييها قد تكرون حمردوويف  ورلثراً، تن روي الع رو ان العكنولوجير  مثرل الارفن وال رائران واحلص
 رر  املأهولرر  ذاتيرر  العشررغيل عيررى فرراطر عيررى الاررلم  واألمررن  فاررد أوت ا تبرراط نظررم الرررعحكم 

ا سلنظم الكهرسئي  ونظم ال اق  و ت ها تشربك  اإلنرتنرت  غ زايويف اقعمرال ت رررهاً معزايداً ا تباط
ليه مان اإللكرتوني ، مثل تدم  الشحنان أو العشويش عيى الع ييمان اخلا    مول  الروافع 
وأسالي  تصريف مياه الصاتو يف ووسم املواو الكيميائي  اخل ريف أو ق ع العربيد عرن الارفن املرربَّويف  

ن الارائديف ، ف ن هلذه العكنولوجيان تداعيان عيى سواب ال مل  وال تد من فهم اال اهراوأ  اً 
و ق ررا  الناررل البحررري لعحديرررد املهررا ان امل يوترر  املمكنرر  وتكييرررف العررد ي   ررا يكفررل  عرررداو 
الاررويف ال اميرر  و هررذا الا ررا  عيررى أةمررل وجررس  ففرري البيرردان الناميرر ، ميكررن أن تثرر  االتعكررا ان 

تكنولوجيرراً  غ  يفز البرىن العحعيرر  اجملهَّرؤوي حمدوويرر   مكانير  احلصرول عيررى الرقمير  فراوف مررن أن تر
احلررد مررن  تررط هررذه البيرردان تشرربكان الناررل البحررري مررن  ررلل تايرريص عرردو اخلرردمان املادمرر  

 والشرةان ال امي  و هذا اجملال 

__________ 

(21) Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, The Next Production Revolution 

Implications for Governments and Business, Paris  
  نفاساملرجع  (22)
  2018األونكعاو،  (23)
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ومررن ،، فرر ن عمييرر  ت بيررق احليررول والعكنولوجيرران الرقميرر  و عررال الناررل البحررري هرري  -27
ان ذان الصري  والعحارق منهرا، ومرا مل تنرل عميي  ماعمريف لن تكعمل ما مل يعم ا عبا  العكنولوجير

ثارر  ماررعلدميها وتعرروافر تعكيفرر  مياررو يف، ومررا مل تررعم م اجلرر  مررا قررد يررن م عنهررا مررن اثر  سرريبي  
 وفاطر عيى الالم  واألمن م اجلً  ف يي  

 قدرة ابتكارات تكنولوجية خمتارة على بناء الستدامة -2 
ععمرراو تانيررر  سياررري  الارر لن املغياررر  و نرتنرررت و ااً ينظررر ق رررا  الناررل البحرررري قاليررر -28

األشيامل لاد هتما عيى املااعديف و حتايق أقصى قد  من الكفامليف و ال مييان من  رلل حتييرل 
البياانن  ويعمثل اهلدف املعو ى من ذلف و  فض العكراليف، وحتارت أوجرس الكفرامليف واملررووو 

هاوفررر   غ  رررراو قيرررول تيررر  طيررر  املارررعهيف الر ررري، وتررروف   ررردمان حمام اررر  ليايمررر  املضررراف  و 
املعزايرد عيرى الارريع املوثوقر  الريت ميكررن تعب هرا  وتررؤوي هرذه العكنولوجيران  غ ورررع منراذن عمررل 
 جديررديف و غ  عرراويف حتديررد طبي رر  ال مييرران وا ررل الشرررةان وفيمررا تينهررا  وت ررزز هررذه العكنولوجيرران

نشرر   املنفرذيف عيرى امعررداو سياري  اإلمرداو البحريرر  الررتاتط ترت فعيررف اجلهران الفاعير  واألاً أيضر
  وتت هذه الاياي  وسلسل اليوجاعيان واإلمداو األوسع ن اقاً 

وتُرررذةي ت رررض هرررذه العكنولوجيررران الرقميررر  وعررري شررررةان الشرررحن، وال سررريما شررررةان  -2٩
سياي   الشحن املالك  ليحاواين، سلفوائد اليت ميكن أن  نيها من االنضمام  غ  فوف  ربامل

اليوجارررعيان ال امليررر ،  رررا و ذلرررف االنعارررال  غ العكنولوجيررران الررريت تعررريع ومرررت اليوجارررعيان و 
لعحارت الررواتط اً فر راً النشاط الرئياي سسعلدام ترامت تكنولوجيا امل يومان  ويعريع هرذا أيضر

حتمرل الشرحنان املع دويف الوسائط، وال سيما تت الافن واحمل ان ذاتير  العشرغيل واملرةبران الريت 
مرررن املنررراطق اخليفيررر  و املررروانت و ليهرررا  وسإلرررراف   غ ذلرررف، ترررؤثر العكنولوجيررران الرقميررر  عيرررى 

 غ اسرتاتي يان الع ا يف اإللكرتوني ، اً املنافا  و هذا الا ا   ذلف أن الشرةان تعنافمل اسعناو
تكنولوجيا امل يومان، فع و   دمان  قمي  ذان قيم  مضاف  سالععماو عيى تواسن وت بياان 

من االععماو عيى مالكي الافن والوس امل   أةرب من الاي ريف تدالً اً لا مينع مالكي البضائع قد  
شررة  ت عرررب و  ٩4و الع رو  العكنولرروجي  فمرن أ ررل اً ةبرر  اً  وتع ير  الع رو ان الرقميرر  اسرعثما  

شرررة ، و  34ا، قصرريت طيي رر  مارر يف العحررول و عررال ناررل احلرراواين مررن  ررلل العكنولوجيرر
مييرون  8٦٦، عيى ينويرل  عرات قرد ه 2018ةانون الثاين/يناير   21 غ  2014الفرتيف من عام 

  وميكن أن تصل قيمر  االسرعثما  و اععمراو تكنولوجيران البيراانن الضرلم  واحلوسرب  (24)ووال 
  (25)مييون ووال  7٩2الاحاتي  و ق ا  النال البحري  غ 

كاسررر  الكبررر يف و الكفرررامليف و مكانيررر  توليرررد قيمررر  أةررررب، ميكرررن أن تارررهم وو ررررومل امل -30
االتعكررا ان الرقميرر  املعزايررديف تارررع  و تنررامل اسررعدام  ق ررا  الناررل البحررري  و رردو اجلرردول أوانه 
أ ت   عاالن ميكن أن تاهم فيها العكنولوجيرا و تنرامل هرذه االسرعدام  سملاراعديف عيرى احلرد مرن 

 انب ارن الكرتون 
__________ 

(24) World Maritime News, 2018, SeaIntel: Maritime Wo technology investments nearing $1 billion, 

25 January ،معررررررام عيررررررى: https://worldmaritimenews.com/archives/241747/seaintel-maritime-

technology-investments-nearing-usd-1-bn/  
(25) Fairplay, 2018, [China Ocean Shipping (Group) Company] fund to invest in technology, 26 February  
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التكنولوجيات اليت ميكن أن تسلاعد عللى احللد ملن انبعلااثت اثي أكسليد الكربلون يف قطلاع   
 يالنق  البحر 

 أمثي  العكنولوجيان املاعلدم   ماعوت العحاُّن
الرباعيرررران الرررريت تاررررعلدم البيرررراانن الارررراتيي  و حتديررررد أةثررررر املاررررا ان    : الافن والعحميل1املاعوت    

حلالر  ال ارمل اً الرباعيان اليت حتدو ماا ان الافن وفارةفامليف،  ا فيها 
اث رررذيف و قارررباتا قرةرررر  العيرررا ان احملي يررر  وتوق رررران األ  ررراو اجلويرررر ، 

عرن امل يومران ا نير  املعاقر  عرن الظرروف البحرير ، لعحديرد أةثرر  فضلً 
 املاا ان ةفامليف و اسعهلع الوقوو و الرقلن ال ويي  

هجهررررزيف اسعشرررر ا  وتكنولوجيرررران م اجلرررر   احلرررراواين الذةيرررر  املررررزوويف
امل يومان عرن تُ رد لر رد و جر  احلررا يف واالهعرزازان والرطوتر  ونوعير  

 اهلوامل أثنامل نايها 
املاعوت الثاين: املؤسا  

 الشرة   أو
الررررُنهت اليوجاررررعي  العنبؤيرررر ، ةاخلوا زميرررران، الرررريت ميكررررن أن تارررراعد و  

 غ اً وقرةرررر  الارررواب، اسررررعناو العنبرررؤ تاررريوع ال مررررلمل واألوامل العشرررغييي
امل راملن الاراتا   وينكم ررن هرذه الرُنهت شرررةان النارل ووةرلمل الشررحن 
والشرراقنت واحمل رران البحريرر  مررن االسررعناو  غ تاررديران أواب و اخترراذ 
قرررررررا ان توزيررررررع األ ررررررول، ومررررررن ،، مررررررن حتاررررررت الكفررررررامليف العشررررررغييي  

لررقلن الفا  ر  والع ا ي ، األمر الرذي ميكرن أن ياراعد عيرى  نر  ا
  واإلفراط و حتميل الافن، ومن ،، عيى العاييل من اسعهلع الوقوو 
األووان الررررررررريت تارررررررررعلدم تكنولوجيرررررررررا امل يومررررررررران و قيررررررررران الكفرررررررررامليف 
االقعصرراوي  والبيئيرر  ليمؤسارر  أو الشرررة  وتاا تررا تنظ اهتررا وون الكشررف 
عن الشرة ، والريت ينكمرن مرن اسرعللص اسرعنعاجان لعحارت لا سران 
ال مرررررل وقررررررا ان االسرررررعثما ، ةررررراألووان الررررريت يوفرهرررررا مشررررررو  تو توتيرررررا 

"Portopia" موانت لي 
املنظومررررررران املشررررررررتة  ترررررررت املؤساررررررران إلوا يف ال لقررررررر  مرررررررع ال مرررررررلمل   : سياي  اإلمداو3املاعوت 

واملو وين، اليت توفر وسيي  إلوا يف األنش   الع ا ير  ترت ةرل مؤسارعت 
مررن هررذه املؤسارران، مثررل املبي رران والعاررويق و رردمان ال مررلمل )أي 

 والعوزيع )أي  وا يف ال لق  مع املو وين(  وا يف ال لق  مع ال ململ( والشرامل 
: سلسرررل اإلمرررداو 4املارررعوت 
 املع دويف

)نظررررررم الشرررررربكان الرررررريت تعرررررريع 
املشرررررررررا ة  والعوا رررررررررل تشررررررررركل 
 معزامن تت شرةعت أو أةثر(

اً حتديد ماا ان الافن وخت يط املوا و وورع اجلداول الزمني  اسعناو 
بيراانن عرن تُ رد، لرا ال  غ تياانن الععبرع ا ين وتكنولوجيران م اجلر 

تيررراانن النارررل البحرررري والنارررل  غ املنررراطق اخليفيررر  مرررن يعررريع  ومررران 
 املوانت و  طا  نظم  تط املوانت 

األسوااب اليوجاعي  اإللكرتوني  املفعوق  واملغيا  الريت تضرم الشراقنت 
وشرةان النال وال ململ، اليت تعيع  مكانير  الع راون األفاري و عرال 

 الشاقنت وشرةان النال )الاد ان اليوجاعي  املشرتة (  النال تت
 International Council on Clean Transportation, 2011, Reducing greenhouse gas emissions :املصد 

from ships: Cost effectiveness of available options, White paper No. 11, July; Lloyd’s List 

Intelligence, 2016, Get smart for a clear view of logistics, November; UNCTAD, 2018; Y 

Wang, VS Rodrigues and L Evans, 2015, The use of [information and communications 

technology] in road freight transport for [carbon dioxide] reduction: An exploratory study 

of [the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland] grocery retail industry, The 

International Journal of Logistics Management, 26(1):2–29; and World Economic Forum, 

2016, Digital transformation of industries: Logistics industry, White paper  
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ت وحتظررى العكنولوجيرران اجلديررديف، مثررل تانيرر  سيارري  سرر لن البيرراانن املغيارر  و نرتنرر -31
 األشرريامل، همهيرر   ا رر  و ق ررا  الناررل البحررري و الوقررت الررذي ي رراو فيررس النظررر و املفرراهيم الاائمرر ،
مثل نظم  تط املوانت، و رومل الع و ان األ  يف املعصي   ناتر الع اون الشبكي  املفعوقر  وأمهيعهرا 

ض االععبا ان املعصي  هبذه سلناب  ملفهوم املنَفذ الواقد  وتعضمن الفرو  العالي  حمل  عام  عن ت 
 العكنولوجيان 

 سياي  س لن البياانن املغيا  )أ( 
سيارري  سرر لن البيرراانن املغيارر  هرري  قرردت تانيرران سرر لن البيرراانن املوزعرر  الرريت  -32

، ةما لو ةانت ما ي  و وفرت اثمناً  تعيع تا يل امل املن اليت  رت فيما تت األقران تا يلً 
وعيررى ن رااب مؤساران مع ردويف وأفرراو مع رردوين، اً مع ردويف و اثن واقرد م ر م راملن، و مواقرع

    وتع ردو أنروا  هرذه العكنولوجيرا ةمرا تع ردو ت بيااهترا(2٦)أو  غ وس امل وون قاج   غ  وا هتا مرةزايً 
 :(27)وتعام هذه العكنولوجيا سخلصائص الرئياي  العالي 

 ت املاعلدمت؛الشفافي : تشمل الا لن عيع امل املن ت )أ( 
 لضمان  حعها ونزاهعها؛اً األمان: تشفَّر ةل م امي  ويوقَّع عييها  قمي )ف( 
عرردم الااتييررر  ليع ررديل: ال ميكرررن ت ررديل أي  زمررر  سرر لن ت رررد  ررررافعها  غ  )ن( 
 الاياي ؛
العوزيررع: يعمعررع عيررع ماررعلدمي الايارري   مكانيرر  االطررل  عيررى امل رراملن  )و( 

 قاج   غ وسيط ليعحاق من  لقي  امل امي   والعحاق منها وون
وميكررن أن تارراعد هررذه العانيرر  عيررى حتاررت االتصررال والع رراون وزايويف تبرراول امل يومرران  -33

والبياانن و سلسل اإلمداو البحري   ف يى سبيل املثال، رري اسعحداا أنوا  فعيفر  مرن نظرم 
يررع م رراملن الناررل و ةررل حمرريط مررن تارردخ  رردمان الناررل البحررري مررن منفررذ واقررد إلجرررامل ع

 احملي ان،  ا فيها احل ز و  دا  الورئق والعلييص اجلمرةي 
وقد ترز عدو من املباو ان اليت ترةز عيى ق ا  النال البحري سحلاواين،   م أن تاني   -34

ت رد و هرذا الا را   ف يرى سربيل املثرال،  ةراملً اً  سياي  س لن البياانن املغيا  مل ت بق ت بيا
،  قام  مشررو  مشررتع إلنشرامل International Business Machines (IBM)و Maerskت عزم شرةعا 

لكري يارعلدمس ق را  النارل البحرري اً موقع شبكي مفعوم لرقمن  تياانن الع ا يف مصمم  صيص
عرررب احلرردوو الدوليررر ، اً قميررهسررره، وذلررف هبرردف مارراعديف الشرررةان عيررى نارررل الارريع وتعب هررا   

  وترمي مباو يف أ ررت  غ اسرعحداا تررانمت (28)وحتات الع ا يف ال املي ، و قمن  سلسل اإلمداو
سياري  سرر لن تيرراانن مغيارر  ميكنررس أن يغرو عررن احلاجرر   غ ماررعندان الشررحن امل بوعرر  وأن 

  وسإلرررراف   غ (2٩)يررروفر عيرررى ق ررراعي الشرررحن واليوجارررعيان مئررران مليرررت الررردوال ان سرررنوايً 
 ررررا ف لنظررررام لوجاررررعيان قررررائم عيررررى تانيرررر   Hyundai Merchant Marineذلررررف، أجرررررن شرررررة  

  (30)س لن البياانن املغيا 
__________ 

  2018األونكعاو،  (2٦)
  presentations at www.unece.org/index.php?id=48318 العات: الراتطانظر ال ر  املعام عيى   (27)
 نفاس  املرجع (28)
(2٩) Accenture, 2018, Industry consortium successfully tests blockchain solution developed by 

Accenture that could revolutionize ocean shipping, 14 March  
(30) Bloomberg, 2018, Blockchain is about to revolutionize the shipping industry, 18 April  
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ال اوو وميكن أن تشمل الع بياان املاعابيي  احملعمي  هلذه العاني  و عال النال البحري  -35
وينفرذ    سياي  سر لن البيراانن املغيار الذةي ، وهي عاوو و شكل ترانمت قاسوف ي مل تعاني

اثلياً أقكام وشروط أي اتفااب مربم ترت أي طررفت  وقرد تردأ ال مرل ت ردو مرن منراذن نظرم ال اروو 
الذةير  الرريت تن رروي عيررى  قمنرر  توليصرران الشرحن اإللكرتونيرر  و  هررا مررن الورئررق الع ا يرر ، مثررل 

   ررر  أن جوانررر  العمويرررل Cargo Xو essDOCSاملارررعلدم و  طرررا  نظرررامي  CargoDocsنظرررام 
واملدفوعان والعرأمت املعصري  سلنارل البحرري مل ترد ن سلكامرل ت رد و املبراو ان املنفرذيف  وتشرمل 
الع بياان املمكن  العفاو  عيرى أسر ا  الشرحن مباشرريًف ترت مرالكي األ رول ونظررائهم، و هيرز 

ليصررران العرررأمت وتاررروي  م البررران املررردفوعان اثليررراً لررردت اسرررعيفامل الشرررروط احملررردويف، و  ررردا  تو 
 العأمت البحري 

  نرتنت األشيامل )ف( 
يش  مص يع  نرتنت األشيامل  غ  ترط األجهرزيف فيمرا تينهرا مرن  رلل تزويردها أو و ريها  -3٦

هجهررررزيف ينكنهررررا مررررن االتصررررال اإللكرررررتوين أو مررررن اسعشرررر ا  البيرررراانن و  سرررراهلا وتيايهررررا وحتيييهررررا 
البيررراانن سسرررعلدام اإلنرتنرررت  ويارررع ت ق رررا  النارررل البحرررري تشررركل معزايرررد ينكنهرررا مرررن تياررري  أو

سلبياانن املاعمديف من  نرتنت األشيامل وعماً الختاذ قرا ان ماعن يف فيما يعصل سالسعلدام األمثرل 
ملاررا  الاررفين  وت ارر  األ ررول و رريانعها  ومررن أمثيرر  هررذه الع بيارران، الرباعيرران الرريت تاررعلدم 

اتيي  لعحديررررد أةثررررر املاررررا ان ةفررررامليف وتارررردير وقررررت و ررررول الاررررفين  اثنيرررراً،  ررررا فيهررررا البيرررراانن الارررر
حلالر  ال ارمل، والريت   رذ و قارباتا العيرا ان احملي ير  اً الرباعيان اليت حتدو ماا ان الافن وفار

وتوق ان قال  ال امل وامل يومان ا ني  املعاق  عن الظروف البحري  لعحديرد املارا  األةثرر ةفرامليف 
؛ وتكنولوجيررا احلرراواين الذةيرر  اجلديررديف الرريت تاررعلدم (31)و اسررعهلع الوقرروو و الرررقلن ال وييرر 

أجهزيف االسعشر ا  وتكنولوجيران م اجلر  امل يومران عرن تُ رد لر رد و جر  احلررا يف واالهعرزاز والرطوتر  
وشررة   Maerskونوعي  اهلوامل أثنامل نال احلاواين عررب احملي ران، وهري تكنولوجيرا تارعلدمها شررة  

Mediterranean Shipping Company (32)لر د سفن احلاواين  
وتاررعلدم  نرتنررت األشرريامل لعحاررت االتصررال تررت الاررفين  والشرراطت والعمكررت مررن  وا يف  -37

قرةرر  الاررفن  وا يًف ذةيرر   وميكررن أن يشررمل توثيررق العوا ررل تررت الاررفين  واملينررامل، مررثلً، اسررعلدام 
الضررلم  لعاييررل فرررتان املرررو  ال رراتر والوقررت الضررائع عنررد و ررول الاررفين  تراعيرران حتييررل البيرراانن 

املينررامل واملنرراطق األ رررت الرريت تعاررم سزوقررام قرةرر  الاررفن فيهررا، لررا ياررهم و العلفيررف مررن قررديف 
اةعظاظ املوانت  ف يى سبيل املثال، تااعد مباو يف  قمن  ينفذها مينامل  وترروام، و هولنردا، سلع راون 

عيررى هتيئرر  املينررامل السعضرراف  الاررفن اإللكرتونيرر  و املاررعابل، وتن رروي هررذه املبرراو يف  IBMمررع شرررة  
و األ   والبحرررر جلمرررع اً ةييرررومرت   42عيرررى ترةيررر  أجهرررزيف اسعشررر ا  عيرررى امعرررداو ماررراق  قرررد ها 

م يومان عن  وا يف قرة  مرو  الارفن ففري املينرامل مرن أجرل حتارت الارلم  والكفرامليف  وةر  مبراو يف 
تنفررررذها هيئرررر  الشررررؤون البحريرررر  واملرررروانت و سررررنغافو يف سلع رررراون مررررع مؤسارررران أةاومييرررر  و لاثيرررر  

وهري مبراو يف  ،Fujitsu وجام ر  سرنغافو يف لرروا يف، وشررة  سنغافو يف، أي م هد احلوسب  ال الير  األوامل
__________ 

  2011اجمليمل الدوت لينال النظيف،  (31)
-www.foodlogistics.com/technology/article/12236351/leading-carriers-investing-in-realtime انظررررر (32)

tracking-solutions and www.orbcomm.com/en/industries/transportation-and-distribution/cold-chain-

monitoring  
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هتدف  غ الدمت تت  نرتنت األشريامل وتكنولوجيران الرذةامل اال ر ناعي ليعمكرت مرن وررع منراذن 
  (33)عوق ان قرة  املرو  و األجل ال ويل وقااف املناطق املكعظ  والعنايق الذةيل

السررعحداا نظررم ترردعم امللقرر  و الظررروف الصرر ب ، مثررل اً وُتاررعلدم  نرتنررت األشرريامل أيضرر -38
، Rolls-Royce األقروال اجلويرر  الارريئ  أو و املمرران املائيرر  املزومحرر   ف يررى سربيل املثررال، ترردأن شرررة 

، ال مررل تنظررام  و اع ذةرري مررزوو هجهررزيف اسعشرر ا  مع رردويف مررزوويف تررربانمت 2018اثذا /مررا ن و 
قاسررررروف ذةررررري ميكنهرررررا مرررررن اسرررررعحداا منررررروذن ثلثررررري االت ررررراو ليارررررفن واأل  رررررا  الاريبررررر  زايويًف 

و عرال  نرتنرت األشريامل، مغراو يف اً   ومن تت الع بياان األ رت اجلا ي ا عبا هرا قالير(34)ليالم 
دون تررد ل تشررري، والررعحكم عررن تُ ررد و   ررا  الاررفن، وو ررول الاررفن أقرروا  املرروانت الاررفن ترر

  (35)لعمكينها من الرسو تالم اً اثلي
، يعيع تا يل مراقل عميي  النال البحري اثنياً مرن  رلل  نرتنرت األشريامل فر رً  وأ  اً  -3٩

س لن البياانن املغيار ، لعحايق أقصى قد  من الكفامليف و ال مييان سسعلدام تاني  سياي  
مثًل، لععبع الا   الفائض ، وحتات الرتط تت فعيف املراقرل الرمسير  مرن الرقير  و شربك  النارل 

 ال املي ، وتيا  تااسم س   الافن 

 نظم  تط املوانت )ن( 
تنشرأ يعزايد االهعمرام ترنظم  ترط املروانت، سلنظرر  غ الع بياران والارد ان اجلديرديف الريت قرد  -40

عررن احليررول الرقميرر  اجلديررديف،  غ جانرر   مكانيرر  اختاذهررا أساسرراً لررنظم تارردخ اخلرردمان مررن منفررذ 
واقرررد  ومل تظهرررر هرررذه الرررنظم سلعرررزامن مرررع أقررردا الع رررو ان العكنولوجيررر ، ولكنهرررا اسرررُعحدثت و 

  والعكراليف البداي  و أو وس لعف يرل منصران االتصراالن املوقرديف وحتارت العايرد سملواعيرد واملوثوقير
والاررد يف العنافارري   ونظررم  تررط املرروانت عبررا يف عررن ترررامت  لكرتونيرر  ترررتط فعيررف الررنظم الرريت تشررغيها 
املؤسارران املع رردويف الرريت يعررألف منهررا املينررامل  وترررتط هررذه الررنظم ال مييرر  اإلوا يرر  سل مييرر  العنفيذيرر  

ررد هررذه ليرات رر  الدو اً سسررعلدام البيرراانن نفاررها لكررل ال مييعررت  ووفارر ليرر  لررنظم  تررط املرروانت، ترشم 
الررنظم املينررامل وال مييرران اليوجاررعي  وتررديرمها وتشررغيهما اثليرراً مررن  ررلل ترروف  تيرراانن موقررديف، وهرري 
ترتط سياي  النارل تاياري  اليوجارعيان وتشرمل اخلردمان واخلصرائص املعصري  ت مييران العصردير 

  وختعيررف هررذه (3٦)اإلقصرراملان البحريرر واالسررع او والشررحن ال رراتر والع ميررع والشررحنان اخل ررريف و 
وفارررراً ليهياةررررل األساسرررري  املعاقرررر  و عررررال تكنولوجيررررا امل يومرررران والاررررد ان اً ةبرررر  اً  الررررنظم ا علفرررر

الوظيفيررر  املعررروافريف؛ وو تيئررر  تعارررم سععماوهرررا عيرررى الرررو اب وال مييررران اليدويررر ، ميكرررن أن تررروفر هرررذه 
وقيرررد  ومرررن أهرررم فوائرررد هرررذه الرررنظم، حتارررت الرررنظم األسررران الرررلزم لعاررردخ اخلررردمان مرررن منفرررذ 

لا سرران ال مررل، وزايويف ةفررامليف امل رراملن، وتاررريع ال مييرران وتبارريط األنشرر   وتناررياها، واحلررد 
(  2مرررن أوجرررس عررردم الكفرررامليف اإلوا يررر  واإلجرائيررر ، وختفررريض العكررراليف، وحتارررت املوثوقيررر  )اإلطرررا  

  2030، و وعم حتايق أهداف     عام وتاهم هذه النظم و اسعدام  النال البحري، ومن ،

__________ 

   2018األونكعاو،  (33)
(34)  Rolls-Royce, Rol 2018, Rolls-Royce offers ship navigators a bird’s-eye view with Intelligent 

Awareness game changer, 6 March   
(35) Wärtsilä, 2018, World’s first autodocking installation successfully tested by Wärtsilä, 26 April  
  http://ipcsa.international انظر (3٦)
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  2اإلطا   
 التطورات يف تكنولوجيا املعلومات والرتتيبات التعاونية - نظم تبادل املعلومات بني املوانئ

مينامل ةوتونرو املارعا ل  يارعلدم مينرامل ةوتونرو أسرالي  شرم لنشرر نظرام جديرد لعل ريط  
الرئيارريت واال اهرران الاررائديف و اسررعلدامس  املرروا و عيررى ن اقررس وم رفرر  ان باعرران ماررعلدميس 

وينررد ن النظررام اجلديررد الررذي تدعمررس قكومرر  تررنن و  طررا  النظررام املعكامررل ملينررامل ةوتونررو الررذي 
يضرر يع سملهررام العاليرر : تنظرريم قرةرر  الاررفن، و وا يف عمييرران الشررحن والعفريرر ، و عررداو الفرروات ، 

ان، و وا يف الايع واملرافق، وتروف  اإلمرداوان و وا يف مص ب  الر يف وماعووعان  ميع الشحن
لياررررفن، و وا يف مرررروا و املاررررعلدمت  وينررررد ن نظررررام خت رررريط املرررروا و عيررررى ن ررررااب املينررررامل و  طررررا  
اسررررررتاتي ي  املينرررررامل الراميررررر   غ حتارررررت  وا يف املينرررررامل وةفاملترررررس سسرررررعلدام تكنولوجيرررررا امل يومررررران 

و املرقيرر  العمهيديرر  وو ناررل البيرراانن مررن  واالتصرراالن  وةانررت مشررا ة  املاررعلدمت ررر يف 
النظرررام الاررردخ  غ النظرررام اجلديرررد، ومل  رررر أي عمييررر  ملراج ررر  البيررراانن وتكييفهرررا  وعرررلويف عيرررى 
ذلررف، مل  صررل املاررعلدمون عيررى تررد ي  عميرري ووعررم ةررافيت مررن قبررل الاررائمت عيررى النظررام  

يت  رررافيت ليمارراعديف و حتاررت الورررع، هلررذه ال وامررل، أو رري سسررعادام  ررربامل اسعشررا  اً ونظررر 
واحلصول عيى  ييد أقوت من  وا يف املينامل وماعلدميس، وتنظيم ال مل قا  األولواين، وتوف  

 العد ي  املناس  لعحات املها ان 
مينررامل وواال، الكررام ون  اقرتقررت و اسرر  قالرر  طرائررق و جررراملان جديررديف لررزايويف حتصررريل  

و  8.4هكعرررا (  وينثرررل  يرررراوان من اررر  املينرررامل  1 000أ   املينرررامل ) اإليرررراوان وحتارررت  وا يف
و املائرر  ومن ارر  مينررامل  18املائرر  مررن  يررراوان املبي رران، تينمررا ينثررل  يررراوان من ارر  مينررامل واةررا  

و املائرر   وأو رري تع بيررق النظررام احلاسرروف ليبضررائع، الررذي يعضررمن مكرروانً إلوا يف  13أتيرردجان 
نشررامل نظررام السررعلدام من ارر  املينررامل وختصرريص أ اررريها تعرروغ اإلشررراف عييررس من ارر  املينررامل، و 

 جلن  مكرس  هلذا الغر  
و حتات ةفامليف املينامل واجعذاف مزيد اً هاماً مينامل واةا   تؤوي املنشرن املعلصص  وو   

اإلقييميرر   ويررد  مررن احلرةرر  و طائفرر  مررن املرروانت الرريت تعاررم تشررديف املنافارر  تينهررا و املن ارر  وون 
و  ٩0و املائ  من  يراوان الع ا يف اخلا جير  و ٩0و املائ  من و ل الدول ، و 30مينامل واةا  

املائرر  مررن  يررراوان اجلمررا ع ويرروفر فرررص عمررل مباشررريف و رر  مباشررريف و واةررا   وُأ رري سلارر ي 
ن املرال وت زيرز أوجرس إلقام  شراةان تت الا اعت ال ام واخلراص لعروف  االسرعثما ان الكثيفر   أ

عيرى أوامل مينرامل واةرا   وتاعضري  العرز  تت الانغال والبيدان    الااقيي  اليت ت عمرد اقعصراوايً 
تنمير  املينررامل تنمير  ماررعدام  حتايرق وفررو ان احل رم وةفالرر  تنظريم الوقررت تف الير  وحتاررت   رروط 

 النال الربي ورمان و ول الافن من عيع أحنامل ال امل  ليس 
ال يع ررزأ مرن سيارري  اجلهرران الفاعيرر    ت رد شرررةان شررحن البضرائع جررزملاً ينرامل تيمررا،  رراانم 

و املرروانت، وتشرركل اخلرردمان الرريت يارردموتا امل يررا  األساسرري لايرران  رررا الررزسئن  وياررعأثر تفريرر  
و املائررر  سلنارررب   40الشرررحنان هةررررب نارررب  مرررن عمرررو  تكررراليف نارررل البضرررائع و أحنرررامل املينرررامل )

و املائرر  سلناررب  ليشررحنان املعفرقرر (  ولرروقظ  ٦0و املائرر  سلناررب  ليحرراواين، و 50يارروائ ، ول
أن اسررعثما  مع هرردي الشررحن والعفريرر  و امل رردان  رر  ةرراو و رر  معاررق مررع اتفاقرران الرت رريص 

مرن مع هرردي الشرحن والعفريرر  املرر ص هلررم و تنرافمل مررع الاارم العرراتع    وي مرل عشررريف ذان الصري
  املرروانت واملرافررت و  رراان نفاررها  ويعضررع مررن البيرراانن أن املع هرردين العررات ت ليا ررا  اخلرراص هليئرر
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 80و املائر  مرن امل ردان امل يوتر ، وهري ناررب  أقرل مرن ناررب   ٦5و 50ي ميون تنارب  ترتاوم تت 
ررررع،   رررر و املائررر  املنصررروص عييهرررا و االتفرررااب  ومرررن ا ر  الاررريبي  الناعررر  عرررن هرررذا الو  ٩0 غ 

و املائر  تارب  قير  امل ردان وت  يهرا أثنرامل ال مرل   25عمييان شحن وتفري  سفن احلاواين تنارب  
فاسررعثما ان  تون األمرروال امل يوترر  لشرررامل امل رردان هرري اسررعثما ان سهظرر  العكيفرر  سلناررب  لشرررةان 

 ذه امل دان الشحن والعفري  اخلا    وقد أو ي هن تضمن اهليئ  الارو  اللزم  لشرامل ه
ميررديف، ررريق املارراق  احملرردوويف  مررن تررت العحررداين الرريت تواجررس مرروانت مرروانت ميررديف  

شرحن البضرائع لرتتير  املاراق  املارعلدم   ويرعم وحمدووي  البىن العحعي  وعدم وجوو عال ةراو 
ير  مرن لافن  وت د اخلدمان اإللكرتونوتفريغها سسعلدام م دان العحميل والعفري  اليت ينيكها ا

اخليررا ان الايييرر  الرريت ميكررن أن حتاررن أوامل املينررامل  وفضررًل عررن ذلررف، ميكررن أن يارراعد الع ويررل 
  املينرررراملع و من ارررر  البضررررائعيررررى منذجرررر  البيرررراانن و حتديررررد أفضررررل العصررررو ان املمكنرررر  لورررررع 

 ي ختفيررررض وتشررمل الفوائررد املعوق رر  مررن اععمرراو منرروذن اخلدمرر  اإللكرتونيرر  و مينررررامل مييرررري الع ررررا
وتاييرررل م ررردالن اخل رررأ، العكاليرررررف الثاتعررررر  وتاصررررر  الوقرررررت الرررلزم للنعهرررامل مرررن اإلجرررراملان، 

وحتاررت االن بررا  عررن تنظرريم املينررامل، وزايويف اإليررراوان  مل، وحتاررت اخلرردمان املادمرر   غ ال مررل
ر تكنولوجيررا اخلرردمان اإللكرتونيرر  فر رر  فريررديف مررن نوعهررا لعبارريط  جررراملان ال مررل امل اررديف وترروف

املينررامل  وعررلويف عيررى ذلررف، يعوقررع أن تكررون تكرراليف العنفيررذ مررنلفض وحتاررت تارردخ  رردمان 
ألن جل ما ييزم من تني  حتعي  وموا و موجوو أ ًل  ويعمثل العحدي املعباي الوقيرد و أنرس رر  

ائمت عيى املينامل أن يابيروا النظرام اجلديرد وأن رعرا وا قرًل شرامًل ال ياعصرر عيرى اجلمرع عيى الا
ليعغيررر  عيرررى  ررروفهم مرررن العغيررر  اً ترررت الرررنظم املعفرقررر  احلاليررر   وسررريكون ترررد ي  املررروظفت مهمررر

 وتش ي هم عيى اسعلدام النظام اجلديد 
 

، E.17.II.D.10 قررم املبي رران  ،منشررو ان األمررم املعحررديف ،2017اسررع را  الناررل البحررري ، 2017األونكعرراو،  :املصد 
 ع وجنيف   نيويو 

 املسائ  املطروحة للمناقشة -رابعاا  
 2030حتظرررى زايويف اسرررعدام  ق رررا  النارررل البحرررري همهيررر  أساسررري  لعحايرررق   ررر  عرررام  -41

دمررر  مرررن وةالررر  تياررر  النارررل ال ررراتر و املمرررر وأهررردافها وتنفيرررذ اتفرررااب س يرررمل  وتبرررت األمثيررر  املا
الرئيارري وهيئرر  تنارريق الناررل ال رراتر و املمررر الشررمات والرردول اجلز يرر  الصررغ يف الناميرر  و من ارر  
البحررر الكررا ي  مرردت أمهيرر  جررو الفوائررد املعأتيرر  مررن اسررعدام  ق ررا  ناررل البضررائع  وتؤةررد هررذه 

 ن سلضرررو يف عيررى قارراف األهررداف االجعماعيرر  والبيئيرر األمثيرر  أن حتايررق العوسررع االقعصرراوي ال يكررو 
اً وأن ت بيق منظو  االسعدام  ميكن أن يكون أوايف اسررتاتي ي  هامر  و اسرعلدام املروا و اسرعلدام

 أمثل وحتايق مكاس  و الكفامليف 
   ويووي النال البحرري وو اً هامراً و تيبير  الضررو يف احلعمير  املعمثير  و االسرعدام  ال املير -42

 رر  أنرررس ال تررد مرررن م اجلرر  لا سررران الناررل البحرررري  رر  املارررعدام  والعكرراليف اخلا جيررر  الناعررر  
عنها  ومن األمهي   كان ت ميم مباوا االسعدام  و   ط النال البحري والاررا ان االسرعثما ي  

ياجررران ذان الصررري   وال ترررد مرررن وررررع سياسررران وأنظمررر  وقررروافز وتررررامت مصرررمَّم  تب ررراً للقع
اسررعلدام نظررم ناررل  ررري معاررم  سلكفررامليف وقرراو يف عيررى املنافارر  حمرردويف اهلرردف ليعشرر يع عيررى و 
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ومراعير  ليبيئرر  وأقررل ةثافرر  مررن قيررا اسررعهلع ال اقر   وترتترر  عيررى تنفيررذ قيررول الناررل البحررري 
 ررافي   لرذا، فمرن األمهير   كران زايويف االسرعثما ،  ت ض ا ر  عيى العكاليف ومروا و املاعدام 

ا و ذلرررف مرررن  رررلل املصررراو  وا ليررران اجلديررديف، وتشررر يع مشرررا ة  الا رررا  اخلررراص مشرررا ة   رر
أةرب، تابل منها  قام  شرراةان ترت الا راعت ال رام واخلراص وت مريم مراعرايف م يرا ي االسرعدام  

 واملرون  و تيف الشراةان أيضاً 
اجلديرديف وتظهرر فيهرا عيرى فا ا  النال البحري هو النا   اليت تيعاري عنردها الع رو ان  -43

وجرررس اخلصررروص العكنولوجيررران واالتعكرررا ان الرقميررر   و  رررم أن الكثررر  مرررن هرررذه العكنولوجيررران 
والع و ان العكنولوجي  مل  ظ ت رد تثار  وقبرول واسر ي الن رااب، فر ن سررع  ت و هرا تؤةرد احلاجر  

وأر ها اليت قرد تفضري  املاس   غ أن يكون الا ا  عيى أهب  االسع داو لعبو هذه العكنولوجيان
 غ العحررول  ومررن االععبررا ان اهلامرر  و هررذا الصرردو، قررد يف العكنولوجيرران واالتعكررا ان اجلديررديف 
عيى مااعديف ق ا  النال البحري عيى للمعثرال لشرروط   ر  االسرعدام  ال املير  مرع احلفراظ و 

 ا يف ال امليت الوقت ذاتس عيى قد تس العنافاي  وتيبي  مع يبان منو االقعصاو والع 
وو هذا الايااب، حتظى ت ض املاائل همهي   ا   وتع ي  موا ي   ثها وحتات فهمها   -44

وحتديرررد  لبحرررا أفضرررل الاررربل الكفييررر  تررردعم   ررر  اسرررعدام  النارررل البحرررري والعمكرررت مرررن تنفيرررذها
اخلررربامل  ا اهران ماررعابيي  وارررح ، قررد ير رر  املنردوتون املشررا ةون و الرردو يف الااوسرر  الجعمررا 

 الانوان امل و سلنال واليوجاعيان الع ا ي  وتيا  الع ا يف و النظر و املاائل العالي : املع دو
مررا هررري أفضرررل الاررربل ليع  يرررل سنعارررال ق رررا  النارررل البحرررري  غ االسرررعدام    )أ( 

ف رون واملارعلدمون ومصررا  دو  الررذي ميكرن أن يؤويررس الا را  و رران و الاياسران واملاررعثمالرهررو  مرا
 وةياانن األمم املعحديف، مثل األونكعاو  العنمي 

ررديف عيررى الاررواب الرريت ميكررن ت بياهررا ليحررد مررن  )ف(  ومررا هرري أفضررل العرردات  امل عم 
انب ارن  ازان الدفيئ  و ق ا  النارل البحرري  مرا هري ا ر  الريت سرعرتت  عرن ذلرف و النارل 

 والع ا يف و البيدان النامي  
 ملرروا و املاليرر  واالسررعثما ان وتنوي هررا  مررا هرري اخليررا ان املعاقرر ةيررف ميكررن زايويف ا )ن( 

 لينال البحري 
ةيرررف ميكرررن لينارررل البحرررري أن ررررو ف ييررراً فوائرررد الثرررو يف الرقميررر  الررريت يشرررهدها  )و( 

 ال امل قالياً  ةيف ميكن لا اعي النال البحري والع ا يف و البيدان النامي  االسعفاويف من ذلف 
 زيررز زايويف توقيررد امل رراي  واألسررالي  واتارراقها ومواملمعهررا لررزايويف ةيررف ميكررن ت )هر( 

 قاتيي  العشغيل البيو لينظم و سيااب الثو يف الرقمي  
    


