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 مجلس التجارة والتنمية 

 لجنة التجارة والتنمية 

 التجارية وتيسير التجارة اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات 

 الدورة التاسعة

 2022تموز/يوليه  14-12 ،جنيف

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

النقل المستتتتتتتداد القادر صلو التتتتتتتمود وتيستتتتتتير التجارة  ي  و ات الجا  ة    
 *بعدها: الت ديات والفرص الر يسية وما

 مذكرة من  مانة األونكتاد  

 موجز  
( وحالة عدم اليقنن بشككككككككك    19-االضكككككككككجماع الناجف عن ممو ونمو) وويو ا   وونديشككككككككك    

م بعدم اوككككككككككككتعداذ قجاعي  النق  وال وجسككككككككككككتيا  لمواج ة      إم ا ية التعاوي المسككككككككككككتدام إكككككككككككككايد قواة ت ول
وزااذد وي  ،االضككككككككككجمابا ا وقد ةذ  الحاوثة إلال حدو  تثوال  وي ة ماا اتمداذ واالوككككككككككت    والج  

  ، وايتفاع وبنم وي ةوككككككككعاي وتناليف النق  ال ثم    ،وازذحام الموا ئ وحاال  ت خنم  ،االختناقا  ال وجسككككككككتية
 وقد ةص ثت جميع ا من السما  الساودد وي محالي النق  والخدما  ال وجستيةا ،وتد ي موثوقية الخدما 

خضككككككف ت وي متثويا     وتتسككككككف التوقعا  ع ال المدي القدككككككنم بثدو  اضككككككجمابا  ممو ة وي 
عن زااذد خجويد المشكككك د الحنووككككياوككككيا وثمة اتحا ا    وضكككك ا  ،جديدد ل فنمو) وموجا  إصككككابا  جديدد

ا ل نق    ،عدد تزاد من صككككككعووة العوذد السككككككماعة إلال الوضكككككك   الجبيعي  ولنن ا توللِّد وي الوقت  فسككككككه ومصككككككا
 ،تج  كا  عكدد م ك  التثول المقميبمكا وي للكت تيسككككككككككككككنم التحكايدا وتشككككككككككككككمك   ك   الفم  م ،وال وجسككككككككككككككتيكا 

واالوككككككككككككككتكدامكة   ،واال تقكال إلال ة واع وقوذ خفيضككككككككككككككة النموو   ،والتخفيف من آثكاي تينم المنكاو والتنيف معكه
وتعزاز ةمن الجاقة واألمن الي اويا واتج   التعام  م  التثديا  األوكككككككككككاوكككككككككككية والفم  وضككككككككككك    ،البنئية

 اماية النق  والخدما  ال وجستية مستقب ا وياوا  واوتماتيحيا  م ومة تعجي األولواة لث

  19- وتعمو     الم ومد بعض القضككايا المويسككية الناكككئة عن االضككجماع الناجف عن جاوثة وووند  
 ةيضكاا ولنن ا تم د الجماق   ،وعواق ها و    المشك    المويسكية من كك   ا ة  تزاد من ككدد التثديا  القاومة

بما وي للت الب دا  الناميةا إ  إعاذد تثديد السككياوككا    ،وككتفاذد من الث ول ووم  مبتنمد يم ن ل حمي  اال
  

 تقمي  شم     الوثيقة بعد تاياخ النشم االعتياذ  ألو اع خايجة عن ويجمد ةما ة األو نتاذا *
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واالوككككككككككتماتيحيا  وي محال النق  وال وجسككككككككككتيا  ةمم بال  األ مية لموا  ة     التجويا  وضككككككككككما  تنيف  
 القجاع بفعالية م  الثقاوق الحديددا

وتقديف   ،تيسككككنم التحايدوالخبماء مدعوو  إلال التفننم وي مخت ف الضككككمويا  التي تواجه النق  و  
وتثديد ذوي الح ا    ،وتثديد محاال  العم  لا  األولواة ،توصككككيا  بشكككك   ةوضكككك  السككككب  ل مضككككي قدماا

والقجاعنن العام والخا  والشكككمواء وي التنمية  ،والث ومة ،صكككاح ة المدككك ثة وي و  من قجاع الدكككناعة
 لو  الد ةا
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 مقدمة - ولا  

اتمداذ العالمية متجويد ومتمابجة ل يايةا و ي ة  م عمضككككككة و لت لمخا م  ةصكككككك ثت وكككككك وكككككك    -1
إلال  19-الناجف عن جاوثة وووند  االضككككككجماعم  تزايد ةوجه االخفا  المثتم ةا وقد ةذي    ،واوككككككعة النجا 

االعت ايا  المتع قة بالنق   تدخ  ويالتي  ،اخت اي وككككككك وككككككك  اتمداذ الثالية والنمالا األوكككككككاوكككككككية ل عمال
  الش  ا  ال وجستية وقديا  تيسنم التحايداو 

 2020متعكدذد وي ةواخم عكام  َوتكَاوِّم  ب ت م  ع مكا  ع ال التعكاوي    ،وعقك  الدكككككككككككككككدمكة األوليكة -2
 ،وال وككيما تحايد السكك   االوككت   ية المنقولة بالثاواا  ،ا وا تعشككت تحايد السكك  2022واوككتمم  حتال عام 

وكن  االتحكا كا  المتقكا عكة ييمكا يتع ق   ،م  االحتفكا  بقود الزخفا وم  للكتعكاا  بوتنمد ةوككككككككككككككمع ممكا وكا  متوق
عن تناليف  وضككككككككككك ا   ،وةزمة ال ثايد ،النق   وإم ا ا والمعدا    ،وتواوم القوي العام ة ،بسككككككككككك وككككككككككك  اتمداذ

ع ال آوا  وككككك وككككك  النق  وال وجسكككككتيا  وع ال اوكككككتدامة القجاع وقديته ع ال الدكككككموذ ع ال تؤثم   ،الشكككككثن
المككدي الجواكك ا وتثككد   كك   االتحككا ككا  وي تكك  تزايككد متج  ككا  التخفيف من آثككاي تينم المنككاو والتنيف 

 ،دوالنواي  الجبيعية وة ماا الجقس المدمم   ،عن الضكككككيوا المتع قة بالتثول وي محال الجاقة  وضككككك ا  ،معه
وتزايككد المخككا م    ،وت ككاين التعككاوي االقتدككككككككككككككككاذ   ،والمسككككككككككككككككايا  ئنم المؤوككدد ل حككاوثككة وحم   التجعيف

 م   الثمع وي ةووما يا التي تؤثم ع ال منجقة ال ثم األووذا ،الحنووياوية

 النقل الب ري واللوجستيات  ي  و ات الجا  ة وتزايد صدد اليقين -ثانياا  

والتحكايد   ،النقك  وال وجسككككككككككككككتيكا  لسكككككككككككككك وككككككككككككككك  اتمكداذ العكالميكة  ة ميكة  19-ة كد  جكاوثكة ووونكد -3
واالقتدككككككككككككككاذا  المتمابجكةا وقكد ةت م   ك   األزمكة الدككككككككككككككثيكة مكدي ضككككككككككككككعف القجكاع ةمكام الدككككككككككككككدمكا   

دوي النقك  بك   المتع قكةواالخت ال ا واال تقكال إلال عكالف مكا بعكد الحكاوثكة يسكككككككككككككك   الضككككككككككككككوء ع ال األوككككككككككككككئ كة  
وككك وككك  إمداذ وجوذ مسكككتقب  مخت ف يدككك ا ييه الوضككك  االوتماضكككي  و لتج   إلال ب دف ا ،وال وجسكككتيا 

 الممو ةاالدموذ و تتسف بالقديد ع ال خفيضة النموو  و 

وة  ة  م من  دكككككككككف ا  ،وي الماوة من التحايد الدولية ل  ضكككككككككاو  تنق  بثماا  80ووما ة  ة  م من   -4
المنا ق  ب   ويوج اال وكك سكك ة اتمداذ ال ثماة ون  تمونز   ا الفدكك  وككنندكك  ع   ،يشككثن وي حاواا  بثماة

االوكككككككتحابا  التي اعتمد  ةثناء األزمة ل تخفيف من   وكككككككتحم  مناقشكككككككة ،ا وواتضكككككككاوة إلال ا ثايداخ يةال
 ا ثاي الفوياة وضما  اوتمماياة العم ا

  ،و ي االوككككككككتدامة ،وام ن ت خيص الديو) المويسككككككككية وي عدذ ق ن  من المحاال  المواضككككككككيعية -5
والف ف الحند   ،التي تمتنز ع ال الت   و م  تينم المناو   التنيفالنق  خفيضكككككككككككة النموو  القاذيد ع ال   و ظف

واالتدكككككككككاال  والبيا ا    ،وتوونم المع وما  وي الوقت المناوككككككككك  ،لم اذئ إذايد المخا م وذوي التننولوجيا
 الحندد بوصف ا عوام  حاومة األ مية لبناء القديد ع ال الدموذا 

 األثر والستجابات  :19-الناجم صن جا  ة كو يد  ضطرابال - لف 

 التد قات التجارية والتوقف  ي الموانئ والربط  

ع ال التحايد ال ثماة الدولية أل  ا عج ت العم يا  وتسكككببت وي ضكككيوا  19-ةثم  جاوثة وووند -6
ا خفضكككت ةححام  وقد    ،وي البدايةعاا  ع ال وككك سككك ة اتمداذا ووي حنن وا  ةذاء القجاع ةوضككك  مما وا  متوق

 ،وي الماوة  1,0و (1وي الماوة  الشك    3,8بنسك ة   2020التحايد ال ثماة وحموة موا ئ الثاواا  وي عام  
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م  اتحا ا  االقتدككككاذ العالمي  ياا  تمشكككك   ،ا ومن المتوق  ة  يتماج  النمو وي األج  المتووكككك (1 التواليع ال 
  واوتمماي حالة عدم اليقننا

 1الش   
 التجارة الب رية الدولية والناتج الم لي اإلجمالي العالمي ونسبة التجارة الب رية إلو الناتج الم لي اإلجمالي 

 ل تينم السنو  والمعدل( النس ة المئواة 

 
 ةا 2021 ،األو نتاذ المددي:

عا ت العديد من الموا ئ من ا خفاو وصكول السكفن بسكب  تعدي  مسكايا  المح   ةو إلياو اا   -7
و   ا وي ة ماا الشثن بالثاواا  وزااذد ةححام السفنا وقد عول ماا واع س تثسنن يو  بعض الموا ئ تين 

ة  قماي كككموا  الشككثن إلياء خدما  محدولة بسككب     ،مسككاي اتبثاي و إلياء ةا ثاي السكك بية لكككككككككككككككك  تيننم  
اوكتمم ت ثم الدول الحزياة الدكينمد النامية بوصكول يوج ا بالنق  ال ثم  ةذ ال  ،2020الحاوثةا ووي عام 
 بالنق  ال ثم ا  األق  يوجاا  25من الدول الحزياة الدينمد النامية من الب دا  الك 18مستوااته؛ ووا ت 

واتخ   الح ا  المعنية عبم وكككك سكككك ة اتمداذ ال ثم  إجماءا  ووياة لضككككما  اوككككتمماي عم يا   -8
ومو قواعد ووموتوووال  عامة ع ال جمي  األ شجة االقتداذية وي   ةيضاا لموا ئ وخدما  الشثنا وجمي  ا

بشكككككككككككككك   ويفيكة   محكال النقك  ال ثم  والموا ئا وقكد ثبتكت جكدوي الخج  والم كاذئ التوجن يكة القكاومكة ةصكككككككككككككك ا 
الح ا  الفاع ة  التدككككد  ل زما ا ووا  من األموي األوككككاوككككية ضككككما  توونم االتدككككال الفعال بنن جمي 

والوصكككول إلال مع وما  ككككفاوة وذقيقة وصكككثيثةا إضكككاوة إلال الدوي ال   ةذته م اذيا  ذعف  ،لا  الدككك ة
 واعتماذ ُ ُ ج  و س ة اتمداذ  التي تساعد جمي  ةصثاع المد ثة عبم الس س ة ب  م  اا    ، العمال والموتفنن 

  وتعزاز الثواي والتعكككاو  م  قجكككاع  ووكككا  لرذايا  العكككامكككة ذوي وعكككال وي تيسككككككككككككككنم الم كككاذيا -9
 ،وي ةجزاء و نمد من العالف  وبنماا ياا الدكككككناعا ا وقد كككككك   ت منن اوكككككتمماي النق  إلال المنا ق الداخ ية تثد

 ما وا ت الح وذ المب ولة ل ثفا  ع ال يو      المنا ق الداخ ية جزءا من االوكككككككككككتحابةا وةذي التنسكككككككككككنق 

  

 ا(جنيف ،E.21.II.D.21يقف المبي ا  ،المتثددمنشويا  األمف   2021اوتعماو النق  ال ثم  لعام  ،ة2021 ،األو نتاذ (1 

 -6

 -4

 -2

 -

 2

 4

 6

 8

 10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

إجمالي الناتج المحلي التجارة البحرية نسبة التجارة البحرية إلى إجمالي الناتج المحلي متوسط النسبة

2014-2006متوسط النسبة،  2021-2015متوسط النسبة،
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عن عم يا  المماق ة والتفتيش ع ال  وضك ا  ،اياة وج وذ التنسكنق الحممويع ال الثدوذ لتيسكنم التدوقا  التح
 إلال تيننم قواعد ال ع ة  ا ظم الفد  ال الث(ا ،الثدوذ

إلال جن  م  تثسكككنن النفاءد وم اوككك  تيسكككنم  اا جن  ،آخم  ةوكككاوكككيوت م ذوي التننولوجيا وث    -10
التحايدا وومز  الووككككككاو  المقمية ع ال مسككككككتواا  الموا ئ والشككككككثن والوصككككككول إلال المنا ق الداخ ية و ذاد 

مونزد لبناء القديد ع ال الدككككككككككموذا ووا ت الموا ئ التي لدي ا ول تخفيف من حدد األزمة و األ مية حاوككككككككككمة  
ةما ا 19-الناجف عن جاوثة وووند  ضككككككككجماع بشكككككككك   عام ةثناء وتمد االمنزا   المنناء ال وي  ةوضكككككككك  ةذاءا 

الموا ئ التي اوكت مم  وي ال يا   األوكاوكية المقمية وإم ا ية المو  وعزز  ت اذل البيا ا  ييما بنن  نئا  
م  وقد الموا ئ والشكككككاحننن ووو ء الشكككككثن   تم نت من العم  بسككككك وكككككة ة بم ةثناء وتمد االخت لا وقد يسكككككل

وي حنن ةذي   ،مندكككككا  المقمية تقديف ومعالحة الوثاوق والتدكككككاياا والعم يا  والشككككك اذا  وما ككككككابه للتال
تثسنن التنسنق بنن الح ا  المعنية والس جا  العامة المسؤولة إلال الثفا  ع ال تدوق المع وما  ومواءمة 

حنث الوصكككول إلال بما وي للت من   ،ةصككك ثت بعض التثديا  األوكككاوكككية واضكككثة ،اتجماءا ا وم  للت
  ،مقاي ة بالح ا  المعنية األ بم ححما  ،الخبمد التقنية ومدكككككاذي التموا  بالنسككككك ة ل ح ا  الفاع ة الدكككككينمد

 م   كموا  النق  العام ة ع ال  جا  عالميا

  زمة سلسلة اإلمداد واختالل توازن السوق وارتفاع التكاليف  

دم اال تعكاي ئنم المتمكاثك  وي التحكايد -11 جكَ معج كة  بكاختنكاقكا    2020ال ثماكة وي   كايكة عكام    اِّصكككككككككككككك 
 ،يوثية الشككككثن ال ثم  وزااذد الضككككي  ع ال وكككك وكككك  اتمداذ  تعزاز ككككك   اسكككك سكككك ة اتمداذ التي وا  من  ل

ب  الزااذد سكك ب  2021والشككثن والتحايدا وقد تعمضككت وكك وكك  اتمداذ إلال ضككي  كككديد وي عام   ،والموا ئ
وتحدذ اتصكككككككابا  بالفنمو)  ،و قص المعدا   ،لقنوذ من حنث القديا إلال جا   ا  ،وي التحايد اتلنتمو ية
بما وي للت وي مثجة حاواا  ذولية ككككككككككديدد األ مية وي الدكككككككككنن  ممو  يا تيا (  ،وي بعض ةجزاء العالف

 وقف  قناد السواس لمدد ةوبوعا 

وي  يشكككككككك د حدو  ازذحام كككككككككديد 2022حنث ال يزال المو  األول من عام   ،واوككككككككتمم الضككككككككي  -12
الموا ئ وايت ا  كككككككك  ا  ال وجسكككككككتيا  والنق ا والزااذد النبنمد وي التحايد اتلنتمو ية يوما تنو  قد حاوظت  

وجوذ مما ز توزا  وقديد ع ال النق ا وثمة تقديما  ح يد تشكككككنم  ةيضكككككاا لنن ا تج بت   ،ع ال اوكككككتمماي التحايد
إلال ة  التحايد اتلنتمو ية ل سك   عبم الثدوذ وكتتووك  لتزاد قيمة ال ضكاو  إلال حوالي تما نو  ذوالي بث ول  

ا وُاقال إ  خمس إلال وكككككك   وككككككنوا  (2 م ياي ذوالي 300مقاي ة بقيمت ا الثالية ال الية حوالي   ،2030عام 
يجت وي وكنة واحددا واعني االزذحام الشكديد ة  ما يقدي بنثو  من  15النمو وي التحايد اتلنتمو ية قد ضكُ

 ا (3 ةو اتبثاي ال جيء المماوئوي الماوة من القديد االوتيعابية ل سفن تت ثم بالت خم وي 

 ،   النق وتد ت موثوقية خدما  ،يوكككوم إضكككايية  توومضككك   ،وحدثت زااذد وبنمد وي ةوكككعاي الشكككثن -13
زاذ  ةوعاي الثاواا     ،2020ا ووث ول   اية عام  وا ئوي حنن زاذ  حاال  الت خنم ووتما  ال قاء وي الم

( وت ت ممتفعة من  للت الثننا 2 الشككككككككككككك    2019ة  م من خمسكككككككككككككة ةضكككككككككككككعاف مسكككككككككككككتواات ا وي عام 
بسكككككب    2022 م   توقف ة شكككككجة التدكككككني  والموا ئ وي الدكككككنن وي آلاي/ماي) ،واالضكككككجمابا  الحديدد

قد تؤذ   ،عن الثمع التي تؤثم ع ال منجقة ال ثم األوككوذ  وضكك ا  ،19-اتصككابا  الحديدد بفنمو) وووند
 حموة النق ا  اضجماعإلال زااذد  

  

 2) McKinsey and Company, 2022, Uncertainty returns – but this time, the cause is not COVID-19, 

COVID-19: Briefing Note No. 97 ا 
 3) IHS Markit, 2022, The great supply chain disruption: Why it continues in 2022, January ا 
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 2الش   
 مسارات مختارة ،مؤشر شنغهاي للش ن بال اويات

 

 

 

ككك  ة و يوسككو  ل  ثو ا ال   ،من و يوسككو  لخدما  الشككثن ال ثم    2022إلال بيا ا  عام  ذاا اوككتنا  ،ةما ة األو نتاذ  المدككدي:
وم ة ل كموة ةو عم ية ممخَّدة ع ال ت يند من جا   األمف المتثددا  ينجو  لِّ

 اقدماا  40وحدد تعاذل ، FEU؛ قدماا  20وحدد تعاذل ، TEU :االختدايا 

ال وكيما بالنسك ة لدكياي الشكاحننن  ،لحمي  التحاي ووك وك  اتمداذياا  وتشك   زااذد التناليف تثد -14
  ،ال ين  ف ةق  قديد ع ال تثم  النفقا  اتضكككايية واشككك  و  الث قة األضكككعف عند التفاوو ع ال األوكككعاي 

وححز حنز ع ال متن السكككككككفنا واشكككككككنم  مولا مثا اد ةعد  األو نتاذ إلال ة  مسكككككككتواا  ةوكككككككعاي الوايذا  
وة  تيحة ل زااذا  المسكتممد وي ةوكعاي الشكثنا ووكتنو  وي الما 11,9العالمية وكتزذاذ وي المتووك  بنسك ة 

(ا 3العتماذ ا ع ال النق  ال ثم   الشككككككككككككك      ظماا   ،الدول الحزياة الدكككككككككككككينمد النامية  ي األ  م تضكككككككككككككمياا 
م   ،وي الماوة 26,7ووكككككتواجه ةوكككككعاي الوايذا  إلال الدول الحزياة الدكككككينمد النامية زااذد تما مية بنسككككك ة 
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 3الش   
 م اكاة تأثير ارتفاع  سعار الش ن بال اويات صلو مستويات  سعار الواردات واألسعتار الستهالكيتة

  بالنس ة المئواة(

 

 ة(ا2021 ، األو نتاذ 2021إلال اوتعماو النق  ال ثم  لعام ذاا اوتنا ،مثا اد مثدثة ،األو نتاذ المددي:

 2023وي الماوة وي عام  1,6ومن المتوق  ة  تد ا األوعاي االوت   ية العالمية ةع ال بنس ة  -15
مما وا ت قد تنو  ع يه لوال ايتفاع ةوككككككككعاي الشككككككككثنا ومن المتوق  ة  تب   الزااذد التما مية وي األوككككككككعاي 

ا  مواا وي ةق  الب دا   وي الماوة 2,4و ،وي الماوة وي الدول الحزياة الدككككككككككككينمد النامية  8,1االوككككككككككككت   ية 
  21وي الماوة و 5وتشككنم ةحد  البيا ا  المتاحة لب دا  مختايد إلال زااذا  وي ةوككعاي الوايذا  تتماون بنن  

 (ا4حنث ك د  ئماناذا ةع ال زااذد  الش    ،2021وي عام   تقما اا وي الماوة 
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ارتفاع أسعار االستيراد
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  4الش   
  بال اويات من التين بالنسبة ل تتادات مختارة*التغيرات  ي  سعار استيراد السلع المنقولة 

  بالنس ة المئواة(

 

 ا2021تتووم بش   ا بيا ا  لعام  *

 إلال قاعدد بيا ا  األمف المتثدد تحداءا  التحايد الدوليةا اوتناذاا  ،األو نتاذ المددي:

يسكككككتند تعماف ال ضكككككاو  المنقولة بالثاواا  إلال قاعدد بيا ا  تناليف النق  ال ثم  التي وضكككككعت ا منظمة التعاو  والتنمية   م حظا : 
 وي المندا  االقتداذ ا وتع س التينما  وي النس ة المئواة المشاي إلن ا متوو  التينما  وي ةوعاي االوتنماذ لحمي  الس  ا 

منجقة ال ثم األوككككوذ إلال زااذد  ع الالثمع وي ةووما يا التي تؤثم    ة  تؤذ  ةيضككككاا ومن المتوق   -16
عن الت ثنم ع ال األمن الي اوي العالمي   وض ا  ،التناليف وي جمي  جوا   و س ة اتمداذا  الي اوية والنق 

ا وما ة  ةوككككككعاي السككككككفن الدكككككك ماحية ووككككككفن  ق   مواا والب دا  المسككككككتويذد الدككككككايية ل ئ ية وةق  الب دا  
باتضكككككاوة إلال  ،بسكككككب  زااذد الج   واالخت ال  التي حدثت  ، ضكككككاو  الحاوة السكككككاو ة آخ د وي االيتفاعال

 عدم اليقنن الناجف عن الثمعا

 (4) زمة تغيير طوا م الب ارة  

وو نم  ،العالمي دع ال الدكككعن  بثايم نو   1,9اضكككج    ،المسكككتممد 19- وال وتمد جاوثة وووند -17
ووفالة  ،بدوي حنو  وي ضككككما  تدوق السكككك   الضككككموياة ع ال  ول وكككك وكككك  اتمداذ ،من ف من ب دا   امية

ل ظموف الدككثية العامة والقنوذ التي قمضككت ا الب دا  ع ال ماا اوككتمماي حموة الشككثن والتحايد العالميةا و ظ
وت وا   ، ثايد من مياذيد السككككككككككفنلف يتم ن العديد من ال ،19-السككككككككككفم ب دف احتواء ا تشككككككككككاي جاوثة وووند

والفتمد القدككككككككوي المثدذد ل خدمة المسككككككككتممد ع ال   ،عالقنن وي ال ثم إلال ما بعد تواياخ ا ت اء عقوذ عم  ف
بدككييت ا  ،2006ع ال  ثو ما  و مج وع بموج  اتفاقية العم  ال ثم  لعام   ،ككك ماا  11متن السككفن و ي 

  

بيا  مشكككككتم  يثث ع ال مواصككككك ة    ،2022  ،ومنظمة الدكككككثة العالمية ،واألو نتاذ  ،والمنظمة ال ثماة الدولية  ،منظمة العم  الدولية (4 
 19-وتحن  توقف وكككككك سكككككك ة اتمداذ خ ل جاوثة وووند ،وحماية صككككككثت ف ووكككككك مت ف ،التعاو  لمعالحة ةزمة تيننم  واقف ال ثايد

-https://unctad.org/system/files/non-official-document/un-joint-statement-onان ع ال الماب   مت  ،المسككككككككتممد

crewing-crisis_en.pdfا  
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اليابان (الصين)هونغ كونغ  كندا جمهورية تنزانيا 

المتحدة

السلفادور الدانمرك البرتغال غرينادا

شرق آسيا أمريكا الشمالية الساحل )أفريقيا 

(الشرقي

أمريكا الوسطى أوروبا الكاريبي

2020 2021

https://unctad.org/system/files/non-official-document/un-joint-statement-on-crewing-crisis_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/un-joint-statement-on-crewing-crisis_en.pdf
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لف يتم ن بعض ال ثايد من االلتثا  بالسكككككفن  ،وككككك اع  فسككككك اوي إ اي منظمة العم  الدوليةا ول  ،المعدلة
 مما ةذي إلال خسايد وبنمد وي الدخ  ومعا اد ال ثايد وةوم فا   ، ليث وا مث  ةوماذ الجواقف ال ين تقجعت ب ا السب  

  ،وةذ  األزمة ات سكككككككا ية المتع قة بتيننم  واقف ال ثايد إلال تعمضككككككك ف تج اذ عق ي وبنم وإي ا  -18
ممكا يعمو تموف العمك  وي قجكاع الشككككككككككككككثن ل تكد ويا وقكد ا خفض  ،الي زاكاذد خجم وقوع الثواذ ووكالتك 

و نكا  حكاجكة إلال مزاكد من الح وذ الحمكاميكة لمعكالحكة  ك   األزمكة   ،لننكه ال يزال وبنماا   ،عكدذ ال ثكايد العكالقنن
ون  األثم النام  لمتثوي ةومي مو  وتدابنم التدككد  لا  الدكك ة ع ال تيننم   ،المسككتممدا وع ود ع ال للت
 وقد تظ م متثويا  ةخمي م نمد ل ق قا ، واقف ال ثايد لف تتضا بعد

 آثار الجا  ة صلو العقود التجارية  

سكب  الحاوثة وي ت خنما  واخت ال  ئنم مسكبوقة وي وك سك ة اتمداذ تؤثم ع ال ةذاء محموعة تت  -19
تنجو  ع ال مسككككاو  قضككككاوية   ،واوككككعة من االلتزاما  التعاقدية وام ن ة  تؤذ  إلال ذعاوي قضككككاوية م  فة

بما وي   ،وات اج مشتموة ل ثد من المنازعا  وتيسنم تس ُ معقدد وي ويا  عالميا وما لف يتف التوص  إلال  ُ 
بنن األ ماف وعن  ماق الح وذ ئنم   ،للككت عن  ماق بنوذ تعككاقككديككة تنص ع ال توزا  متواز  ل مخككا م

ون  الثاجة إلال التقاضككي الم  ف يم ن ة  تنو  ع ال  جا  يم ق    ،الموككمية لتسككواة المنازعا  والووككا ة
 ا و ا  م  ما يتمت  ع ال للت من آثاي ع ال الثوومة ووياذد الق ، ظف العدالة

 ،وُاشككح  قجاع الدككناعة والتحاي ع ال إبداء قدي من ضكك   النفس والممو ة وي ممايوككة حقوق ف -20
 ،حسك  االقتضكاءا وان يي ل ث وما  ة  تنظم وي المحاال  التي قد تسكتوج  التدخ  ةو المسكاعدد المالية

لضكما  قديت ا ع ال مواج ة   ،وقد ي زم تعزاز ا ليا  والمؤوكسكا  الموكمية وئنم الموكمية لتسكواة المنازعا 
ا وقد ي زم ب ل ج وذ منسكككككقة من قِّب   19-الزااذد المثتم ة وي المنازعا  التعاقدية وي وكككككيا  جاوثة وووند

وو لت  ،لتدكد  لظ وي ممايوكا  ئنم عاذلة مثتم ة ويوكوم با ظةا   من ةجوقجاع الدكناعة   ا الث وم
ُتدكككام لمعالحة    ، ماق بنوذ تعاقدية  مولجية موحدد  لتعزاز تجوام واوكككتخدام توزا  المخا م التحاياة عن

 الثقو  وااللتزاما  التعاقدية وي ضوء الظموف الممت جة بالحاوثةا 

وثمة اعت ايا  إضكككككككككايية تنشككككككككك  عن زااذد االعتماذ ع ال التداول اتلنتمو ي وي عالف مقنلد ماذيااا  -21
  ،و  ُبدَّ ة  ُتنفل  العقوذ التحاياة بدكويد حقيقية  ،لسك  وم  النمو النبنم ال   تشك د  التحايد اتلنتمو ية وي ا

م   ،ة  تدككني  السكك   وتخزان ا وتوزاع ا و ق  ا وتسكك يم اا واتج   و    ا ككك  ا  وايا   ةوككاوككية ماذية
لتثقنق األمن الي اوي ماا الحاوثةا وتيسكككككن التي تجمح ا  واالخت ال  لا  الدككككك ة  التثديا  النبنمد  اوكككككتمماي 

وضككككما  تزواد السكككك ا  باحتياجات ف وتسككككخنم الفواود االقتدككككاذية المثتم ة لنمو   ،وتوونم اتمداذا  الجبية
يح  ت منن وككك وككك  اتمداذ الماذية بجماقة منسكككقة وي جمي  ة ثاء العالفا وان يي ة    ،التحايد اتلنتمو ية

ع ال الدككككككككككككككموذ جزءا من  ك   قكديد ال يكا ك  األوكككككككككككككككاوككككككككككككككيكة ل نقك     وتثقنقي و  التنيف م  تينم المنكاو  
حاوكككف األ مية بالنسككك ة ل ب دا  النامية األ  م ضكككعفااا ووكككن زم وي   ا الدكككدذ  للت  وقد ي و   ،االوكككتماتيحية

 عن اتسا  السياوا  وتآزي اا وض ا  ،ات اع ُ ُ ج تعاو ية من جا   الث وما  وقجاع الدناعة

م  تيحكة ل تثول المتزايكد إلال التفكاع   من الممجا ة  تزاكد المخكا م السككككككككككككككنبما يكة بشكككككككككككككك ك  وبن و  -22
م    ،االوتماضكككككككككككية ع ال جمي  المسكككككككككككتواا ا واؤذ  للت إلال زااذد ةوجه الضكككككككككككعف وي جمي  ة ثاء العالف

قة لسك وك  اتمداذ والخدما  ال الية األ ميةا ول لت ين يي ع ال وكبن  االوكتعحال  إم ا ية إحدا  آثاي معول 
تجوام الثماية من الحماوف السكنبما ية وال حما  السكنبما يةا وقد يتج     مواصك ة الح وذ المنسكقة المامية إلال

 الموايذ ال شماة لا  الم ايا ايشم  بما  ،للت زااذد وبنمد وي االوت ماي ووناء القديا 
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 النقل الب ري والموانئ المستدامة والذكية   

ون  الشككككككككوائ    ،اضككككككككنننوي حنن ة  الحاوثة وا ت الموضككككككككوع المويسككككككككي ع ال مدي العامنن الم -23
والنق  ال ثم    ،ال ويما التخفيف من آثاي تينم المناو والتنيف معه ،العالمية األخمي ال تزال تش   ةولواة

اعتمكد  المنظمكة ال ثماكة الكدوليكة   ،2021والموا ئ المماميكة ل بنئكةا ووي حزاما /يو يكه    ،المنخفض النموو  
النقكك  ال ثم  الككدوليا وتعككد التجويا  التنظيميككة   منلنموو   تككدابنم إلزاميككة جككديككدد لخفض و ككاوككة ا  عككا  ا

تنيُّفا التناليف   ةيضكككككككاا إال ة  ا تسكككككككتت      ،الحديدد حاوكككككككمة األ مية لتعزاز خج  خفض ا  عاثا  النموو  
وككن  التككدابنم التنظيميككة الماميككة إلال إيحككاذ  قكك  بثم    ،عن األو نتككاذماا  وم  مككا ويذ وي تقمام صكككككككككككككككدي مؤخ

ا إ  ذعف االقتدكاذا  الضكعيفة وي (5   يم ن ة  ي و  ل ا ت ثنم متفاو  ع ال االقتدكاذا منخفض النموو 
التثول وي محال الجاقة وخفض ا  عاثا  النموو  الناتحة عن النق  ال ثم  وكيم ن من اال تقال المندكف  

ال يم ن إ ناي المواب  والتآزي   ،وع يه  ا(6  ثو وكككك سكككك ة ةمداذ بثماة عالمية مسككككتدامة وقاذيد ع ال الدككككموذ
والقاذيد ع ال الدكككككككككموذا وتؤذ  ة ماا النق  وال وجسكككككككككتيا  ئنم ياا  بنن النق  وال وجسكككككككككتيا  المسكككككككككتدامة بنئ 

المسكككككككتدامة إلال زااذد المخا م وةوجه الضكككككككعف وي مواج ة االخت ال ا وال يزال خفض ا  عاثا  النموو  
ا  الناتحة عن النق  ال ثم  وتسككككككككككما  اال تقال وي محال الجاقة من الوقوذ األحفوي  ضككككككككككمويدا م ثةا ومفتاحا

 ل وتماتيحيا  المويسية لبناء القديد ع ال الدموذا 

لهياكل األستتتتاستتتتية  صلو اوبناء القدرة صلو التتتتتمود وال د من مخاطر الكوار     ،التكيف مع تغير المناخ  
 ال يوية للنقل 

المتجموكة المتدكككككككككككككك كة بكالمنكاو إلال ةضككككككككككككككماي وبنمد وي ال يكا ك  يم ن ة  تؤذ  الظوا م والنواي    -24
مما يؤذ  إلال  ،إحدا  اخت ال  تشكين ية وت خنم وي وام  وك سك ة اتمداذ  وضك ا  ،األوكاوكية الثنواة ل نق 
وي ةحد  تقنيمات ا التي    ،ا وةعجت ال نئة الث ومية الدولية المعنية بتينم المناو(7 تناليف اقتدككككاذية وبنمد

تث يما  واضككككككككثة من موجا  الثم الشككككككككديد بشكككككككك   متزايد والحفاف   ،2022و  2021ي عامي  شككككككككم  و
مما يحع  إجماءا  التنيف الفعالة مسك لة م ثة بشك     ،والفيضكا ا  التي يم ن ة  تنو  ل ا عواق  مدممد

 1,5مية ة  يدكككككككك  متووكككككككك  الزااذد وي ذيجة الثمايد العال ،ل سككككككككنناياو المجمونعاا  ت    ،متزايدا ومن المتوق 
مقاي ة بعدكككككككككككم ما قب  ال ويد الدكككككككككككنامية؛ وإلا لف تنخفض اال  عاثا  وي   2040ذيجة مئواة بث ول عام 
ا ووي حنن ة  من المتوق  ة   (8 إلال     العت ة قب    ا التاياخالعالف وقد يدككككككك   ،السكككككككنوا  الق ن ة المقب ة

  

األو نتاذ ألثم تدابنم ]المنظمة ال ثماة الدولية[ ع ال األمد القدككككككنم لخفض ]ئازا  الدونئة[ ع ال الدول  تقنيف    ،ع2021 ،األو نتاذ (5 
  جنيف(ا ، منشويا  األمف المتثدد

 االممج   فسه (6 

 7) World Meteorological Organization, 2021, WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from 

Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019), WMO-No. 1267, Geneva; see also, RTI 

International, 2022, Act now or pay later: The costs of climate inaction for ports and shipping 

(authored for the Environmental Defense Fund)ا 
 8) Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, Climate Change 2021: The Physical Science 

Basis Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change, available at https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-

group-i/; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, Climate Change 2022: Impacts, 

Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (Pörtner H-O, Roberts DC, Tignor M, Poloczanska 

ES, Mintenbeck K, Alegría A, Craig M, Langsdorf S, Löschke S, Möller V, Okem A, Rama B 

(eds.)), Cambridge University Press, in press, available at https://www.ipcc.ch/report/sixth-

assessment-report-working-group-ii/.  

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
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وككن  العككديككد من  كك   المخككا م يم ن تحنب ككا ةو التخفيف من حكدت ككا إلا   ،لتزايككد المخككا معككاا  تزذاذ ا ثككاي ت  
 تدمف العالف بسمعة عن  ماق اتخال تدابنم ةواوية ل تنيف والتخفيفا 

وال وككيما بالنسكك ة   ،حتال وي ةوقا  الحاوثة  ،وبنماا ياا وال تزال معالحة آثاي تينم المناو تشكك   تثد -25
لحزياة الدككككككككينمد الناميةا وتشكككككككك   ال يا   األوككككككككاوككككككككية الثنواة ل نق  م   الدول ا ،ل ب دا  األ  م ضككككككككعفاا 

ككماا  الثياد ل تحايد الخايجية واألمن الي اوي وةمن   ،وال وكيما الموا ئ والمجايا   ،السكاح ي وي     الب دا 
ووي وككككيا  الثد من مخا م النواي ا ومن المتوق  ة  تنو      األصككككول    ،عن السككككياحة  وضكككك ا   ،الجاقة
ما لف تتخ  إجماءا     ،2030من بداية عام   ،ة لخجم متزايد يتم   وي التعمو ل فيضكا ا  السكاح يةمعمضك 

 ا (9 تنيف وعالة

ون      المخا م آخ د وي االزذياذا ومن المتوق  ة  تزذاذ مستواا  وجا    ،وواتضاوة إلال للت -26
وتشككنم اتوككقا ا  المسككتمدد من  مالا عالمية إلال ة  الظوا م القواة   ،ال ثم القدككوي وي و  م ا  تقما ا

عام( من المتوق  ة    100 م   ممد و  ياا  المتع قة بمسككككككتوي وككككككجا ال ثم التي تثد  بتواتم منخفض حال
  ا(10 وي معظف المنا قماا  ا ة  م توات تد

وكككن     ،يومكككا وي ث ثننيكككا  القم  الثكككالي  ،ذيجكككة مئواكككة  1,5وحتال وي عكككالف ة  م ذوئكككا بمقكككداي   -27
 ،التي يتوق  حتال ا   ة  تثد  ممد واحدد وي القم   ،مسكككتواا  االيتفاع الشكككديد وي مسكككتوي وكككجا ال ثم

وكككككككنوا  وي العديد من موا ئ ةمما ا الحنووية وةوماقيا  10قد تق  بشككككككك   متنمي يدككككككك  إلال ممد واحدد و  
والخ يج الفايوكي وجنوع ككم  آوكيا والمثي  ال اذئا ول    اتوكقا ا  آثاي م مة ع ال تنيف الموا ئ م  

مما يعني ة  تينم وتنمد تنماي تا مد   ،تينم المناوا والموا ئ  ي ةصكككككككككككككول لا  ةعماي اوتماضكككككككككككككية  وا ة
تؤثم وك سكتوي وكجا ال ثم  واألمواا الممت جة ب ا( ع ال مدي القم  الثاذ  والعشكمان  االيتفاع الشكديد وي م

 واختياي وتدميف التدابنم ال زمة ل تنيف م  تينم المناوا   ،ع ال خجم ئمم المماوق

 ما بعد األزمة: التخطيط للنقل والخدمات اللوجستية المستدامة والقابلة للتكيف   -باء 

ت ال  بنن العمو والج ككك  وا ثكككاي الم كككاكككككككككككككككمد ع ال النقككك  ال ثم  ووي حنن ة  بعض االخ -28
ون    ،وال وجسكككككككتيا  قد تتبدذ م  عوذد ة ماا الج   العالمي إلال  بيعت ا وت ككككككككي االختناقا  ال وجسكككككككتية

  

 9) Monioudi IΝ, Asariotis R, Becker A, Bhat C, Dowding-Gooden D, Esteban M, Feyen L, Mentaschi 

L, Nikolaou A, Nurse L, Phillips W, A-Y Smith D, Satoh M, O’Donnell Trotz U, Velegrakis AF, 

Voukouvalas E, Vousdoukas M and Witkop R, 2018, Climate change impacts on critical 

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

and Saint Lucia, Regional Environmental Change, 18:2211–2225; Intergovernmental Panel on 

Climate Change, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global 

warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, 

in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable 

development and efforts to eradicate poverty (Masson-Delmotte V, Zhai P, Pörtner H-O, Roberts D, 

Skea J, Shukla PR, Pirani A, Moufouma-Okia W, Péan C, Pidcock R, Connors S, Matthews JBR, 

Chen Y, Zhou X, Gomis MI, Lonnoy E, Maycock T, Tignor M and Waterfield T (eds.)); 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, IPCC Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate (Pörtner H-O, Roberts DC, Masson-Delmotte V, Zhai P, Tignor 

M, Poloczanska E, Mintenbeck K, Alegría A, Nicolai M, Okem A, Petzold J, Rama B and Weyer 

NM (eds.)), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and New York, New York, United States of America ا 
-https://unctad.org/news/climate-change-impacts-seaports-growing-threat-sustainable-tradeا ككككككككظككككككككم   (10 

and-developmentا  

https://unctad.org/news/climate-change-impacts-seaports-growing-threat-sustainable-trade-and-development
https://unctad.org/news/climate-change-impacts-seaports-growing-threat-sustainable-trade-and-development
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 ،وة ماا االوككت    المتينمد ،م   ككك  ا  التحايد والنق  ال ثم  المعولمة مقاب  اتق يمية  ،العوام  ال ي  ية
وي الوقت    ةيضكككككككاا تعم   ،والمقمنة السكككككككماعة ،وزااذد ضكككككككمويد تثقنق االوكككككككتدامة  ،وزااذد التحايد اتلنتمو ية

الثالي ع ال تشكككككككككككككك ن  التوقعا  ع ال المدي الجوا ا وتؤود     االتحا ا  الثاجة إلال اعتماذ ي اة بعندد  
وككككككتدامة والقديد ع ال الدككككككموذ وي وككككككيا  تخجي  لوجسككككككتيا   المدي عن  ماق التعميف الم  م لمعاينم اال
 النق  والتحايد والقمايا  المتع قة باالوت مايا 

ولمعالحة التثوال  التي تسككايعت وتنمت ا بسككب  الحاوثة والتثديا  الناكككئة عن ةحد  المخا م   -29
وككي و  من   ،ي وةمن الجاقةوالمخاوف بشكك   األمن الي او  ،والتضككخف  ،وايتفاع ةوككعاي الجاقة  ،الحنووككياوككية

وخفض ا  عككاثككا  النموو  والقككديد ع ال   ،والتثول المقمي  ،والتكك  كك   ،الم ف ة  يتبنال القجككاع إذايد المخككا م
حاوكككككككف األ مية وي بناء القديد ع ال الدكككككككموذ وكككككككاا الدكككككككموذا ووكككككككتنو  اتذايد الفعالة ل    االتحا ا  مقيا

 لخدما  ال وجستيةاوالتثوا ل مستقب  ييما يتع ق ب  ظمة النق  وا

ووحزء من االوكككتحابة من منج ق  وحدد العم  وي األمف المتثدد  لتثديا  التحايد ويو  كككك  ا   -30
بشكك   موضككوع    ، نا  مشككموع يموله حسككاع األمف المتثدد ات ماوي ،19-الناجمة عن جاوثة وووند ،النق 

اتق يمية الخمسا ووي إ اي المشموع  حا   جم  بنن األو نتاذ وال ،النق  والمو  التحاي  وي عدم الحواوا
مو  الوتماضكككية و االث ول  الت دف     النيا ا  إلال إعداذ ح ول صكككاذيد عن األمف المتثدد تعزز    ،المشكككتم 

وتعبئة الخدما  االوككككككتشككككككاياة   ،م  االوككككككتفاذد من معاينم األمف المتثدد وةذوات ا  ،تعاو يةالن ج  السكككككك س و ال
تقايام تقنيف األثم ع ال الدكعندين  ،من بنن ةموي ةخمي   ،ا وتشكم  النواتج لا  الدك ة(11 ومندكا  التعاو  

ع ال  19-الشككك  ية التي  شكككم  النتاوج المويسكككية المتع قة بت ثنم وووندالعالمي واتق يمي والث قا  الدياوكككية  
ةُعد   ،حابة المسكككتخدمة ل تخفيف من ت ت ا ثايا وواتضكككاوة إلال للتوككك سككك ة اتمداذ ال ثم  وتدابنم االوكككت 

الوصكككول إليه إتاحة  تن  عن ويفية حماية وككك سككك ة اتمداذ ال ثماة وي المسكككتقب  لنشكككم  ع ال  جا  واوككك  و 
ون   ،ا وواالوككتفاذد من ةوجه التآزي م  ة داف التنمية المسككتدامة(12 عن  ماق مندككة ع ال ككك  ة ات تم ت

إلال تجوام ةعمال المسككككاعدد التقنية القاومة التي   ةيضككككاا عم  المتع ق ببناء القديد ع ال الدككككموذ يؤذ     ا ال
 ا(13 النق  المستدام ل  ضاو  وي محاليضج   ب ا األو نتاذ  

ي بم كامج األو نتكاذ تذايد الموا ئ وي إ كاي بم كامج التكدياك  من ةجك  التحكايد ذويد خكاصككككككككككككككة   -31 و ول
ج سككككككككككككككتنن من الككدويد وي    نفنكك ت   جمي و   ا(14  الحواواالموا ئ ع ال الدككككككككككككككموذ وي وجككه    بعنوا   بنككاء قككديد

بشكككك   صككككيائة مشككككويا  وككككياوككككاتية  ع ال  ا وُذعي المشككككايوو  إلال اقتمان توصككككيا  ل مسككككاعدد  2021 عام
توصكيا    وي ا منة األخنمدو شكم   ،اقتماحاا   240التدكد  ل حاوثة وي محتمعا  الموا ئا وويذ ة  م من  

 ا(15 وياواتية  اتحة عن   ا العم 

 التعاون المستمر لمعالجة  زمة الب ارة المستمرة   

التسكككك يف وةو وسككككم قديد النق  ال ثم  ع ال الدككككموذا  إيحاذبنم ا  ال ثايد والقوي العام ة ال ثماة  -32
مد بشكككك   يويسككككي ع ال السكككك س ل  ضككككاو  عن  ماق النق  ال ثم  ومناولة ال ضككككاو  ب فاءد وي الموا ئ يعت 

ت كدذ  زمكة تيننم  واقف ال ثكايد وك التي يحك  ة  تؤذ  ذوي كا بجماقكة وعكالكة وآمنكة ومسككككككككككككككتكدامكةا   ،القود العكام كة
 ،التدوق السك س ل  ضكاو  عبم وك وك  اتمداذ وصكثة ال ثايد ويوا  ف وحقو  ات سكا  الم فولة ل فا ول لت

  

  اhttps://unctad.org/project/transport-and-trade-connectivity-age-pandemicsا ظم الماب   (11 

  .https://unttc.org/stream/maritime-supply-chain-resilience-tracker-and-kpisا ظم الماب   (12 

  .https://unctadwcpm.org :ا ظم الماب  (13 

  ./https://tft.unctad.org/port-management/building-port-resilienceا ظم الماب   (14 

  ا93موجز السياوا  يقف  ،االوتماتيحيا  الناكئة ل موا ئ ةثناء الحاوثة ،2022 ،األو نتاذ (15 

https://unctad.org/project/transport-and-trade-connectivity-age-pandemics
https://unttc.org/stream/maritime-supply-chain-resilience-tracker-and-kpis
https://unctadwcpm.org/
https://tft.unctad.org/port-management/building-port-resilience/
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لجواقف ةولواة م مة تسكككككككككككككتوج  المزاد من العم  الحماعي تظ  معالحة األزمة الحاياة ييما يتع ق بتيننم ا
قماي الحمعية  ل وووقامن جا   الث وما  وةصككككككككككثاع المدكككككككككك ثة وي قجاع الدككككككككككناعة ع ال حد وككككككككككواءا 

يصكككككد األو نتاذ التجويا  لا  الدككككك ة ب زمة  ،2020الدكككككاذي وي وا و  األول/ذيسكككككمبم  ،75/17 العامة
وواتضاوة    ا(16 عن اماا وقدم تقما   2021من اوتعماو النق  ال ثم  لعام   5تيننم  واقف ال ثايد وي الفد   

  2021صككدي   شككمد موجزد لسككياوككا  األو نتاذ لا  صكك ة ب  ا األمم وي وا و  األول/ذيسككمبم   ،إلال للت
ا وتسكككككككككككك   و تا الوثيقتنن الضككككككككككككوء ع ال المحاال  التي يم ن ون ا (17 تضككككككككككككمنت بيا ا  ومع وما  مثدثة

  ،ل دكككككناعا  والث وما  والمنظما  الدولية ة  تتعاو  من ةج  حماية الثقو  ات سكككككا ية والقا و ية ل  ثايد 
  ،2006بمكا وي للكت ت كت المتفق ع ن كا وي اتفكاقيكة العمك  ال ثم  لعكام   ،وتنفنك  معكاينم العمك  لا  الدكككككككككككككك كة

وواتضكككاوة إلال   ا(18 19-وال وكككيما التخفيف من مثنة ال ثايد الناجمة عن جاوثة وووند  ،ا المعدلةبدكككييت 
بالتعاو  م  المنظمة ال ثماة الدولية ومنظمة العم   ،2022وي كككككككككككككك اا/وبمايم    ،ةصكككككككككككككدي األو نتاذ ،للت

او  من ةج  معالحة  يثث ع ال مواصككككك ة التع ب  ا الشككككك    مشكككككتمواا   بيا اا  ،الدولية ومنظمة الدكككككثة العالمية
 19-وتحن  توقف وك سك ة اتمداذ ةثناء جاوثة وووند  ،وحماية صكثة ال ثايد ووك مت ف  ،قفواةزمة تيننم الج

بالدوي الثاوف ل قجاع ال ثم  وي الثفا  ع ال تدوق التحايد وي ويا  الثم ة العالمية   واعتماواا  ا(19 المستممد
تدعو النيا ا  األيوعة الث وما  والسك جا  الو نية والمث ية وجمي  ةصكثاع   ،19-لم اوثة جاوثة وووند

 ات اي ةذ ا (ا إجماءا  حاومة األ مية  ا ظم    10إلال اتخال  ، بما وي للت ةصثاع العم    ، المد ثة المعنننن 
 

 إجراءات حاسمة األهمية 10الدصوة إلو اتخاذ 

تم نن ال ثايد من الوصككككككككككككول الفوي  إلال المعاية الجبية وو لت تيسككككككككككككنم اتج ء الجبي عندما يتع ي   -1
 توونم المعاية الجبية المج ووة ع ال متن السفننةا

من ةج  تيسكككنم تيننم  واقف السكككفن والتنق    ،اعت اي ال ثايد موتفنن ةوكككاوكككننن يقدمو  خدمة ةوكككاوكككية -2
 واالعتماف بالوثاوق لا  الد ة ل  ا اليموا ،ا من عبم الثدوذ

 19-وي بمامج التجعيف الو نيكككة ل وقكككايكككة من ووونكككد  ،قكككدي اتم كككا   ،إعجكككاء األولواكككة لتجعيف ال ثكككايد -3
  ،وشكككما ل دخول  19-ضكككد وووندوإعفاء  واقم ف من ة  وكككياوكككة و نية تتج   إث ا  الثدكككول ع ال التجعيف  

 ووقا لتوصيا  منظمة الدثة العالميةا

بما وي للت   ،والتزواد بمعدا  الثماية الشخدية المناو ة ل  ثايد 19-توونم ةو إجماء اخت ايا  وووند -4
اء  لتيسككنم تثديد الثاال  ع ال متن السككفننة ةو وي المنن  ،اخت ايا  التفاع  البوليمنم  المتسكك سكك  عند الضككمويد

 بما وي للت قضاء عج ة ع ال اليابسة وتيننم الجواقفا ،وتس ن  حموة ال ثايد

  

  ةا2021 ،األو نتاذ (16 

تعزاز االوككككتحابة والتعاو  الدولننن لمعالحة ةزمة ال ثايد وإبقاء وكككك وكككك  اتمداذ العالمية مفتوحة ةثناء جاوثة   ،ا2021 ،األو نتاذ (17 
  ا91موجز وياواتي يقف  ،المستممد 19- ووند

 ظمه األو نتاذ بالتعاو  م  منظمة العم    ، ثايدككككككككم ت األ شكككككككجة لا  الدككككككك ة حدثا عبم ات تم ت بشككككككك   القضكككككككايا المتع قة بال (18 
ووككك سككك ة ح قا  ذياوكككية كككك  ية بثماة بعنوا   ةزمة    ،2021ةي ول/وكككبتمبم    30بمناوككك ة يوم الم حة ال ثماة العالمي وي   ،الدولية

-https://unctad.org/meeting/maritime واقف ال ثككايد: كككككككككككككككوائكك   واقف ال ثككايد وي ةوقككا  الحككاوثككة ومككا بعككد ككا  ا ظم  

webinar-series-crewing-crisis-seafarers-concerns-times-pandemic-and-beyond)ا  

-https://unctad.org/system/files/non-official-document/un-joint-statement-on-crewingمتكان ع ال الماب   (19 

crisis_en.pdf.  

https://unctad.org/meeting/maritime-webinar-series-crewing-crisis-seafarers-concerns-times-pandemic-and-beyond
https://unctad.org/meeting/maritime-webinar-series-crewing-crisis-seafarers-concerns-times-pandemic-and-beyond
https://unctad.org/system/files/non-official-document/un-joint-statement-on-crewing-crisis_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/un-joint-statement-on-crewing-crisis_en.pdf
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بما وي للت ت ت الخاصككة بوثاوق    ،ضككما  التجبنق المتسككق ل بموتوووال  والمعاينم المتفق ع ن ا ذوليا -5
واليماما  والتناليف والتنسنق المناو  واتخال التدابنم ال زمة لتحن  التدابنم العقابية   ،وفم ال ثايد وتجعيم ف

 المفم ةا

واتفاقية وثاوق  واة   ،2006بما وي للت اتفاقية العم  ال ثم  لعام   ،اعتماذ ةحد  الدكككك و  القا و ية -6
 وضما  تنفن  اا ،(185 يقف  2003ال ثايد  المنقثة( لعام 

ل تعام  م   ماا  ا مؤختنفن  توجن ا  منظمة الدثة العالمية بش   القجاعا  المثدذد التي جمي تثدي   -7
و ي    ،2021والتي  شككم  وي وا و  األول/ذيسككمبم   ،ع ال متن وككفن الشككثن ووككفن الدككند 19-جاوثة وووند

م   اوتخدام ةقنعة الوجه بيض النظم عن   ،تس   الضوء ع ال جم ة قضايا من ا ة مية التدخ   ئنم الجبية
 حالة التجعيفا

الشكك اذا  المقمية الممت جة ب   ذلن  ع ال الدككثة إلال  ،عند االقتضككاء ،تقدم ألئماو السككفم الدولي -8
 م   منظمة الجنما  المد ي الدوليا ،الش  ا  الموثوقة لا  الد ة

بما يتماكككككال م  التجويا  والم ي   ،با تظام مواصكككك ة التعاو  لضككككما  تثديث التوجن ا  لا  الدكككك ة -9
 وضما  وض  آليا  ل ثد من حاال  الجوايئ الجبية وي عمو ال ثم والتدد  ل ا بفعاليةا   ، الع مية المتجويد 

عن  وضكك ا  ،ب ل ج وذ تعاو ية متضككاومد ل ثفا  ع ال وكك مة ال ثايد والثد من تعج  وكك وكك  اتمداذ -10
والتي يم ن ة  تجن  ةمد الحاوثة وعواقب ا  ،من  ا تشككككككاي  المتثويا  الناكككككككئة الم نمد ل ق ق  بشكككككك   عشككككككواوي

 االجتمامية واالقتداذية الواوعة النجا ا
بيا  مشككككككككككككتم  يثث ع ال   ،2022  ،ومنظمة الدككككككككككككثة العالمية ،واألو نتاذ  ،والمنظمة ال ثماة الدولية  ،منظمة العم  الدولية المددي:

وتحن  توقف وكك سكك ة اتمداذ   ،وحماية صككثة ال ثايد ووكك مت ف ،مواصكك ة التعاو  من ةج  معالحة ةزمة تيننم  واقف ال ثايد
 المستممدا 19-ةثناء وتمد جاوثة وووند

 
  تكاليف النقل و سعاره  

االضكككككككجمابا  وعدم اليقنن بسكككككككب  تؤذ  و ا  ممتفعة ةوكككككككعاي الشكككككككثن  ت قال ايتفاعمن المتوق  ة   -33
ياد اوكككككتمماي تدوق التحايد  األزمة الحنووكككككياوكككككية الما نة إلال إج اذ وككككك وككككك  اتمداذ المن  ة ةصككككك ا وإلا ةُ 

  مثكدذد األ كدافو بكد من اتخكال إجماءا     ،زذ كاي النقك  ال ثم  لني يتخجال االخت ال  ب فكاءداو   ،العكالميكة
وكككي و  من الم ف التع ف من التحموة واوكككتخ   الديو) المسكككتفاذد من األزمة   ، ومديووكككةا ووي   ا الدكككدذ 

 وي محال اتمداذا ا وقد تشم  اتجماءا  المويسية ما ي ي: 19- ئنم المسبوقة التي ةحدثت ا جاوثة وووند 

مماق ة األوككككككوا  لضككككككما  ت نئة بنئة تحاياة كككككككفاوة وتناوسككككككية وعاذلةا ووككككككنتعنن ع ال   ة( 
 كموا  النق  والموا ئا  تفمض اعن المووم والمداياف التي  وض ا  ،ةوعاي الشثن اق ةمم الث وما  

تتم ن من و ف تجوي  لنيتعزاز ال نئكا  المعنيكة بكالمنكاوسككككككككككككككة وي محكال النقك  ال ثم     ع( 
م   ال حنة ال ثماة   ،السكككككككو  بشككككككك   ةوضككككككك  وتوونم المقابة التنظيمية ال زمةا وتتعمو ال نئا  التنظيمية

وككفن لضككيوا من جا   وو ء الشككثن ل نظم وي ةوكك اع يوثية   ،تثاذية وي الواليا  المتثدد األمما يةاال
 ال ثم  وي خضف الحاوثةا النق 

ت كككاذل المع ومكككا  وتعزاز التعكككاو  من ةجككك  تعزاز وفكككاءد النقككك  وعم يكككاتكككها وال يم ن    ا( 
البيا ا  بنن مخت ف ةصككككككثاع المدكككككك ثة ع ال   الم الية وي تقديم الفواود الناجمة عن زااذد التعاو  وت اذل

بمكا وي للكت النكاق و  والموا ئ ومقكدمو خكدمكا  النقك  الكداخ ي والحمكاي    ، ول وكككككككككككككك سكككككككككككككك كة اتمكداذ ال ثم  
 ووو ء الشثنا 
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مواصككك ة وتعزاز ال ثو  وجم  البيا ا  لتوجيه السكككياوكككا  وتدابنم التدخ  التي ت دف   ذ( 
 فاءداإلال خفض تناليف النق  وتعزاز الن

وآليا  ياا مناقشككككككة واوككككككتن اا خيايا  من ةج  اتخال تدابنم تدككككككد  ووياة ومثدذد زمن    ك( 
مواج ة حاال  الجوايئ من كك   ا ة  تسكاعد ع ال التخفيف من ة  زااذا  حاذد وي تناليف  ق  األئ ية ل

والدول الحزياة  ،ئ يةوال وكيما بالنسك ة ل قتدكاذا  المعتمدد ع ال اوكتنماذ األ ،وئنم ا من السك   األوكاوكية
 ا مواا وةق  الب دا   ،الدينمد النامية

 معالجة آثار الجا  ة صلو العقود التجارية  

آثاي ع ال القا و  التحاي  وتدابنم التدكد   المعالحة الفعالة لما يتمت  ع ال الحاوثة من نو  ت وك  -34
بعد اا واوكككتحابةا ل ثاجة إلال مشكككويد  ةثناء األزمة المسكككتممد ةو  ،ة مية حاوكككمة بالنسككك ة ل تحاي  لا  الدككك ة

م ومتي    ،(20 19-جاوثة وووند  وي وكككككككككيا وي إ اي تعاو ه التقني   ،ةعد األو نتاذ ،عاج ة وي   ا الدكككككككككدذ
واألخمي بشكككك   البي  الدولي  (21 شككككثنالالمتع قة ب التعواض  إحدا ما بشكككك   مجال ا     ،إحا ة موضككككوعنتنن

واولال  ا(23 والنق  المتعدذ الووككككككاو ماا  عن تقمام تث ن ي يموز ع ال  ق  ال ضككككككاو  بث  وضكككككك ا   ،(22 ل  ضككككككاو 
 ،االعت كاي وي  ك   الوثكاوق لرثكاي القكا و يكة المتمت كة ع ال الحكاوثكة ييمكا يخص الووكاء بمخت ف ة واع العقوذ

عا  من ةج   عن بعض البنوذ الوايذد وي النمالا الموحدد القاومة التي وضككككككككعت ا يابجا  الدككككككككنا  وضكككككككك ا 
وما  و الثال بنن األ مافا وتقدم  ،إذياج ا وي مشكاي ا  االوكتئحاي بةية تثديد توزا  المخا م التحاياة

بعض التوصكككككيا  ل  ماف التحاياة وتثدذ االعت ايا  لا  الدككككك ة لواضكككككعي السكككككياوكككككا ا واحم   ةيضكككككاا 
 يا  لا  الد ةا بما وي للت التديا  االوتماضي ووناء القد ،اتعداذ لمزاد من العم 

بوضككون ةثناء الحاوثة ت خم صككدوي الوثاوقا ومن الم مول  السككو  ومن القضككايا التي لفتت ا ت ا    -35
من األ ماف التحككاياككة إلال اعتمككاذ ح ول إلنتمو يككة آمنككة متككاحككة بككالفعكك  داا  ة  تككدو  الخبمد الم تسكككككككككككككك ككة مزاكك 

األعمال لا  الد ة وي إ اي لحنة األمف المتثدد ل قا و  ومقبولة وي السو ا واشاي  األو نتاذ بنشاا وي 
وو لت بشكككك   مواءمة األ م القا و ية    ،التحاي  الدولي بشكككك   وثاوق النق  المتعدذ الووككككاو  القاب ة ل تفاوو

ل نق  المتعدذ الووككاو  وي منجقة آوككيا والمثي  ال اذئ وي ال حنة االقتدككاذية واالجتمامية  وككيا والمثي   
 اال اذئ

 تعميم تقييم المخاطر والتأهب   

تضكككمنن وككك  اتمداذ ين يي ل ناق نن والموا ئ ومديم  ال يا   األوكككاوكككية والشكككاحننن ومديم  وككك  -36
وتثسككككككنن التنبؤ    ،قمايات ف وخجج ف معاينم المخا ما واتعنن ع ن ف تنوا  الشككككككمواء وي األعمال والمويذين

وتثسككككككككككككككنن إذايد قواوف الحمذ  ،وتخجي  االحتياجا  ل قديا  بما وي للت النق  والمعدا  ،بالج   واألححام
وإعاذد التفننم بعناية وي المواز ة بنن  مولجي عم  وكككككككك سكككككككك ة اتمداذ  وي الوقت   ،والمخزو ا  االحتيا ية

 المثدذ  و حس  الثالة ا 

  

  .https://unctad.org/project/transport-and-trade-connectivity-age-pandemicsا ظم الماب   (20 

لشككككككككككككككثن لا  الدكككككككككككككك ككة ومجككال ككا  اماا  ع ال العقوذ التحككاياككة:  قكك  ال ضكككككككككككككككاو  بث  19-آثككاي جككاوثككة ووونككد  ،ذ-2021  ،األو نتككاذ (21 
 UNCTAD/DTL/TLB/INF/2021/1)ا  

  ع ال العقوذ التحاياة: البي  الدولي ل  ضكككككككاو  ووقا لشكككككككموا ]تن فة الت منن والشكككككككثن[  19-آثاي جاوثة وووند  ،ه-2021 ،األو نتاذ (22 
 ا (UNCTAD/DTL/TLB/INF/2021/2 ]تس يف ت م السفننة[ و

ال ضكككككككككككككككككاو  بث (23  آثككككاي جككككاوثككككة ووونككككدوالنقكككك   ماا  عقوذ  قكككك   النككككاكككككككككككككككئككككة عن   19-المتعككككدذ الووكككككككككككككككككاو : القضكككككككككككككككككايككككا المويسككككككككككككككيككككة 

(UNCTAD/DTL/TLB/INF/2022/1.)  

https://unctad.org/project/transport-and-trade-connectivity-age-pandemics
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ال  التدكككككككككككككنيف وال نئا  التنظيمية بشككككككككككككك   متزايد ة  تقوم الموا ئ اتوق  المسكككككككككككككت ممو  ووواو  -37
وكككككككموا  الشككككككثن بدمج المخا م وي خجج اا ومن التدابنم المويسككككككية وضكككككك  وتنفن  اوككككككتماتيحيا  تذايد  

ووناء ع قا  قواة م  الشككككككككمواء المويسككككككككننن  م   وواال  الشككككككككثن    ،المخا م ووفالة اوككككككككتمماياة األعمال
 ومقدمي خدما  النق  الداخ ي( وضما  وضون الم اة عبم ك  ة اتمداذ المووعةا  والموا ئ والشاحننن

 الَرْ َمنة   

بال  األ مية لتثسكككككككككككنن ت اذل المع وما  ماا  يعد االوكككككككككككت ماي وي ال يا   األوكككككككككككاوكككككككككككية المقمية ةم -38
التقنيا  ال ويةا لتشككين  ا لي و عن  ماق ا عديد من التثديا   ل التدككد والتخجي  الفعال ل موايذا وام ن  

  ، ووككككككككمعة العم يا  وتثسككككككككنن ا  ،واالوككككككككتحابة  ،والتعاو    ،ام ن االوككككككككتفاذد من تقنيا  المو  بنن األ مافو 
الناوية  نا قم  الثفا  ع ال القديد التناوسكككككككيةا وان يي إي ء ا تمام ة بم ل م ،لتثقنق القديد ع ال الدكككككككموذ

والداخ ية من ةج  تيسككككككككككنم اوككككككككككتيعاع المقمنةا وان يي ذعف الح وذ المامية إلال اوككككككككككتخدام األذوا  المقمية 
 ل ن وو باالوتدامة البنئية والنفاءد االقتداذية والقديد ع ال التنيف وي المنا ق الناميةا 

وكن  كا وككككككككككككككتمو   ، الك ويكة    زدجالموووتكا  واأل ظمكة واأل  تووم كاوإلا تف تنفنك  ح ول م ك  ت كت التي   -39
تنجو  الث ول   ،وتعزز النفاءد وتؤذ  إلال تخفيض التناليفا وم  للت  ،مسكككتخدمي الموا ئ بشككك   ةوضككك 

وتشككككككككككككك    قجة ضكككككككككككككعف جديدد ةمام الخموقا  األمنيةا ول لت ون   ةيضكككككككككككككاا المقمية ع ال بعض المخا م  
 ،ووكك وكك  اتمداذ التي تخدم ا  ،ل وجسككتيةاالوككت ماي وي األمن السككنبما ي وضككما  وكك مة النق  والخدما  ا

 بال  األ ميةا ماا وي و  ةم

 الت ول  ي مجال الطا ة والستدامة  

خفض ا  عككاثككا   ب   المتع قككةيعككد النقكك  ال ثم  والموا ئ الكك ويككة والمسككككككككككككككتككدامككة وي   يعككة الخج    -40
تمم وي محال الجاقة والبنئة  ون  التثول المسكككك   ،ا ول لتع ال الدككككعند العالمي النموو  واالوككككتدامة والمقمنة

بسكب  الثاجة    إئفال ااأل داف االوكتماتيحية المويسكية التي ال ين يي    يشك   إحديالنق  ال ثم  ب   ما يتع قيي 
ضكككككككككما  ة  تنو  خج  ات فا  والتعاوي بعد  والسككككككككك يمةالم ثة لديء آثاي الحاوثةا ومن الخجوا  الم مة  

وتعزاز اوكككككتخدام الوقوذ  ،وجع  وككككك وككككك  اتمداذ ممامية ل بنئة  ،ةباالوكككككتدامة البنئي  ةيضكككككاا الحاوثة ممت جة 
 وتسما  اوتيعاع المقمنة وي جمي  المنا قا   ،خفيض النموو  

  ،ووككتثتاا كككموا  الشككثن إلال تووككي  ةوككا ن  ا وتووككي   جا  اوككت مايات ا لتتناوكك  م  الج   -41
وككككككتبدالا ووككككككنتج   للت بنئة تنظيمية واالحديد خفض ا  عاثا  النموو  عن  ماق الت  ةيضككككككاا ولني تثقق 

ة بم من اليقنن عنكككد تووككككككككككككككي   جكككا  ة واع الوقوذ البكككديككك ا وتعتمكككد الموا ئ ياا  ة  م قكككاب يكككة ل تنبؤ ب كككا وقكككد
وتسكككتفند من وم  التحايد اتلنتمو ية وتسكككتعد لمسكككتقب  منخفض اال  عاثا  النموو ية   ،اوكككتماتيحيا  جديدد

عن  ماق جع  األ شككككككككجة الدككككككككنامية ل موا ئ ة  م مماعاد ل بنئةا وتضككككككككج   الموا ئ بدوي ومما ز مثفزد  
 قوذ البدي االنق  ال ثم  المماعي ل بنئة واوتخدام الو   تعزازم   ،لتولند اتيماذا  وتثقنق النمو الدناعي

الجكاقكة وتولنكد الجكاقكة  اوككككككككككككككتخكدام  ووفكاءد    ،خفض ا  عكاثكا  النموو  القكديد ع ال    زاكاذدؤذ   ت وقكد   -42
ل تدد  التخفيف من آثاي تينم المناو والتنيف معه    من حنث ،إلال تثقنق وواود مشتموة وبنمد ،المتحدذد

عتماذ ع ال وايذا  الجاقة والنفقا  تق ن  االلوو لت   ،ع ال وككككككككككبن  الم ال  ثاي ذيجا  الثمايد القدككككككككككوي(
لا  الدككككك ةا و  ا األمم بال  األ مية بدكككككفة خاصكككككة بالنسككككك ة ل دول الحزياة الدكككككينمد النامية وئنم ا من 

إيماذا  بسكككب  تثقنق  إم ا يةوي عاا  الب دا  التي تواجه اضكككجمابا   وا ة األج  وي وككك سككك ة اتمداذ وتماج
 م   السياحةا ،ويسيةآثاي الحاوثة ع ال قجاعا  اقتداذية ي 
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 ثار تغير المناخ آل التتدياستمرار الت دي الكبير المتمثل  ي   

إلال ت وي ةولواا   19-تؤذ  ا ثاي االجتمامية واالقتدككككككككككاذية الواوككككككككككعة النجا  لحاوثة وووند -43
 ،نيف معهجديدد قد تشكككك   تثديا ةمام الح وذ المب ولة لبناء القديد ع ال الدككككموذ وي وجه تينم المناو والت 

ل ت    وتقنيف المخا م ووناء القديد ع ال   الثاجة الم ثةيؤود  ماا اعت اي الحاوثة تث ي   ةيضككككاا وم  للت يم ن  
تجماء تقنيمككا  جنككدد التوقنككت لمخككا م  ذاا  الدككككككككككككككموذا وان يي ة  تووم الككديو) المسككككككككككككككتفككاذد زخمككا متحككد

وللت ةمم ضكككككككككموي  لتعزاز القديد    ،د الجوا ولتعزاز التخجي  ع ال األم ،المناو/قاب ية الت ثم بتينم المناو
ع ال النثو المبنن وي خجة   ،ع ال الدكككموذ وتثقنق ة داف التنمية المسكككتدامة المشكككتموة ع ال  جا  ةووككك 

واالتفاقا  الدولية لا  الدكككككككك ةا ووككككككككن زم ة  تؤخ  وي الثسكككككككك ا  الظموف   2030التنمية المسككككككككتدامة لعام 
الدكككككثة والسككككك مة وي  تتع ق ب  م   الثاجة إلال اتخال تدابنم   19-المتينمد الناككككككئة عن آثاي جاوثة وووند

الككككدخول ةوككككككككككككككوا /ة مككككاا السككككككككككككككيككككاحككككة  ،موا ئ  وزاككككاذد االعتمككككاذ ع ال الموايذ/اتمككككداذا    ،والتينما  وي 
 ووناء القديد ع ال الدموذا  ال يا   األواويةوحزء من ة  اوتماتيحية لتننيف  ،نية(المث ية/الو 

ا وم   19- حد  ا خفاو وبنم وي االوككككت ماي وي ال يا   األوككككاوككككية ل نق  ةثناء جاوثة وووند وقد   -44
ي  إعاذد البناء ون  التوو  النبنم وي االوت ماي ووناء القديا  وي الب دا  النامية وي و  حاوف األ مية و  ، للت 

بشككككككككككككك ك  ةوضكككككككككككككك   بعكد الحكاوثكةا وثمكة حكاجكة م ثكة إلال زاكاذد تمواك  التنيف م  تينم المنكاوا وتقكدي تنكاليف 
ومكا ة  الفحود وي    ، ةضكككككككككككككعكاف التكدوقكا  العكامة الثكاليكة لتموا  التنيف   10و   5التنيف وي الب كدا  النكاميكة بنن  

وي   ي إحماز تقدم عالم     من ةج لال مزاد من الجمون  إ   ةيضكككاا حاجة   وثمة ا  ( 24  تموا  التنيف آخ د وي االتسكككاع 
ا وووقا لتقديما  منظمة التعاو  والتنمية وي المندا   ( 25  التخجي  ل تنيف وتموا ه وتنفن   ع ال الدكعند الو ني 

تما نو  ذوالي من   6,9وكككككككككككككنتج ك    2030االقتدكككككككككككككاذ  ون  تثقنق ة داف التنميكة المسكككككككككككككتكدامة بث ول عام 
ي ال يا   األوكككاوكككيةا و نا  حاجة م ثة إلال تثسكككنن تواوم تموا  ال يا   األوكككاوكككية  االوكككت مايا  السكككنواة و 

لتحنك  زاكاذد ةم كاء   ، بكدال من القموو   ، بمكا وي للكت وي كككككككككككككك ك  منا  ، الخضكككككككككككككماء والزيقكاء والوصكككككككككككككول إليكه 
ا ومن كككككككككك   للت ة  يح   وواود اقتدكككككككككاذية  او ةا وامي البنت الدولي ة  االوكككككككككت ماي وي ال يا   ( 26  الديو  

تما نو  ذوالي ع ال مدي    4,2قدي ا    عاودا  األوكاوكية القاذيد ع ال الدكموذ وي الب دا  النامية يم ن ة  يثقق  
 ا ( 27  لن  ذوالي تف اوت ماي  و ي واودد ُتقدي ب يوعة ذواليا    ، ذويد حياد     ال يا   األواوية الحديدد 

قدمت   ،ومن ةج  المسككاعدد وي عم ية تننيف ال يا   األوككاوككية ل نق  ووناء القديد ع ال الدككموذ -45
من التوصككككككككككككككيكا  التي تموز ع ال ة ظمكة النقك  القكاذيد ع ال ذاا كككككككككككككككما كة مما ش ل عمك  المنكاخي العكالمي عكد
ازا  المويسككككككككككككية التي يتعنن تثقيق ا بث ول  إلال جا   ات ح ،الدككككككككككككموذ وال يا   األوككككككككككككاوككككككككككككية والممو ا 

ين يي ة  تنو    ،2025ووث ول عكام   ،ا وونكاء ع ال للكت(28 (2040و  2030و 2025 ل عوام   2050 عكام
قاذيد ع ال الدككككموذ ةمام تينم   ،الممو ا   ،وعند الضككككمويد ،جمي  ال يا   األوككككاوككككية وة ظمة النق  الحديدد

  

 Adaptation Gap Report 2021: The Gathering Storm – Adapting to ،2021  ،بم ككامج األمف المتثككدد ل بنئككة (24 

Climate Change in a Post-Pandemic World, Nairobi ا 

 ا87-86الفقمتا   ،TD/541/Add.2 ةيضاا    فسه؛ وا ظم الممج (25 

 26) Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017, Investing in Climate, Investing 

in Growth, OECD Publishing, Paris ا 
 27) Hallegatte S, Rentschler J and Rozenberg J, 2019, Lifelines: The Resilient Infrastructure 

Opportunity, Sustainable Infrastructure Series, World Bank, Washington, D.C ا 
متان ع ال الماب     ،دول اتجماءا ج  ،مسككككككككككككاي العم  المناخي: النق   ،ة2021  ،اتفاقية األمف المتثدد ات اياة بشكككككككككككك   تينم المناو (28 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_ActionTable_2,1.pdfع 2021  ،الممج   فسكككككككككككككككه  ؛،  
 / https://unfccc.int/sites/default/files/resourceمتكككان ع ال الماب     ،وم خص  ي اكككة  ،مسككككككككككككككككاي العمككك  المنكككاخي: النقككك 

Transport_Vision%26Summary_2,1.pdf.  

http://undocs.org/ar/TD/541/Add.2
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_ActionTable_2,1.pdf؛
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_ActionTable_2,1.pdf؛
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_ActionTable_2,1.pdf؛
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_Vision%26Summary_2,1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_Vision%26Summary_2,1.pdf
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ا ووث ول عكام 2050يم الظموف المنكاخيكة المتوقعكة وي عكام  المنكاو إلال مسككككككككككككككتواكا  تع س ع ال ةقك  تقكد
  ،2040ين يي ة  يمتد   ا ليشككككككم  جمي  ال يا   األوككككككاوككككككية وة ظمة النق  الثنواةا ووث ول عام   ،2030

ين يي ة  تنو  جمي  ال يا   األوككككككككككككاوككككككككككككية واأل ظمة الثنواة قاذيد ع ال الدككككككككككككموذ ةمام تينم المناو إلال 
ا وتثواك   ك ا الجمون إلال 2100مسككككككككككككككتواكا  تع س ع ال ةقك  تقكديم الظموف المنكاخيكة المتوقعكة وي عكام  

التقنية وال شكككماة   عن بناء القديا   وضككك ا   ،وي الوقت المناوككك  وكككنتج   تسكككما  الح وذ إلال حد وبنم  ةوعال
 وال ويما بالنس ة ل ب دا  الناميةا    ،وتوونم التموا 

إلال جا   اوكككككككككتماتيحيا   ،ووكككككككككنتعنن ة  يسكككككككككتند التنيف الفعال إلال ة م قا و ية وتنظيمية قواة -46
 ثد من قاب ية التضككمي من النواي ا ومن األم  ة ع ال للت وي   ا الدككدذ التنيف م  لووككياوككا  وخج   

التي ُةقم  وي    ،لمنظمة ذول كككككم  النايابي  2026-2021و واالوككككتماتيحية وخجة العم  ل فتمد  تينم المنا
 ا 2021االجتماع ال امن لمح س الوزياء المعني باالوتدامة البنئية وي ةياي/مايو 

تؤذيه المعاينم والتوجن ا  واألذوا  الخاصككككة ب صككككثاع المدكككك ثةا ومن  ةيضككككاا و نا  ذوي  ام  -47
للت من حية وضككع ا األو نتاذ وي إ اي تعاو ه التقني لدككالا الدول الحزياة الدككينمد النامية  األم  ة ع ال

وتوجن ا  حدي ة وي محال الدككككككككناعة بشكككككككك   وضكككككككك  خج  تنيف الموا ئ   ،(29 وي منجقة ال ثم النايابي
 ،ل نق  الماوي العالميةوضعت ا المابجة العالمية ل بنال التثتية   ،(30 والممما  الماوية الداخ ية م  تينم المناو

معياي جديد ل منظمة الدولية  ةيضكككاا بما وي للت األو نتاذا ومن األموي لا  الدككك ة   ،بالتعاو  م  الشكككمواء
م اذئ توجن ية بشكككك   القاب ية ل ت ثم  -التنيف م  تينم المناو    ،ISO 14091:2021 ،لتوحند المقاييس

وال   ييجي قاب ية الت ثم بتينم المناو واسككككككككك   الضكككككككككوء ع ال ة مية تقنيما     ،(31 وا ثاي وتقنيف المخا م 
 بيض النظم عن ححم ا ةو  وع ا ةو  بيعت اا  ،المخا م ويصد وتقنيف ة  منظمة

 المتزايد صلو ال لول المتعلقة بالنقل وتيسير التجارةالطلب   -ثالثاا  

ة ميككة اتجماءا   من ككا  جم ككة ةموي    19-جككاوثككة ووونككد  بسككككككككككككككبكك ةت م توقف التككدوقككا  التحككاياككة   -48
اشكك   تق ن  الوقت والتن فة والتعقندا  و سككقة والموحدد والشككفاوة والمنسككقة وا لية عبم الثدوذا ت ال سككيجة والم

 الس   وتدديم ا ومموي ا عبم الثدوذ جو م تيسنم التحايداييما يتع ق باوتنماذ 

 التقدد الم رز  ي تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة - لف 

عضكككككوا من ةعضكككككاء منظمة التحايد العالميةا  154صكككككدل  ع ال اتفا  تيسكككككنم التحايد حتال ا    -49
ووقا  ،ية بتنفن  االلتزاما  المندكككككككككككو  ع ن ا وي االتفا واقوم ا   و  عضكككككككككككو وي منظمة التحايد العالم

   مواا تتككان لنكك  واحككد من الب ككدا  النككاميككة ةو ةقكك  الب ككدا     ،لحككدول التنفنكك  الكك   ُةخجم بككها وووقككا ل تفككا 
التما)   ،عند االقتضكككاء  ،وام نه  ،األعضكككاء وي منظمة التحايد العالمية الفمصكككة لتثديد موعد   اوي ل تنفن 

بما ون ا األو نتاذا واتوق  ة  يؤذ  تنفن  اتفا  تيسكككككنم التحايد   ،من الما ثنن والمنظما  الدوليةالمسكككككاعدد 
   مواا تنفنك اا وكام ا إلال تعزاز التحكايد الكدوليكة إلال حكد بعنكد وة  يسكككككككككككككك ف وي تنميكة الب كدا  النكاميكة وةقك  الب كدا   

 وو لت وي تثقنق ة داف التنمية المستدامةا  ،تنمية مستدامة

  

  .SIDSport-ClimateAdapt.unctad.orgا ظم الماب   (29 

  .https://www.pianc.org/publications/envicom/wg178ا ظم الماب   (30 

  .https://www.iso.org/committee/6266703.htmlا ظم الماب   (31 

https://www.pianc.org/publications/envicom/wg178
https://www.iso.org/committee/6266703.html
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 ، بما وي للت المموي العابم  ،ةذيجت تدابنم تيسككككنم التحايد ،وواتضككككاوة إلال اتفا  تيسككككنم التحايد -50
مما ي م  اتفا  تيسككككككككككككنم التحايد واعزز التمونز   ،وي العديد من االتفاقا  التحاياة اتق يمية وذو  اتق يمية

  وي إ ايون  و مد االلتزاما  المتع قة بتيسكككككنم التحايد    ،م التحايدا ووي الوقت  فسكككككهع ال ة مية تنفن  تيسكككككن 
من و  ،تنو  ممو ككة إلا لف تنن االلتزامككا  متواومككةا ولكك لككت  قككداالتفككاقككا  الككدوليككة واتق يميككة وذو  اتق يميككة  

 واوا وتوونم إ اي  الضككموي  تنفن  قواعد وة ظمة واضككثة ع ال المسككتواا  الو نية لضككما  االمت ال ل    ال
 و ني كفاف ومنجقي لتيسنم التحايدا 

يم ن ة  تسكككتفند بوجه خا      مواا وتشكككنم عدد ذياوكككا  ذولية إلال ة  الب دا  النامية وةق  الب دا    -51
بما وي للت المموي  ،مامية إلال تيسككككنم التحايدالصكككك حا   اتمن تجبنق إجماءا  تحاياة وعالةا واعد تنفن   

 وي ويا  تثقنق ة داف التنمية المستدامةا   مواا  اماا بالنس ة ل ب دا  النامية وةق  الب دا  ماا ةم  ،العابم

والحقا بسككككب  الثمع   ،19-وقد تعج ت االوككككتفاذد من     الفواود بسككككب  جاوثة وووند ،وم  للت -52
اوثة وي البداية إلال ا وةذ  الحإلال حد وبنم وككككككك بياا   وي ةووما ياا وقد ت ثم  وككككككك وككككككك  اتمداذ والقيمة ت ثماا 

ب دف الثد من خجم    ،لفتما   وا ة ةمام ت اذل ال ضككككككككاو و  ةككككككككك ه وام بدككككككككويد لعديد من الثدوذ  اإئ   
 ا تقال الفنمو)ا  

لوحظ   ،ا ومن  احيةووا  ةثم االضكجمابا  الناجمة عن الحاوثة ع ال تنفن  تيسكنم التحايد متفاوتاا  -53
ا وة  التنسكنق وا  صكع اا    مواا ة  الموايذ ال شكماة قد اوكتنزوت بالنسك ة ل عديد من الب دا  النامية وةق  الب دا  

لف تتم ن العديد من ال حا  الو نية المعنية بتيسككككككنم التحايد من مواصكككككك ة العم  ةثناء   ،وع ال وككككككبن  الم ال
وا ت االجتماعا  عبم كككككك  ة ات تم ت صكككككع ة  حنث وا ت االجتماعا  الثضكككككوياة مسكككككتثن ة و   ،الحاوثة

 حنث يعم  الموتفو  من المنازل ذو  تووم الخيايا  المج ووة ل تدال عبم ات تم تا  ،ل ياية

 تحن اا  ،ةذي ومو عدذ من القنوذ ع ال إجماءا  الثدوذ وي عدذ من الب دا  ،ووي الوقت  فسكككككككككككه -54
من ج ة    ،م   الحماي  ،من ج ة وموتفي إذايد الثدوذل تدكككككككال الم اككككككككم بنن العام نن وي محال النق  

واوككتخدام ح ول الناو د  ،م   المعالحة الحمموية ا لية  ،إلال التعحن  بتنفن  ح ول يقمية ةو تثسككنن ا ،ةخمي 
وحدد ةو البوابا  الشك  ية ل مع وما  التحاياة من ةج  توونم الشكفايية واتب م بالقواعد وال واوا الحديددا مال

  ،19- وع ال المئف من المعا اد ات سكا ية وا ثاي السك بية بشك   يويسكي ع ال التحايد بسكب  وووند   ، يحة ل لت و ت 
وقد ةذ  الحاوثة إلال موجة ةتمتة يوما لف تنن لتثد  ب    السمعةا ومن الممجا ة  يؤذ  للت إلال تثقنق 

 النس ة ل ث وما ا م او  ووياة و وا ة األج  وي وفاءد عم يا  التحايد الدولية وو لت ب 

تفنم الشككككموا  بشكككك   متزايد وي ويفية التخجي  الوككككتمماي وكككك وكككك    ،وواتضككككاوة إلال ما وككككبق -55
إعاذد ة شكككككجة التدكككككني  ن قبن  اعت ايا  مالنظم وي اتمداذ الخاصكككككة ب ا ذو  ا قجاعا وقد ةذي للت إلال 

مونز ع ال إ شككككككاء وكككككك وكككككك  إمداذ وزااذد الت   ،إلال الو ن بعد عم يا  االوككككككتعا ة وككككككابقا بمدككككككاذي خايجية
ووككنتوقف ةثم     االعت ايا  والقمايا  التي وككنتخ  ا قجاع األعمال التحاياة ع ال   وما إلال للتا ،إق يمية

ون   مو التحايد    ،البنئا  القاومة لتيسككككنم التحايد وع ال الث ول الحديدد التي تتب وي وي   ا المحالا ووالم  
ع ال ضككككمويد زااذد تسككككما    ةيضككككاا وككككنؤثم   ،19-ال   تسككككايع بدككككويد ة بم ةثناء جاوثة وووند  ،اتلنتمو ية

 تيسنم التحايدا 

   19-صمليات التتدي لجا  ة كو يد -باء 

وي تثسككككككككككككككنن قككديت ككا الو نيككة و/ةو     مواا الب ككدا  النككاميككة وةقكك  الب ككدا   الككدعف إلال  األو نتككاذ  قككدم  ي  -56
عن   وضككككككك ا   ،19-م   جاوثة وووند ،ق يمية ع ال االوكككككككتحابة ع ال  ثو ةوضككككككك  ل زما  وي المسكككككككتقب ات
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التق ن  إلال ةذ ال حد من توقف التدوقا  التحاياة عن  ماق إلقاء  ظمد واحدكككككة ووكككككماعة وي الوقت  فسكككككه  
 ما ا وتجبيق ا وي ةوقا  األز  ،ع ال ة ظمة الجوايئ الو نية المتاحة وي محال تيسنم التحايد

واشككككككككم  للت تقديف تقنيف وككككككككما  إلال ال حنة الو نية لتيسككككككككنم التحايد وئنم ا من السكككككككك جا  لا    -57
م ك  جكاوثكة    ،التك  ك  الو ني وي ةوقكا  األزمكا عن حكالكة    دبم االتحكايد عبم الثكدوذ والعك المعنيكة بك الدكككككككككككككك كة 

ماي اتمداذ ووكك وكك   بةية التخفيف من ةثم األزما  عن  ماق ضككما  اوككتم  ،ةو ما كككابه للت 19- ووند
م  ضككما  ضككواب     ،بما يشككم  السكك   األوككاوككية  ،والعبوي  ،والدككاذيا  ،القيمة والثفا  ع ال تدوق الوايذا 

 االمت ال م   الحماي  والدثة والنظاوة الدثية وما إلال للتا 

إلال تثديد وو ف وعالية التدابنم واأل ظمة التحاياة وي ةوقا     ةيضكككاا وت دف م اذيد المسكككا السكككما    -58
  ،وايا   التنسككككككنق والشككككككما ا    ،وويفية تنفن  ا  ،وال وككككككيما عن  ماق تقنيف الوعي بوجوذ التدابنم ،األزما 

عن األثم الثقيقي ال   تثدثه وي   وضك ا   ،وككفايية الث ول المتاحة ،وتواوم المع وما  وي الوقت المناوك 
 يف من ا ثاي الس بية ل زمة ع ال التحايداالتخف

وضكككككك     ،19-إلال التعاو  التقني الم ووي ةع   ال   قدمه األو نتاذ ةثناء جاوثة وووندذاا واوككككككتنا -59
ب دف تعزاز قديد ب دا  منجقة المثي  ال اذئ ع ال تيسكنم وتسكما     2026-2023ل فتمد عاا  األو نتاذ مشكمو 

من ةج  التدكككككككككككد  ل زما  ات سكككككككككككا ية ةو النواي  الجبيعية ةو حاال   تح نز ككككككككككككثنا  اتئاثة الدولية 
ا ووكككككككنؤذ  المشكككككككموع إلال إذايد مبتنمد لشكككككككثنا  اتئاثة وتنسكككككككنق 19-الجوايئ المعقدد م   جاوثة وووند

 تيسنم التحايد وي ةوقا  النواي  وي منجقة المثي  ال اذئا

 ال لول المتعلقة بالتجارة صبر ال دود -جيم 

صع ة  مس لة  ال ضاو  عبم الثدوذ     ق د ا ي   ،ةخمي   ةو ة  ةزمة  ايوة 19-ء جاوثة وووندةثنا -60
بسكككككككككككككب  إئ   الثدوذ ةو تعجن  ا ةو االختناقا  الناتحة عن البموتوووال  الحمموية الحديدد والضكككككككككككككواب   

    الدككككككككككككككثيكة التي تزاكد من وقكت وتنكاليف اتجماءا  التحكاياكةا وع ال المئف من ة  وكككككككككككككك جكا  الثكدوذ  فك 
وقد ت ثم  تدوقا  السككككككك   ع ال  ،عة إلال حد ما بعد اتئ   األولا وكككككككم جماقة الم اذئ التوجن ية ل جوايئ ب 

 ، ثو تسككب  وي ت خنم وصككول السكك   الجايوة والمعدا  الجبية وتد ي األذاء االقتدككاذ  ل تحايد وي السكك  
 تحاياة الدينمد والمتووجة الثحفاال ويما بالنس ة ألصثاع األ شجة ال ،مما زاذ من ال شاكة االقتداذية

وام ن لتدابنم تيسككككككككنم التحايد ة  تعزز قديد القجاع الخا  ع ال الدككككككككموذ بووككككككككاو  من ا زااذد  -61
ومنظمة التحايد العالمية( وللت عن   ،اتفا  تيسككككنم التحايد ،1وم  الوصككككول إلال المع وما   ا ظم الماذد 

لتي تقوم ب كا اتفكا  تيسككككككككككككككنم التحكايد( ا  ،4-10ويقمنكة عم يكا  التخ يص  ا ظم المكاذد    ، ماق الشككككككككككككككفكاييكة
اتفا  تيسكككككنم التحايد(ا  ،2-23و 7-10التنسكككككنق والتعاو  ع ال الثدوذ  الماذتا     وزااذد  ،وككككك جا  الثدوذ

م   البوابا  اتلنتمو ية ل مع وما   ،وقد وضكككككككك  األو نتاذ محموعة ح ول يقمية لزااذد التحايد عبم الثدوذ
بمامج إلال جا      ،و واو  جمموية موحدد  ،يسنم التحايدتت   اتص ن تابعة ل حا  الو نية لت ل اد وةذ ،التحاياة

 التي  ف   عن بعد ةثناء األزمةا  ، لبناء قديا  ال حا  الو نية لتيسنم التحايد وي محال إذايد األزما  

الب دا  النامية والب دا  التي تمم    ظام ةوكككي وذا( واسكككاعد بم امج النظام ا لي ل بيا ا  الحمموية -62
وو لت وي حووكك ة ويقمنة  ،ممح ة ا تقالية وي تيسككنم التحايد وتثديث عم  الوواال  الحممويةاقتدككاذات ا ب 

 ،نذايد الحماي الخا  ب عم يا  تخ يص ال ضكككككككاو  باوكككككككتخدام الحن  الماب  من  ظام تننولوجيا المع وما  
 ،ب د ومنجقة 100بشكككك   يومي وي حوالي  ةوككككي وذا اوككككتخدمت  ظف   ،2021ا ووي عام  ظام ةوككككي وذاة  

من الب دا  النامية ئنم   21و  ،ذولة جزياة صكككككككككككينمد  امية 34و  ، مواا من ةق  الب دا  داا ب  39بما وي للت 
 جاقه ليشككككككم  إوككككككداء المشككككككويد إلال  ظام ةوككككككي وذا ووكككككك   ،السككككككاح يةا ووناء ع ال     الدول األعضككككككاء
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وتوونم مندككككككككة   ،و د وحندد ل تحايد الدولية تموز ع ال الحماي الث وما  ييما يتع ق بوضكككككككك  وتنفن   ظف  ا
وما إلال للت(  ،الثدوذ إذايدمتنام ة ل ح ا  المعنية بالتحايد  م   الوزايا  والمدكككككككايف التحاياة ووواال   

تقوم إحدي عشككمد ذولة عضككوا بتشككين  ةو تنفن   ظام الناو د الوحندد    ،وت اذل المع وما ا ووي الوقت الما ن
كككككككككككما ا  م  عدد ويا ا  ذولية  ظام ةوككككككككككي وذا ةقام   ،ا ووي السككككككككككنوا  األخنمد ظام ةوككككككككككي وذااوف ع ال الق

 ،م ك  اتفكاقيكة االتحكاي الكدولي بك  واع الثنوا كا  والن كاتكا  البماكة الم كدذد بكاال قماو  ،وووكاال  تحكاياكة وإ مكاويكة
  وصناعة النق  ال ثم ا ،لشؤو  ات سا يةوم ت  األمف المتثدد لتنسنق ا  ،والووالة األلما ية ل تعاو  الدولي

يتعاو   ظام ةوكككككككككككككي وذا والووالة األلما ية ل تعاو  الدولي من ةج  تجوام ح    ،2020ومن  عام  -63
ع ال المو  بنن النظام   ASYHUBا واعم   ظام ( ASYHUB  32متخدكككككككككككككص لدمج البيا ا  يسكككككككككككككمال 

ا لي ل بيا ا  الحمموية وة ظمة تننولوجيا المع وما  واالتداال  لمقدمي بيا ا  النق  ال ثم ا و و يعزز 
 فاءد عم يا  التخ يص الحمموي و ظف إذايد المخا م عن  ماق تيسكنم تح نز البيا ا  المتع قة بتفاصكن  

لبيا ا  المتع قة بمع وما  الشكككككككثن ال ثم  قب  وصكككككككول  الشكككككككثنا  قب  وصكككككككول اا وما ة ه يدمج واعالج ا
وتثسككككننها واحم  اوككككتخدامه    ASYHUBتف تضككككبي  بم امج   ،2021الشككككثنا /قب  مياذيت اا ووي عام 

ع ال ةوككككا) تحمابي وي ب دين  ما وككككم  ال نا وومبوذياا وام ن ا   ت اذل البيا ا  وضككككما  تدوق ا عبم 
و ظكككام ةوككككككككككككككي وذا العكككالمي    ‘‘ASYHUBبنن  ظكككام     ،( 33  مندككككككككككككككككة لت كككاذل البيكككا كككا  والمسككككككككككككككتنكككدا 

’’ASYCUDA World‘‘   نا  مندكا  متعدذد حالياا   ،ةيضكاا وي و  الب دين الماودينا ووي وكم  ال نا  
باوككككككتخدام منزد تسككككككحن  السككككككفننةا ومن المتوق  ياا  يم ن ا ت اذل البيا ا  والمع وما  المتع قة بالسككككككفننة ت قاو 

  ا2023وي و  من ومبوذيا ووما  نا وي عام  ‘‘ASYHUBإ     ظام   

واكككككككككككككككتم  مؤتمم االتحككاي الككدولي بكك  واع الثنوا ككا  والن ككاتككا  البماككة الم ككدذد بككاال قماو و ظككام   -64
‘‘ يقدم الدعف eCITES ظام إلنتمو ي ل تدكاياا قاوف ع ال الثووك ة السكثابية يسكمال   تجواموي ةوكي وذا 

خدم النظام ا لي لج   التدكككاياا وتح نز ا وإصكككداي ا ل تحايد الدولية وي األ واع الم دذد باال قماوا واوكككتُ 
موزمبنق وي  النظام وي ج ق  ا ومن المقمي ة  يُ 2020ال نا وي ك اا/وبمايم   ع ال ةوا) تحمابي وي وم  

 ا2022عام 

ووي إ اي مشككككككككككموع حسككككككككككاع األمف المتثدد ات ماوي بشكككككككككك   النق  والمو  التحاي  وي عدككككككككككم   -65
ةصككدي   ،2020ا ووي عام  19-وككا ف بم امج ةوككي وذا العالمي وي التدككد   ثاي جاوثة وووند  ،الحاوثا 

 ،(34 م امج وي التدكككككككككد  ل حاوثةالبم امج م اذئ توجن ية تذايا  الحماي  بةية تننيف االوكككككككككتفاذد من الب 
مما يسكككككاعد ا ع ال التعام  م  التدابنم لا  الدككككك ة وي م ا  العم  والثد من التفاع  الم اككككككما وتتناول  

وتننيف  مولا ةوككككككككككككككي وذا العالمي  ،الم اذئ التوجن ية زااذد تجبنق التعام  ئنم الويقي والتشككككككككككككككحي  ع يه
وتعدي    ،وتنفن  التيننما  وي السكككياوكككة الضكككمابية ،ا  التنظيميةواوكككتعماو التمتن    ،المتع ق بنذايد المخا م

وإجماء تث ن  ل بيا ا  التحاياة لمصككد ةثم الحاوثةا    ،ال يا   األوككاوككية لتننولوجيا المع وما  واالتدككاال 
ةجمي بم امج  ظام ةوكي وذا ذياوكة اوكتقدكاوية لرذايا  الحمموية من ةج  إجماء تقنيف  ،وواتضكاوة إلال للت

ما  ل ظموف التشكككين ية وتيسكككنم تنفن  الم اذئ التوجن ية ل و نتاذ المتع قة بالتعام  م  التدابنم المتدككك ة  وككك 
 من الب دا  المستخدمة لنظام ةوي وذا العالميا 46ا وكاي  وي الدياوة االوتقداوية 19-بحاوثة وووند

  

  اhttps://unctad.org/news/digitizing-global-maritime-trade-project-launchedا ظم الماب   (32 

  ا/https://www.tradelens.comا ظم الماب   (33 

م اذئ توجن ية تذايا  الحماي    :19-تننيف اوككككتخدام النظام العالمي ا لي ل بيا ا  الحمموية م  حالة وووند  ،2020 ،األو نتاذ (34 
 UNCTAD/DTL/ASYCUDA/INF/2020/1)ا 

https://unctad.org/news/digitizing-global-maritime-trade-project-launched
https://www.tradelens.com/
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ي بم امج   ،ووالتعاو  م  م ت  تنسككككنق الشككككؤو  ات سككككا ية ،2021ووي عام  -66 النظام    ةوككككي وذا ول
ا لي لشكككثنا  اتئاثةا وتووم     األذاد التنسكككنق السككك س والفعال لوايذا  اتئاثة ات سكككا يةا و و يضكككمن 

وككككككيا    ة  تنو  االوككككككتحابة ات سككككككا ية ل زما  الجايوة وعالة وجندد التوقنت من الناحية ال وجسككككككتيةا ووي
 يعجي النظام ا لي لشثنا  اتئاثة األولواة لشثنا  األذواة والمعدا  الجبية وتخ يد اا   ، 19- جاوثة وووند 

وحشكد بم امج ةوكي وذا الح وذ لتوونم مواذ تديابية جندد لمسكتخدمي النظام وي جمي  ة ثاء العالف  -67
ةصكككك ا التديا  االوتماضككككي عن بعد والتع ف   ،2020عن  ماق اوككككتخدام مندككككة تع ف إلنتمو يةا ومن  عام 

وتمايان مدككويد عالية  تع يمية ووثاوقوككاا اتلنتمو ي يشكك   ححم الزاواة لبناء القديا ا وتووم المندككة ذيو 
والنظام ا لي لشثنا    ،م    ظام ةوي وذا العالمي  ،الحوذد تم ن من إتقا  اوتخدام  ظف ةوي وذا وض ج ا

 . ‘‘eCITESو ظام الثوو ة السثابية    ،اتئاثة

 الستنتاجات وآ اق المستقبل  -رابعاا  

ةذ   ،االقتدككككككككككككاذية والتحاياة والحنووككككككككككككياوككككككككككككية العالميةوي ت  التثديا  التي تجمح ا الثالة   -68
إلال تسك ي  الضكوء ع ال  قاا ضكعف وك وك  اتمداذ العالمية  19-االضكجمابا  الناجمة عن جاوثة وووند

شككككككككك  ا  النق  التي تدعم اا وتتج    إعاذد البناء بشككككككككك    المتع قة ب بما وي للت  قاا الضكككككككككعف   ،وإبماز ا
المخا م واالوكككتدامة البنئية والتننولوجيا بوصكككف ا ككككمو ا ةوكككاوكككية لعالف  ةوضككك   وكككياوكككا  وم اذيا  تدمج

 مستدام وقاذي ع ال الدموذ بعد الحاوثةا 

والخبماء مككدعوو  إلال تثككديككد محككاال  اتجماءا  لا  األولواككة ل مسكككككككككككككككاعككدد ع ال التي كك  ع ال  -69
م  بناء القديد ع ال  ،داوفال اويالتعمخت ف الشككككوائ  العالمية وي محال النق  والخدما  ال وجسككككتية وتثقنق 

 الدموذ والن وو ببم امج االوتدامةا وقد يمئ  الخبماء وي النظم وي جم ة ةموي من بنن ا القضايا التالية:

عن جدايد/جدوي    وضككككك ا   ،وتمونز األوكككككوا  والمقابة التنظيمية ،ايتفاع ةوكككككعاي الشكككككثن  ة( 
األثم الم اكككم اليتفاع تناليف النق  وةوككعاي  ع ال  وضكك  آلية ل وككتحابة لثاال  الجوايئ من ةج  تخفيف

 الدول الحزياة الدينمد النامية بةية تثقنق األمن الي اوي وةمن الجاقةا

والتثول وي محكال الجكاقة والموا ئ   ،خفض ا  عكاثا  النموو  النكاتحكة عن النقك  ال ثم    ع( 
 اية مناخياا عن تيسنم التحايد والنق  بدويد لو وض ا  ،ال وية والمستدامة

ووناء    ،والتنيف ،التعحن  باتخال إجماءا  لضككككككككما  وتيسككككككككنم تقنيما  ةثم تينم المناو  ا( 
 ،والثد من مخا م النواي  وي الموا ئ وئنم ا من ال يا   األوككككاوككككية الثنواة ل نق   ،القديد ع ال الدككككموذ

 وال ويما وي الب دا  النامية الضعيفةا 

ووناء القديد ع ال الدكموذ وي    ،وتقنيف المخا م وإذايت ا  ،مواج ة االضكجمابا لالت      ذ( 
 محال النق  وال وجستيا ا

 ،وحماية صكككككككككككثة ال ثايد ووككككككككككك مت ف  ،ة تيننم الجواقفالتعاو  المسكككككككككككتمم لمعالحة ةزم   ك( 
 المستممدا 19-و س ة اتمداذ ةثناء جاوثة وووندالتي تواجه ضجمابا  االوتحن  

الوكككككككككتدامة ووناء القديد ع ال الدكككككككككموذ وي  تعزاز االتننولوجيا والمقمنة لاالوكككككككككتفاذد من    و( 
 محال النق  وال وجستيا ا 



TD/B/C.I/MEM.7/26 

23 GE.22-07399 

عن  وضكككككككك ا   ،دذد وي محال المسككككككككاعدد التقنية ووناء القديا ال يما  واالحتياجا  المث  ز( 
ذوي الث ومة والقجاعنن العام والخا  والشككمواء ات ماوننن وي التدككد  لضككمويد تثقنق االوككتدامة والقديد  

  تثديا  المستممد وي محالي النق  وال وجستيا التدد  لع ال الدموذ وا

وال وكككيما بالنظم   ،بتنفن  تدابنم تيسكككنم التحايد  اتجماءا  واالحتياجا  ال زمة ل تعحن   ن( 
 ا االضجمابا  األخنمد وي و و  اتمداذ العالميةالمتع قة ب تحايع الإلال 
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