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مالحظات

1968 هبدف تعزيز الشفافية يف أسواق  استعراض النقل البحري هو منشور تصدره أمانة األونكتاد بصورة متكررة منذ عام
حتريرية قد يثبت  النقل البحري وحتليل التطورات ذات الصلة. وستدرج يف وثيقة تصويب تصدر يف وقت الحق أي تصويبات وقائعية أو

أهنا ضرورية يف ضوء التعليقات اليت ترد من احلكومات.
*

* *
املتحدة. تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين استعمال أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم

*
* *

جانب أمانة  يتضمن التعبري عن أي رأي كان من يف طريقة عرض مادته ما ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال
حدودها. بشأن تعيني ختومها أو لسلطات أي منها، أو منطقة أو مدينة أو إقليم أو األمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو

*
* *

الوثيقة  إعادة طبعها دون استئذان، ولكن يرجى التنويه بذلك مع بيان رقم ميكن االستشهاد باملادة الواردة يف هذا املنشور أو
املعاد طبعه على العنوان  )UNCTAD/RMT/2015(. وينبغي موافاة أمانة األونكتاد بنسخة من املنشور الذي يتضمن النص املستشهد به أو

.Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland :التايل

UNCTAD/RMT/2015

منشورات األمم املتحدة
ISSN 0252-5437



iii هيونت

تنويه

2015، وتولت عملية تنسيق إعداده جان هوفمان وقدمت وويندي خوان الدعم  أعد األونكتاد استعراض النقل البحري لعام
اإلداري وتولت عملية التحرير والتوجيه العام آن مريو. واملؤلفون هم ريغينا أساريوتيس وحسيبة بن عمارة وجان هوفمان وأنيال برميت 

وريكاردو سانشيز وفنست فالنتني وغوردون ويلمسميري وفريدة يوسف.

وحرر املنشور دنيز باركي وجون روجرز. وصممت الغالف صويف كومبيت. وتولت عملية النشر املكتيب ناتلي لوريوت.

وجيدر التنويه بالتعليقات واملسامهات القيمة اليت أبداها اآلتية أمساؤهم الذين استعرضوا املنشور: سلني باركوت، وجيمس كولدويل، 
وتريفور كراو، وماهني فاقعوري، وبيرت فوست، وماركو فوغازا، وكي - سون هوانغ، ونيكوال مايسرتي، وشني أوشيناتا، وتانسوغ أوك، 
وريتشارد أولورونتوبا، وكريستوفر بالسون، وسارينكا باري - جونز، ودونغ - ووك سونغ، وباتريسيا سوردين وأندريه ستوشينول. والشكر 

أيضاً لفالديسالف شوفالوف الذي استعرض هذا املنشور بالكامل.
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مالحظات توضيحية

2015. وبذلت  يغطي استعراض النقل البحري لعام 2015 بيانات وأحداث من كانون الثاين/يناير 2014 حىت حزيران/يونيه •
مجيع اجلهود املمكنة إلدراج أحدث التطورات.

مجيع اإلشارات إىل الدوالر تعين دوالر الواليات املتحدة األمريكية، ما مل يذكر خالف ذلك. •

1 كغم(، و"امليل" يعين امليل البحري، ما مل يذكر خالف ذلك. "الطن" يعين الطن املرتي )000 •

بسبب التقريب، قد ختتلف التفاصيل والنسب املئوية املقدمة يف اجلداول عن اجملموع الكلي. •

يشري الرمز )..( إىل أن البيانات غري متاحة. •

يشري الرمز )-( إىل أن املقدار معدوم. •

يشري مصطلحا "البلدان" و"االقتصادات" يف اجلداول ويف املنت إىل بلدان أو أقاليم أو مناطق. •

منذ عام 2014، ال يتضمن استعراض النقل البحري مرفقات إحصائية مطبوعة. وعوضاً عن ذلك، وسع األونكتاد نطاق  •
البيانات اإلحصائية املتاحة على قرص مدمج واإلنرتنت عرب الوصالت التالية:

Seaborne trade: http://stats.unctad.org/seabornetrade

Merchant fleet by flag of registration: http://stats.unctad.org/fleet

Merchant fleet by country of ownership: http://stats.unctad.org/fleetownership

Merchant fleet by country of ownership and flag of registration: http://stats.unctad.org/shipregistration

Ship building by country in which built: http://stats.unctad.org/shipbuilding

Ship scrapping by country of demolition: http://stats.unctad.org/shipscrapping

Liner Shipping Connectivity Index (LSCI): http://stats.unctad.org/lsci

Liner Shipping Bilateral Connectivity Index (LSBCI): http://stats.unctad.org/lsbci

Containerized port traffic: http://stats.unctad.org/teu



ix مجمولات السفن المستخدمة في استعرا  اليقل البحري

استعراض النقل البحري ي
مجموعات السفن المستخدمة �ف

أنواع السفن اليت تتألف منهاالمجمولة التي نتياولها االستعرا 
ناقالت النفط الصهرجييةناقالت اليفط الصهرنجية

ناقالت السوائب، الناقالت املختلطةناقالت السوائب
 السفن املتعددة األغراض والسفن املخصصة، بضائع مناولة أفقيه، بضائع عامة سفن البضائع العامة
سفن احلاويات املقسمة بالكامل إىل خالياسفن الحاونات
ناقالت غاز النفط املسيل، ناقالت الغاز الطبيعي املسيل، الناقالت الصهرجيية سفن أخرى

للطرود )الكيميائية(، الناقالت الصهرجيية املتخصصة، السفن املربدة، سفن التموين 
البحري، سفن القطر، احلفارات، سفن السياحة، والعبارات، والسفن األخرى غري 

سفن البضائع 
جمموع كل أنواع السفن السالف ذكرهامجموع كل السفن

المجمولات التقرنبية ألحجام السفن المشار إليها في استعرا  اليقل البحري،
وفقاً للتسميات الشائعة في مجال اليقل البحري

ناقالت النفط اخلام الصهرجيية
200 طن فأكثر من احلمولة الساكنةناقالت النفط اخلام الصهرجيية الكبرية جدًا 000
200 طن من احلمولة الساكنةناقالت النفط اخلام الصهرجيية سويزماكس 000-120 000
119 طن من احلمولة الساكنةناقالت النفط اخلام الصهرجيية أفراماكس 999-80 000
79 طن من احلمولة الساكنةناقالت النفط اخلام الصهرجيية بنماكس 999-60 000
ناقالت السوائب اجلافة وناقالت الركاز

ناقلة السوائب كيب - سايز
ناقالت السوائب بنماكس

100 طن فأكثر من احلمولة الساكنة 000
99 من احلمولة الطنية الساكنة 999-60 000

59 طن من احلمولة الساكنةناقلة السوائب هاندي ماكس 999-40 000
39 طن من احلمولة الساكنةناقلة السوائب هاندي سايز 999-10 000

سفن احلاويات
32.3 مسفن احلاويات بوست - بنماكس عرض السطح <

32.3 مسفن احلاويات بنماكس عرض السطح >

.Clarkson Research Services املصدر:

يذكر خالف ذلك، تشمل السفن اليت يغطيها استعراض النقل البحري مجيع السفن التجارية املبحرة ذات احملركات اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر، باستثناء  مل ما مالحظة:
سفن املمرات املائية الداخلية وسفن الصيد والسفن احلربية واليخوت واملنصات البحرية الثابتة واملتحركة والقوارب )باستثناء وحدات ختزين اإلنتاج العائمة ووحدات التفريغ العائمة 

وسفن احلفر(.
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موجز تنفيذي

مثَّل عام 2015 معلماً بارزاً يف مسار التنمية املستدامة 
أُتيحت فيه للمجتمع الدويل فرصة فريدة لُيعزِّز التزامه حيال التنمية 
املستدامة ويتفكر يف أمثل السبل الكفيلة بتعميم مبادئ االستدامة 
يف األنشطة والقطاعات االقتصادية كافة، ومن بينها النقل البحري. 
ويف هذا السياق، ُيسلط هذا اإلصدار من استعراض النقل البحري 
األضواء على بعض املسائل املشرتكة بني النقل البحري واالستدامة 
وُيربز أمهية دور النقل البحري للمساعدة على تنفيذ برنامج عمل 

دويل قابل للتطبيق لتحقيق التنمية املستدامة.

التجارة البحرية

إىل  تعزى  بطيئة  بوترية  ينتعش  العاملي  االقتصاد  أخذ 
تفاوت النمو يف البلدان املتقدمة، وتراجع االقتصاد يف البلدان النامية 
واالقتصادات االنتقالية. ففي عام 2014، زاد الناتج احمللي اإلمجايل 
العاملي زيادة طفيفة بلغت 2.5 يف املائة، مقارنة بنسبة 2.4 يف 
املائة يف عام 2013، بينما منت جتارة السلع العاملية بنسبة 2.3

يف املائة، منخفضة من نسبة 2.6 يف املائة يف عام 2013 فبلغت 
قبل األزمة. مستوى يقِّل عن مستويات ما

األولية  األونكتاد  توقعات  تشري  ما تقدم،  ضوء  ويف 
يف  املائة  يف   3.4 بنسبة  العاملية  البحرية  الشحنات  زيادة  إىل 
عام 2014، وهي النسبة ذاهتا احملققة يف عام 2013. وفاقت 
فبلغ اجملموع 9.84 مليون طن،  الزيادات يف األحجام 300 
تطورات عديدة من  األداء يف خضم  باليني طن. وحتقق هذا 
بينها ما يلي: )أ( حدوث تباطؤ يف االقتصادات النامية الناشئة 
الكبرية؛ )ب( اخنفاض مستويات أسعار البرتول وحدوث تطورات 
املتقدمة  االقتصادات  انتعاش  )ج(  اجلديدة؛  املصايف  طاقة  يف 

انتعاشاً بطيئاً ومتفاوتاً.

احمللي  الناتج  يف  النمو  يستمر  أن  يُتوقع  وإمجاالً، 
اإلمجايل العاملي وجتارة السلع والشحنات البحرية مبعدل معتدل يف 
عام 2015، وأن تظل التوقعات حمفوفة بالشكوك وعرضة ملخاطر 
هبوط عديدة، من بينها تواصل النمو املعتدل يف الطلب العاملي 
وجتارة السلع، وهشاشة االنتعاش يف أوروبا، وتفاوت التوقعات املتعلقة 

مبستهلكي النفط ومنتجيه الصافني، وضروب التوتر اجليوسياسية، 
النامية، ال سيما  االقتصادات  التباطؤ يف  واحتمال تسارع وترية 
االقتصادات الناشئة الكبرية، والشكوك اليت تكتنف وترية التباطؤ 

يف الصني والتداعيات احملتمل أن تنشأ عنه.

الأسطول

منا األسطول العاملي بنسبة 3.5 يف املائة خالل فرتة 
االثين عشر شهراً املنتهية يف 1 كانون الثاين/يناير 2015، وهو 
أدىن معدل منو خالل أكثر من عشر سنوات. ومن حيث اجملموع، 
89 تألف األسطول التجاري العاملي، يف بداية السنة، من 464

سفينة بلغت محولتها الساكنة 1.75 بليون طن. وألول مرة منذ أن 
بلغت دورة بناء السفن أوجها، زاد متوسط عمر األسطول العاملي 
زيادة طفيفة خالل عام 2014. وألن عدد السفن اجلديدة املسلَّمة 
تعد السفن اجلديدة  تناقص واقرتن باخنفاض نشاط التخريد، مل

تعوِّض عملية التقادم الطبيعي يف األسطول.

اليابان،  تليه  للسفن،  مالك  بلد  أكرب  اليونان  ويظل 
فالصني، فأملانيا، مث سنغافورة. وتستأثر أكرب مخسة بلدان مالكة 
للسفن جمتمعة بأكثر من نصف احلمولة. ومن بني أهم 10 بلدان 
مالكة للسفن، تنتمي مخسة بلدان إىل آسيا، وأربعة إىل أوروبا، 

وبلد واحد إىل األمريكتني.

استعراض النقل البحري عملية الرتكيز يف خطوط  ويُبنيِّ
النقل البحري املنتظمة، فبينما زادت الطاقة احلملية من احلاويات 
لدى كل مقدم خدمات ولكل بلد ثالث مرات بني عامي 2004

و2015، اخنفض عدد الشركات اليت تقدم خدمات من موانئ 
كل بلد وإليها بنسبة 29 يف املائة. وميثل هذان املساران وجهني 
لعملة واحدة: فكلما زادت السفن حجماَ وسعت الشركات إىل 
حتقيق اقتصادات احلجم، قلَّ عدد الشركات يف فرادى األسواق.

وتقضي اللوائح التنظيمية اجلديدة بأن يستثمر قطاع النقل 
البحري يف التقانات البيئية اليت تعاجل مسائل من قبيل إدارة االنبعاثات 
تقتصر فائدة بعض االستثمارات على  والنفايات ومياه الصابورة. وال
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البيئة، بل قد حتقق وفورات طويلة األجل يف التكاليف تُعزى إىل 
زيادة كفاءة الوقود، على سبيل املثال.

فرادى  تشجع  والتنظيمية  االقتصادية  احلوافز  وستظل 
املالكني على االستثمار يف حتديث أساطيلهم. وإذا مل ُتكسَّر السفن 
القدمية، فستنمو السعة الزائدة على الصعيد العاملي ويشتد الضغط 
على أسعار الشحن واالستئجار باجتاه اهلبوط. وقد يشكل تفاعل 
اللوائح البيئية الصارمة وأسعار الشحن واالستئجار املنخفضة عاماًل

حاثاً على زيادة تكسري السفن األقدم، وهي عملية سيكون هلا ضلع 
ال يف ختفيض السعة الزائدة يف األسواق فحسب بل ويف ختفيف 

تأثري النقل البحري يف البيئة على الصعيد العاملي.

تكاليف الشحن

سيما يف أفريقيا وأوقيانيا، لقاء  تدفع البلدان النامية، ال
تدفعه البلدان  النقل الدويل لوارداهتا نسبة تتجاوز يف املتوسط ما
املتقدمة مبقدار يرتاوح بني 40 و70 يف املائة. ويعزى هذا الوضع 
إىل أسباب تأيت يف صدارهتا االختالالت التجارية اليت تعاين منها 
هذه املناطق، وإصالحات املوانئ وتيسري التجارة اليت مل تُنفذ بعد، 
فضالً عن اخنفاض أحجام جتارة هذه املناطق وضعف ارتباطها بالنقل 
البحري. وبوسع واضعي السياسات أن يتداركوا بعض جوانب هذا 
الوضع بتنفيذ استثمارات وإجراء إصالحات، ال سيما يف املوانئ 
البحرية الواقعة يف هذه املناطق، ويف نظم العبور وإدارات اجلمارك.

وطوال عام 2014، ظلت أسعار الشحن باحلاويات 
متقلبة وتفاوتت فيها االجتاهات السائدة يف فرادى املسارات التجارية. 
ومل يطرأ تغيري يُذكر يف مؤشرات السوق األساسية رغم ازدياد الطلب 
العاملي على النقل البحري باحلاويات. ويعزى ذلك ألسباب يف 
صدارهتا تواصل الضغوط على أسعار السوق بفعل استمرار عرض 
السفن الذي متثل يف استخدام سفن شديدة الكرب يف جتارة اخلطوط 
أحدثه ذلك من تأثري يف جتارة اخلطوط غري الرئيسية.  الرئيسية وما
وسادت يف سوق الناقالت الصهرجيية اليت تشمل نقل النفط اخلام 
بيئة تعرضت فيها  الكيميائية،  البرتولية املكررة واملواد  واملنتجات 
 .2015 2014 ومطلع عام معدالت الشحن لتقلبات مماثلة يف عام
وواجهت سوق السوائب اجلافة سنة أخرى حمفوفة بالتحديات أثَّر 
فيها استمرار فائض السعة والشكوك اليت اكتنفت توقعات الطلب، 
فهبطت إيرادات ناقالت السوائب بنسبة 5 يف املائة عن مستواها 
9 دوالراً يف اليوم يف  يف عام 2013، فبلغت يف املتوسط 881

عام 2014. وضغط مستوى اإليرادات املنخفض على املالكني 
ودفع شركات عديدة إىل إعالن إفالسها.

أ الموا�ف

زادت حصة البلدان النامية من إمجايل حركة احلاويات 
يف موانئ العامل زيادة طفيفة، فبلغت حنو 71.9 يف املائة. ويعترب 
هذا االرتفاع استمراراً للزيادة التدرجيية يف حصة البلدان النامية من 
إمجايل حركة احلاويات يف موانئ العامل اليت تعرب عن زيادة التجارة 

بني بلدان اجلنوب.

ويُعدُّ أداء املوانئ واحملطات النهائية عامالً مهماً ألنه يؤثر 
يف قدرة البلدان على املنافسة التجارية. ومثة عوامل عديدة حتدد 
العمل، وعدد  بينها عالقات  من  النهائية،  املوانئ/احملطات  أداء 
معدات مناولة البضائع ونوعها، وجودة مناطق شحنات رحالت 
العودة، وقنوات النفاذ إىل املوانئ، ووسائل النفاذ إىل املنطقة الربية، 
وكفاءة اجلمارك، واالمتيازات اليت قد مُتنح ملشغلي احملطات النهائية 
الدوليني. وقد توىل أكرب مشغِّل للمحطات النهائية يف العامل مناولة 
2014، أي بزيادة  65.4 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً يف عام
قدرها 5.5 يف املائة عن السنة السابقة. ومن هذا الرقم، تستأثر 
العمليات اليت جيريها هذا املشغِّل يف ميناء سنغافورة مبقدار 33.6

مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، بينما تبلغ حصة حمفظته الدولية 
Hutchison Port 31.9 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً. وميثل
Holdings trust ثاين أكرب مشغِّل دويل للحاويات مبقياس حصته 

من السوق وهو أقل تنوعاً من الناحية اجلغرافية من بعض مشغلي 
احملطات النهائية الدوليني، إذ إنه جُيري عملياته يف هونغ كونغ، 
الصني، فلدى APM Terminals وجود جغرايف يف 39 بلداً، بينما 
يعترب DP World أكثر مشغلي احملطات النهائية العامليني تنوعاً من 
حيث وجوده اجلغرايف، فشبكته تتألف من أكثر من 65 حمطة هنائية 

تتوزع على ست قارات.

وتشمل التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليت 
تواجه املوانئ منو أحجام احلركة وتركُّزها بسبب حجم السفن الذي 
برح يزداد؛ والتكاليف الناشئة عن تدابري تكييف البىن التحتية  ما
يف املوانئ ومناطقها اخللفية؛ والتغيريات اليت تطرأ يف السوق جراء 
تكاثر التحالفات املعقودة بني خطوط النقل البحري املنتظمة؛ والقيود 
املفروضة على امليزانيات الوطنية اليت تُقلِّل فرص التمويل العام لبنية 
النقل التحتية؛ وتقلب أسعار الطاقة؛ والبيئة اجلديدة يف جمال الطاقة؛ 



xii2015 استعراض النقل البحري

واالنتقال إىل استخدام أنواع بديلة من الوقود؛ ودخول حدود أكثر 
صرامة للكربيت حيز النفاذ )على سبيل املثال، يف البلدان اليت تقع 
فيها مناطق ضبط االنبعاثات اليت اعتمدهتا املنظمة البحرية الدولية(؛ 
واشتداد الضغوط اجملتمعية والبيئية؛ والتغيريات يف طرق النقل البحري 

اليت قد تسفر عنها املمرات الدولية اجلديدة أو املوسعة.

ي والتنظيمي
طار القانو�ف الإ

يف  حدثت  اليت  اهلامة  التنظيمية  التطورات  مشلت 
عام 2014 يف جمال النقل البحري وتيسري التجارة اعتماد املدونة 
الدولية للسفن العاملة يف املياه القطبية )املدونة القطبية( اليت يُتوقَّع أن 
تغدو نافذة يف 1 كانون الثاين/يناير 2017، وطائفة من املستجدات 
التنظيمية تتناول مسائل األمن البحري وأمن سلسلة اإلمداد ومسائل 

بيئية.

وتعزيزاً لإلطار القانوين الذي يتناول تلوث اهلواء من 
البحري  النقل  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  واحلد  السفن 
الدويل، اخُتّذت عدة تدابري تنظيمية يف املنظمة البحرية الدولية 
واُكملت الدراسة الثالثة لعام 2014 لغازات الدفيئة اليت جتريها 

هذه املنظمة. واعُتِمد أيضاً جرد املواد اخلطرة الذي تقضي به 
االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية والتعويض فيما يتعلق باألضرار 
النامجة عن نقل املواد اخلطرة والضارة حبراً لعام 2010 )اتفاقية 
املواد اخلطرة والضارة( رغم أن هذه االتفاقية مل تصبح نافذة بعد. 
وُأحرِز مزيد من التقدم يف املسائل التقنية ذات الصلة بإدارة مياه 
ومكافحة  منع  تيسري  وتدابري  السفن،  تدوير  وإعادة  الصابورة، 

تلوث البحار الناشئ عن النفط وسواه من املواد الضارة.

وتواصلت اجلهود الرامية إىل تعزيز التدابري التنظيمية يف 
مضمار األمن البحري وأمن سلسلة اإلمداد وتنفيذها، فشملت 
إصدار نسخة جديدة من إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها 
الذي وضعته منظمة اجلمارك العاملية، يف حزيران/يونيه 2015. 
إىل  اجلمارك  "من  اجلديدة:   3 الدعامة  النسخة  هذه  وتتضمن 
الوكاالت احلكومية واحلكومية املشرتكة األخرى". أما يف مضمار 
قمع القرصنة البحرية والسطو املسلح، فلوحظ حدوث تطورات 
إجيابية يف املياه قبالة ساحل الصومال ويف منطقة غرب احمليط اهلندي 
بوجه أعم. بيد أن القلق مل يتبدد بشأن البحارة الذين ال يزالون 
حمتجزين كرهائن. ولوحظ أيضاً أن اهلجمات يف خليج غينيا تنزع 
إىل االخنفاض اخنفاضاً ُيستشف منه أن اجلهود الدولية واإلقليمية 

والوطنية بدأت تؤيت أُكلها.
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حالة القتصاد العالمي  ألف-
وتوقعاته

النمو القتصادي العالمي -1

زاد الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بنسبة 2.5 يف املائة 
يف عام 2014، مرتفعاً من نسبة 2.4 يف املائة يف عام 2013

دون  يظل  فإنه  إجيابياً،  النمو  هذا  ولئن كان  )اجلدول 1-1(. 
مستويات ما قبل األزمة، إذ سلكت مجيع االقتصادات على وجه 
التقريب مساراً أبطأ من النمو، فارتفع النمو يف االقتصادات املتقدمة 
بنسبة 1.6 يف املائة، بينما توسع الناتج احمللي اإلمجايل يف كال 
االقتصادات النامية واالنتقالية مبعدلني أقل بلغا 4.5 و0.9 يف 
املائة، على التوايل. واتسم النمو الغض يف االقتصادات املتقدمة 
بالتفاوت وشكل تسارع النمو يف الواليات املتحدة )2.4 يف املائة( 
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )3.0 يف املائة( 
واالنتعاش اهلش يف االحتاد األورويب )1.3 يف املائة( حمركاً له. أما منو 
الناتج احمللي اإلمجايل يف اليابان، فتوقف بفعل عوامل من بينها زيادة 
ضريبة االستهالك يف عام 2014 واضمحالل تأثري احملفزات املالية 

والنقدية اليت اسُتحِدثت يف عام 2013.

ويف االقتصادات االنتقالية، أعاق ضعف الصادرات، 
الناشئة عن  التمويل اخلارجي، والشكوك  املفروضة على  والقيود 
النزاعات اجليوسياسية الناشبة يف املنطقة منو الناتج احمللي اإلمجايل. 
ولئن ظلت البلدان النامية حمرك النمو فسامهت بثالثة أرباع الزيادة 
العاملية يف عام International Monetary Fund, 2015( 2014(، فإن 
تباطؤ منو الناتج احمللي اإلمجايل جُيسِّد بوجه خاص ضعف التوسع 
يف أمريكا والرتاجع يف الصني. أما يف املناطق األخرى، فواصلت 
اقتصادات أقل البلدان منواً توسعها مبعدل سريع )5.3 يف املائة(.

وواصلت الصني منوها مبعدل قوي نسبياً بلغ 7.4 يف 
املائة. بيد أن هذه النسبة أقل كثرياً من متوسط النمو البالغ 10.0
الذي حتقق يف سنوات سابقة وهي تعرب إىل حٍد كبري عن تباطؤ 
اإلنتاج الصناعي الذي بلغ متوسطه 8.0 يف املائة يف عام 2014، 
منخفضاً من 14.0 يف املائة يف عام 2011 و10 يف املائة يف عامي 
2012 وDry Bulk Trade Outlook, 2015a( 2013(. ويف الوقت 
نفسه، ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل يف اهلند بنسبة 7.1 يف املائة، 
ويُتوقَّع أن ينمو مبعدل أكرب من ذلك يف عام 2015. وللتباطؤ 
يف الصني تداعيات مهمة بالنسبة للتجارة البحرية، واملستثمرين يف 

النقل البحري، ومقدمي اخلدمات ومستخدميها، فدور هذا البلد 
مهم يف دعم النمو يف آسيا ويف سواها من املناطق النامية. وعلى 
صعيد الواردات، كان النقل البحري للسوائب وناقالت النفط اخلام 
من  الصهرجيية أكثر املستفيدين من الطلب القوي يف الصني. وأما
حيث الصادرات، فكان النقل البحري باحلاويات املستفيد الرئيسي، 
سيما يف الطرق اآلسيوية الداخلية والطرق املتجهة غرباً صوب  ال
أوروبا وأمريكا الشمالية. وسيكون الزدياد التباطؤ يف الصني وقع 

يتجاوز احلدود الصينية واآلسيوية.

واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن يتسم النمو االقتصادي 
العاملي باالعتدال يف عام 2015 وأن يتعزَّز، يف املقام األول، بالنمو 
يف االقتصادات املتقدمة، والنمو القوي نسبياً يف آسيا. ويُتوقع أن 
يرتاجع النمو يف البلدان النامية كمجموعة بسبب عوامل، من قبيل 
مستويات أسعار النفط املنخفضة وتأثريها يف البلدان املصدرة للنفط، 
واملخاوف السياسية املطردة وتلك اليت تثريها التطورات يف االحتاد 
األورويب واليونان، وتواصل عملية إعادة التوازن يف اقتصاد الصني.

وسيعتمد التأثري الدقيق ألسعار النفط املنخفضة إىل حد 
كبري على مدى استمرارها. وعادة ما تكون التأثريات النامجة عن 
اخنفاض األسعار إجيابية ألهنا حُتفِّز الطلب العاملي، غري أن ذلك يعين 
أيضاً حدوث حتول يف الدخل من منتجي النفط إىل مستهلكيه. 
وستعزز أسعار النفط املنخفضة قدرة املستهلكني الشرائية يف البلدان 
املستوردة. فعلي سبيل املثال، يُتوقع أن حيقق اخنفاض مطرد مبقدار 
30 دوالراً يف أسعار النفط وفورات تفوق 200 بليون دوالر يف 
السنة للمستهلكني يف الواليات املتحدة بفضل اخنفاض أسعار البنزين 
Politico Magazine,( والديزل ووقود النفاثات ووقود تدفئة املساكن

2014(. وعلى النقيض من ذلك، سيتعثر الطلب من البلدان املصدرة 

للنفط ألسباب عدة، من بينها التعديالت املالية )على سبيل املثال، 
ختفيض اإلعانات(، وشروط التجارة غري املواتية وفقدان الدخل. 
وتشري التقديرات إىل أن هبوط أسعار النفط مبقدار دوالر واحد 
Johnson,( سُيخفِّض إيرادات االحتاد الروسي مبقدار بليوين دوالر

2015(. ويف الوقت ذاته، يُتوقَّع أن تنخفض إيرادات بلدان جملس 

التعاون اخلليجي من صادرات النفط والغاز بنحو 300 بليون دوالر 
احملتملة  التأثريات  وتتعلق   .)International Monetary Fund, 2015(
األخرى الخنفاض أسعار النفط بإرجاء إجناز مشاريع االستثمار 
يف النفط والغاز اليت ال تكون جمدية إال يف بيئة ترتفع فيها أسعار 
الطاقة، أو تأجيل تنفيذها أو إلغائها. ومن املرجح أن يـُقِّلل ختفيض 
االستثمارات يف قطاع الطاقة اإلنتاج، وأن يعوق منو جتاريت النفط 

والغاز يف األجل املتوسط إىل الطويل.
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اليمو االقتصادي العالمي، 2012-2015 )اليسبة المئونة للتغير السيوي( الجدول 1-1

2015)أ(201220132014الميطقة/البلد
2.5 2.5 2.4 2.2 العالم

1.9 1.6 1.3 1.1 االقتصادات المتقدمة

وميها:
1.7 1.3 0.1 -0.5االهحاد األوروبي )28(

وميت:
1.2 0.2 0.7 0.2 فرنسا

1.5 1.6 0.1 0.4 ألمانيا

0.7 -0.4-1.7-2.8إنطاليا

2.3 3.0 1.7 0.7 المملكة المتحدة

0.9 -1.60.1 1.7 اليابان

2.3 2.4 2.2 2.3 الوالنات المتحدة

4.1 4.5 4.8 4.7 االقتصادات اليامية

وميها:
3.2 3.4 3.8 5.1 أفرنقيا

1.9 1.5 2.2 2.2 ييوب أفرنقيا

5.2 5.5 5.6 5.1 آسيا

6.9 7.4 7.7 7.7 الصين

7.5 7.1 6.4 4.4 الهيد

2.5 3.3 4.1 4.0 غربي آسيا

0.8 1.4 2.8 3.2 أمرنكا اليامية

-0.11.5 2.7 1.8 البرازنل

3.5 5.3 5.3 4.3 أقل البلدان نموًا

-0.92.6 2.0 3.3 االقتصادات االنتقالية

وميها:
-0.63.5 1.3 3.4 االهحاد الروسي

األونكتاد، تقرير التجارة والتنمية لعام 2015، اجلدول 1-1. املصدر:
توقعات. )أ(

تستند حسابات جماميع البلدان إىل الناتج احمللي اإلمجايل بالدوالرات الثابتة لعام 2005. مالحظة:

وخالصة القول، أن االقتصاد العاملي بدأ ينتعش بوترية 
بطيئة. وإمجاالً، يُتوقع أن يتواصل منو الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل 
معتدل يف عام 2015 وأن تظل التوقعات عرضة ملخاطر عديدة 
تُنذر باالخنفاض، من بينها أن يُقوض الطلب العاملي وجتارة السلع 
التوقعات؛ والتوقعات االقتصادية املختلفة املتعلقة مبستهلكي النفط 
ومنتجيه الصافني؛ والصدمات السياسية وضروب التوتر اجليوسياسية؛ 
واحتمال حدوث تباطؤ أسرع يف االقتصادات النامية الكبرية، فضاًل

عن املخاوف اليت تثريها وترية التباطؤ يف الصني وتداعياته احملتملة على 
االقتصاد العاملي والتجارة والشحنات البحرية على الصعيد العاملي.

تجارة السلع العالمية -2

زاد حجم جتارة السلع العاملية )أي قيمة التجارة بعد 
تعديلها الحتساب التضخم وتغري معدالت الصرف( بنسبة أبطأ 
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بلغت 2.3 يف املائة يف عام 2014، مقارنة بنسبة 2.6 يف املائة 
يف عام 2013. ويظل هذا األداء الذي يتجلى فيه تفاوت االنتعاش 
يف االقتصادات املتقدمة دون مستويات ما قبل األزمة، إذ شهدت 
االقتصادات النامية واالنتقالية منواً أبطأ أعاق زيادة أحجام جتارة 

السلع بوجه عام )انظر اجلدول 2-1(.

ورغم الرتاجع املسجَّل يف عام 2014، تواصل البلدان 
النامية رفد تدفق جتارة السلع العاملية. فلئن كانت بيانات األونكتاد 
تشري إىل أن االقتصادات املتقدمة ال تزال تستأثر بأكرب احلصص 
من الصادرات والواردات العاملية )51.1 و54.9 يف املائة على 
التوايل يف عام 2014(، فإن مسامهتها فيها باتت تتناقص على 
مر السنوات، بينما ظلَّ نصيب االقتصادات النامية واالنتقالية من 

جتارة السلع العاملية يزداد.

وُقدِّرت مسامهة البلدان النامية يف الصادرات العاملية يف 
 ،)2000 2014 بنسبة 45.0 يف املائة )32.0 يف املائة يف عام عام
بينما بلغت حصتها من الواردات العاملية 42.2 يف املائة )28.9
يف املائة يف عام 2000(، وهو وضع يتجلى فيه التحول املالحظ 
يف النفوذ االقتصادي يف السنوات القليلة املنصرمة الذي يتمثل يف 
استئثار البلدان النامية حبصة أكرب من سوق جتارة السلع العاملية، 

من حيث النمو واملستويات.

وكان لتفاوت األداء بني جمموعات البلدان وفيما بينها 
وقع على أداء التجارة املنقولة يف حاويات يف عام 2014، فابتعدت 
أحجام التجارة يف طرق جتارة احلاويات بني آسيا وأوروبا وعرب احمليط 
عام 2009،  منذ  املالحظة  األمناط  عن  الذروة(  )رحلة  اهلادئ 

وعكست االجتاهات مسجلة منواً متيناً خالل السنة.

بيد أن النمو املتوقع يظل هشاً بسبب استمرار املخاوف 
اليت يثريها ضعف النمو يف االقتصادات الناشئة، وبوجه خاص 
احتمال اشتداد التباطؤ يف الصني، فضالَ عمَّا يثريه االنتعاش الرخو 
يف االحتاد األورويب والوضع يف اليونان من خماوف. وسيكون للتباطؤ 
يف الصني وقع على االنتعاش العاملي يف أحجام التجارة وسيؤثر يف 
التوقعات يف البلدان األخرى، ال سيما البلدان النامية اليت وطدت 
صالهتا االقتصادية والتجارية مع هذا البلد خالل السنوات القليلة 
املاضية، فازدادت اندماجاً يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية 

وغدت مصادر رئيسية لعرض السلع األساسية اخلام.

ويُتوقَّع أن يعيد إحالل التوازن يف اقتصاد الصني تشكيل 
بيئة النقل البحري بشكل ملموس، فُيحِدث تغيرياً يف أمناط النقل 
البحري والتجارة البحرية. وتعزى الدورة االستثنائية اليت شهدها النقل 
البحري خالل السنوات القليلة املنصرمة إىل العوملة، والنمو السريع يف 
تقسيم العمل الدويل، وتشظي عمليات اإلنتاج على الصعيد الدويل، 
ففي سياق العوملة، مثَّلت مرحلة النمو القائم على كثافة استهالك 
املوارد يف الصني وازدياد اندماجها يف سالسل اإلنتاج والقيمة العاملية 
أن القسط األوفر من منو التجارة البحرية  قوة دافعة رئيسية. ومبا
2009 يعود إىل الصني، فإن ضمان استمرار احليوية  العاملية منذ عام
التجارية الناشئة عن التوسع يف هذا البلد وتكرارها يف مناطق أخرى 

ميثالن التحدي الذي يواجهه النقل البحري.

والتجارة على  احمللي اإلمجايل  الناتج  أداء  إىل  وإضافة 
الوقت احلايل يف  العاملي، مثة عوامل أخرى قد تؤثر يف  الصعيد 
االنتعاش البطيء يف االقتصاد والتجارة على الصعيد العاملي وتشكله. 
ويبدو أن معدل اثنني إىل واحد بني التجارة والناتج احمللي العاملي 
يف األجل الطويل بدأ يتحقق. فخالل السنوات القليلة املاضية ظلَّ

الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ينمو بنسبة تكاد متاثل نسبة منو التجارة. 
وقد يُعزى ذلك للنمو احملدود يف تشظي عمليات اإلنتاج العاملية، 
وبلوغ سالسل القيمة مرحلة النضج )يف الصني والواليات املتحدة(، 
وإىل حدوث تغيري يف تشكيلة الطلب العاملي يرافقه انتعاش بطيء 
يف االستثمار يف السلع اليت تتمتع بطابع جتاري أكثف من اإلنفاق 
تناقصه،  احلكومي واالستهالكي، وارتفاع تكلفة التمويل التجاري أو
واالرتفاع احملتمل يف "إعادة األنشطة إىل موقعها األصلي"/"نقل 
الوهن  أن  ُلوِحظ  الثانية،  ويف احلالة  جماور".  موقع  إىل  األنشطة 
قد يكون أصاب جتارة السلع الوسيطة يف اآلونة األخرية، وتلك 
ظاهرة قد تكون إيذاناً ببدء عملية إعادة النشاط إىل بلده األصلي 
أو الكف عن نقل األنشطة إىل اخلارج )HSBC Bank, 2015(. بيد 
أن اآلراء ال تزال متباينة بشأن إعادة األنشطة إىل البلد األصلي/
نقل األنشطة إىل موقع أقرب إليه، فثمة اجتاهات مالحظة توحي 
بأن عدداً من املصنعني ينقلون بعض العمليات إىل اخلارج، بينما 
يعيدون أنشطة أخرى إىل بلداهنم أو إىل مواقع قريبة منها. لذلك، 
فقد تُعاد بعض األنشطة إىل موقعها األصلي بسبب ارتفاع تكلفة 
العمل يف املواقع اخلارجية، بينما تُراعى عوامل أخرى غري تكاليف 
العمل عند اختاذ قرارات يف هذا الصدد بشأن مواقع اإلنتاج، من 
بينها كفاءة اليد العاملة، والنفاذ إىل األسواق اخلارجية، مثل األسواق 

.)Cohen and Lee, 2015( الصينية
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نمو حجم هجارة السلع أ، حسب مياطق يغرافية مختارة، 2012-2014 )اليسبة المئونة للتغير( الجدول 2-1
الصادرات

البلدان المياطق
الواردات

201220132014201220132014
2.02.32.3العالم2.02.62.3

3.2-0.3-0.4االقتصادات المتقدمة0.61.42.0
ومنها:

2.8-0.9-2.5االحتاد األورويب )28(0.1-1.71.5

3.80.52.8اليابان1.0-1.9-0.6

2.80.84.7الواليات املتحدة3.92.63.1

2.0 6.1 5.1 االقتصادات اليامية4.04.22.9

ومنها:

13.25.23.3أفرنقيا-5.52.0-3.6

3.34.00.6أمرنكا اليامية3.22.12.4

7.76.62.2آسيا3.5 5.2 4.0 
ومنها

3.69.93.9الصني6.27.76.8

3.2-5.90.2اهلند1.8-8.53.2

9.29.60.2غريب آسيا9.63.10.3

-8.5-5.60.8االقتصادات االنتقالية0.71.80.2
.UNCTADstat حسابات أجرهتا أمانة األونكتاد استناداً إىل املصدر:

بيانات أحجام التجارة مستمدة من قيم جتارة السلع الدولية  معدلة حسب مؤشرات قيمة الوحدة اليت وضعها األونكتاد.  مالحظة:

وبناًء على ذلك، جيوز القول بأن انتعاش التجارة يف األجل 
الطويل يعتمد على اجتاهات منو الناتج احمللي اإلمجايل والشكل الذي 
ستتخذه العالقة بني التجارة والناتج احمللي اإلمجايل ومدى تنفيذ 
مبادرات سديدة تنعش الطلب والتجارة قد تشمل حتفيز الطلب 
على السلع االستثمارية )على سبيل املثال، السلع الرأمسالية والنقل 
واملعدات( اليت تعتمد بقدر أكرب على الواردات؛ وإعادة تنظيم 
سالسل اإلمداد مع نطاق جديد لتقسيم العمل الدويل، مبا يف 
ذلك يف جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأمريكا 
اجلنوبية؛ وزيادة متويل التجارة؛ واملضي قدماً يف حترير التجارة واحلد 
من تدابري احلماية. ويف هذا الصدد، يتعزز االحتمال بأن يزداد حترير 
التجارة باعتماد اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة 
واملفاوضات الدائرة بشأن التوسيع احملتمل لنطاق اتفاق منظمة التجارة 
العاملية بشأن تكنولوجيا املعلومات. ومثة مبادرات أخرى قمينة بأن 
تعزز تنشيط التجارة العاملية، من بينها شراكة التجارة واالستثمار 
عرب األطلسي املعقودة بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة اليت 

قد ترفع الناتج احمللي اإلمجايل السنوي عرب احمليط األطلسي مبقدار 
210 بليون دوالر )Francois et al., 2013(، والشراكة عرب األطلسي 
Petri( اليت يؤمَّل أن ترفد الدخل العاملي مببلغ 295 بليون دوالر

.)and Plummer, 2012

التجارة البحرية العالمية باء-

التجاهات العامة في التجارة البحرية -1

رغم أن االعتدال قد يكون السمة اليت تتميز هبا استجابة 
التجارة لنمو الناتج احمللي اإلمجايل خالل السنوات القليلة املنصرمة، 
ال يزال النمو االقتصادي العاملي واحلاجة إىل نقل السلع التجارية 
التجارة  البحري وأحجام  النقل  الطلب على خدمات  ُيشكِّالن 
البحرية. ويُبنيِّ الشكل 1-1 ارتباط النمو االقتصادي بالنشاط 
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الصناعي، املقيس، يف هذه احلالة بالذات، مبؤشر اإلنتاج الصناعي 
السلع  وجتارة  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة 

والشحنات البحرية.

وتشري التقديرات األولية إىل أن حجم الشحنات البحرية 
العاملية زاد بنسبة 3.4 يف املائة يف عام 2014، أي بالنسبة ذاهتا 
األحجام 300 يف  الزيادات  وفاقت  عام 2013.  يف  املسجلة 

مليون طن، فبلغ اجملموع 9.84 بليون طن، أو قرابة أربعة أمخاس 
جمموع جتارة السلع العاملية. ويُقدر أن تكون البضائع اجلافة قد 
استحوذت على أكثر من ثلثي هذا اجملموع وأن تكون حصة جتارة 
فيها النفط اخلام ومنتجات البرتول والغاز،  الناقالت الصهرجيية، مبا
قد اخنفضت اخنفاضاً طفيفاً من حنو 30.0 يف املائة يف عام 2013

إىل 28.7 يف املائة يف عام 2014 )انظر اجلداول 1-3 و1-4)أ( 
و1-4)ب( والشكل 2-1(.

مؤشرات الياهج اإليمالي المحلي، مؤشر اإلنتاج الصيالي لميظمة التعاون والتيمية في الميدان االقتصادي،  الشكل 1-1
هجارة السلع العالمية والشحيات البحرنة )1975-2014( )سية األساس 1990=100(
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أمانة األونكتاد، استناداً إىل املؤشرات االقتصادية الرئيسية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، حزيران/يونيه 2015؛ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة؛  املصدر:
appendix table A1a, World merchandise ،2015؛ األونكتاد، استعراض النقل البحري، إصدارات خمتلفة؛ منظمة التجارة العاملية LINK Global Economic Outlook, June 2015

.exports, production and gross domestic product, 1950–2012; WTO press release 739, 14 April 2015

وزادت شحنات البضائع اجلافة بنسبة 5.0 يف املائة، بينما 
تقلصت جتارة الناقالت الصهرجيية بنسبة 1.6 يف املائة. ويف قطاع 
البضائع اجلافة، يُقدَّر أن تكون جتارة السوائب اجلافة، ومن بينها 
السلع السائبة الرئيسية اخلمسة )ركاز احلديد، والفحم، واحلبوب، 
والبوكسيت، واأللومنيا والصخور الفوسفاتية( والسوائب الصغرية 
)السوائب الزراعية، واملعادن، والفلزات واملصنوعات(، قد ارتفعت 
بنسبة 5.0 يف املائة، فبلغ جمموعها 4.55 بليون طن. ورغم أن 
التقديرات تشري إىل أن منو جتارة الفحم قد اخنفض اخنفاضاً ملموساً، 
فبلغ 2.8 يف املائة مقارنة بنسبة 12.0 يف املائة يف عام 2012
و5.0 يف املائة يف عام 2013، ظلت الزيادة السريعة يف أحجام 

ركاز احلديد العاملية اليت عززها تواصل طلب الصني القوي على 
الواردات تدعم شحنات السوائب اجلافة.

واستأثرت "البضائع اجلافة األخرى" )البضائع العامة، 
والسوائب املختلفة، والبضائع املنقولة يف حاويات( بنسبة 35.2

يف املائة من مجيع شحنات البضائع اجلافة، ويُقدَّر أن تكون ارتفعت 
بنسبة 4.9 يف املائة لتصل إىل 2.47 بليون طن. وتشري التقديرات 
إىل أن التجارة املنقولة يف حاويات اليت استأثرت بنحو ثلثي "البضائع 
اجلافة األخرى" قد زادت بنسبة قوية بلغت 5.6 يف املائة، ليصل 
جمموعها إىل 1.63 بليون طن. ويف عام 2014، شاب الضعف 
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السابق، فرتاجعت  بالعام  مقارنة  الصهرجيية  الناقالت  أداء جتارة 
شحنات النفط اخلام )- 1.6 يف املائة(، بينما زادت منتجات 

البرتول )+1.7 يف املائة( وجتارة الغاز )+3.9 يف املائة( مبعدالت 
أبطأ. ويعرض الشكل 1-3 هيكل التجارة البحرية العاملية.

هطور التجارة البحرنة الدولية، سيوات مختارة )بمالنين األطيان المحّملة( الجدول 3-1 

البضائع الجافة األخرىالسوائب الرئيسية)أ(اليفط والغازالسية
المجموع 

)يميع البضائع(
19701 440 448 7172 605
19801 871 6081 2253 704
19901 755 9881 2654 008
20002 1631 2952 5265 984
20052 4221 7092 9787 109
20062 6981 8143 1887 700
20072 7471 9533 3348 034

20082 7422 0653 4228 229

20092 6422 0853 1317 858

20102 7722 3353 3028 409

20112 7942 4863 5058 784

20122 8412 7423 6149 197

20132 8292 9233 7629 514

20142 8263 1123 9039 842

جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها البلدان املبلغة؛ واحلكومات املعنية أو قطاع املوانئ على النحو الوارد على مواقع اإلنرتنت؛ ومصادر متخصصة، ونقحت  املصدر:
بيانات عام 2006 وما بعده واستكملت لينعكس فيها شكل اإلبالغ احملسن، مبا يف ذلك أحدث األرقام ومعلومات أفضل عن التوزيع حسب نوع البضائع. وبيانات عام 2014

ُمقّدرة استناداً إىل بيانات أولية أو إىل آخر سنة متوافرة عنها بيانات.
ركاز احلديد، واحلبوب، والفحم، والبوكسيت/األلومينا، وصخور الفوسفات. تستند بيانات عام 2006 وما بعده إىل إصدارات خمتلفة من Dry Bulk Trade outlook؛ الصادر عن  )أ(

.Clarkson Research

ودأبت البلدان النامية على االستئثار حبصص أكرب يف 
التجارة البحرية الدولية، فُقدِّرت مسامهتها يف البضائع العاملية احململة 
بنسبة 60 يف املائة، بينما بلغ طلبها على الواردات، مقيساً بأحجام 
البضائع املفرَّغة، 61 يف املائة )انظر الشكل 1-4)أ((. بيد أن 
األرقام العامة ال تُبنيِّ التفاوت يف املسامهات الفردية، حسب املناطق 
ونوع البضاعة، تفاوتاً تتجلى فيه، ضمن عوامل أخرى، الفروق يف 
تشكيل التجارة، والتمدن، ومستوى  هياكل البلدان االقتصادية، ويف
التنمية، فضالً عن مستويات االندماج يف شبكات التجارة وسالسل 

القيمة العاملية.

وطوال العقد املنصرم، زادت البلدان النامية عملية التحول 
يف أمناطها التجارية. فمنذ السبعينات، تغريَّ التوزيع بني السلع احململة 
يتبنيَّ من الشكل 1-4)ب(،  والسلع املفرَّغة تغرياً ملموساً. وكما
غدت البلدان النامية مع مر السنوات بلداناُ مستوردة ومصدِّرة صافية 
رئيسية وقوة حمركة تُعوِّل عليها تدفقات التجارة الدولية والطلب 
تعد البلدان النامية جمرد مصادر  على خدمات النقل البحري. ومل
إمداد باملواد اخلام، بل أضحت جهات فاعلة رئيسية يف عمليات 
التصنيع املعوملة ومصدراً متزايداً للطلب. ومن حيث النفوذ اإلقليمي، 
ظلت آسيا حتتل موقع الصدارة، فكانت منطقة التحميل والتفريغ 
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2014، تليها األمريكتان وأوروبا وأوقيانيا وأفريقيا  الرئيسية يف عام
)الشكل 1-4)ج((.

منذ  النفط  أسعار  مستويات  هبوط  تأثري  يقتصر  وال 
حزيران/يونيه 2014 على أسواق الطاقة واالقتصاد العاملي، بل ويطال 
النقل البحري والتجارة البحرية أيضاً، وجتارة الناقالت الصهرجيية بوجه 
خاص. وتتجلى التأثريات غري املباشرة فيما حيدث من تغيريات يف 
مناطق األنشطة والقطاعات اليت يأيت منها الطلب على خدمات 
والنمو  اإلنتاج  تكاليف  التغيريات يف  بينها  البحري، ومن  النقل 
االقتصادي ودخل منتجي/مصدري النفط ومستهلكيه/مستورديه 
وقدرهتم الشرائية، واالستثمارات يف النفط والغاز، وشروط التبادل 

البديلة وتقانات كفاءة  الوقود  أنواع  التجاري، واالستثمارات يف 
الوقود. وتتجلى التأثريات املباشرة يف النقل البحري والتجارة البحرية 
يف اخنفاض تكاليف الوقود والنقل. فقد اخنفضت تكاليف وقود 
السفن اخنفاضاً ملموساً خالل األشهر القليلة املاضية. فعلى سبيل 
املثال، هبطت أسعار وقود السفن 380 سنتيستوك يف روتردام من 
590 دوالراً يف حزيران/يونيه 2014 إىل 318 دوالراً للطن يف 
كانون األول/ديسمرب 2014، أي باخنفاض قدره 46 يف املائة 
املنخفضة  الوقود  )Clarksons Research, 2015a(. وتقلِّل تكاليف 
قد  نفقات مشغلي السفن وخُتفِّض األسعار اليت يدفعها الناقلون، مما
يُنشِّط بدوره الطلب على خدمات النقل البحري ويزيد البضائع 

املنقولة حبراً تدفقاً.

الشكل 1-2 التجارة البحرنة الدولية في سيوات مختارة )بمالنين األطيان المحملة(

احلاويات
البضائع السائبة األخرى

السوائب اخلمسة الرئيسية
النفط والغاز

1980
102

1 123
608

1 871
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152
819
900

1 459

1990
234

1 031
988

1 755

1995
371

1 125
1 105
2 050

2000
598

1 928
1 295
2 163

2005
969

2 009
1 709
2 422

2006
1 076
2 112
1 814
2 698

2007
1 193
2 141
1 953
2 747

2008
1 249
2 173
2 065
2 742

2009
1 127
2 004
2 085
2 642

2010
1 280
2 022
2 335
2 772

2011
1 393
2 112
2 486
2 794

2012
1 464
2 150
2 742
2 841

2013
1 544
2 218
2 923
2 829

2014
1631
2272
3112
2 826
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Shipping Review and األونكتاد، استعراض النقل البحري، أعداد خمتلفة. بالنسبة للفرتة 2006-2014، يستند التصنيف حسب نوع البضاعة اجلافة إىل أعداد خمتلفة من املصدر:
.Clarkson Research Services الصادر عن ،Outlook

وفضالً عن أن اخنفاض تكاليف وقود السفن قد يعود 
بالفائدة على الناقلني والتجارة بوجه أعم، فقد يكون له ضلع يف 
تشكيل شبكات النقل البحري العاملية، وتعزيز النفاذ إىل األسواق، 
وزيادة الربط خبطوط النقل ألنه، على سبيل املثال، جيعل عمليات 
التوقف اإلضافية للخدمات احلالية يف املوانئ أكثر كفاءة من حيث 
التكاليف. وفضالً عن دعم الطلب، ومن مث زيادة أحجام جتارة النفط 
اخلام، فقد تؤدي أسعار النفط املنخفضة وعمليات "التأجيل" الناشئة 
عنها إىل أن ُتستخدم الناقالت الصهرجيية وحدات لتخزين النفط. 

ورغم املعلومات اليت تشري إىل إقامة عدد من التجهيزات الثابتة يف 
ينتشر بالقدر  عام 2014 ومطلع 2015، فإن ختزين النفط مل
الذي كان متوقعاً يف املبتدأ، ذلك أن اجتاهات عقود النفط اآلجلة 
تعد واعدة مثلما كانت قبالً، ناهيك عن أن أسعار استئجار  مل

.)Clarksons Research, 2015a( السفن قد ارتفعت

والتكاليف  األسعار  بيئة  أن  املراقبني  بعض  ويرى 
املنخفضة قد تنال من تنافسية تصميم السفن اليت حتقق كفاءة 
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 .)Ship & Bunker, 2014a( واملعدات )الطاقة و"السفن اإليكولوجية
وحياج مراقبون آخرون بأن الفوائد اليت حققها اإلحبار البطيء، وهو 
تدبري رئيسي لتخفيض التكاليف معمول به منذ 2009/2008، 
Journal( قد تتالشى عندما تستأنف السفن اإلحبار بسرعات أكرب

قائمة  الشكوك ال تزال  أن  of(. ورغم  Commerce (JOC), 2014

التشغيل  البطيء، فإن متوسط سرعات  بشأن مستقبل اإلحبار 
مل يزدد فيما يبدو حىت اآلن. ورمبا يعود ذلك إىل اخنفاض سرعة 
التصميم يف السفن اإليكولوجية وإىل املخاطر اليت هتدد الرحبية. 
ومن املرجح أن تؤدي زيادة السرعة إىل جتدد فائض السعة يف بعض 
أسواق النقل البحري، فُتضِعف بعض مؤشرات السوق األساسية 
وتقلِّل الرحبية )Lloyd’s List, 2015a(، فقد لوحظ أن الناقلني لو 
أرادوا، على سبيل املثال، تسريع خدماهتم لتقصري أوقات العبور 

فإهنم  واحداً،  أسبوعاً  وأوروبا  آسيا  بني  احلاويات  طريق  على 
Lloyd’s List,( سيضيفون 2.5 يف املائة للسعة احلالية يف هذا الطريق

2015b(.  ولوضع هذه الظاهرة يف سياقها واستناداً إىل املعلومات 

املستمدة من Clarksons Research، ينبغي أن يالحظ أن اهليكل 
املعتاد لرحلة من الشرق األقصى إىل أوروبا، على سبيل املثال، 
كان، قبل تنفيذ اإلحبار البطيء، يتضمن مثاين خدمات سفينية 
للحفاظ على عمليات التوقف األسبوعية يف املوانئ خالل فرتة 
لكل  يوماً   28( الذهاب واإلياب معاً  لرحليت  يوماً  مدهتا 56 
رحلة(. وبتطبيق اإلحبار البطيء، ارتفع عدد اخلدمات السفينية إىل 
عشر خدمات للحفاظ على عمليات التوقف األسبوعية، بينما 
زادت مدد العبور الزمنية إىل 70 يوماً لرحليت الذهاب والعودة 

معاً )35 يوماً لكل رحلة(.

الشكل 1-3 التجارة البحرنة الدولية في سيوات مختارة )بمالنين األطيان المحملة(

منتجات البترول
٩ في المائة

الغاز والمواد الكيميائية
٦ في المائة

الحبوب
٤ في المائة

النفط الخام
١٧ في المائة

البضائع المنقولة
في حاويات

١٥ في المائة

السوائب الثانوية
١٥ في المائة

ركاز الحديد
١٣ في المائة

الفحم
١٢ في المائة

بضائع جافة أخرى
٩ في المائة

.Clarksons Research, Seaborne Trade Monitor, 2(5), May 2015 أمانة األونكتاد، استناداً إىل املصدر:

النقل  تؤثر يف قطاع  اليت  الصلة  التطورات ذات  ومن 
البحري أن املتطلب الذي تنص عليه االتفاقية الدولية ملنع التلوث من 
1973، بصيغتها املعدلة باملرفق السادس )لوائح منع  السفن، لعام
تلوث اهلواء من السفن( بربوتوكول عام 1978 )ماربول(، ال سيما 
الالئحة 14، اليت تتناول انبعاثات أكاسيد الكربيت واجلسيمات 

من السفن، أصبح نافذاً يف 1 كانون الثاين/يناير 2015. وأُنشئت 
مناطق ضبط انبعاثات أكاسيد الكربيت مبوجب املرفق السادس 
باتفاقية ماربول، وهي تشمل منطقة حبر البلطيق ومنطقة حبر الشمال 
ومنطقة احمليط األطلنطي يف أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب 
التابعة للواليات املتحدة. ويُطلب من السفن املبحرة يف مناطق ضبط 
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االنبعاثات استخدام وقود ال يتجاوز حمتواه من الكربيت 0.10
يف املائة ابتداًء من كانون الثاين/يناير 2015. وكان احلد األقصى 
السابق يبلغ 1.00 يف املائة )IMO, 2015(. أما احلد األقصى احلايل 
املطبق يف املياه غري مناطق ضبط االنبعاثات، فيبلغ 3.5 يف املائة 
ومن املقرر أن ينخفض إىل 0.50 يف املائة يف 1 كانون الثاين/

يناير 2020 أو بعده. غري أن دخول هذا احلد األقصى حيز النفاذ 
خيضع لدراسة تتناول توافر زيت الوقود املطلوب )IMO, 2015( يُعتزم 

إكماهلا حبلول عام 2018. ورغم املخاوف اليت أبداها مشغلو السفن 
بشأن استخدام أنواع وقود منخفضة احملتوى من الكربيت وأكثر 
تكلفة، فإن بيئة أسعار النفط املنخفضة ساعدت يف تعويض الزيادة 
يف األسعار، فظلت تكلفة الوقود األنظف معقولة بسبب اخنفاض 
 .)Barnard, 2015( أسعار النفط وتكاليف وقود السفن بوجه عام
بيد أن بعض الناقلني أعلنوا، حتسباً للزيادة احملتملة يف أسعار وقود 

السفن، عن رسوم إضافية ستطبق عند االقتضاء.

التجارة البحرنة العالمية في الفترة 2006-2013، حسب نوع البضالة ومجمولات البلدان والمياطق  الجدول 1-4)أ(
بمالنين األطيان(

السيةمجمولات البلدان

البضائع المفرغةالبضائع المحملة

نفط خامالمجموع
ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
نفط خامالمجموعيافة

ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
يافة

بمالنين األطيان
053.4 5 893.7  931.2 1 878.3 7 002.1 5 914.8  783.4 1 700.3 20067العالم

2007 8 034.1 1 813.4  933.5 5 287.1 8 140.2 1 995.7  903.8 5 240.8
2008 8 229.5 1 785.2  957.0 5 487.2 8 286.3 1 942.3  934.9 5 409.2
2009 7 858.0 1 710.5  931.1 5 216.4 7 832.0 1 874.1  921.3 5 036.6
2010 8 408.9 1 787.7  983.8 5 637.5 8 443.8 1 933.2  979.2 5 531.4
2011 8 784.3 1 759.5 1 034.2 5 990.5 8 797.7 1 896.5 1 037.7 5 863.5
2012 9 196.7 1 785.7 1 055.0 6 356.0 9 188.5 1 929.5 1 055.1 6 203.8
2013 9 513.6 1 737.9 1 090.8 6 684.8 9 500.1 1 882.0 1 095.2 6 523.0
2014 9 841.7 1 710.3 1 116.1 7 015.3 9 808.4 1 861.5 1 122.6 6 824.2

347.2 2 535.5  282.0 1 164.7 4 991.3 1 336.4  132.9  460.5 2 2006االقتصادات المتقدمة
2007 2 608.9  135.1  363.0 2 110.8 3 990.5 1 246.0  524.0 2 220.5
2008 2 715.4  129.0  405.3 2 181.1 4 007.9 1 251.1  523.8 2 233.0
2009 2 554.3  115.0  383.8 2 055.5 3 374.4 1 125.3  529.9 1 719.2
2010 2 865.4  135.9  422.3 2 307.3 3 604.5 1 165.4  522.6 1 916.5
2011 2 982.5  117.5  451.9 2 413.1 3 632.3 1 085.6  581.3 1 965.4
2012 3 122.9  125.2  459.7 2 538.0 3 700.2 1 092.6  556.5 2 051.1
2013 3 188.3  114.4  470.5 2 603.4 3 679.4 1 006.7  556.6 2 116.0
2014 3 370.8  111.8  486.7 2 772.3 3 744.1  985.4  552.4 2 206.3

61.9  3.1  5.6  70.6  245.9  41.3  123.1  410.3  2006االقتصادات االنتقالية
2007  407.9  124.4  39.9  243.7  76.8  7.3  3.5  66.0
2008  431.5  138.2  36.7  256.6  89.3  6.3  3.8  79.2
2009  505.3  142.1  44.4  318.8  93.3  3.5  4.6  85.3
2010  515.7  150.2  45.9  319.7  122.1  3.5  4.6  114.0
2011  505.0  132.6  42.0  330.5  156.7  4.2  4.4  148.1
2012  544.2  135.6  40.3  368.3  148.1  3.8  4.0  140.3
2013  551.9  145.1  32.1  374.8  77.4  1.1  10.6  65.7
2014  591.2  136.1  43.4  411.8  80.1  0.9  11.2  67.9

644.3 2 355.1  643.6  642.9 3 765.0 2 537.1  527.5 1 829.5 4 2006االقتصادات اليامية
2007 5 017.2 1 553.9  530.7 2 932.6 4 073.0  742.4  376.3 2 954.3
2008 5 082.6 1 518.0  515.1 3 049.6 4 189.1  684.9  407.2 3 097.0
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التجارة البحرنة العالمية في الفترة 2006-2013، حسب نوع البضالة ومجمولات البلدان والمياطق  الجدول 1-4)أ(
بمالنين األطيان( )هابع(

السيةمجمولات البلدان

البضائع المفرغةالبضائع المحملة

نفط خامالمجموع
ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
نفط خامالمجموعيافة

ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
يافة

2009 4 798.4 1 453.5  502.9 2 842.0 4 364.2  745.3  386.9 3 232.1
2010 5 027.8 1 501.6  515.6 3 010.5 4 717.3  764.4  452.0 3 500.9
2011 5 296.8 1 509.4  540.4 3 247.0 5 008.8  806.7  452.1 3 750.0
2012 5 529.6 1 524.9  555.0 3 449.7 5 340.1  833.1  494.7 4 012.4
2013 5 773.4 1 478.5  588.2 3 706.7 5 743.4  874.2  527.9 4 341.3
2014 5 879.7 1 462.4  586.0 3 831.3 5 984.3  875.3  559.0 4 550.0

269.1  39.4  41.3  349.8  282.2  86.0  353.8  721.9  2006أفرنقيا
2007  732.0  362.5  81.8  287.6  380.0  45.7  44.5  289.8
2008  766.7  379.2  83.3  304.2  376.6  45.0  43.5  288.1
2009  708.0  354.0  83.0  271.0  386.8  44.6  39.7  302.5
2010  754.0  351.1  92.0  310.9  416.9  42.7  40.5  333.7
2011  723.7  338.0  68.5  317.2  378.2  37.8  46.3  294.1
2012  757.8  364.2  70.2  323.4  393.6  32.8  51.0  309.8
2013  815.3  327.5  82.4  405.3  432.2  36.6  65.3  330.3
2014  761.3  301.4  78.3  381.6  466.0  36.4  69.3  360.3

263.7  60.1  49.6  373.4  685.5  93.9  251.3  030.7 1 2006أمرنكا
2007 1 067.1  252.3  90.7  724.2  415.9  76.0  64.0  275.9
2008 1 108.2  234.6  93.0  780.6  436.8  74.2  69.9  292.7
2009 1 029.8  225.7  74.0  730.1  371.9  64.4  73.6  234.0
2010 1 172.6  241.6  85.1  846.0  448.7  69.9  74.7  304.2
2011 1 239.2  253.8  83.5  901.9508.371.173.9363.4
2012 1 282.6  253.3  85.9  943.4546.774.683.6388.5
2013 1 263.7  240.0  69.8  953.9569.469.489.4410.7
2014 1 283.6  232.0  72.6  979.0606.970.092.7444.3

105.3 2 248.8  552.7  906.8 2 794.8 1 357.0  921.2  073.1 3 2006آسيا
2007 3 214.6  938.2  358.1 1 918.3 3 263.6  620.7  260.8 2 382.1
2008 3 203.6  902.7  338.6 1 962.2 3 361.9  565.6  286.8 2 509.5
2009 3 054.3  872.3  345.8 1 836.3 3 592.4  636.3  269.9 2 686.2
2010 3 094.6  907.5  338.3 1 848.8 3 838.2  651.8  333.1 2 853.4
2011 3 326.7  916.0  388.2 2 022.6 4 108.8  697.8  328.0 3 082.9
2012 3 480.9  905.8  398.1 2 177.0 4 386.9  725.7  355.5 3 305.7
2013 3 686.9  909.4  435.2 2 342.4 4 728.7  767.4  369.2 3 592.1
2014 3 826.8  927.3  434.3 2 465.2 4 897.2  768.0  392.6 3 736.5

6.2  6.7  0.0  12.9  2.5  0.1  1.2  3.8  2006أوقيانيا
2007  3.5  0.9  0.1  2.5  13.5  0.0  7.0  6.5
2008  4.2  1.5  0.1  2.6  13.8  0.0  7.1  6.7
2009  6.3  1.5  0.2  4.6  13.1  0.0  3.6  9.5
2010  6.5  1.5  0.2  4.8  13.4  0.0  3.7  9.7
2011  7.1  1.6  0.2  5.3  13.5  0.0  3.9  9.6
2012  8.3  1.6  0.8  5.9  13.0  0.0  4.6  8.4
2013  7.5  1.6  0.8  5.1  13.1  0.8  4.1  8.2
2014  8.1  1.6  0.9  5.5  14.2  0.9  4.4  8.9
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التجارة البحرنة العالمية في الفترة 2006-2013، حسب نوع البضالة ومجمولات البلدان والمياطق  الجدول 1-4)ب(
)الحصص باليسبة المئونة(

السيةمجمولات البلدان

البضائع المفرغةالبضائع المحملة

نفط خامالمجموع
ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
نفط خامالمجموعيافة

ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
يافة

الحصة باليسبة المئونة
64.1 11.3 24.5 100.0 65.0 11.9 23.2 100.0 2006العالم

2007 100.0 22.6 11.6 65.8 100.0 24.5 11.1 64.4
2008 100.0 21.7 11.6 66.7 100.0 23.4 11.3 65.3
2009 100.0 21.8 11.8 66.4 100.0 23.9 11.8 64.3
2010 100.0 21.3 11.7 67.0 100.0 22.9 11.6 65.5
2011 100.0 20.0 11.8 68.2 100.0 21.6 11.8 66.6
2012 100.0 19.4 11.5 69.1 100.0 21.0 11.5 67.5
2013 100.0 18.3 11.5 70.3 100.0 19.8 11.5 68.7
2014 100.0 17.4 11.3 71.3 100.0 19.0 11.4 69.6

46.4 59.9 66.4 52.9 39.8 36.8 7.4 32.0 2006االقتصادات المتقدمة
2007 32.5 7.5 38.9 39.9 49.0 62.4 58.0 42.4
2008 33.0 7.2 42.3 39.7 48.4 64.4 56.0 41.3
2009 32.5 6.7 41.2 39.4 43.1 60.0 57.5 34.1
2010 34.1 7.6 42.9 40.9 42.7 60.3 53.4 34.6
2011 34.0 6.7 43.7 40.3 41.3 57.2 56.0 33.5
2012 34.0 7.0 43.6 39.9 40.3 56.6 52.7 33.1
2013 33.5 6.6 43.1 38.9 38.7 53.5 50.8 32.4
2014 34.3 6.5 43.6 39.5 38.2 52.9 49.2 32.3

1.2  0.3  0.3  0.9  4.9  4.5  6.9  5.3  2006االقتصادات االنتقالية
2007  5.1  6.9  4.3  4.6  0.9  0.4  0.4  1.3
2008  5.2  7.7  3.8  4.7  1.1  0.3  0.4  1.5
2009  6.4  8.3  4.8  6.1  1.2  0.2  0.5  1.7
2010  6.1  8.4  4.7  5.7  1.4  0.2  0.5  2.1
2011  5.7  7.5  4.1  5.5  1.8  0.2  0.4  2.5
2012  5.9  7.6  3.8  5.8  1.6  0.2  0.4  2.3
2013  5.8  8.3  2.9  5.6  0.8  0.1  1.0  1.0
2014  6.0  8.0  3.9  5.9  0.8  0.0  1.0  1.0

52.3  39.7  33.3  46.2  55.3  58.7  85.6  62.7  2006االقتصادات اليامية
2007  62.4  85.7  56.9  55.5  50.0  37.2  41.6  56.4
2008  61.8  85.0  53.8  55.6  50.6  35.3  43.6  57.3
2009  61.1  85.0  54.0  54.5  55.7  39.8  42.0  64.2
2010  59.8  84.0  52.4  53.4  55.9  39.5  46.2  63.3
2011  60.3  85.8  52.2  54.2  56.9  42.5  43.6  64.0
2012  60.1  85.4  52.6  54.3  58.1  43.2  46.9  64.7
2013  60.7  85.1  53.9  55.4  60.5  46.4  48.2  66.6

  59.7  85.5  52.5  54.6  61.0  47.0  49.8  66.7
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التجارة البحرنة العالمية في الفترة 2006-2013، حسب نوع البضالة ومجمولات البلدان والمياطق  الجدول 1-4)ب(
)الحصص باليسبة المئونة( )هابع(

السيةمجمولات البلدان

البضائع المفرغةالبضائع المحملة

نفط خامالمجموع
ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
نفط خامالمجموعيافة

ميتجات 
نفطية وغاز

بضائع 
يافة

5.3 4.4 2.1 4.4 5.6 9.4 19.8 9.4 2006أفرنقيا
2007 9.1 20.0 8.8 5.4 4.7 2.3 4.9 5.5
2008 9.3 21.2 8.7 5.5 4.5 2.3 4.7 5.3
2009 9.0 20.7 8.9 5.2 4.9 2.4 4.3 6.0
2010 9.0 19.6 9.4 5.5 4.9 2.2 4.1 6.0
2011 8.2 19.2 6.6 5.3 4.3 2.0 4.5 5.0
2012 8.2 20.4 6.6 5.1 4.3 1.7 4.8 5.0
2013 8.6 18.8 7.6 6.1 4.5 1.9 6.0 5.1
2014 7.7 17.6 7.0 5.4 4.8 2.0 6.2 5.3

5.2 6.7 2.6 4.7 13.7 10.3 14.1 13.4 2006أمرنكا
2007 13.3 13.9 9.7 13.7 5.1 3.8 7.1 5.3
2008 13.5 13.1 9.7 14.2 5.3 3.8 7.5 5.4
2009 13.1 13.2 7.9 14.0 4.7 3.4 8.0 4.6
2010 13.9 13.5 8.7 15.0 5.3 3.6 7.6 5.5
2011 14.1 14.4 8.1 15.1 5.8 3.7 7.1 6.2
2012 13.9 14.2 8.1 14.8 5.9 3.9 7.9 6.3
2013 13.3 13.8 6.4 14.3 6.0 3.7 8.2 6.3
2014 13.0 13.6 6.5 14.0 6.2 3.8 8.3 6.5

41.7 27.8 28.6 36.9 35.9 39.0 51.7 39.9 2006آسيا
2007 40.0 51.7 38.4 36.3 40.1 31.1 28.9 45.5
2008 38.9 50.6 35.4 35.8 40.6 29.1 30.7 46.4
2009 38.9 51.0 37.1 35.2 45.9 34.0 29.3 53.3
2010 36.8 50.8 34.4 32.8 45.5 33.7 34.0 51.6
2011 37.9 52.1 37.5 33.8 46.7 36.8 31.6 52.6
2012 37.8 50.7 37.7 34.3 47.7 37.6 33.7 53.3
2013 38.8 52.3 39.9 35.0 49.8 40.8 33.7 55.1

 38.9 54.2 38.9 35.1 49.9 41.3 35.0 54.8
0.1  0.7  - 0.2  0.0 0.01 0.1 0.0 2006أوقيانيا

2007 0.0 0.1 0.01 0.0  0.2 -  0.8  0.1
2008 0.1 0.1 0.01 0.0  0.2 -  0.8  0.1
2009 0.1 0.1 0.02 0.1  0.2 -  0.4  0.2
2010 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 - 0.4 0.2
2011 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 - 0.4 0.2
2012 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4 0.1
2013 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4 0.1
2014 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4 0.1

جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها البلدان املبلغة؛ أو احلكومات املعنية أو قطاع  املوانئ؛ على النحو الوارد على مواقع اإلنرتنت؛ ومصادر متخصصة، ونقحت  املصدر:
بيانات عام 2006 وما بعده واستكملت لينعكس فيها شكل اإلبالغ احملسن، مبا يف ذلك أحدث األرقام ومعلومات أفضل عن التوزيع حسب نوع البضائع. وبيانات عام 2014

ُمقّدرة استناداً إىل بيانات أولية أو إىل آخر سنة متوافرة عنها بيانات.
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التجارة البحرنة العالمية، حسب مجمولات البلدان، 2013 )نسبة مئونة من الحمولة الطيية العالمية( الشكل 1-4)أ(

34
38

60
61

6
1

0

10

20

30

40

50

60

70

االقتصادات االنتقالية
المحملة
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االقتصادات المتقدمةاالقتصادات النامية

هي منشورة يف مواقع احلكومات املعنية وقطاع املوانئ املعين على اإلنرتنت وإىل مصادر متخصصة.  جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها البلدان املبلغة وكما املصدر:
وتستند األرقام التقديرية إىل بيانات أولية أو إىل آخر سنة متوافرة عنها بيانات.

مساهمة البلدان اليامية في التجارة البحرنة العالمية، سيوات مختارة )نسبة مئونة من الحمولة الطيية العالمية( الشكل 1-4)ب(
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استعراض النقل البحري الصادر عن األونكتاد، أعداد خمتلفة. املصدر:
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التجارة البحرنة العالمية، حسب الميطقة )نسبة مئونة من الحمولة الطيية العالمية( الشكل 1-4)ج(
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هي منشورة يف مواقع مصادر احلكومات املعنية وقطاع املوانئ على اإلنرتنت ومصادر متخصصة. وُقدِّرت  جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها البلدان املبلغة وكما املصدر:
األرقام استناداً إىل بيانات أولية أو إىل آخر سنة متوافرة عنها بيانات.

التجارة البحرية بالأطنان الميلية -2

للطلب  أدق  مقياساً  امليلية  األطنان  وحدة  تتيح 
تأخذ  إذ إهنا  الطنية،  وللحمولة  البحري  النقل  خدمات  على 
الزمن.  النقل للسفن مبرور  يف احلسبان املسافة اليت حتدد طاقة 
ويف عام 2014، يُقدَّر أن يكون منو األطنان امليلية الذي حققه 
بعد أن كان 3.1 املائة  بنسبة 4.4 يف  البحري قد زاد  النقل 
Clarksons Research,( )5-1 يف املائة يف عام 2013 )الشكل

2015b(. واستأثرت السلع السائبة اجلافة، وعلى وجه التحديد 

وصخور  واأللومنيا  والبوكسيت  واحلبوب  والفحم  احلديد  ركاز 
األطنان  جمموع  نصف  بقرابة  الصغرية،  والسوائب  الفوسفات 
طنًا  52.572 بنحو  واملقدرة  عام 2014  يف  احملققة  امليلية 
6.4( قوية  بنسبة  امليلية  اجلافة  السوائب  أطنان  وزادت  ميلياً. 

يف املائة بالنسبة للسلع السائبة اجلافة الرئيسية و5.2 يف املائة 
للسوائب الصغرية(. ويُقدَّر أن تكون األطنان امليلية اليت حققتها 
املائة  يف   5.4 بنسبة  زادت  قد  حاويات  يف  املنقولة  التجارة 
)Clarksons Research, 2015b(، مدفوعة باالنتعاش الذي شهدته 
احمليط  أوروبا وعرب  آسيا -  التجارة  الذروة على طرق  رحالت 
اجلنوب   - الشمال  جتارة  أحجام  يف  الزيادة  وبتواصل  اهلادئ 

البعيدة املدى. وساهم الطلب على واردات الفحم وركاز احلديد 
من آسيا مسامهة ملموسة يف منو أحجام جتارة السوائب اجلافة 
خالل السنوات القليلة املاضية. وفضاًل عن الصني، ظلَّ طلب 
االقتصادات السريعة النمو، مثل اهلند ومجهورية كوريا، على ركاز 

احلديد والفحم يزداد.

النفط  التقديرات تشري إىل اخنفاض أحجام  ومع أن 
اخلام يف عام 2014، ظلت األطنان امليلية املقرتنة هبا مستقرة 
متوسط  وُقدِّر  املقطوعة.  املسافات  ازدياد  إىل  يشري  استقراراً 
املسافة اليت تقطعها جتارة النفط اخلام املتجهة إىل آسيا بأكثر من 
5 ميل يف عام 2014، أو فوق مستويات عام 2015 000
تقود  الصني  وظلت   .)Elliott-Green, 2015( املائة  بنسبة 9 يف 
النمو بسبب ازدياد حصوهلا على واردات النفط اخلام من مواقع 
شىت تشمل الطرق البعيدة والقصرية املدى عل حٍد سواء )على 
سبيل املثال، البحر الكارييب، وغرب أفريقيا، وغريب آسيا واالحتاد 
النفط  واردات  أيضاً  اهلند  تستمد  متزايد،  وبشكل  الروسي(. 
مما أسفر  الكارييب،  والبحر  أفريقيا  وغريب  آسيا  غريب  من  اخلام 
عن زيادة الواردات اآلتية من مسافات بعيدة. وُقدِّرت املسافة 
4 ميل  املتوسطة لواردات النفط اخلام اهلندية بأكثر من 000
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1 ميل يف عام 2005 يف عام 2014، بعد أن كانت 900
يف  أيضاً  املتحدة  الواليات  وسامهت   .)Elliott-Green, 2015(
املاضية،  القليلة  السنوات  امليلية املالحظة يف  اجتاهات األطنان 
منذ  النصف  بزهاء  اخلام  النفط  من  وارداهتا  هبطت  فبينما 
بالنفط اخلام  الصلة  امليلية ذات  عام 2005، تراجعت أطناهنا 
بسرعة أقل. وتتجلى يف ذلك اجتاهات جتارة النفط يف الواليات 
املتحدة حيث ُسّجلت عمليات اخنفاض ملموسة يف الواردات 
يف التجارة القادمة من مسافات قصرية )على سبيل املثال، غرب 
أفريقيا( مقارنة بطريق غرب آسيا البعيد املدى. ويف عام 2014، 
الواليات  املتجهة إىل  النفط اخلام  زاد متوسط املسافة لواردات 
7 ميل، أي بارتفاع قدره 18 يف املائة  املتحدة ليصل إىل 000
عن عام Elliott-Green, 2015( 2005(. وزادت األطنان امليلية 
اليت حققتها جتارة منتجات البرتول بنسبة 3.8 يف املائة، بينما 
ارتفعت األطنان امليلية لتجارة الغاز بنسبة 2.6 يف املائة. وتعزى 

هذه الزيادة، يف املقام األول، الزدياد تدفق الغاز النفطي املسيَّل 
.)Clarksons Research, 2015b(

التجارة البحرية حسب نوع البضاعة -3

تجارة الناقالت الصهريجية )أ(

النفط الخام

لئن كانت أسعار النفط متثل مؤشراً مهماً من مؤشرات 
السوق، فثمة عوامل أخرى تزداد أمهية يف تشكيل بيئة جتارة الناقالت 
الصهرجيية، من بينها موقف منتجي الزيت احلجري حيال مستويات 
أسعار النفط املنخفضة والقرارات اليت تتخذها منظمة البلدان املصدرة 
للبرتول يف مضمار السياسات، والتطورات اجليوسياسية، وأشكال 

التوتر السياسي.

التجارة العالمية باألطيان الميلية حسب نوع البضائع، 2000-2014 )ببالنين األطيان الميلية( الشكل 5-1

2000
552
576

9 631
3 170
9 998
6 896

2001
562
591

9 352
3 271
10 023
7 158

7

2002
593
611

8 971
3 601
10 16
7 331

2003
606
662

9 698
4 216

10 275
7 852

3

9

2004
625
719

10 39
4 785

10 72
8 527

2005
651
736

10 729
5 269

10 782
9 107

2006
689
833

11 036
5 757

11 330
9 745

2007
724
913

11 011
6 422
11 186
10 503

2008
736
956

11 200
6 734
11 272
11 028

2009
765
958

10 621
6 030
10 325
11 400

2010
824

1 147
11 237
6 833
11 504
12 824

2011
864

1 344
11 417
7 469
11 927
13 596

2012
889

1 346
11 890
7 673
12 375
14 691

2013
908

1 347
11 779
8 076
12 952
15 312

899
1 382

11 969
8 514
13 514
16 294

912
1 444

12 339
9 024
13 833
16 685

20142015 (ب)(أ) 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

المواد الكيميائية
الغاز

النفط
بضائع الحاويات

السوائب األخرى (السوائب الثانوية وغيرها)
السوائب الرئيسية الجافة الخمسة

. Clarkson Research, )2015b(  أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات من املصدر:
أرقام 2013: تقديرات. )أ(
أرقام 2014: توقعات. )ب(

بليون   1.7 مبقدار  اخلام  النفط  شحنات  وُقدِّرت 
International Energy( املائة(  يف   0.8+( عام 2014  يف  طن 

السنة  عن  املائة  يف   1.7 قدره  باخنفاض  أي   ،)Agency, 2015

استهالك  يف  املنخفض  النمو  فيه  يتجلى  وضع  وهو  السابقة، 
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النفط على الصعيد العاملي يف عام 2014. وأدى تضافر الطلب 
القوي على الواردات من البلدان اآلسيوية، وبوجه خاص الصني 
املخزونات  تكوين  يف  املنخفضة  النفط  أسعار  وتأثري  واهلند، 
النمو  املائة( إىل تعويض  النفط )+2.5 يف  العرض من  وزيادة 
الواليات  واردات  أحجام  واخنفاض  أخرى  مناطق  يف  احملدود 

املتحدة وأوروبا.

الميتجون والمستهلكون الرئيسيون لليفط  الجدول 5-1
من  )الحصة   ،2013 الطبيعي،  والغاز 

السوق العالمي باليسبة المئونة(
االستهالك العالمي من اليفطاإلنتاج العالمي من اليفط

34آسيا واحمليط اهلادئ32غريب آسيا
22أمريكا الشمالية18االقتصادات االنتقالية

15أوروبا16أمريكا الشمالية
10أمريكا النامية12أمريكا النامية 

9غريب آسيا9أفريقيا
5االقتصادات االنتقالية9آسيا واحمليط اهلادئ

4أفريقيا3أوروبا

االستهالك العالمي من الغاز الطبيعياإلنتاج العالمي من الغاز الطبيعي
26أمريكا الشمالية26أمريكا الشمالية

20آسيا واحمليط اهلادئ22االقتصادات االنتقالية
17االقتصادات النامية17غريب آسيا

14أوروبا15آسيا واحمليط اهلادئ
13غريب آسيا7أوروبا

8أمريكا النامية7أمريكا النامية
4أفريقيا6أفريقيا

British petroleum )BP( يف  املنشورة  البيانات  إىل  استناداً  األونكتاد،  أمانة  املصدر:
.Statistical review of World Energy 2015 )june 2015(

يشمل النفط، النفط اخلام، زيت الطفل، الرمال الزيتية وسوائل الغاز الطبيعي -  مالحظة:
احملتوى السائل للغاز الطبيعي الذي يتم اسرتجاعه منفصالً. وُيستبعد املصطلح 
الوقود السائل املستمد من مصادر أخرى مثل مشتقات الكتلة اإلحيائية والفحم.

ويف عام 2014، اخنفضت واردات النفط اخلام املتجهة 
إىل الواليات املتحدة بقرابة 12 يف املائة، فبلغت 4.5 ماليني برميل 
يف اليوم، بينما زادت الواردات إىل الصني بنسبة 9.8 يف املائة )5.6

ماليني برميل يف اليوم( )Clarksons Research, 2015c( واقرتنت بزيادة 
طاقة التكرير، ومتطلبات احتياطيات النفط االسرتاتيجية، والتأثري 
الداعم الناشئ عن اخنفاض أسعار النفط. ويُرجح أن يستمر هذا 
االجتاه نظراً للنمو املتوقع حدوثه يف طاقة املصايف الصينية ومتطلبات 
املصايف  ارتفاع طاقة  إىل  اهلند  واستندت  النفطية.  االحتياطيات 
Clarksons( الوطنية، فغدت مع مر السنوات مستورداً هاماً للنفط

Research, 2015d(. ويف مضمار الصادرات، حافظ أعضاء منظمة 

البلدان املصدرة للبرتول على مستويات اإلنتاج لإلبقاء على حصتهم 
من السوق. وتراجعت صادرات أفريقيا من النفط اخلام بنسبة 4.6

يف املائة بسبب مشكالت تقنية يف أنغوال واضطرابات يف البنية 
التحتية يف نيجرييا والنزاعات الناشبة يف ليبيا. ويرد يف اجلدول 1-5
ملستهلكي النفط والغاز ومنتجيهما على الصعيد العاملي. عرض عام

منتجات البترول المكررة

بوسع التطورات اليت حتدث يف طاقة املصايف أن ُتشكِّل 
 ،2014 عام أمناط جتارة النفط ومنتجاته تشكيالً ملموساً. ويف
British Petroleum,( زادت طاقة املصايف العاملية بنسبة 1.4 يف املائة

2015(. وتعزى هذه الزيادة، يف املقام األول، إىل النمو يف الربازيل 

والصني وسنغافورة وغريب آسيا. وحسب تقديرات األونكتاد اليت 
تشمل جتارة الغاز، زاد حجم منتجات البرتول والغاز احململة يف 
عام 2014 بنسبة 2.3 يف املائة، فوصل إىل 1.11 بليون طن. 
Clarksons Research ويف الوقت ذاته، تشري البيانات املستمدة من

إىل أن منتجات البرتول قد تكون زادت بنسبة 1.7 يف املائة يف 
عام 2014، فبلغت 977 مليون طن، بينما ارتفعت جتارة الغاز 
Clarksons( بنسبة 3.9 يف املائة، فبلغ جمموعها 319 مليون طن

.)Research, 2015b

ويف جانب العرض، كان لزيادة الصادرات من غرب 
املائة(  يف   4.0+( املتحدة  والواليات  املائة(  يف   6.3+( آسيا 
واالقتصادات االنتقالية )+3.6 يف املائة( ضلع يف دعم النمو 
أمريكا  إىل  الواردات  وشكَّلت   .)Clarksons Research, 2015b(
الالتينية )+11.8 يف املائة( وآسيا النامية )خبالف الصني( )+6.3

أن  إىل  التقديرات  تشري  بينما  الرئيسي،  النمو  حمرك  املائة(  يف 
الواردات إىل أفريقيا وأسرتاليا واهلند واليابان ومجهورية كوريا ظلت 
وأوروبا،  املتحدة  والواليات  الصني  إىل  وأما الواردات  مستقرة. 
فرتاجعت بنسبة 25 يف املائة، و12.5 يف املائة و1.5 يف املائة 

.)Clarksons Research, 2015b( على التوايل

وخالل السنوات القليلة املنصرمة، كفت الصني عن أن 
الواردات  احتياجاهتا من  قًلت  إذ للنفط،  صافياً  تكون مستورداً 
وزادت صادراهتا بتضافر العرض احمللي الزائد من منتجات البرتول 
يف الصني، وزيادة طاقة املصايف، واخنفاض الطلب على الصعيد 
الوطين. وارتفعت كذلك طاقة املصايف يف غريب آسيا ارتفاعاً يعرب 
عن منو االحتياجات احمللية واالحتياجات من الصادرات. ورغم أن 
زيادة طاقة املصايف كانت حمدودة يف الواليات املتحدة، فإن طاقتها 
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اإلنتاجية زادت بنسبة 3.5 يف املائة، ففاقت حصة هذا البلد العاملية 
.)British Petroleum, 2015( 2014 20 يف املائة يف عام

الغاز الطبيعي والغازات المسيَّلة

زاد الغاز الطبيعي املسيَّل حصته من جتارة الغاز العاملية 
2014، فارتفعت األحجام بنسبة 2.5 يف  املنقولة حبراً يف عام
املائة، ليبلغ جمموعها 333.3 بليون مرت مكعب. وشكَّل ارتفاع 
الطلب على الواردات يف الصني واهلند واململكة املتحدة والربازيل 
واملكسيك قوة النمو الدافعة. وزادت اليابان، وهي أكرب مستورد 
يف العامل، وارداهتا بنسبة 1.4 يف املائة، بينما سجلت مجهورية 
كوريا، وهي ثاين أكرب مستورد، تراجعاً بنسبة 5.7 يف املائة يُعزى 
 .)British Petroleum, 2015( إىل اكتمال إعادة تكوين املخزونات
وتعزز ارتفاع الطلب على الواردات يف آسيا النامية وأمريكا بازدياد 
توليد الطاقة، والطلب على املواد البرتوكيميائية ومواد التدفئة، وطاقة 

إعادة التغويز يف الصني واهلند.

وخفَّض املصدرون الرئيسيون، ومن بينهم قطر، صادراهتم، 
بينما سجل مصدِّرون آخرون، مثل اجلزائر وأسرتاليا وماليزيا وبابوا غينيا 
اجلديدة، زيادة يف أحجام صادراهتم. ويف الوقت نفسه، حدَّت ثورة 
الزيت الصخري يف الواليات املتحدة من وارداهتا من الغاز الطبيعي 
املسيَّل. بيد أن هلذا البلد القدرة على أن يصبح يف هناية املطاف 

.)British Petroleum, 2015( مصدِّراً هاماً للغاز

ناقالت  على  الطلب  زيادة  تدعم  أن  يُتوقَّع  وإمجاالً، 
الغاز الطبيعي املسيَّل الطلب العاملي القوي على الغاز الطبيعي 
املسيَّل الذي تتصدره االقتصادات اآلسيوية، بينما قد تؤدي القواعد 
التنظيمية البيئية وضوابط االنبعاثات يف اهلواء إىل زيادة دور الغاز. 
ويتوقع بعض املراقبني أن تزيد أحجام الغاز الطبيعي املسّيل ضعفني 
حبلول عام 2020 وأن تصبح أسرتاليا مصدِّراً عاملياً رئيسياً جنبًا

إىل جنب منتجني آخرين، مثل االحتاد الروسي، والواليات املتحدة، 
وكندا وشرق آسيا )Lloyd’s List, 2015c(. وسيكون هلذه التطورات 
وقع على الطلب على ناقالت الغاز وضلع أكرب يف تشكيل تدفق 

جتارة الغاز الطبيعي املسيَّل وأمناطها.

ويُقدَّر أن تكون جتارة الغاز الطبيعي املسيَّل العاملية قد 
ارتفعت بنسبة 12.7 يف املائة يف عام 2014، فوصلت إىل 71

مليون طن. وَدَعم التوسع يف إنتاج الزيت احلجري يف الواليات املتحدة 
Clarksons( وصادرات الغاز الطبيعي املسيَّل النمو إىل حد كبري

Research, 2015a(. وظلت واردات الغاز الطبيعي املسيَّل إىل الصني 

واهلند قوية فسامهت يف زيادة التجارة البعيدة املدى ويف استيعاب 
.)Clarksons Research, 2015a( مزيد من طاقة الناقالت

الجافة  السوائب  الجافة:  البضائع  تجارة  )ب(
الرئيسية والثانوية وغيرها من البضائع الجافة

سيما الصني  ظلَّ طلب االقتصادات النامية الناشئة، ال
واهلند، على الواردات ميثل القوة احملركة الرئيسية لنمو شحنات البضائع 
السائبة اجلافة يف عام 2014. وخالل تلك السنة، ُقدِّرت الزيادة يف 
شحنات السوائب اجلافة العاملية املنقولة حبراً بنحو 5.0 يف املائة، 
Dry( وهي نسبة أبطأ من النسبة املسجلة يف السنوات األربعة السابقة

Bulk Trade Outlook, 2015a(. وتعزَّز النمو بفضل التوسع القوي يف 

جتارة ركاز احلديد )+ 12.4 يف املائة( اليت استأثرت بزهاء 30 يف 
املائة من مجيع البضائع السائبة اجلافة، فبلغت 1.34 بليون طن. 
وعلى النقيض من ذلك، يُقدَّر أن تكون شحنات جتارة الفحم قد 
زادت بنسبة متواضعة بلغت 2.8 يف املائة، وهي أقل كثرياً من نسبة 
النمو اليت فاقت عشر يف املائة يف عام 2012 )+12.3 يف املائة(. 
وارتفعت شحنات البضائع السائبة اخلمسة الرئيسية بنسبة 6.5 يف 
املائة، بينما يُقدَّر أن يكون حجم البضائع السائبة الثانوية قد زاد 
بنسبة 2.0 يف املائة فبلغ، على التوايل، 3.1 باليني طن و1.43

بليون طن. وأعاقت عوامل عديدة، من بينها حظر أنشطة التعدين، 
والقيود املفروضة على الصادرات، وأمناط املناخ، والتدابري التنظيمية، 
وسياسات تشجيع املنتجني الوطنيني والصناعات الوطنية، صادرات 
السلع الرئيسية السائبة اجلافة، مثل البوكسيت وركاز النيكل وركاز 
ملنتجي الفوالذ  احلديد والفحم. ويرد يف اجلدول 1-6 عرض عام
ومستخدميه على الصعيد العاملي، فضالً عن مصدري جمموعة 

منتقاة من السلع السائب اجلافة الرئيسية.

شحنات ركاز الحديد

يُقدَّر أن تكون جتارة ركاز احلديد املنقولة حبراً اليت تعززت 
بنسبة 1.4 يف  قد منت  أسرتاليا  من  والصادرات  اإلنتاج  بزيادة 
Dry Bulk( 2014 املائة، فبلغ جمموعها 1.34 بليون طن يف عام

Trade Outlook, 2015a(. وبينما تراجع منو إنتاج الفوالذ يف الصني 

يف عام World Steel Association, 2015( 2014(، ظلت صادرات 
هذا البلد من ركاز احلديد متينة بسبب اخنفاض أسعاره العاملية ووفرة 
العرض من أسرتاليا. وحلَّ ركاز احلديد املستورد حمل العرض احمللي 
ألنه أرخص منه مثناً وأكثر جودة. بيد أن عدة خماوف تكتنف 
التطورات يف صناعة الفوالذ يف الصني يف األجل الطويل وتداعياهتا 
اجلانب اإلجيايب بالنسبة  احملتملة على النقل البحري للسوائب. ويف
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للنقل البحري، قد يكون يف زيادة الطلب اهلندي على الواردات 
مؤشر على أن اهلند تعتزم زيادة اعتمادها على واردات ركاز احلديد 
لدعم قطاعها إلنتاج الفوالذ اآلخذ يف النمو. ويف الوقت احلايل، 
يُتوقَّع أن تنمو واردات اهلند من ركاز احلديد بنسبة 23 يف املائة 

يف عام 2015.

السوائب الجافة الرئيسية والفوالذ: الميتجون  الجدول 6-1
والمستوردون  والمصدرون  والمستخدمون 
الرئيسيون، 2014 )الحصص من السوق 

العالمية باليسبة المئونة(
مستخدمو الفوالذ ميتجو الفوالذ 

46الصني50الصني
7الواليات املتحدة7اليابان

5اهلند7الواليات املتحدة
4اليابان5اهلند

4مجهورية كوريا4مجهورية كوريا
3االحتاد الروسي4االحتاد الروسي

3االقتصادات االنتقالية3أملانيا
3أملانيا2تركيا

2تركيا2الربازيل
1املكسيك2أوكرانيا

22بلدان أخرى15بلدان أخرى
مستوردو ركاز الحدندمصدرو ركاز الحدند

68الصني54أسرتاليا
10اليابان25الربازيل

9أوروبا5جنوب أفريقيا
6مجهورية كوريا3كندا

7بلدان أخرى2السويد
12بلدان أخرى
مستوردو الفحممصدرو الفحم

20الصني34إندونيسيا
19أوروبا31أسرتاليا

18اهلند9االحتاد الروسي
15اليابان6كولومبيا

11مجهورية كوريا6جنوب أفريقيا
5مقاطعة تايوان الصينية3كندا

2ماليزيا12بلدان أخرى
2تايلند

9بلدان أخرى
مستوردو الحبوبمصدرو الحبوب
33آسيا 26الواليات املتحدة
21أفريقيا14االحتاد األورويب

20أمريكا النامية10أوكرانيا
19غرب آسيا9كندا

5أوروبا8األرجنتني
2االقتصادات االنتقالية8االحتاد الروسي
25بلدان أخرى

Clarkson أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات الرابطة العاملية للفوالذ )2015(؛ املصدر:
Dry Bulk Trade املنشورة يف إصدار أيار/مايو 2015 من ،Research Services

.Outlook

ويُقدَّر أن تكون الشحنات من أسرتاليا قد زادت بنسبة 
24.2 يف املائة واستأثرت بأكثر من نصف صادرات ركاز احلديد 
العاملية. وزادت الصادرات من الربازيل اليت استأثرت بنسبة 25.3
يف املائة من شحنات ركاز احلديد العاملية بنسبة 5.4 يف املائة. 
وارتفعت الصادرات من سرياليون بقرابة 51.0 يف املائة، فبلغت 
18.1 مليون طن رغم أن انتشار اإليبوال أثَّر سلباً يف أنشطة التعدين 

.)Dry Bulk Trade Outlook, 2015b(

واستشرافاً للمستقبل، حتوم الشكوك حول توقعات الطلب 
على ناقالت السوائب بسبب املخاوف اليت يثريها تباطؤ صناعة 
الفوالذ يف الصني والطلب على الواردات، رغم أن التوقعات تشري 
إىل أن شحنات ركاز احلديد ستظل تزداد يف األجل القصري. ولئن 
كان هبوط أسعار ركاز احلديد قد أنعش جتارته يف عام 2014، 
فإن اخنفاضها اخنفاضاً حاداً يثري خماوف بشأن قدرة بعض املعدنني 

.)Trimmel, 2015( على مواصلة اإلنتاج وحتمل خسائره

شحنات الفحم

تراجع منو شحنات الفحم العاملية )الفحم احلراري وفحم 
الكوك( بنسبة 2.8 يف املائة، فُقدِّر جمموع أحجامها بنحو 1.2

بليون طن. ويُقدَّر أن تكون صادرات الفحم احلراري اليت استأثرت 
بأكثر من ثُلثي جتارة الفحم يف عام 2014 قد زادت بنسبة 3.8
يف املائة، فوصلت إىل 950 مليون طن. وهبطت شحنات فحم 
الكوك هبوطاً طفيفاً )- 0.8 يف املائة(، فبلغت 262 مليون طن 
Dry Bulk( الواردات ألسباب أمهها اخنفاض طلب الصني على 

.)Trade Outlook, 2015a

وكانت الصني احملرك الرئيسي الذي غذَّى الزيادة السريعة 
بلغت حصتها  يف جتارة الفحم البحرية خالل العقد املنصرم، إذ
من شحنات الفحم العاملية 20.0 يف املائة يف عام 2014 بعد 
أن كانت 2.0 يف املائة يف عام 2005. وقد يكون لالخنفاض 
يف واردات الصني من الفحم يف عام 2014 الذي بلغ 10.0
يف املائة وقع ملموس على طلب النقل البحري للسوائب اجلافة. 
إليها اخنفاض واردات الصني هبوط  يُعزى  اليت  العوامل  وتشمل 
الطلب على الواردات بسبب لوائح الصني التنظيمية بشأن استخدام 
الفحم القابل للبيع، وتباطؤ إنتاج الفوالذ، والضرائب املفروضة على 
واردات الفحم، وحدود اجلودة، واجلهود املبذولة حلماية القطاع احمللي 
لتعدين الفحم وإنتاج الطاقة الكهرومائية واملبادرات احلكومية الرامية 

إىل احلد من تلويث اهلواء.
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إىل  الواردات  أيضاً  اخنفضت  األخرى،  املناطق  ويف 
يتوقع أن يتواصل كلما مضت الدول  االحتاد األورويب اخنفاضاً 
احلرق  مبنشآت  اخلاص  بالتوجيه  االلتزام  يف  قدماً  األعضاء 
التوجيه  هذا  وساهم   .)European Commission, 2001( الكبرية 
عامي  بني  املائة  يف   5.0 بنسبة  الفحم  انبعاثات  ختفيض  يف 
Jones( 2008 و2013، إذ كانت بعض احملطات قد أُغِلقت
من  اهلند  واردات  تكون  أن  ويُقدَّر   .)and Worthington, 2014

زادت  قد  الفوالذ  من  إنتاجه  منو  عن  تعرب  اليت  الكوك  فحم 
احلراري  الفحم  واردات  ارتفعت  بينما  املائة،  بنسبة 24.3 يف 
جمموع  هبط  الصادرات،  صعيد  وعلى  املائة.  يف   7.1 بنسبة 
املائة،  بنسبة 1.7 يف  إندونيسيا  من  احلراري  الفحم  صادرات 
بينما اخنفضت الصادرات من الواليات املتحدة بنسبة 33.7
يف املائة ألسباب يف صدارهتا ارتفاع تكاليف التعدين اإلنتاجية، 
العاملي بوجه  الطلب  الدولية، وضعف  الفحم  واخنفاض أسعار 
الكوك  فحم  صادرات  عام 2014  يف  أيضاً  وتراجعت  عام. 
الروسي والواليات  الرئيسيني ومنهم كندا واالحتاد  من مصدريه 
املائة(  يف   3.6  +( أسرتاليا  من  الصادرات  باستثناء  املتحدة، 

.)Dry Bulk Trade Outlook, 2015a(

شحنات الحبوب

يُقدَّر أن تكون شحنات احلبوب العاملية )مبا فيها القمح 
واحلبوب اخلشنة وحبوب الصويا( قد زادت بنسبة 11.1 يف املائة 
Dry Bulk Trade( يف عام 2014، فبلغ جمموعها 430 مليون طن
املناخ  ظروف  حتسن  إىل  الزيادة  هذه  وتعزى   .)Outlook, 2015a

ووفرة احلصاد يف البلدان املصدرة الرئيسية، ومن بينها كندا واالحتاد 
األورويب وأوكرانيا والواليات املتحدة، وإىل سعر الصرف املوايت يف 
االحتاد الروسي. وسجل املنتجون اآلخرون، ومن بينهم أسرتاليا 
واألرجنتني، معدالت منو مستقرة أو تراجعاً يف أحجام الصادرات 

أثناء السنة احملصولية 2014/2013.

واستوردت اليابان اليت تأيت يف صدارة املستوردين يف العامل 
كميات أقل من احلبوب )- 1.3 يف املائة(، بينما زادت الصني، 
وهي ثاين مستورد يف العامل، وارداهتا، ال سيما من حبوب الصويا 
)+ 16.4 يف املائة(. وسيظل الطلب القوي من الصني يدعم 
شحنات صادرات حبوب الصويا اآلتية من أمريكا النامية. وزادت 
واردات البلدان األخرى املستوردة للحبوب، مثل اجلزائر وإندونيسيا 
ومجهورية إيران اإلسالمية واملكسيك واململكة العربية السعودية، بينما 
خفَّضت االقتصادات االنتقالية والربازيل وكولومبيا واملغرب وتونس 

وارداهتا بسبب وفرة العرض احمللي.

البوكسيت والألومنيا وصخور الفوسفات

ال تزال الشكوك تكتنف جتارة البوكسيت بسبب القيود 
اليت وضعتها إندونيسيا على صادراته بدًء من كانون الثاين/يناير 
عام 2014. ويُقدَّر أن تكون األحجام العاملية من جتارة البوكسيت 
واأللومنيا قد تراجعت بنسبة 24.5 يف املائة يف عام 2014، 
فبلغت 105 ماليني طن. وتقلَّصت أحجام واردات الصني من 
البوكسيت بأكثر من النصف يف عام 2014، وهي نسبة ختتلف 
اختالفاً بيِّناً عن الزيادة اليت بلغت 79.0 يف املائة يف عام 2013

عندما خزَّن أصحاب املصايف هذا املعدن استباقاً حلظر تصديره 
)Dry Bulk Trade Outlook, 2015a(. ودرجت إندونيسيا على أن 
تكون أكرب مصدِّر للبوكسيت إىل الصني. بيد أن الصني أخذت 
تستمد وارداهتا مبقدار متزايد من ماليزيا بعد تطبيق القيود على 
التصدير. ويف الوقت نفسه، لدى أسرتاليا القدرة على أن تصبح 

مورِّداً مهماً للبوكسيت.

ويُقدَّر أن تكون الشحنات العاملية من صخور الفوسفات 
قد زادت بنسبة 7.2 يف املائة يف عام 2014، فبلغ جمموعها 30
مليون طن. واخنفض اإلنتاج العاملي من صخور الفوسفات بنسبة 
2.2 يف املئة، إذ عوضت زيادة اإلنتاج يف املغرب شيئاً ما تقلصه يف 
الصني والواليات املتحدة. ويُتوقَّع أن تزداد طاقة اإلنتاج العاملية بسبب 
عمليات التوسع يف املناجم احلالية يف األردن وكازاخستان واملغرب 
وبريو واالحتاد الروسي وتونس. ويُتوقَّع أيضاً أن يزداد االستهالك 
العاملي من مخاسي أكسيد الفوسفور املستمد من صخور الفوسفات 
وأن تستأثر آسيا وأمريكا النامية بالقسط األوفر من هذه الزيادة. 
ويُرجَّح أن تزيد هذه االجتاهات شحنات صخور الفوسفات وأن 

ُتشكِّل تدفق جتارته وأمناطها.

البضائع الجافة: السوائب الثانوية

السائبة  السلع  العاملية من  يُقدَّر أن تكون الشحنات 
الثانوية قد تراجعت بنسبة 1.8 يف املائة يف عام 2014، فبلغ 
حجمها 1.43 بليون طن. واستأثرت املصنوعات )الفوالذ ومنتجات 
الغابات( بنسبة 41.9 يف املائة من اجملموع، تليها املعادن والفلزات 
)35.4 يف املائة( والسوائب الزراعية )22.8 يف املائة(. وبينما 
ارتفعت كل من املصنوعات والسوائب الزراعية بنسبة 6 يف املائة 
يف عام 2014، تراجعت املعادن والفلزات بنسبة 3.0 يف املائة 
)Dry Bulk Trade Outlook, 2015a(. وتعرب زيادة املصنوعات عن 
االرتفاع القوي يف إنتاج الفوالذ يف الصني ومنو الصادرات الذي 
تعزز بتخفيض الضرائب على بعض املنتجات وضعف الطلب احمللي 
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على الفوالذ. وأعاق اخنفاض صادرات إندونيسيا من ركاز النيكل 
يف أعقاب تطبيق احلظر على تصديره يف كانون الثاين/يناير 2014

صادرات املعادن والفلزات. وتستمد الصني قدراً متزايداً من وارداهتا 
من ركاز النيكل من الفلبني اليت أصبحت مهيمنة على سوقه الدولية 
يف السنة املاضية. ويعرب االخنفاض يف املعادن والفلزات أيضاً عن 
نام منه  هبوط شحنات األنرتاسيت بسبب تراجع صادرات فييت

.)Clarksons Research, 2015a(

البضائع الجافة الأخرى: التجارة المنقولة في حاويات

يُقدَّر أن تكون التجارة العاملية املنقولة يف حاويات قد 
زادت مبقدار 5.3 يف املائة، فبلغت 171 مليون وحدة معادلة 
لعشرين قدماً )انظر الشكل 1-6)أ((. وتعزز النمو العاملي بفضل 
االنتعاش الذي حدث يف رحالت الذهاب )رحالت الذروة( يف 

خطوط الشرق - الغرب عرب احمليط األطلسي وآسيا - أوروبا التجارية 
الرئيسية. ويُقدَّر أن تكون أحجام التجارة املنقولة يف حاويات يف 
رحالت الذروة بني آسيا وأوروبا وعرب احمليط األطلسي قد زادت 
بنسبة 7.5 يف املائة و6.3 يف املائة، على التوايل، وهي زيادة تعزى 
إىل أسباب من بينها االنتعاش يف الواليات املتحدة وحتسن التوقعات 
بالنسبة ألوروبا )Clarksons Research, 2015e(. وعلى النقيض من 
العودة ضعيفة بسبب  التجارة يف رحالت  ذلك، ظلت أحجام 
ضعف الطلب على الواردات يف آسيا. وال يعين ضعف الطلب على 
الواردات من أوروبا وأمريكا الالتينية بالضرورة هبوط الطلب على 
الواردات بوجه عام، فالواردات إىل آسيا كثرياً ما تتضمن النفايات 
وسواها من املخلفات. وتقلَّصت األحجام يف الرحلة املتجهة غربًا
الرحلة  الشحنات يف  تزدد  بينما مل الطريق عرب األطلسي،  على 
زيادة طفيفة  املتجهة شرقاً على طريق آسيا - أوروبا التجاري إال

)انظر اجلدول 1-7 والشكل 1-6)ب((.

التجارة العالمية الميقولة في حاونات، 1996-2014 )بمالنين الوحدات المعادلة لعشرنن قدماً واليسبة  الشكل 1-6)أ(
المئونة للتغيير السيوي(

-10

-5

0

5

10

15

20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

ماليين الوحدات
المعادلة لعشرين قدماً (الجانب األيمن)

النسبة المئوية للتغير السنوي
(الجانب األيسر)

Clarkson Research Services, وأعداد خمتلفة من  Drewry Shipping Consultants, Container Market Annual Review and Forecast 2008/2009  استناداً إىل بيانات من املصدر:
.Container Intelligence Monthly

بيد أن االنتعاش يف طرق التجارة الرئيسية بني الشرق 
والغرب ال يكشف النقاب عن التغري يف أمناط الطلب العاملي، 
إذ يُقدَّر أن يكون جمموع جتارة احلاويات يف الطريق الرئيسية قد 

زاد بنسبة 9.0 يف املائة بني عامي 2007 و2014، بينما تفيد 
املعلومات بأن التجارة على الطرق غري الرئيسية قد ارتفعت بنسبة 
الفرتة ذاهتا. ولذلك، هبطت حصة جتارة  املائة خالل  45 يف 
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الطرق الرئيسية من 36.0 يف املائة يف عام 2007 إىل 30.0 يف 
املائة يف عام 2014. ويف الوقت ذاته، استأثرت التجارة األقاليمية 
)ويف مقدمتها التجارة داخل آسيا( والتجارة بني بلدان اجلنوب 
بنسبة 40 يف املائة من األحجام املنقولة يف حاويات على الصعيد 
العاملي، تليها تدفقات التجارة على طريق الشرق - الغرب الرئيسية 
)30 يف املائة(، فطريق الشمال - اجلنوب )17 يف املائة(، مث 
Clarksons )التجارة يف طرق الشرق - الغرب الثانوية )13 يف املائة

(Research, 2015f( )الشكل 1-6)ج((.

أثرت  اليت  الصلة  ذات  األخرى  التطورات  بني  ومن 
يف جتارة احلاويات يف عام 2014 استمرار الفائض يف السعة، 
والتأثري الناجم عن عملية التحول احلالية )انتقال السعة السفينية 
والشكوك  الفرعية(،  الطرق  إىل  الرئيسية/األساسية  الطرق  من 

باء- القسم  أيضاً  البطيء )انظر  اليت تكتنف مستقبل اإلحبار 
1(، واخنراط مشغلي سفن احلاويات الرئيسيني يف أربعة حتالفات 

كبرية.

حتديًا ميثل  احلاويات  سفن  يف  السعة  فائض  ويظل 
التحول  عملية  عن  الناجم  احلايل  التأثري  ضوء  يف  ال سيما 
على  احملتملة  ونتائجها  الفرعية  الطرق  إىل  الرئيسية  الطرق  من 
متطلبات البنية التحتية يف املوانئ، ونسق خدمات النقل البحري 
واإليرادات،  املسافنة(،  شحنات  مقابل  املباشرة  )اخلدمات 
والرحبية يف الطرق اليت ُتستخدم فيها السفن. ومثة شواغل أخرى 
مردها إىل استمرار هيمنة السفن الفائقة الكرب على طلبات سفن 
احلاويات والتفاوت بني تسليم سفن ذات سعة عالية ومنط النمو 

يف الطلب العاملي.

والغرب،  الشرق  بين  الرئيسية  الحاونات  طرق  للى  حاونات  في  الميقولة  البضائع  هدفقات  هقدنرات  الشكل 1-6)ب( 
1995-2013 )مالنين الوحدات المعادلة لعشرنن قدماً(
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Global Insight Database as published in Bulletin Fal, issue 288, number 8/2010 )"International maritime transport in Latin America and the Caribbean استناداً إىل املصدر:
in 2009 and projections for 2010") (produced by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean). Data for 2009, 2010, 2011 and 2013 are

.based on table 1.7 of the current Review

وساعد اإلحبار البطيء الذي كان يف بداية أمره ترياقًا
الرتفاع أسعار النفط وزيت وقود السفن على تدبر فائض السعة يف 
النقل البحري باحلاويات، إذ يُقدَّر أن يكون قد أدى إىل استخدام 

1.3 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، أي ما يعادل 7.0 يف 
 .)Ship & Bunker, 2014b( املائة من سعة أسطول احلاويات العاملي
ورغم االنتعاش يف طرق الشرق - الغرب التجارية الرئيسية واخنفاض 
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أسعار النفط وتكاليف وقود السفن، تواصل اللجوء إىل اإلحبار 
البطيء يف النقل البحري باحلاويات وأصبح املعيار فيما يبدو، فلم 
 .)Shipping Watch, 2014( السفن  بيِّنة يف سرعات  زيادة  حتدث 
السفن طلب تزويدهم بسفن  الوقت نفسه، يواصل مالكو  ويف

حاويات فائقة الكرب. ومن األمثلة على ذلك الطلب الذي ُقدِّم منذ 
وقت قصري جداً بتسليم 11 سفينة حاويات من اجليل الثاين من 
19 وحدة معادلة  الفئة )Triple-E( اليت تبلغ سعة كل منها 630

.)Lloyd’s List, 2015d( ًلعشرين قدما

هوزنع التجارة العالمية الميقولة في حاونات،حسب الطرق، 2014 )اليسبة المئونة من التجارة العالمية  الشكل 1-6)ج( 
بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً(

األقاليمي والجنوب - الجنوب
٤٠ في المائة

طريق الشرق -
الغرب الرئيسي
٣٠ في المائة

الشمال - الجنوب
١٧ في المائة

طريق الشرق - الغرب
الفرعي

١٣ في المائة

.Lloyd’s List Data Hub Statistics؛ وClarksons Research )2015e( أمانة األونكتاد، استناداً إىل إصدارات خمتلفة من املصدر:

هقدنرات هدفقات البضائع الميقولة في حاونات للى طرق هجارة الحاونات الرئيسية بين الشرق والغرب،  الجدول 7-1 
2009- 2015 ) مالنين الوحدات المعادلة لعشرنن قدما واليسبة المئونة للتغير(

لبر المحيط األطليطيأوروبا - آسيالبر المحيط الهادئالسية
آسيا - أمريكا 

الشمالية
أمريكا الشمالية - 

أوروبا - آسياآسيا - أوروباآسيا
أوروبا - أمريكا 

الشمالية
أمريكا الشمالية - 

أوروبا

2009 10.6 6.1 11.5 5.5 2.8 2.5
2010 12.3 6.5 13.3 5.7 3.2 2.7
2011 12.4 6.6 14.1 6.2 3.4 2.8
2012 13.1 6.9 13.7 6.3 3.6 2.7
2013 13.8 7.9 14.3 6.9 3.6 2.7
2014 14.7 7.5 15.4 7.0 3.9 2.7

اليسبة المئونة للتغير
2014-2013

صفر8.3 1.3 7.5 -6.34.5 

UNCTAD secretariat, based on data from MDS Transmodal as published in Lloyd’s List Data Hub Trade Statistics; and Containerisation International, various املصدر:
.issues. Data for 2013 and 2014 are sourced from Clarksons Research, Container Intelligence Monthly, 17(4), May 2015
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نُظم النقل البحري  جيم-
المستدامة والصمودة

التنمية  مسار  يف  بارزاً  معلماً  عام 2015  ميثل 
املستدامة، إذ يعكف فيه اجملتمع الدويل على إعداد خطة التنمية 
الدويل  االلتزام  لتعزيز  الفرصة  جتدد  اليت  عام 2015  ملا بعد 
بتحقيق التنمية املستدامة والتفكري يف أمثل السبل لتعميم مبادئ 
النقل  بينها  ومن  االقتصادية،  القطاعات  يف كل  االستدامة 

البحري.

ويظّل النقل البحري مبثابة العمود الفقري للتجارة الدولية 
والعوملة، فأكثر من 80 يف املائة من جتارة السلع العاملية يُنقل حبراً، 
فضالً عن أن هذا القطاع ميثل حمفزاً رئيسياً يف قطاعات وأنشطة 
اقتصادية أخرى، مثل صناعة املعدات البحرية واخلدمات البحرية 
الفرعية )على سبيل املثال، التأمني، واألعمال املصرفية، والوساطة، 
والتصنيف واالستشارة(، ومصايد األمساك، والسياحة، وقطاع الطاقة 
البحرية وسائر الصناعات البحرية، مثل بناء السفن وتكسريها. 
هذا السياق، تقتضي نظم النقل البحري املستدامة توافر عدة  ويف
عوامل، من بينها أن تكون بنية النقل وخدماته مأمونة ومقبولة 
اجتماعياً، ومتاحة للجميع، وموثوق هبا، وميسورة، وكفؤة من حيث 
الطاقة، ومراعية للبيئة، وخفيضة املستوى من الكربون وقادرة على 

الصمود يف وجه املناخ.

ومنذ مدة طويلة، اعُترب حتقيق مزيد من االستدامة يف 
النقل، مبا يف ذلك النقل البحري، هدفاً إمنائياً رئيسياً يندرج يف 
للتنمية  سياق قمة األرض لعام 1922، ومؤمتر األمم املتحدة 
املستدامة، ومؤمتر األونكتاد الثالث عشر، واملؤمتر الدويل الثالث 
املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية، ومؤمتر األمم املتحدة الثاين 
يف  اختذته  الذي  والقرار  الساحلية،  غري  النامية  بالبلدان  املعين 
اآلونة األخرية اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان "الدور الذي 
يضطلع به النقل وممرات النقل العابر يف ضمان التعاون الدويل 
وأضفت   .)A/RES/69/213( املستدامة"  والتنمية  واالستقرار 
أعمال الفريق االستشاري الرفيع املستوى املعين بالنقل املستدام 
الذي أنشأه األمني العام لألمم املتحدة مزيداً من الزخم يف هذا 
تقدمي  إليه  ُعِهد  الذي  الفريق  هذا  ينشر  أن  ويُتوقع  املضمار. 
توصيات بشأن النقل املستدام تكون قابلة للتطبيق عاملياً وقطريًا

وحملياً وقطاعياً تقريراً عن توقعات النقل العاملي، وأن يعقد املؤمتر 
الدويل األول بشأن التنمية املستدامة يف عام 2016.

تقدم، تتناول األقسام التالية مسائل منتقاة  ويف ضوء ما
ذات صلة يتالقى يف إطارها النقل البحري والتنمية املستدامة.

زة لالستدامة في النقل  العوامل المحفِّ -1
البحري

التنظيمية، وبوجه خاص تلك اليت اعُتمدت  للقواعد 
املبذولة  اجلهود  يف  ضلع كبري  الدولية،  البحرية  املنظمة  برعاية 
والبيئة  الطاقة  جماالت  يف  البحري  النقل  قطاع  أداء  لتحسني 
وعلى الصعيد االجتماعي. وتتناول القواعد التنظيمية احلاثَّة على 
وتشمل  املسائل  من  النطاق  واسعة  طائفة  والصمود  االستدامة 
السالمة )احلوادث(، واألمن )التدابري التنظيمية والقرصنة(، والتلوث 
البحري )على سبيل املثال، انسكابات النفط، ومياه الصابورة، 
والقمامة وطالء السفن(، وظروف العمل )حقوق البحارة وظروف 
عملهم(، وتلوث اهلواء )أكاسيد الكربيت( وأكاسيد النيرتوجني 

وانبعاثات غازات الدفيئة.

ومن العوامل احلاثة على إحداث تغيريات ملموسة يف 
قطاع النقل البحري احتياجات السوق، ومطالبات الزبناء املتنامية 
مبزيد من املسؤولية االجتماعية للشركات يف سالسل اإلمداد العاملية، 
وزيادة الشفافية، واحليوية، واملوثوقية وختفيف وطأة البصمة الكربونية. 
وعلى حنو متزايد، يتوقع الزبناء يف سالسل اإلمداد برمتها أن يتصرف 
مقدمو خدمات النقل، ومن بينهم مقدمو خدمات النقل البحري، 
تصرف الشركاء االسرتاتيجيني القادرين على أن يكونوا عوناً هلم 
Business for( يف حتقيق فوائد اقتصادية هلم ومنافع للبيئة واجملتمع

)Social Responsibility, 2010

واستجابة للمطالبات املتزايدة على املستوى التنظيمي 
وعلى صعيد السوق، يثابر قطاع النقل البحري على اختاذ تدابري 
طوعية، واعتماد قواعد تنظيمية ذاتية لتضمني مبادئ االستدامة 
والصمود يف أنشطته وسياساته وقراراته، فضالً عن القواعد التنظيمية 
والتدابري املعتمدة.. ويُبنيِّ اإلطار 1-1 بعض األمثلة على األعمال 
اليت يضطلع هبا القطاع استجابة للمطالبات املتزايدة بتحسني أدائه 

يف مضمار االستدامة والصمود واستباقاً هلذه املطالبات.
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أمثلة للتيظيم الواهي الطولي في اليقل البحري اإلطار 1-1

استحدث الفريق العامل املعين بالبضائع النظيفة أدوات ومنهجيات للمساعدة يف فهم وإدارة التأثريات املتعلقة باالستدامة. - 
وتشمل التدابري ذات الصلة بيانات متوسط االنبعاثات للممر التجاري واليت ميكن استخدامها لقياس أداء الناقلني على أساس 
انبعاثات الكربون، فضالً عن قرارات أكثر استنارة من جانب الناقلني والشاحنني على السواء )األعمال التجارية من أجل 

املسؤولية االجتماعية، 2014(.

مبادرة موانئ العامل بشأن املناخ اليت أُطلقت يف إطار الرابطة الدولية للموانئ واملرافئ: تقوم املوانئ اخلمسون املشاركة يف املبادرة - 
باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطتها، مبا يف ذلك عن طريق التأثري على استدامة سالسل اإلمدادات. فعلى 
سبيل املثال، يهدف مؤشر السفينة البيئي إىل حتديد السفن املبحرة اليت حتقق أداًء أفضل من حيث ختفيض انبعاثات اهلواء، 
وهو يشمل نظاماً لإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من السفن. وميكن استخدام مؤشر السفينة البيئي لتشجيع السفن 

.)IAPH, 2015a( النظيفة

جمموعة األدوات املتعلقة بغازات الدفيئة وجبودة اهلواء اليت استحدثتها الرابطة الدولية للموانئ واملرافئ، واألعمال املتعلقة بالتكيف - 
.)IAPH, 2015b( مع تغري املناخ يف املوانئ مثل عملية إعداد خطة حلماية املناخ

مبادرة النقل البحري املستدام اليت جتمع معاً شركات رائدة من هذا القطاع بأكمله وعلى الصعيد العاملي بقصد حتقيق مستقبل - 
مستدام. وتشتمل األنشطة ذات الصلة على إطالق التقرير املعنون "الدواعي املربرة الختاذ إجراءات" )Case for Action( يف 
عام 2011 وعلى اجلهود املبذولة لتشجيع املزيد من اإلقبال على خمططات تصنيف نقل البضائع املستدام لتوفري الشفافية 
Sustainable( والقابلية للمقارنة ولتمكني أصحاب البضائع ومؤجري السفن ومالكها من دمج االستدامة يف القرارات التجارية

.)Shipping Initiative-2015

تقوم شركات سفن الرحالت املستأجرة اليت متثل 20 يف املائة من احلمولة العاملية املنقولة على السفن باعتماد سياسات ترمي إىل - 
.)International Transport Journal, 2015( جتّنب استخدام سفن غري متسمة بكفاءة األداء من حيث انبعاثات غازات الدفيئة

النفاذ والربط والبنية التحتية -2

لبيئة النقل البحري  ليس من قبيل املغاالة التشديد على ما
وخدماته من أمهية اسرتاتيجية يف ولوج األسواق، وعوملة اإلنتاج، 
وتنافسية التجارة، والعمالة، وإدرار الدخل، واحلد من الفقر وحتقيق 
التقدم االجتماعي. ولذلك، يويل كثري من البلدان النامية اهتمامًا

عظيماً ملعاجلة احلواجز املادية وغري املادية، مثل املسائل ذات الصلة 
بالبنية التحتية )على سبيل املثال، القصور، وعدم املالءمة، واالكتظاظ 
ومتطلبات الصيانة( والروابط املفقودة، والتشغيل املشرتك للمعدات 

واملركبات والتقانات واملعايري.

بيد أن الفجوة القائمة يف بنية النقل التحتية ال تزال 
وُقدِّرت  النامية.  املناطق  من  كثري  يف  جسيماً  حتدياً  متثل 
ترليون   11 بنحو  العاملي  الصعيد  على  النقل  بنية  احتياجات 

أن  )OECD, 2011(. غري  الفرتة 2030-2009  دوالر خالل 
التحتية،  النقل  بنية  ذلك  ويشمل  البنية التحتية،  يف  الفجوة 
واسعة يف البلدان النامية، فعلى سبيل املثال، تُقدَّر احتياجات 
يف  التحتية  البنية  على  الطلب  لتلبية  سنوياً  املطلوبة  االستثمار 
أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب للفرتة 2012-2020 بنسبة 
6.2 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، أي قرابة 320 بليون 

.)ECLAC, 2014( دوالر

ولسد فجوة العجز الواسع يف البنية التحتية يف البلدان 
النامية، مبا يف ذلك النقل، تشري التقديرات احلالية إىل أن النفقات 
حبلول  سنوياً  دوالر  ترليون  و2.3   1.8 بني  ترتاوح  أن  ينبغي 
عام 2020، مقارنة باملستويات احلالية البالغة 0.8 إىل0.9 ترليون 
United Nations Development Programme )UNDP(,( ًدوالر سنويا

2013(. ويف الوقت احلايل، خُتصص 60 يف املائة من جمموع تقديرات 
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االستثمارات السنوية يف بنية النقل لبلدان منظمة التعاون والتنمية 
Partnership on Sustainable Low Carbon( االقتصادي امليدان  يف 

.)Transport, 2015

وعلى سبيل األولوية، ينبغي السعي إىل وضع رؤية واضحة 
املعامل وخطة عمل طويلة األجل لسد الفجوة يف بنية النقل البحري 
التحتية. وينبغي أن ترتكز هذه اجلهود على تنسيق حمكم لتطوير 
نظم النقل البحري اجتماعياً واقتصادياً ومادياً. وينبغي على مقاويل 
التحتية واملستثمرين واملدراء تعميم  البحري  النقل  بنية  إنشاءات 
معايري االستدامة والصمود يف خططهم األوسع نطاقاً لتنمية النقل 
وذلك يف املراحل األوىل من عمليات اختاذ القرارات واالستثمار 
أن بنية النقل البحري التحتية، مثل املوانئ، تعمِّر  ذات الصلة. ومبا
طويالً، فإن إغفال استدامتها وقدرهتا على الصمود يف األجل الطويل 
قد يستدعي إعادة جتهيز املعدات والبنية التحتية وتكييف العمليات 

واخلدمات بتكاليف باهظة.

الطاقة وتكاليف النقل -3

تبنيَّ من النقاش الوارد يف القسم باء-1 أن تعويل النقل 
البحري على الوقود اإلحفوري تعويالً شديداً يف دفع حمركاته جيعل 
أسعار الشحن وتكاليف النقل أكثر عرضة لتقلب أسعار النفط 
الشديد. ولئن كان هبوط أسعار النفط ووقود السفن يف منتصف 
قصري  تأثريه  يكون  أن  الراجح  فإن  حمموداً،  تطوراً  عام 2014 
األجل، إذ يُتوقَّع أن ينمو طلب الطاقة العاملي وحتدث ختفيضات 
سريعة يف إنتاج النفط بفعل تناقص االستثمارات يف استخراجه 

ويف صناعات تكريره.

ويتبنيَّ من تقييم التأثري الذي حتدثه أسعار النفط يف 
املنقولة  البضائع  أسعار شحن  فيها  مبا البحري،  الشحن  أسعار 
يف حاويات، حساسية األسعار، ومن مث تكاليف النقل يف أجزاء 
السوق الثالثة، حيال ارتفاع أسعار البرتول، وإن بدرجات متفاوتة 
)UNCTAD, 2010(. ففي حالة التجارة املنقولة يف حاويات، ترتاوح 
املرونة التقديرية بني 0.19 و0.36؛ بينما يُقدَّر أن تكون املرونة 
تبلغ 0.28. أما مرونة  مشاهبة لذلك بالنسبة لبضائع النفط اخلام؛ إذ
ركاز احلديد، فُيقدَّر أن تكون أكرب كثرياً وتكاد تعادل الواحد. 
وتواجه البلدان النامية فعالً أسعار النقل املرتفعة بشكل غري تناسيب، 
إذ يُقدِّر األونكتاد أن متوسط تكاليف الشحن لعام 2013، كنسبة 
من قيمة الواردات، يقارب 7.0 يف املائة يف االقتصادات املتقدمة 
و10.0 يف املائة يف االقتصادات النامية، بينما يبلغ املتوسط العاملي 

8.0 يف املائة. وقد يكون لتقلب أسعار النفط وتكاليف الوقود 
تداعيات سلبية ملموسة تؤثر يف تنمية االقتصادات تنمية مستدامة 
نظراً لتأثريها احملتمل يف تكاليف النقل والقدرة على دفع تكاليف 
اخلدمات ويف التنافسية التجارية. وتقتضي زيادة االستدامة يف النقل 
البحري أن يعاجل القطاع معاجلة فعالة وعلى سبيل األولوية اعتماده 
املفرط على نظم الدفع اليت ُتدار بالنفط )UNCTAD, 2010(. وقد 
يساعد احلد من درجة تعرض القطاع لتقلب أسعار النفط وتكاليف 
الوقود باالستثمار يف تدابري كفاءة الطاقة ويف مصادر الطاقة البديلة، 
واتباع ممارسات تشغيلية وإدارية أكثر استدامة يف ضبط تكاليف 
الوقود والنقل وحتقيق مكاسب يف الكفاءة ومن مث ولوج األسواق 

بفعالية أكرب وتعزيز تنافسية التجارة.

الطاقة والبيئة وانبعاثات الكربون -4

يقوِّض االعتماد الشديد على النفط يف دفع احملركات 
أهداف حفظ املوارد ويؤدي إىل تدهور البيئة بتلويث اهلواء والبحار 
وانبعاثات الكربون، فضالً عن زيادة تكاليف النقل وعرقلة التجارة. 
2012، ُقدِّرت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من النقل  عام ويف
البحري الدويل بنسبة 2.2 يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون العاملية )IMO, 2014a(. ولئن كانت مسامهة النقل البحري 
الدويل يف انبعاثات الكربون العاملية منخفضة نسبياً عندما تُقيَّم 
بالوحدة من البضائع وباملسافة املقطوعة، فإن الراجح أهنا سرتتفع 
إن مل يتم ضبطها. وتشري التصورات املتوقعة لألجل املتوسط إىل 
بنسبة  تزيد  الدويل قد  البحري  النقل  الكربون من  انبعاثات  أن 
50- 250 يف املائة حبلول عام 2050، حسب النمو االقتصادي 
والطلب العاملي على الطاقة. وعلى املنوال نفسه، يُتوقَّع أن يزداد 
أربعة  من  بأكثر  البحري،  النقل  ذلك  مبا يف  الدويل،  الشحن 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  ترتفع  وأن  عام 2050  حبلول  أضعاف 
الدولية  التجارة  يف  العاملة  الوسائط  تطلقها كل  اليت  الكربون 
International( 3.9 بني عامي 2010 و2050 مبعامل قدره

Transport Forum/OECD, 2015(. ويف هذا السياق، سيؤدي ربط 

اإلحفوري  بالوقود  البحري،  النقل  ذلك  مبا يف  البضائع،  نقل 
وتقاناته إىل استمرار أمناط النقل غري املستدامة.

وال خيار لنقل البضائع، مبا يف ذلك النقل البحري، سوى 
التخلي عن نظم النقل البحري اليت تستخدم الوقود اإلحفوري 
بكثافة والسعي إىل حتقيق مزيد من االستدامة والصمود بوسائل، 
من بينها السياسات واللوائح التنظيمية واحلوافز وبرامج تُعدُّ هلذا 
الغرض وتسعى لتحقيقه. وتشمل االسرتاتيجيات السديدة لقطاع 
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يلي: السعي، عندما يكون ذلك  نقل البضائع على سبيل املثال ما
ممكناً وقابالً للتطبيق، إىل إحداث حتول يف وسائط النقل يُفضَّل 
يف إطاره استخدام أكثر الوسائط مراعاة للبيئة وأقلها استهالكًا

للطاقة )النقل البحري والنقل البحري قصري املدى واملمرات املائية 
والسكك احلديدية(؛ واالنتقال إىل استخدام أنواع الوقود املنخفضة 
احملتوى من الكربون، واالهتمام بصيانة البنية التحتية وإدارهتا؛ وإعادة 
التفكري يف تصاميم سلسلة اإلمداد، مبا يف ذلك مواقع اإلنتاج؛ 
وإعادة تشكيل هيكل النقل وشبكاته، وإعادة توجيه طرق التجارة 
إنتاجًا وأقلها  الطاقة  حيث  من  املسارات كفاءة  أكثر  لضمان 

للكربون؛ وتوطيد عرى التعاون والتواصل الشبكي مع أصحاب 
املصاحل؛ ودعم تدابري تيسري التجارة اليت تقلل حاالت التأخري يف 
احلدود وتتدارك أوجه القصور؛ والتوسع يف استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ونظم النقل الذكية ودعم تقانات النقل 

اليت حتقق كفاءة الطاقة.

ويُتوقَّع أن حتقق تدابري كفاءة الطاقة فوائد ملموسة إىل 
حد كبري. وتعترب الوكالة الدولية للطاقة كفاءة الطاقة "الوقود األول" 
على الصعيد العاملي وتُقدِّر أن ترتاوح استثمارات األسواق العاملية 
Kojima and( فيها يف عام 2012 بني 310 و360 بليون دوالر
الناشئة خارج نطاق منظمة  االقتصادات  Ryan, 2010(. وتتمتع 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بقدرات كامنة ال يستهان 
هبا لتحقيق كفاءة الطاقة بوسعها ختفيض تكاليف الوقود العاملية 
ذات الصلة بالنقل مبقدار 90 بليون دوالر حبلول عام 2020، 
جمال  واحلد من التلوث على الصعيد احمللي يف الوقت نفسه. ويف
النقل البحري، متثل التدابري التقنية والتشغيلية اليت اعتمدهتا املنظمة 
البحرية الدولية يف عام IMO, 2015( 2011( الصكوك التنظيمية 
الرئيسية اليت تتناول اآلصرة بني الطاقة وتلوث اهلواء وانبعاثات الكربون 
من النقل البحري. وتشمل املتطلبات يف هذا الشأن مؤشر كفاءة 
الطاقة يف تصميم السفن وخطة إدارة كفاء الطاقة يف السفن. وحبثت 
إحدى الدراسات يف 22 تدبرياً حمتمالً لكفاءة السفن وحسبت 
حتققه هذه التدابري من حيث فعالية التكاليف والتخفيض  جممل ما
احملتمل يف االنبعاثات وخلصت إىل أن أسطول القطاع املتنامي قد 
خُيفِّض، حبلول عام 2020، انبعاثات ثاين أُكسيد الكربون بنسبة 
International Council for( 33 يف املائة من اجملموع السنوي املتوقع

Clean Transportation, 2011(. وحبثت دراسة أخرى يف 28 خياراً من 

خيارات االقتصاد يف الطاقة وقدَّرت أن يتجاوز اخنفاض انبعاثات 
Alvik et( 2030 ثاين أكسيد الكربون 50 يف املائة حبلول عام

al., 2010(. وتشمل التدابري األخرى يف هذا املضمار تدابري حدود 

الكربيت اليت فرضتها املنظمة البحرية الدولية على الوقود الذي 

مناطق ضبط االنبعاثات  تستخدمه السفن على الصعيد العاملي ويف
املعينة )انظر القسم باء(.

معها  والتكيف  المناخ  تغير  تأثيرات  -5
وتدابير الصمود حيالها

يتمثل يف ختفيف  مزدوجاً  البحري حتدياً  النقل  يواجه 
وطأة تغري املناخ والتكيف معه)1(. وأصبحت تأثريات تقلب املناخ 
وتغريه - بغض النظر عن أسباهبما - ملموسة يف شىت أحناء العامل 
وبصفة غالبة يف أكثر البلدان فقراً وأقلها قدرة على التكيف معها 
رغم الشكوك اليت ال تزال تكتنف اجتاهات االنبعاثات من النقل 
البحري الدويل يف املستقبل )رهناً باجلهود/االلتزامات الدولية باحلد 
من غازات الدفيئة وجهود املنظمة البحرية الدولية واملؤمتر احلادي 
والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ(، 
كما أن احلد من غازات الدفيئة يظل ضرورة ملحة حىت تغدو إدارة 

مستويات االحرتار العاملي قابلة للتدبر.

النقل  املناخ يف شبكات  ويُرجَّح أن تؤثر عوامل تغري 
املوانئ  موقع  بسبب  شديداً  تأثرياً  خاص  بوجه  البحرية  واملوانئ 
املياه؛  مستويات  ارتفاع  مثل  املناخ،  فلعوامل  وهشاشة وضعها. 
والفيضانات؛ والعواصف؛ والتهطال؛ وحاالت الطقس الشديدة 
الوطأة؛ واملخاطر املقرتنة هبا، مثل تآكل السواحل؛ والغمر؛ وتدهور 
الوصالت باملناطق الداخلية، تداعيات على أحجام النقل البحري 
وتكاليفه وحتميل البضائع والسعة ومواقيت اإلحبار و/أو التحميل 
والتخزين واملستودعات. وألن التجارة الدولية غدت تستخدم وسائط 
نقل متعددة وتستدعي استخدام النقل بالسكك احلديدية والطرق 
واملمرات املائية، فسيكون هلذه التأثريات أيضاً وقع على ممرات النقل 

يقتصر مداه على املوانئ بصفتها معابر للتجارة. ال

النقل  غري مباشرة يف  تأثريات مباشرة أو املناخ  ولتغري 
البحري تتمخض عنها تغيريات يف الطلب على خدمات النقل 
البحري )Gledhill et al., 2013(. ويف هذا املضمار، تُقدِّر إحدى 
الدراسات تكلفة تعرض 136 من مدن املوانئ العمالقة للفيضانات 
الساحلية )السكان واألصول( يف عام 2005 مببلغ 3 ترليون دوالر 
)Nicholls et al., 2008(. وإن افرتضنا ارتفاع منسوب البحر مبقدار 
أن  فيُتوقَّع  التحول احلاسم(،  نصف مرت حبلول 2050 )تصور 
يبلغ تعرض األصول للمخاطر )أي األصول االقتصادية متمثلة 
يف املباين وبنية النقل التحتية وبنية املرافق العامة التحتية واألصول 
املادية يف إطار البنية التحتية املقامة واملركبات وسائر األصول( زهاء 
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28 تريليون )Lenton et al., 2009(. وستكون تكلفة إغالق املوانئ 
أو اضطراب العمليات فيها باهظة، رغم أنه مُيكن، وضعاً لألمور يف 
نصاهبا، عقد مقارنة بينها وبني تأثري إغالق املوانئ بسبب نزاعات 

العمل، على سبيل املثال.

ولذلك، ميثل إكساب نظم النقل البحري القدرة على 
الصمود شرطاً مسبقاً لتغدو مستدامة. ويُعدُّ تعزيز فهم تأثري تغري 
املناخ يف بنية النقل البحري الساحلية وخدماته وعملياته وإشاعة 
املعرفة التقنية هبا بني واضعي السياسات وخمططي النقل ومديري 
بنية النقل البحري التحتية أمراً جوهرياً. ومن املهم بالقدر نفسه تعزيز 
قدرات هؤالء األشخاص على اختاذ قرارات مستنرية واالستجابة 
استجابة قائمة على سياسة فعالة ومالئمة وحمكمة جتاه تغري املناخ 
وتدابري التكيف معه. وسيكون لتقييم املخاطر اليت هتدد بنية النقل 
التحتية ومرافقه، ال سيما يف املوانئ، أمهية قصوى يف إعداد أي 
تدابري تكيف تٌعتمد إعداداً تراعي فيه الظروف احمللية، وبوجه خاص 
يف املناطق النامية. وجيب أن تتكامل التدابري املتخذة مع السياسات 
األخرى، مثل التأهب للكوارث وختطيط استخدام األراضي واحلفاظ 
على البيئة وختطيط السواحل واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، 

حىت يكون تعزيز القدرة على التكيف أكثر فعالية.

تمويل النقل البحري المستدام والصمود -6

لتعزيز استدامة النقل البحري وصموده تأثريات حمتملة 
على التكاليف، وهي عملية تستدعي توفري مزيد من املوارد. بيد 
فيها  تزداد  بيئة  املطلوبة يف  املوارد  مبتكرة حلشد  إجياد سبل  أن 
القيود على امليزانيات الوطنية شدة أمر غري يسري. ومن املهم إجياد 
بينه  القطاع اخلاص عرب الشراكات  موارد وآليات وزيادة إشراك 
املبتكرة، ميكن  التمويل  آليات  مضمار  العام. ويف القطاع  وبني 
أن يصبح متويل املناخ وسيلة ناجعة حلشد موارد إضافية يستفيد 
منها النقل البحري أيضاً. ويف هذا الصدد، أعادت جمموعة القادة 
السبعة، يف قمتها املنعقدة يف حزيران/يونيه 2015، التزامها باتفاق 
100 بليون دوالر  كوبنهاجن الذي يدعوهم إىل أن يوفروا معًا
2020 وأن جيعلوا صندوق املناخ األخضر جاهزًا سنوياً حبلول عام

Group of Seven Summit, 2015( 2015(. وفيما  للتشغيل حبلول عام
خيص تدابري تغري املناخ، يرى بعض احملللني أن إعادة توجيه املوارد 
احلالية حنو االستخدامات خفيضة الكربون واملستدامة سيكون كافيًا

)Vivid Economics, 2014(. وحجتهم يف ذلك أن أفضل تقديرات 
االستثمارات املطلوبة لتخفيف وطأة تأثري املناخ والتكيف معه يف 
البلدان النامية سترتاوح بني 400 و500 بليون دوالر يف السنة 

حبلول عام 2030. ويف الوقت ذاته، زاد جممل االستثمارات يف 
هذه البلدان بأكثر من 3.25 ترليون دوالر خالل الفرتة 2002-

2012. ولذلك، سيدعم توجيه قسط يسري من النمو املستمر 
املتوقع يف االستثمار إىل تدابري التخفيف والتكيف حتقيق أهداف 

.)Vivid Economics, 2014( املناخ والتنمية املستدامة

وفضالً عن زيادة مستويات التمويل وتنويع مصادره، 
إزالة  الطاقة  اليت حتقق كفاءة  البحري  النقل  نظم  يقتضي متويل 
احلواجز املقامة أمام االستثمارات، مثل التشتت الذي تتسم به 
احلوافز املقدمة ملالكي السفن ومستأجريها )ال يتقاسم املستأجرون 
الوفورات مع مالكي السفن وال يردوهنا إليهم(. ومبا أن مالكي السفن/

مشغليها هم عادة من يستثمرون يف كفاءة الطاقة يف السفن، فإن 
تكاليف استحداث تقانات مبتكرة حتقق كفاءة الطاقة يف السفن 
وإجياد أنواع وقود بديلة )على سبيل املثال، املعدات وتصميم البدن 
واحملركات ونظم الدفع وتدابري التشغيل( متثل جزًء من جممل التكاليف 
الرأمسالية لطلب السفينة. فعلى سبيل املثال، يتخذ مالكو السفن/

مشغلوها الذين يعتمدون اعتماداً شديداً على القطاع املصريف يف تلبية 
احتياجاهتم التمويلية قرارات االستثمار يف السفن اإليكولوجية اليت 
تقتصد استخدام الوقود وختفِّض االنبعاثات يف اهلواء رغم أهنا أكثر 
تكلفة. ويف اجلانب اإلجيايب، تفيد املعلومات أن املصارف تراعي 
على حنٍو متزايد معايري االستدامة وأداء السفن من حيث كفاءة 
الطاقة، ال سيما عند اختاذ قرارات التمويل. وألن الراجح أن تشكل 
السفن اليت حتقق كفاءة الطاقة أصوالً أعلى قيمة وأطول عمراً، فإن 
املعلومات تشري إىل أن املصارف حتبذ بشكل متزايد االستثمارات 
يف السفن املستدامة مثل السفن اإليكولوجية اليت تقِّل فيها خماطر 
التمويل )مبا يف ذلك فرص أكرب لتأجريها واخنفاض تكاليف الوقود( 

.)The Marine Professional, 2015(

وميكن أيضاً االستعانة بصكوك النقل البحري املستندة 
إىل السوق لتمويل االستثمارات يف كفاءة الطاقة. وإضافة إىل معايري 
التصميم التقنية، يعكف اجملتمع الدويل، يف الوقت احلايل، برعاية 
املنظمة البحرية الدولية/اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ، على دراسة عدة صكوك لوضع ضوابط النبعاثات غازات 
الدفيئة من النقل البحري الدويل، من بينها التدابري املستندة إىل 
السوق، مثل الرسوم/الضرائب وآليات تداول االنبعاثات. وميكن 
إعادة استثمار اإليرادات اليت حتققها هذه الصكوك يف قطاع النقل 
البحري ألغراض، من بينها تدابري كفاءة الطاقة. بيد أن االتفاق 
ينعقد بعد على أي صك دويل مستند إىل السوق لوضع ضوابط  مل

النبعاثات الكربون من النقل البحري الدويل.
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وللحكومات دور يف دعم استثمارات القطاع اخلاص 
يف التقانات اليت حتقق كفاءة الطاقة والوقود البديل يتمثل يف هتيئة 
مناخ موايت بوسائل، من بينها احلوافز املالية والنقدية )على سبيل 
املثال، االمتيازات الضريبية؛ واإلعانات اليت تدعم تقانات كفاءة 
الطاقة؛ واملنح أو اإلعانات املقدمة للبحث والتطوير(، وإعمال األطر 
التنظيمية وذات الصلة بالسياسات اليت تدعم االبتكار وتُبسِّط 
يف  تشارك  أن  أيضاً  احلكومات  وبوسع  واإلجراءات.  العمليات 
حث أسواق الكربون على دعم التقانات اليت حتقق كفاءة الطاقة، 
بالتعاون مع قطاع النقل البحري واملوانئ على سبيل املثال. وعلى 
النحو الذي ورد ذكره بشأن النقل اجلوي، ملصارف التنمية دور أيضًا
World Bank/International Bank for Reconstruction and( تضطلع به

Development, 2012(، فبوسعها، على سبيل املثال، أن تدعم تدابري 

كفاءة الطاقة اليت تنطبق على بنية النقل البحري التحتية )مثالً، 
التقانات اليت تدعم تزويد السفن بالكهرباء من الشاطئ يف املوانئ(، 

استكماالً لتدابري كفاءة الطاقة يف السفن.

وخالصة القول إن عام 2015 يشكل معلماً مهماً يف 
مضمار التنمية املستدامة سُيحدد فيه املسار الذي سيسلكه برنامج 
عمل دويل جديد للتنمية املستدامة ويُعتمد فيه إطار للسياسات 
العاملية بشأن املناخ. وللنقل البحري دور مهم يف حتقيق الربنامج 

العاملي لالستدامة والصمود. ولذلك، مير هذا القطاع مبرحلة حامسة، 
تُتاح له الفرصة ليؤكد أمهيته االسرتاتيجية بصفته نشاطاً اقتصاديًا إذ

يتيح فرص عمل وحيقق إيرادات ويدعم التجارة وسالسل اإلمداد 
ويربط بني اجملتمعات، وليربز قدرته على حتقيق القيمة من حيث 
اجلدوى االقتصادية واملساواة االجتماعية وصون املوارد ومحاية البيئة. 
وحىت يتحقق هذا الدور فعالً، يتعني أن ُتدرج معايري االستدامة 
البحري وسياسات  النقل  وتُعمم يف ختطيط  السديدة  والصمود 
األطراف  متعدد  بنهج  األخذ  ويشكل  فيه.  االستثمار  وقرارات 
املالية  واملؤسسات  البحري  النقل  وقطاع  احلكومات  فيه  تشارك 
وسائر الشركاء املعنيني شرطاً مهماً لتؤيت هذه اجلهود أكلها. ومن 
يف  الضروري أيضاً مجع البيانات ذات الصلة وتقامسها ونشرها، مبا
ذلك مؤشرات االستدامة واألداء املناسبة وكذلك زيادة التمويل 
وتعزيز بناء القدرات وتقاسم أفضل املمارسات ودعم التوسع يف 

استخدام التقانات املناسبة.

ويتناول الفصل الثاين االجتاهات السائدة يف األسطول 
التجاري العاملي، بينما يتطرق الفصل الرابع للتطورات يف املوانئ 
والفصل اخلامس للمسائل القانونية والتطورات التنظيمية. وُيربز كل 
فصل من هذه الفصول السبل اليت بوسع النقل البحري أن يساهم 

هبا يف حتقيق مزيد من االستدامة يف قطاع النقل البحري.
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ي نهاية الفصل
حوا�ش

يف ذلك بنية النقل الساحلي التحتية، انظر الوثائق ذات الصلة بأعمال األونكتاد  لالستزادة من املعلومات بشأن علم تغري املناخ وتأثرياته يف النقل، مبا )1(
 .http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Climate-Change-and-Maritime-Transport.aspx :يف هذا اجملال املتاحة عرب الرابط التايل
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هيكل الأسطول العالمي ألف-

نمو الأسطول العالمي وأنواع السفن  -1
الرئيسية

منا  األول(،  الفصل  )انظر  الطلب  منو  مع  جتاوباً 
األسطول العاملي بنسبة 3.5 يف املائة خالل االثين عشر شهرًا

نسبة منو  أدىن  الثاين/يناير 2015، وهي  املنتهية يف 1 كانون 
السنة،  الزمان. ويف بداية  يسجلها طوال ما يزيد عن عقد من 
89 سفينة  العاملي من 464 التجاري  تألف جمموع األسطول 
بلغ جمموع محولتها الساكنة 1.75 طناً )الشكل 2-1 واجلدول 

2-1(. وظلَّ عدد السفن اجلديدة اليت ُأضيفت إىل األسطول 
املاضية.  السنوات  باملقارنة مع  املطلقة  باألرقام  يتناقص  العاملي 
ويف الوقت نفسه، ظل معدل منو السفن العام يفوق معدل منو 
الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ومنو التجارة، بل وجتاوز قلياًل معدل 

منو التجارة البحرية.

واستأثرت ناقالت السوائب اجلافة بأكرب حصة متزايدة 
بلغت 43.5 يف املائة من السعة الكلية يف بداية عام 2015، وهي 
نتيجة معدل منو بلغ 4.4 يف املائة بني عامي 2014 و2015
بل وزيادة أعلى من ذلك يف السنوات 2010-2013 )الشكل 

.)2-2

اليمو السيوي لألسطول العالمي، 2000-2013 )نسبة مئونة من الحمولة الطيية الساكية( الشكل 1-2
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األونكتاد، أعداد خمتلفة من استعراض النقل البحري. املصدر:

ورغم األزمة االقتصادية املتواصلة، زاد أسطول سفن 
احلاويات بنسبة 5.2 يف املائة خالل الفرتة نفسها، فكان على 
يؤدي  وقد  العاملي.  االقتصادي  النمو  تراجع  مع  نقيض  طريف 
حدوث مزيد من االرتفاع يف معدل النقل باحلاويات إىل أن ينمو 
الطلب على طاقة احلاويات احلملية إىل حٍد ما. بيد أن الطلب 
القليلة  السنوات  خالل  العرض  من  أقل  عام بدرجة  بوجه  زاد 

املاضية، فتواصل العرض الزائد يف سوق النقل البحري باحلاويات 
وازداد الضغط على أسعار الشحن باحلاويات يف اجتاه اهلبوط 

)انظر الفصل الثالث(.

وفاق النمو يف فئة سفن التموين البحري وناقالت الغاز 
الصهرجيية نظريه يف مجيع أنواع السفن األخرى، وفيه يتجلى توسع 
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جتارة الغاز ومشاريع االستكشاف البحري. ويتعارض هذا التطور 
مع النمو البطيء يف ناقالت النفط )1.4 يف املائة(. وزاد أسطول 
العبَّارات وسفن الركاب بنسبة 4.8 يف املائة، فكان ذلك مؤشراً على 

توقعات الطلب اإلجيابية يف قطاع سفن الرحالت السياحية. ويدل 
التطور اإلجيايب بوجه عام يف جزء السوق املتعلق بأنواع السفن األخرى 

أيضاً على أن األسطول العاملي يزداد ختصصاً )اجلدول 1-2(.

األسطول العالمي حسب أنواع السفن الرئيسية، 1980-2015 )األرقام في بدانة السيوات، الحصة من  الشكل 2-2
السوق(

1980
49.7
27.2
17.0
1.6

1990
37.4
35.6
15.6
3.9

2000
35.4
34.6
12.7
8.0

2010
35.3
35.8
8.5

13.3

2015
28.0
43.5
4.4
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أمانة األونكتاد، استناداً إىل Clarksons Research، وإصدارات خمتلفة من استعراض النقل البحري. املصدر:
مجيع السفن التجارية املبحرة ذات احملركات اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر، باستثناء سفن املمرات املائية الداخلية وسفن الصيد والسفن احلربية واليخوت واملنصات  مالحظة: 

البحرية الثابتة واملتحركة والقوارب )باستثناء وحدات ختزين اإلنتاج والتفريغ العائمة وسفن احلفر(.

األسطول العالمي حسب أنواع السفن الرئيسية، 2013-2014 )األرقام في بدانة السيوات، بآالف  الجدول 1-2
األطيان من الحمولة الساكية، والحصة من السوق بالحروف المائلة(

اليسبة المئونة للتغيير 201420152014/2015األنواع الرئيسية
1.4%388 489 447 482 ناقالت اليفط الصهرنجية

%28.6%28.0
4.4%468 760 322 728 ناقالت السوائب

%43.1%43.5
-1.0%731 76 507 77 سفن البضائع العامة

%4.6%4.4
5.5%741 227 880 215 سفن الحاونات

%12.8%13.0
5.2%893 194 306 185 أنواع السفن األخرى

%11.0%11.1
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)األرقام في بدانة السيوات، بآالف 2014-2013 الرئيسية، السفن أنواع حسب العالمي األسطول الجدول 1-2
)هابع( المائلة( بالحروف السوق من والحصة الساكية، الحمولة من األطيان

اليسبة المئونة للتغيير 201420152014/2015األنواع الرئيسية
7.2%675 49 335 46 ناقالت الغاز 

%2.7%2.8
1.2%181 42 688 41 الياقالت المواد الكيميائية

%2.5%2.4
6.7%174 74 513 69 سفن التمونن البحري

%4.1%4.2
4.8%797 5 531 5 العّبارات وسفن الركاب

%0.3%0.3
3.7%066 23 241 22 سفن أخرى/غير متوافرة

%1.3%1.3
3.5%222 749 4621 689 1المجموع العالمي

%100%100

.Clarkson Research Services إىل بيانات قدمتها جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استنادًا املصدر:
فأكثر. طن 100 اإلمجالية محولتها تبلغ حمرك ذات حبورة جتارية سفن مالحظة:

2007 لام في المسلمة ساكية( طيية )حمولة الطيية للحمولة التعاقد سية 3-2 الشكل
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.Clarkson Research Services إىل بيانات قدمتها أمانة األونكتاد، استنادًا املصدر:
فأكثر. طن 100 اإلمجالية محولتها تبلغ حمرك ذات حبورة سفن مالحظة: 
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أنواع سفن األسطول العالمي، حسب سية البياء )حمولة طيية ساكية في 1 كانون الثاني/ نيانر 2015( الشكل 4-2
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مليون طن من الحمولة الساكنة

سنة البناء

سفن أخرى
سفن الحاويات

سفن البضائع العامة
ناقالت السوائب

ناقالت النفط الصهريجية

.Clarkson Research Services جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
سفن جتارية حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر. مالحظة:

التوزنع العمري لألسطول التجاري العالمي، حسب نوع السفيية، في 1كانون الثاني/نيانر 2015 )نسبة  الجدول 2-2
مئونة من مجموع السفن والحمولة الطيية الساكية(

مجمولات البلدان
أنواع السفن

صفر إلى 4
سيوات

9-5
سيوات

14-10
سية

19-15
سية

20 سية 
فأكثر

متوسط 
العمر 
2014

متوسط 
العمر 
2015

التغيير 
 /2015
2014

العالم:
ناقالت السوائب

-47.5018.6811.1211.5511.159.079.150.09السفن

51.8818.7310.469.948.998.087.980.10حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
338)حمولة طيية ساكية( 80728 73145 69323 63290 59

العالم:
سفن الحاونات

20.9434.3117.6117.559.6010.8810.700.18السفن

34.8834.2216.5810.184.148.238.190.04حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
310)حمولة طيية ساكية( 74487 44001 42869 25235 19

العالم:
سفن البضائع العامة

10.6814.897.708.9657.7624.8624.180.68السفن

22.0918.8610.0510.1738.8317.9717.760.21حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
297)حمولة طيية ساكية( 8388 5086 6885 4758 2
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التوزنع العمري لألسطول التجاري العالمي، حسب نوع السفيية، في 1كانون الثاني/نيانر 2015 )نسبة  الجدول 2-2
مئونة من مجموع السفن والحمولة الطيية الساكية( )هابع(

مجمولات البلدان
أنواع السفن

صفر إلى 4
سيوات

9-5
سيوات

14-10
سية

19-15
سية

20 سية 
فأكثر

متوسط 
العمر 
2014

متوسط 
العمر 
2015

التغيير 
 /2015
2014

العالم:
ناقالت اليفط 
الصهرنجية

18.7421.7212.698.3238.5418.3717.920.45السفن

29.9032.5922.8310.044.648.988.510.47حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
196)حمولة طيية ساكية( 83871 78231 95702 65521 6

العالم:
أنواع السفن األخرى

16.5516.879.228.8848.4822.2221.860.36السفن

20.4126.4912.319.1631.6215.6515.300.35حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
619)حمولة طيية ساكية( 6547 8574 7834 5962 3

العالم:
يميع السفن

14.9415.648.357.9653.1220.2519.890.35السفن

38.7125.5014.909.9210.979.639.410.22حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
873)حمولة طيية ساكية( 42899 30042 34160 23095 6

االقتصادات اليامية:
يميع السفن

20.2817.718.649.2444.1219.7619.430.33السفن

41.5520.4510.9710.9816.0510.3710.200.17حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
453)حمولة طيية ساكية( 36879 21241 25128 22788 6

االقتصادات المتقدمة:
يميع السفن

20.2021.0212.7911.2434.7618.5218.170.35السفن

37.4629.0017.569.106.888.908.650.25حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
026)حمولة طيية ساكية( 52690 39847 40649 24142 7

البلدان ذات 
االقتصادات االنتقالية: 
يميع السفن

7.297.713.684.0377.3028.8228.120.70السفن

20.2122.7015.5612.5728.9715.5615.030.53حمولة طيية ساكية

متوسط حجم السفيية 
659)حمولة طيية ساكية( 17706 20366 27029 20398 2

.Clarkson Research Services جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
سفن حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر. مالحظة:

الشكل  يف  الدورية  السفن  بناء  لطبيعة  أمثلة  وترد 
2-3 الذي يُبنيِّ السنة اليت مت التعاقد فيها على السفن املبنية يف 
عام 2014. ويتبنيَّ من الشكل 2-4 أن جمموع السفن املسلمة 

2011، وهي  يف عام 2014 جتاوز بقليل نصف نظريه يف عام
السنة اليت بلغت فيها أكرب دورة لبناء السفن على اإلطالق أوجها. 
وتفصل عدة سنوات بني تقدمي طلب لبناء سفينة جديدة واملوعد 
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الذي ُتسلَّم فيه إىل السوق. وعادة ما ُتطلب السفن عندما يُعترُب
بعد مضي عدة سنوات  يتم إال السوق متيناً، بيد أن تسليمها ال

قد يصاب السوق حينها بالضعف.

2014 وأُبرمت عقود أغلب السفن املسلمة يف عام
خالل السنوات األربعة السابقة له، ويف عامي 2008 و2007 يف 
بعض احلاالت. وبعد اهلبوط االقتصادي يف عام 2009، كان عدد 
الطلبات املقدمة أقل نسبياً )الشكل 2-3(. ولذلك، تُعزى معظم 
السفن املسلمة إىل قرارات اختُِذت بعد األزمة االقتصادية. ويشري 
مستوى النمو املرتفع واملتواصل يف سفن احلاويات إىل االسرتاتيجية 
اليت يتمسك هبا القطاع بغية حتقيق وفورات احلجم ووفورات يف 
التكاليف بوسائل، من بينها زيادة كفاءة الطاقة، على سبيل املثال.

بالفائدة  النامجة عن ذلك  الزائدة  السعة  وقد ال تعود 
على مالكي السفن، بيد أهنا متثل تطوراً إجيابياً من منظور اجلهات 
ينتفي القصور يف السعة احلملية،  الساعية إلنعاش التجارة العاملية؛ إذ
فتواصل تكاليف التجارة اخنفاضها يف األجل الطويل )انظر أيضًا

الفصل الثالث(.

التجاري  لالأسطول  العمري  التوزيع  -2
العالمي

ألول مرة منذ أن بلغت دورة بناء السفن أوجها، زاد 
متوسط عمر األسطول العاملي زيادة طفيفة خالل عام 2014. 
وألن عدد السفن اجلديدة املسلَّمة تناقص واقرتن باخنفاٍض يف 
التقادم  عملية  تعوِّض  اجلديدة  السفن  مل تعد  التخريد،  نشاط 
الطبيعي يف األسطول )انظر اجلدول 2-2(. ومبا أن معدالت 
يعترب  التوايل،  على  الثالثة  للسنة  تنخفض  ظلت  العامة  النمو 
التقادم يف األسطول احلايل ظاهرة طبيعية تتسم هبا دورة النقل 
البحري املنقضية وهي ستتسارع يف السنوات القليلة املقبلة. بيد 
بدرجة ملحوظة مما كان عليه  أن األسطول احلايل أصغر عمراً 
قبل عشر سنوات. وال يتضح إىل حٍد ما من القيم املتوسطة أن 
السفن اجلديدة يف قطاع السوائب اجلافة واحلاويات متثل السبب 
الرئيسي الذي يعزى إليه اخنفاض متوسط عمر األسطول، بينما 
يظل عمر أنواع السفن األخرى يزداد. ويبلغ متوسط عمر السفن 

"األخرى" ضعفي نظريه يف القطاعني املذكورين آنفاً.

ويتفاوت التوزيع أيضاً يف كل املناطق والبلدان وطرق النقل 
البحري. وتُعزى هذه الفوارق، يف املقام األول، إىل تأثري انتقال السفن 

من الطرق الرئيسية إىل الطرق الفرعية بفعل السعة الزائدة يف طرق 
التجارة الرئيسية اليت حُتوِّل السفن األقدم وأصغر حجماً يف كثري 
من األحيان إىل الطرق الفرعية. وفضالً عن ذلك، تدفع اللوائح 
التنظيمية البيئية السفن األقدم حنو املناطق اليت تكون النظم فيها 
أقل صرامة. وعادة ما تتألف املناطق اليت تعمل فيها أقدم األساطيل 
وأقلها مراعاة للبيئة من املناطق الطرفية واألقل منواً، وبوجه خاص 
اخلدمات اليت تربط بينها. ولذلك، يؤثر انتقال السفن من الطرق 
إنه  الرئيسية إىل الطرق الفرعية تأثرياً إجيابياً فعلياً من منظور البيئة، إذ
يدفع السفن األحدث نسبياً إىل املناطق والطرق الطرفية. وألن هذه 
تكون أكرب حجماً، فإن هذه الظاهرة تزيد الضغوط  السفن عادة ما

لتطوير بنية املوانئ التحتية يف البلدان النامية.

الستدامة البيئية: التجاهات السائدة  -3
في تقانات السفن

تقضي اللوائح التنظيمية اجلديدة )انظر أيضاً الفصل 
اخلامس( أن يستثمر قطاع النقل البحري يف التقانات البيئية اليت 
الصابورة.  مياه  و/أو  والنفايات  االنبعاثات  مثل  مسائل  تعاجل 
وال يعود بعض االستثمارات بالنفع على البيئة وحدها، بل قد 
حُيقِّق وفورات يف التكاليف يف األجل الطويل بفضل كفاءة الوقود، 

على سبيل املثال.

ويُبنيِّ الشكل 2-5 ازدياد استعمال نظم معاجلة مياه 
الصابورة واالستعانة بتقانات، من قبيل نظم األشعة فوق البنفسجية 
والنظم الكيميائية ونظم الرشح. وتتفاوت فعالية هذه النظم وفق 
Clarksons( عوامل، مثل ملوحة مياه البحر واحلرارة وكمية الرواسب

Research, 2014a(. ويف عامي 2013 و2014، ُبيِن أكثر من نصف 

سفن احلاويات اجلديدة اليت ُزوِّدت هبذه النظم. أما حصة األنواع 
األخرى من السفن، فأقل من ذلك وإن كانت تزداد.

وتثري االنبعاثات من النقل البحري خماوف تشتد قوة. وقد 
اعتمدت املنظمة البحرية الدولية تدابري أكثر صرامة تتعلق بأكاسيد 
الكربيت وأكاسيد النيرتوجني، فُوِضعت ألكاسيد الكربيت حدود 
قصوى جديدة وَفرِضت حدود قصوى أكثر صرامة يف منطقيت 

ضبط االنبعاثات يف أوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن حيث التقانات، مثة ثالث طرائق رئيسية للتقيد 
بلوائح أكاسيد الكربيت التنظيمية هي: )أ( أنواع الوقود اخلفيضة 
احملتوى من الكربيت، مثل زيت الغاز البحري؛ )ب( تقانة تنقية 
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لغسل البحر مياه تستخدم اليت العوادم لغاز الالحقة للمعاجلة الغاز
أكاسيد الكربيت؛ )ج( أنواع الوقود البديلة، ال سيما الغاز الطبيعي

املسيَّل، ورمبا الوقود اإلحيائي وامليثانول.

عوامل على السفينة مالك به سيأخذ الذي احلل ويعتمد
ضبط  مناطق يف السفينة متضيه الذي الوقت بينها من عديدة،
أن  املعلومات وتفيد وعمرها. الوقود من واستهالكها االنبعاثات

ماليني دوالر لكل و4 مليون 2 بني تكلف العوادم غاز تنقية نظم
معظم  يتحول أن ويُتوقَّع .)Clarksons Research, 2014b( سفينة
مالكي السفن إىل استخدام زيت الغاز البحري يف األجل القصري.
اليت السفن  يف  إال اقتصادية  العوادم  غاز  تنقية  نظم  ولن تكون 
تتيح النظم هذه ألن االنبعاثات، ضبط مناطق يف وقتها جل تعمل
استخدام زيت الوقود الثقيل املعياري، وهو أرخص من بدائل الوقود

الكربيت. من احملتوى اخلفيضة

الرئيسية،  السفن أنواع حسب الصابورة، مياه معالجة بيظم المفودة السفن( )لدد الجدندة السفن حصة 5-2 الشكل
2014-2007
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.Clarkson Research Services إىل بيانات قدمتها أمانة األونكتاد استنادًا املصدر:
فأكثر. طن 100 اإلمجالية محولتها تبلغ حمرك ذات حبورة سفن مالحظة:

السفن  أغلب أن اجلديدة السفن بيانات من وُيستشف
االنبعاثات ضبط مناطق يف املطبقة اجلديدة القصوى باحلدود ستتقيد
باالنتقال، يف األجل القصري، إىل أنواع الوقود اخلفيضة احملتوى من

السفن  أن املعلومات وتفيد البحري. الغاز زيت مثل الكربيت،
األسطول  سفن من صغرية نسبة متثل الغاز تنقية بأجهزة املزودة
متضي  اليت السفن ترى خاص، وبوجه السفن. طلبات ومن احلايل
تنقية  أجهزة تركيب يف ميزة االنبعاثات ضبط مناطق يف طوياًل وقتًا
العاملية القصوى  احلدود  ازدياد  ومع  األطول،  الغاز. ويف األجل 
الغاز تنقية أجهزة تركيب يزداد أن يُتوقع تشدداً، الكربيت ألكاسيد
عن اللجوء إىل حل قصري األجل باستخدام زيت الغاز البحري بداًل

.)Clarksons Research, 2014b(

آخر للحد  وميثل استخدام الغاز الطبيعي املسيَّل خيارًا
من االنبعاثات. ويف آذار/مارس 2015، مل يتجاوز عدد السفن 
اليت تستخدم الغاز الطبيعي املسيَّل وقوداً، أو تلك القادرة على 
سفينة أغلبها من ناقالت الغاز الطبيعي املسيَّل  العمل به، 178
)Clarksons Research, 2015a(. بيد أن نسبة السفن اليت تستخدم 
يُتوقَّع أن  آخذة يف االزدياد، ازديادًا الغاز الطبيعي املسيَّل وقودًا
يتواصل يف األجل الطويل كلما غدت اللوائح التنظيمية بشأن 
املسيَّل الطبيعي الغاز استخدام وسيعتمد صرامة. أكثر االنبعاثات

لتزويد  بنية حتتية  على تركيب ما يقتضيه ذلك من  أيضًا وقودًا
السفن بالوقود. ويف الوقت احلايل، ال تتوافر هذه البنية التحتية، 
باستثناء قدر ضئيل من التغطية يف بعض حمطات التزود بالغاز 
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Morgan( الطبيعي املسيَّل اليت يقع معظمها يف أوروبا الشمالية
.)Stanley, 2013

ملكية الأسطول العالمي  باء-
وتشغيله

البلدان المالكة للسفن -1

يستأثر بنسبة  ال يزال اليونان أكرب بلد مالك للسفن، إذ
تفوق 16 يف املائة من اجملموع العاملي، تليه اليابان، فالصني، مث 
أملانيا، فسنغافورة. وتستأثر أكرب مخسة بلدان جمتمعة بأكثر من 

نصف احلمولة الطنية الساكنة العاملية )اجلدول 2-3(. ومن بني 
أهم 10 بلدان، تنتمي مخسة بلدان إىل آسيا، وأربعة إىل أوروبا، 

وبلد واحد إىل األمريكتني.

وخالل العقد املنصرم، ارتفعت مرتبة الصني )هونغ كونغ( 
ومجهورية كوريا وسنغافورة بني أكرب البلدان مالكة السفن، بينما 
أصبحت حصة أملانيا والنرويج والواليات املتحدة من السوق أقل 

مما كانت عليه يف عام 2005.

وال تزال الربازيل أكرب بلد مالك للسفن )باحلمولة الطنية 
الساكنة( يف أمريكا اجلنوبية، يليها املكسيك، فشيلي، فاألرجنتني. 
وأنغوال هي أكرب بلد مالك للسفن يف أفريقيا، تليها نيجرييا فمصر 
)انظر أيضاً البيانات املوسعة املتاحة على الشبكة عن مجيع البلدان 

.http://stats.unctad.org/fleetownership:مالكة السفن على الرابط

أهم 35 بلداً ملكاً للسفن، 1 كانون الثاني نيانر 2015 )الحمولة الطيية الساكية( الجدول 3-2
الحمولة الطيية الساكيةلدد السفن

الرهبة 
)حمولة 
طيية 
العلم الوطييبلد/إقليم الملكيةساكية(

العلم 
المجموعالعلم األييبيالعلم الوطييالمجموعاألييبي

العلم األييبي 
كيسبة مئونة 
من المجموع

المجموع 
كيسبة مئونة 
من العالم

16.11%74.80%790 429 279 526 004 209 265 425 70 017 4  221 3  796   اليونان1

13.30%91.55%179 675 230 574 177 211 605 497 19 986 3  217 3  769   اليابان2

9.08%53.15%210 557 157 441 746 83 769 810 73 966 4  996 1  970 2  الصني3

7.04%89.72%632 035 122 374 492 109 258 543 12 532 3  249 3  283   أملانيا4

4.84%41.70%252 022 84 564 038 35 688 983 48 356 2  020 1  336 1  سنغافورة5

4.62%80.00%485 181 80 678 148 64 807 032 16 618 1  843   775   مجهورية كوريا6

4.34%25.49%271 321 75 299 198 19 972 122 56 258 1  531   727   هونغ كونغ، الصني7

الواليات املتحدة 8
3.47%85.51%524 263 60 743 531 51 781 731 8 972 1  183 1  789   األمريكية

2.79%74.21%899 381 48 386 904 35 513 477 12 227 1  750   477   اململكة املتحدة9

2.67%63.20%542 370 46 873 303 29 669 066 17 857 1  009 1  848   النرويج10

2.62%89.71%317 514 45 077 833 40 240 681 4 869   752   117   مقاطعة تايوان الصينية11

2.43%99.31%429 222 42 611 932 41 818 289  322   317   5   برمودا12

2.09%57.75%664 179 36 511 893 20 153 286 15 930   538   392   الدامنرك13

1.60%69.95%770 687 27 264 366 19 506 321 8 530 1  954   576   تركيا14

1.38%100.00%323 929 23 323 929 23 260   260   موناكو15

1.27%27.45%182 002 22 199 040 6 983 961 15 803   207   596   إيطاليا16
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)هابع( أهم 35 بلداً ملكاً للسفن، 1 كانون الثاني نيانر 2015 الجدول 3-2
الحمولة الطيية الساكيةلدد السفن

الرهبة 
)حمولة 
طيية 
العلم الوطييبلد/إقليم الملكيةساكية(

العلم 
المجموعالعلم األييبيالعلم الوطييالمجموعاألييبي

العلم األييبي 
كيسبة مئونة 
من المجموع

المجموع 
كيسبة مئونة 
من العالم

1.26%33.32%155 815 21 449 268 7 706 546 14 844   147   697   اهلند17

1.18%84.60%291 459 20 798 308 17 493 150 3 391   163   228   الربازيل18

1.16%63.65%741 089 20 196 787 12 545 302 7 243   156   87   بلجيكا19

1.06%67.69%079 324 18 644 403 12 435 920 5 739 1  448   291 1  االحتاد الروسي20

مجهورية إيران 21
1.04%77.95%144 080 18 340 093 14 804 986 3 227   70   157   اإلسالمية

1.03%92.16%436 896 17 768 492 16 668 403 1 338   291   47   سويسرا22

0.98%24.20%512 029 17 935 120 4 577 908 12 657 1  153   504 1  إندونيسيا23

0.98%61.25%609 005 17 708 415 10 901 589 6 220 1  445   775   هولندا24

0.93%47.76%885 137 16 526 707 7 359 430 8 608   142   466   ماليزيا25

اإلمارات العربية 26
0.88%96.91%518 318 15 550 845 14 967 472  779   684   95   املتحدة

اململكة العربية 27
0.77%85.00%980 362 13 349 358 11 631 004 2 241   155   86   السعودية

0.64%68.46%656 153 11 312 636 7 344 517 3 457   277   180   فرنسا28

0.62%64.28%608 670 10 661 858 6 947 811 3 320   179   141   قربص29

0.46%18.79%284 038 8 645 510 1 639 527 6 878   92   786   فييت نام30

0.45%31.75%869 755 7 656 462 2 213 293 5 69   27   42   الكويت31

0.45%64.59%060 747 7 054 004 5 006 743 2 348   139   209   كندا32

0.40%99.92%331 014 7 489 008 7 842 5  37   31   6   ُعمان33

0.37%80.62%415 443 6 955 194 5 460 248 1 335   234   101   السويد34

0.37%86.04%647 359 6 554 471 5 093 888  126   70   56   قطر35

جمموع أهم 35 بلد ملك 
985 470 360 42  950 23  410 18  للسفن

6561 171 491 0331 642 476 689%71.32%94.69

5.01%59.70%760 849 86 622 845 51 138 004 35 448 5  486 2  962 2  مجيع البلدان األخرى
0.30%918 234 5 717   بلد ملكية غري معروف

100.00%367 561 734 5251 48  المجموع العالمي

.http://stats.unctad.org/fleetownership لالطالع على قائمة كاملة لألساطيل اململوكة وطنياً، انظر .Clarkson Research Services أمانة األونكتاد استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
سفن حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر. مالحظة:

ومتلك االحتاد الروسي وإندونيسيا والصني عدداً كبرياً من 
السفن اليت ترفع العمل الوطين وُتستخَدم على نطاق واسع يف النقل 
البحري الساحلي وبني اجلزر. وعادة ما تكون هذه األسواق حممية 

ختضع لزاماً للوائح املنظمة البحرية الدولية  من املنافسة األجنبية وهي ال
تكون السفن املستخدمة يف هذه اخلدمات  التنظيمية العاملية. وعادة ما
أصغر حجماً من األسطول املستخدم يف الطرق الدولية وأقدم منه.
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مشغلو سفن الحاويات -2

تستأثر معاً أكرب ثالث شركات خلطوط النقل البحري 
املنتظمة، أي الشركات اليت ُتشغِّل سفن احلاويات العاملة يف اخلدمات 
املائة من جمموع السعة احلملية  املنتظمة، بنسبة تقارب 35 يف 
العاملية للحاويات. وتقع مقار الشركات الثالث الكربى يف أوروبا 
)الدامنرك وسويسرا وفرنسا(، بينما توجد مقار أغلب شركات النقل 

األخرى اليت تندرج يف قائمة أكرب 20 شركة يف آسيا وتوجد شركة 
)Compañía Sudamericana de( واحدة يف أمريكا اجلنوبية هي شركة
)Vapores )CSA؛ ومقرها سانتياغو. وقد اندجمت هذه الشركة يف 

اآلونة األخرية مع شركة Hapag Lloyd )ومقرها يف أملانيا( )اجلدول 
متلك  2-4(. ويالحظ أن شركات خطوط النقل البحري املنتظمة ال
قرابة نصف السفن اليت تشغلها بل تستأجرها من مالكها الذي قد 

يكون من بلد آخر، على سبيل املثال أملانيا أو اليونان.

أكبر 50 شركة من شركات خطوط اليقل الميتظمة، 1 أنار/مانو 2015 )لدد السفن ومجموع السعة المتيية  الجدول 4-2
المستخدمة، بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً مرهبة حسب الوحدات المعادلة لعشرنن قدماً(

الحصة من المشغلالرهبة
السوق% 

)وحدة معادلة 
لعشرنن قدماً(

وحدة معادلة 
لعشرنن قدمًا

حجم السفيية السفن
المتوسط

طلبات السفن 
بالوحدات 
المعادلة 

لعشرنن قدمًا

متوسط حجم طلبات السفن
السفن المطلوبة

1Maersk Line A/S 13.452 526 490  478 5 286 91 080 9 10 120

2Mediterranean
Shipping Company
(MSC) SA

 13.222 483 979  451 5 508 498 680 36 13 852

3CMA CGM S.A. 8.001 502 417  375 4 006 182 500 16 11 406

4Evergreen Marine
Corporation (Taiwan)
Limited (Evergreen
Line)

 5.08 954 280  204 4 678 354 000 23 15 391

5COSCO Container
Lines Limited
(COSCON)

 4.55 854 171  158 5 406 119 500 10 11 950

6China Shipping
Container Lines
Company Limited

 4.00 751 507  136 5 526 19 100 1 19 100

7Hapag-Lloyd
Aktiengesellschaft

 3.90 732 656  145 5 053  0 -

8Hanjin Shipping
Company Limited

 3.41 640 490  104 6 159  0 -

9Mitsui O.S.K. Lines
Limited (MOL)

 3.19 599 772  111 5 403 122 300 6 20 383

10APL Limited 2.91 545 850  96 5 686  0 -

11Orient Overseas
Container Line
Limited (OOCL)

 2.77 520 328  103 5 052 143 656 8 17 957

12Hamburg
Sudamerikanische
Dampfschifffahrts-
Gesellschaft KG

 2.66 498 902  104 4 797  0 -

13Nippon Yusen
Kabushiki Kaisha
(NYK)

 2.63 494 953  104 4 759 112 000 8 14 000

14Yang Ming Marine
Transport Corporation

 2.60 487 771  103 4 736 182 000 13 14 000

15Hyundai Merchant
Marine Company
Limited (HMM)

 2.13 399 791  65 6 151 60 000 6 10 000
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أكبر 50 شركة من شركات خطوط اليقل الميتظمة، 1 كانون الثاني/نيانر 2014 )لدد السفن ومجموع السعة  الجدول 4-2
المتيية المستخدمة، بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً مرهبة حسب الوحدات المعادلة لعشرنن قدماً( )هابع(

المشغلالرهبة

الحصة من 
السوق% 

)وحدة معادلة 
لعشرنن قدماً(

وحدة معادلة 
السفنلعشرنن قدمًا

حجم السفيية 
المتوسط

طلبات السفن 
بالوحدات 
المعادلة 

طلبات السفنلعشرنن قدمًا
متوسط حجم 
السفن المطلوبة

16Kawasaki Kisen
Kaisha Limited ('K'
Line)

 2.12 397 623  77 5 164 110 960 8 13 870

17Pacific International
Lines (Private) Limited
(PIL)

 1.99 374 849  139 2 697 22 905 6 3 818

18United Arab Shipping
Company (S.A.G.)
(UASC)

 1.98 372 841  53 7 035 214 300 13 16 485

19Zim Integrated
Shipping Services
Limited

- صفر493 4 66  554 296 1.58 

20Compania Sud
Americana de Vapores
S.A. (CSAV)

 1.26 237 567  40 5 939 18 000 2 9 000

21Wan Hai Lines Limited 1.07 200 970  88 2 284صفر -
22X-Press Feeders 0.67 126 009  87 1 448صفر -
23MCC Transport

(Singapore) Private
Limited

- صفر769 1 62  662 109 0.58 

24Delmas 0.53 99 078  47 2 108صفر -
25SITC Container Lines

Company Limited
 0.41 76 765  63 1 218 14 400 8 1 800

26Korea Marine
Transport Company
Limited (KMTC Line)

 0.40 75 779  46 1 647 5 400 1 5 400

27Nile Dutch Africa Line
BV

- صفر610 2 29  678 75 0.40 

28United States Military
Sealift Command

- صفر178 1 58  334 68 0.36 

29Compania Chilena
de Navegacion
Interoceanica S.A.
(CCNI)

 0.32 59 906  14 4 279 18 030 2 9 015

30CNC Line Limited 0.32 59 787  26 2 300صفر -
31BBC Chartering &

Logistic GmbH &
Company KG

- صفر619  93  570 57 0.31 

32TS Lines Company
Limited

- صفر597 1 36  477 57 0.31 

33Safmarine Container
Lines N.V.

- صفر289 2 23  638 52 0.28 

34Arkas Konteyner ve
Tasimacilik A.S.

 0.28 52 180  36 1 449 5 000 2 2 500

35Seago Line 0.27 50 688  22 2 304صفر -
36Simatech Shipping &

Forwarding L.L.C.
 0.24 45 947  19 2 418 8 700 2 4 350
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أكبر 50 شركة من شركات خطوط اليقل الميتظمة، 1 كانون الثاني/نيانر 2014 )لدد السفن ومجموع السعة  الجدول 4-2
المتيية المستخدمة، بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً مرهبة حسب الوحدات المعادلة لعشرنن قدماً( )هابع(

المشغلالرهبة

الحصة من 
السوق% 

)وحدة معادلة 
لعشرنن قدماً(

وحدة معادلة 
السفنلعشرنن قدمًا

حجم السفيية 
المتوسط

طلبات السفن 
بالوحدات 
المعادلة 

طلبات السفنلعشرنن قدمًا
متوسط حجم 
السفن المطلوبة

37Sinotrans Container
Lines Company
Limited (Sinolines)

 0.23 43 447  36 1 207 16 000 4 4 000

38Regional Container
Lines Public Company
Limited

 0.23 43 371  29 1 496  0 -

39ANL Singapore Private
Limited

 0.22 41 660  12 3 472  0 -

40Gold Star Line Limited 0.22 41 474  17 2 440  0 -
41Hafiz Darya Shipping

Company (HDS Line)
 0.22 41 337  9 4 593  0 -

42Grimaldi Group S.p.A. 0.21 40 262  41  982  0 -
43Unifeeder A/S 0.20 36 711  37  992  0 -
44Westfal-Larsen

Shipping AS
 0.19 35 151  17 2 068  0 -

45Swire Shipping
Limited

 0.18 34 333  24 1 431  0 -

46Seaboard Marine
Limited

 0.17 32 358  26 1 245  0 -

47Sinokor Merchant
Marine Company
Limited

 0.17 31 969  32  999  0 -

48Spliethoff's
Bevrachtingskantoor
B.V.

 0.17 31 454  36  874  0 -

49Heung-A Shipping
Company Limited

 0.17 31 332  31 1 011 5 400 3 1 800

50Samudera Shipping
Line Limited

 0.16 30 995  26 1 192 3 600 2 1 800

.www.lloydslistintelligence.com ميكن االطالع عليها يف ،Lloyd’s List Intelligence أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
تشمل مجيع السفن احلاملة حلاويات ويُعرف أن شركات النقل البحري املنتظم ُتشغلها. مالحظة:

سامهت  فقد  تركيزاً،  يزداد  القطاع  هذا  انفك  وما 
عمليات اإلدماج اليت حدثت يف اآلونة األخرية بني CSAV و
Compañía Chilena de Navegación Interoceánicaو ،Hapag Lloyd

ويف بداية  املنحى.  هذا  يف  قدماً  املضي  على   Hamburg Südو
عام 2015، شغَّلت أكرب عشر شركات أكثر من 61 يف املائة 
من أسطول احلاويات العاملي واستأثرت أكرب عشرين شركة بنسبة 
اليت  الشركات  السعة. وتستثمر مجيع  املائة من جمموع  83 يف 
بالسفن يف سفن أكرب، فأضحى متوسط  للتزود  تقدم طلبات 
حجم السفن املطلوبة يف مجيع احلاالت أكرب من املتوسط احلايل 

لسعة احلاويات احلملية.

وفورات  لتحقيق  السعي  أن  إىل  ُيشار  أن  املهم  ومن 
احلجم ُيسفر عن طلبات للتزود بسفن جديدة تعزز احتمال حدوث 
عرض زائد من السفن. ويتجاوز متوسط حجم السفن جلميع أنواع 
10 وحدة معادلة  السفن اجلديدة اليت طلبتها أكرب 15 شركة 000
يعادل ضعف املتوسط احلايل حلجم السفن  لعشرين قدماً، أي ما
يف األسطول احلايل الذي متلكه كل شركة. وباستثناء أكرب 20
تقدم سوى قلة قليلة من الشركات أي طلبات جديدة،  ناقالً، مل
وإن هي فعلت ذلك، اقتصرت طلباهتا على سفن أصغر حجماً. 
وأدت احلاجة لتدبر العرض الزائد إىل زيادة التعاون بني خطوط 
النقل البحري املنتظمة وتوسيع نطاقه يف مجيع الطرق، فأصبحت 
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اخلدمات أكثر تناسقاً. وأثار ذلك حتدياً مرده إىل صعوبة املفاضلة 
بني اخلدمات، ألن خدمات النقل باحلاويات منطية إىل حٍد بعيد 
يتعذر معه على خطوط النقل البحري املنتظمة التمييز بينها مبعيار 

اجلودة، إال يف حاالت قليلة.

وميثل التوجه حنو السفن األكرب حجماً وعمليات الدمج 
وزيادة التعاون مسة بارزة أيضاً يف كل الطرق واألسواق. ويرد يف القسم 
التايل الذي يتناول استخدام أسطول احلاويات حتليل أكثر تفصيالً.

استخدام سفن الحاويات  جيم-
والربط بخطوط النقل 

البحري المنتظمة

منذ عام 2004، ظلَّ مؤشر األونكتاد للربط خبطوط 
النقل البحري املنتظمة ميثل مؤشراً يُبنيِّ نفاذ كل بلد ساحلي إىل 
الشبكة العاملية خلطوط النقل البحري املنتظمة، أي شبكة خدمات 
النقل البحري املنتظمة. وتُنشر السلسلة الزمنية الكاملة يف قالب 
 .)UNCTADstat )http://stats.unctad.org/lsci(( :إلكرتوين على الرابط
وُيستخلص مؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة من مخسة 
مكونات تشمل استخدام شركات خطوط النقل البحري املنتظمة 
سفن احلاويات إىل موانئ الرسو يف بلد بعينه هي: )أ( عدد السفن؛ 
)ب( طاقتها احلملية الكلية من احلاويات؛ )ج( عدد الشركات 
اليت تقدم خدمات بسفن تتوىل هي تشغيلها؛ )د( عدد اخلدمات 
املُقدَّمة؛ )ه( حجم أكرب السفن املستخدمة )بالوحدات املعادلة 

لعشرين قدماً(.

ويبلغ مؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة أعلى 
مستوياته يف الصني، مث سنغافورة، فهونغ كونغ )الصني(، فجمهورية 
كوريا، فماليزيا، مث أملانيا. وأفضل البلدان األفريقية ربطاً هي املغرب 
ومصر وجنوب أفريقيا، وهو وضع يُعزى إىل موقعها اجلغرايف يف 
أمريكا الالتينية، تسجل بنما أعلى مستوى ملؤشر  أركان القارة. ويف
الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة، ويعود الفضل يف ذلك إىل 
قناهتا وموقعها يف ملتقى الطرق الرئيسية بني الشرق والغرب والشمال 
واجلنوب، تليها املكسيك، فكولومبيا، فالربازيل. وتنتمي االقتصادات 
العشرة اليت تسجل أدىن مستوى يف مؤشر الربط خبطوط النقل 
البحري املنتظمة إىل دول جزرية وهو وضع يعود إىل أحجام جتارهتا 

املنخفضة ومواقعها النائية.

وال يتحدد مؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة 
حبجم جتارته فحسب، بل ويعتمد بشكل متزايد  بالنسبة لبلد ما
املنتظمة.  البحري  النقل  العاملية خلطوط  على وضعه يف الشبكة 
وتتجلى أمهية املوانئ احملورية يف حتقيق مستوى عاٍل من الربط رغم 
تدين مستوى التجارة. ومن األمثلة على ذلك جامايكا، واملغرب، 
النكا، فموقع هذه البلدان املركزي يف الشبكة العاملية  وبنما، وسري
إن هذه النقاط  يكسبها أمهية بالغة لدى املناطق اليت تقع فيها، إذ

تتيح مستوى جيداً من الربط يتجاوز الربط املباشر التقليدي.

طرق  في  الحاونات  سفن  استخدام  الجدول 5-2
مختارة، 1 أنار/مانو 2015

الخدمات المباشرة
لدد الشركات 
)مشغلو السفن(

أكبر السفن 
)وحدة معادلة 
لعشرنن قدماً(

908 15 51 ماليزيا - سنغافورة
224 19 46 الصني - مجهورية كوريا

224 19 44 هولندا - اململكة املتحدة
092 13 39 الصني - اليابان
224 19 36 أملانيا - هولندا

908 15 35 الصني - سنغافورة
000 10 35 اليابان - مجهورية كوريا

700 9 23 األرجنتني - الربازيل
360 13 23 الصني - الواليات املتحدة األمريكية

116 5 21 بنما - الواليات املتحدة األمريكية
224 19 19 الصني - أملانيا

540 8 19 كوت ديفوار - نيجرييا
000 10 18 شيلي - بريو

000 10 16 الصني - جنوب أفريقيا
091 3 6 مجهورية تنزانيا املتحدة - موزامبيق

108 3 5 كينيا - ماليزيا
226 2 3 جزر القمر - اإلمارات العربية املتحدة

742 2 3 فيجي - أسرتاليا
600  1 دومينيكا - الواليات املتحدة األمريكية

970  1 اليابان - جزر مارشال
.Lloyd’s List Intelligence جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:

وترتبط 17 إىل 18 يف املائة فقط من أزواج البلدان 
بقية أزواج البلدان،  ببعضها البعض من خالل خدمة مباشرة. أما
فيتعني عليها أن تلجأ يف جتارهتا الثانوية املنقولة يف حاويات إىل 
Fugazza et al., 2013; Fugazza,( عملية مسافنه واحدة على األقل

2015(. وتزداد املسافنة يف كثري من العالقات التجارية وهي متفشية 
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يف القطاع على نطاق واسع سعياً لتحقيق وفورات احلجم وتكثيف 
العمليات. ومن مث حتظى املسافنة بقدر وافر من القبول لدى الزبناء، 
ألن عملياهتا أضحت شديدة الفعالية حيث تتم عملية االنتقال بني 

اخلدمات يف غضون ساعات قالئل يف كثري من األحيان.
واستناداً إىل مؤشر الربط الثنائي خبطوط النقل البحري 
http://stats.unctad.( املنتظمة الذي أعده األونكتاد يف اآلونة األخرية

org/lsbci (accessed 15 July 2015)(، ُيستشف من البحوث اليت أجراها 

األونكتاد أن االفتقار إىل رابطة حبرية مباشرة مع شريك جتاري يقرتن 
بتدين قيمة الصادرات. وتشري التقديرات إىل أن نطاق االخنفاض 
يرتاوح بني 42 يف املائة و55 يف املائة. وعند تقييم عدد عمليات 
املسافنة الالزمة لربط زوجني من البلدان، تقرتن كل عملية مسافنة 
إضافية باخنفاض قيمة الصادرات بنسبة ترتاوح بني 20 و25 يف 
املائة. وتشري النتائج كذلك إىل أن مبالغة التقديرات اإلحصائية يف 
تقدير تأثري املسافة الثنائية يف الصادرات الثنائية حني ينعدم مؤشر 

.)Fugazza, 2015( الربط الثنائي أمر مرجح
ويتبنيَّ من النظر إىل مستوى الربط من منظور ثنائي 
أن الطرق األقاليمية تتسم بأكرب طاقة من اخلدمات. وفضالً عن 
ذلك، يتيح املنظور الثنائي الفرصة لتمحيص مستوى املنافسة، فهو 
يُظِهر أن عدد مقدمي اخلدمات يبلغ مثة مخسة مقدمني أو أكثر 
11 يف 32 املائة فقط من مجيع الروابط الثنائية وعددها 650

فيها اخليارات اليت تنطوي على عمليات مسافنة. وتكون  رابطاً، مبا

املنافسة حمدودة يف النسبة املتبقية البالغة 68 يف املائة، إذ يبلغ عدد 
الشركات اليت تقدم اخلدمات أربع شركات أو أقل. ويؤثر هذا الوضع 
بوجه خاص يف االقتصادات الصغرية والدول اجلزرية. وتبلغ التنافسية 
بالنسبة خلدمات النقل البحري املباشرة باحلاويات أشدها يف الطرق 
النقل  إذ يبلغ عدد شركات خطوط  األقاليمية يف آسيا وأوروبا، 
البحري املنتظمة اليت تستخدم سفناً يف الطرق اليت تربط سنغافورة 
ربطاً مباشراً باملوانئ الواقعة يف ماليزيا 51 شركة. وتقدم 46 شركة 
خدمات مباشرة بني الصني ومجهورية كوريا، بينما يتيح 44 ناقاًل
رابطاً مباشراً بني هولندا واململكة املتحدة )انظر اجلدول 5-2(.

ويُبنيِّ الشكل 2-6 بشكل أوضح عملية الرتكيز يف 
فيه  زادت  الذي  الوقت  ففي  املنتظمة،  البحري  النقل  خطوط 
بلد  ولكل  خدمات  مقدم  لكل  احلاويات  من  احلملية  الطاقة 
ثالثة أضعاف بني عامي 2004 و2015، تناقص متوسط عدد 
الشركات اليت تقدم خدماهتا ملوانئ كل بلد بنسبة 29 يف املائة. 
وميثل هذان التوجهان وجهني لعملة واحدة، فكلما زادت السفن 
حجماَ وسعت الشركات إىل حتقيق اقتصادات احلجم، قلَّ عدد 
الشركات يف فرادى األسواق. ويواجه واضعو السياسات حتديًا

يتمثل يف دعمهم التطورات التكنولوجية والوفورات يف التكاليف، 
عرب وفورات احلجم، على سبيل املثال، وهتيئة بيئة تنافسية بقدر 
كاٍف يتيح استفادة الزبناء، أي املوردين واملصدرين، من وفورات 

التكاليف بشكل فعال.

ويود شركات خطوط اليقل البحري الميتظمة: متوسط لدد الشركات لكل بلد ومتوسط الطاقة الحملية  الشكل 6-2
من الحاونات المستخدمة )بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً( لكل شركة وكل بلد )2015-2004(
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.Lloyds List Intelligence أمانة األونكتاد، استنادا إىل البيانات اليت قدمتها املصدر:
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تسجيل السفن دال-

وليربيا  بنما  الثاين/يناير 2015، غدت  يف 1 كانون 
بنسبة  معاً  تستأثر  فهي  السفن،  أكرب سجالت  مارشال  وجزر 
41.8 يف املائة من احلمولة الطنية العاملية، حيث سجلت جزر 
مارشال منواً الفتاً لألنظار جتاوز مستواه يف عام 2014 مبقدار 13

يف املائة )اجلدول 2-6(. وأكثر من ثالثة أرباع األسطول العاملي 
مسجل يف البلدان النامية )اجلدول 2-7(، مبا يف ذلك يف كثري من 
السجالت املفتوحة، أي السجالت اليت ال حيتاج املالك فيها إىل 
أن يكون من نفس جنسية البد املسجلة فيه السفينة. وتبلغ نسبة 
السفن املسجلة حتت علم أجنيب )حيث ختتلف جنسية املالك عن 
العلم الذي ترفعه السفينة( 71 يف املائة من اجملموع العاملي )انظر 

أيضاً اجلدول 2-3 أعاله(.

للماً من ألالم التسجيل التي لدنها أكبر الحموالت الطيية المسجلة، 1 كانون الثاني/نيانر 2015 أهم 35 الجدول 6-2
)بالحمولة الطيية الساكية(

لدد السفنللم التسجيل

الحصة من 
مجموع العالم، 

السفن

الحمولة 
الطيية الساكية 
1 طن  000(
حمولة ساكية(

الحصة من 
المجموع العالمي 
)حمولة طيية 

ساكية(

الحصة المتراكمة 
)حمولة طيية 

ساكية(

متوسط حجم 
السفيية )حمولة 
طيية ساكية(

نمو الحمولة 
الطيية الساكية 
2014/2015
كيسبة مئونة

0520.91 44  19220.1320.13 352  3519.33 8  بيما

0180.31 65  83211.6531.79 203  1433.51 3  ليبرنا

99013.32 67  34510.0241.81 175  5802.88 2  يفر مارشال

5756.47 63  8018.6250.43 150  4252.71 2  هونغ كونغ )الصين(

8308.52 33  0226.5857.01 115  6894.12 3  سيغافورة

8988.69 43  0024.6961.70 82  8952.12 1  مالطة

2864.45 63  7284.5066.20 78  4841.66 1  اليونان

3222.54 54  7794.3370.53 75  4211.59 1  يفر البهاما

-7561.28 20  6764.3374.85 75  9414.41 3  الصين

0003.96 32  6641.9276.78 33  6291.82 1  قبرص

-4412.28 55  0081.3278.09 23  0791.21 1  يفنرة مان

5587.47 5  4191.2879.38 22  2245.84 5  اليابان

-3391.20 15  7381.1980.56 20  5581.74 1  اليرونج

-55611.22 14  5551.0081.57 17  4181.58 1  إنطاليا

-0590.35 16  1030.9882.54 17  8652.08 1  المملكة المتحدة

-0993.13 10  8250.9683.51 16  6730.75   يمهورنة كورنا

60613.94 26  6560.9584.46 16  3738.24 7  الدانمرك

6812.29 3  7410.9085.36 15  6041.79 1  إندونيسيا

-1571.39 10  5510.8986.25 15  1741.31 1  الهيد

-9093.45 10  7530.7386.98 12  6500.73   أنتيغوا وبربودا

-23011.69 22  6930.7387.70 12  5613.98 3  ألمانيا

الوالنات المتحدة 
0892.59 6  6830.7388.43 12  6131.80 1  األمرنكية

-2561.54 46  7030.6789.10 11  3131.47 1  يمهورنة هيفانيا المتحدة
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للماً من ألالم التسجيل التي لدنها أكبر الحموالت الطيية المسجلة، 1 كانون الثاني/نيانر  أهم 35 الجدول 6-2
2015 )بالحمولة الطيية الساكية( )هابع(

لدد السفنللم التسجيل

الحصة من 
مجموع العالم، 

السفن

الحمولة 
الطيية الساكية 
1 طن  000(
حمولة ساكية(

الحصة من 
المجموع العالمي 
)حمولة طيية 

ساكية(

الحصة المتراكمة 
)حمولة طيية 

ساكية(

متوسط حجم 
السفيية )حمولة 
طيية ساكية(

نمو الحمولة 
الطيية الساكية 
2014/2015
كيسبة مئونة

9462.69 71  5110.6689.75 11  2451.39 1  برمودا

-7930.95 6  2320.5390.28 9  7771.99 1  ماليفنا

-1812.64 8  8200.5090.79 8  4712.76 2  هركيا

5360.34 7  6510.4991.28 8  4121.58 1  هوليدا

54821.96 45  6090.4991.77 8  7560.85   بلجيكا

4990.81 4  3510.4292.19 7  6740.75   فييت نام

9742.45 2  2210.4192.60 7  9631.08   االهحاد الروسي

-0428.85 16  8820.3993.00 6  6700.75   فرنسا

1496.19 6  8500.3993.39 6  6460.72   الفلبين

00237.91 40  4400.3193.70 5  7650.86   الكونت

6360.86 7  0700.2993.99 5  7490.84   هانليد

4318.05 18  8290.2894.27 4  5860.66   مقاطعة هانوان الصييية

6973.53 27  93794.2794.27 648 1 37780.90 72  مجموع أهم 35 للمًا

7573.54 22  222100.00100.00 749 1 464100.00 89  المجموع العالمي

.Clarkson Research Services جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
1 طن فأكثر؛ مرتبة حسب احلمولة الطنية الساكنة. لالطالع على قائمة مجيع البلدان للسفن اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 100 سفن حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 000 مالحظة:

.http://stats.unctad.org/fleet فأكثر، انظر

هوزنع سعة الحمولة الطيية الساكية لمختلف أنواع السفن، حسب مجمولات بلدان التسجيل، 2015 الجدول 7-2 
)اليسبة المئونة للتغيير 2014/2015 بالحروف المائلة(

مجموع
األسطول

ناقالت اليفط 
الصهرنجية

ناقالت
السوائب

سفن البضائع 
العامة

سفن
سفن أخرىالحاونات

100.00100.00100.00100.00100.00100.00مجموع العالم

22.7026.2617.8228.3826.8125.75البلدان المتقدمة

0.02-0.09-0.05-0.02-0.540.08-

0.710.780.265.350.031.22البلدان ذات االقتصادات االنتقالية

0.000.010.010.03-0.000.01

76.3672.9181.9065.4173.1471.45البلدان اليامية

0.030.080.060.05-0.55-0.05
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هوزنع سعة الحمولة الطيية الساكية لمختلف أنواع السفن، حسب مجمولات بلدان التسجيل، 2015 الجدول 7-2 
)اليسبة المئونة للتغيير 2014/2015 بالحروف المائلة( )هابع(

مجموع
األسطول

ناقالت اليفط 
الصهرنجية

ناقالت
السوائب

سفن البضائع 
العامة

سفن
سفن أخرىالحاونات

ميها:

13.1417.189.985.9620.199.93أفرنقيا

0.46-0.25-0.44-0.061.11-0.51-

26.7420.6831.9322.5719.7531.53أمرنكا

0.68-0.24-0.63-0.76-2.24-0.66-

26.0521.4629.4633.9228.0018.92آسيا

0.270.07-0.10-0.672.270.08-

10.4213.6010.532.955.2011.07أوقيانيا

0.851.100.870.030.740.76

0.240.050.010.860.021.57سفن غير معروفة وأخرى

0.000.000.03-0.100.010.02

.Clarkson Research Services جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
سفن حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر. مالحظة:

إن سجالت  وينبغي توخي احليطة عند تفسري البيانات، إذ
عديدة عهدت بأجزاء مهمة من عملياهتا إىل جهات خارجية، ومن 
مث فإن مجيع اإليرادات ال تبقى يف دولة العلم. بيد أن اخلدمات اليت 
تقدمها دولة العلم متثل مصدراً مهماً من مصادر إيرادات بعض 

الدول النامية.

ومن الناحية التارخيية، عندما شرع مالكو السفن األوائل 
يف "التخلي عن العلم" بتسجيل سفنهم يف سجل أجنيب مفتوح 
يف السبعينات بل وقبل ذلك، كانت لوائح السالمة واللوائح البيئية 
األقل صرامة من بني دوافعهم احملتملة. أما اليوم، فليس مثة فرق 
بني السجالت املفتوحة والوطنية فيما خيص التصديق على  عام
االتفاقيات الدولية وإعماهلا. ويتبنيَّ من جدول مقارن قدمته الغرفة 
الدولية للنقل البحري أن كال السجالت الوطنية واملفتوحة ُتصنَّف 
International Chamber of( بني أفضل مقدمي اخلدمات وأسوأهم

Shipping, 2014(. ومن بني أهم 35 علماً، توجد أصغر األساطيل 

عمراً يف هونغ كونغ )الصني( وجزر مارشال وسنغافورة.

تضم السجالت احلسنة الصيت أساطيل أصغر  وعادة ما
عمراً بكثري وهي حترص على أن يلتزم مالكو السفن بالقواعد الدولية، 
تستهدف سلطات الرقابة يف دولة العلم  إن مصلحتها تقتضي أال إذ
علمها ألن ذلك يقلل جاذبيته لدى مالكي السفن. وحقيقة األمر، 
أن من مصلحة هذه السفن "احلسنة الصيت" أن تكون لوائح البيئة 
والسالمة طموحة وأن يتم إعماهلا بصرامة ألن ذلك سيشكل حتديًا

للسجالت وللمالكني الذين لديهم سفناً أقدم وأسوأ صيانة.

ومن الالفت للنظر أن عدة سجالت مفتوحة رئيسية 
مسجلة يف دول جزرية صغرية نامية. وهلذه السجالت مصلحة 
مزدوجة يف دعم اللوائح الطموحة يف إطار املنظمة البحرية الدولية 
مثالً. فعلى سبيل املثال، قد تتعزز امليزة اليت تتمتع هبا هذه السجالت 
التنافسية اليت تضم أصالً أساطيل أحدث وأصغر عمراً، لو فُرِضت 
حدود عاملية أدىن من انبعاثات ثاين أُكسيد الكربون. وقد يكون 
لذلك دور أيضاً يف ختفيف وطأة تأثري تغري املناخ، وهو أمر توليه 

اقتصادات جزرية كثرية اهتماماً بالغاً.



51 الفصل الثاني: هيكل األسطول العالمي وملكيتت وهسجيلت

ها  بناء السفن وتكس�ي هاء-
والطلبات الجديدة منها

عمليات تسليم السفن الجديدة -1

العاملي يف جممله مبقدار 42 مليون من  منا األسطول 
األطنان اإلمجالية يف عام 2014. ويعزى زهاء 64 مليون طن 
إمجايل من هذا الرقم إىل السفن اجلديدة، ناقص حنو 22 مليون 

طن إمجايل ناشئة عن عمليات التكسري املفاد عنها.

واستأثرت ثالثة بلدان فقط هي الصني )35.9 يف املائة(؛ 
ومجهورية كوريا )34.4 يف املائة(؛ واليابان )21.0 يف املائة( ببناء 

أكثر من 91 يف املائة من األطنان اإلمجالية املسلمة يف عام 2014. 
وتصدرت ناقالت السوائب اجلافة عمليات البناء يف الصني، تليها 
سفن احلاويات مث الناقالت الصهرجيية؛ بينما غلبت سفن احلاويات 
وناقالت النفط الصهرجيية على عمليات البناء يف مجهورية كوريا 

وختصصت اليابان، يف املقام األول، يف بناء ناقالت السوائب.

أن يكون أسطول  إىل  الداعية  للمطالبات  واستجابة 
النقل البحري أكثر مراعاة للبيئة، يزداد التعاون بني بناة السفن 
ومالكيها واهليئات التقنية غري احلكومية، مثل هيئات التصنيف، 
يف استحداث تقانات جديدة وسفن إيكولوجية. وبوجه خاص، 
أشرفت هيئات التصنيف يف السنوات القليلة املنصرمة على إجراء 
حبوث يف استخدام الطاقات البديلة يف السفن، مبا يف ذلك طاقة 

الرياح والطاقة الشمسية.

 ،2014( فيها  بُييت  التي  والبلدان  الرئيسية  السفن  أنواع  حسب  الجدندة  السفن  هسليم  لمليات  الجدول 8-2 
آالف األطيان اإليمالية(

بقية العالمالفلبيناليابانيمهورنة كورناالصين
مجموع
العالم

034 4669 891 781 8964 2ناقالت اليفط الصهرنجية

719 16726 869 791 58810 3041 13ناقالت السوائب

485 3721 199 329 585 سفن البضائع العامة

039 73516 995 188 135 9869 4سفن الحاونات

328 144 666 528 1193 ناقالت الغاز

543 57 188 185 113 ناقالت المواد الكيميائية الصهرنجية

206 9563 51 485 7141 سفن التمونن البحري

892 767 27 5 92 العبَّارات وسفن الركاب

415 1471 391 835 42 سفن أخرى

662 68263 8653 3921 87213 85121 22المجموع

.Clarkson Research Services جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
سفن حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن البلدان األخرى اليت تُبىن فيها السفن يف املوقع مالحظة:

.http://stats.unctad.org/shipbuilding

تكسير السفن  -2

يساعد ختريد السفن يف ختفيض العرض الزائد من احلمولة 
الطنية ويشجع على حتديث األسطول حتديثاً يشتمل على البعد 

اإليكولوجي؛ فعادة ما تكون السفن اليت ُتكسَّر أقل كفاءة من 
حيث الوقود وأكثر إضراراً بالبيئة بسبب االنبعاثات الناشئة عنها. 
وقد مددت حكومة الصني برنامج إعانات يشجع شركات النقل 
البحري على ختريد السفن القدمية. ويقدم هذا املشروع الذي بدأ 
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العمل به يف عام 2013 حوافز مالية ملالكي السفن الستبدال 
.)Reuters, 2015( السفن القدمية بسفن أجدَّ منها وأكثر مراعاة للبيئة

وباكستان(  واهلند  )بنغالديش  آسيا  وتستأثر جنوب 
والصني معاً بأكثر من 90 يف املائة من عمليات تكسري السفن 

من  بقدر  يتسم  السفن  تكسري  أن  بيد  العاملي.  الصعيد  على 
بينما  احلاويات،  سفن  أغلب  تكسري  تتوىل  فاهلند  التخصص، 
السوائب،  ناقالت  من  أكرب  عدداً  والصني  بنغالديش  تشرتي 
النفط  ناقالت  بتكسري  الغالب  يف  الباكستان  تقوم  حني  يف 

الصهرجيية.

الحمولة الطيية المبلغ لن بيعها للتكسير، أنواع السفن الرئيسية والبلدان التي هم فيها هكسيرها )2014،  الجدول 9-2
آالف األطيان اإليمالية(

هركياباكستانبيغالدنشالصينالهيد

بلدان غير 
معروفة في شبت 
القارة الهيدنة

بلدان أخرى/
مجموع العالمغير معروفة

ناقالت اليفط 
482 4204 160 86 227 3682 827 393الصهرنجية

098 1439 111 151 458 8881 7712 5762 1ناقالت السوائب

008 2592 349 65 313 301 719 سفن البضائع العامة

769 1394 63 32 303 777 455 3سفن الحاونات

342 29 28 62 8 215 ناقالت الغاز

ناقالت المواد 
196 1 34 13 10 3 136 الكيميائية الصهرنجية

697 26 9 331 199 6 127 سفن التمونن البحري

194 22 67 19 13 74 العبَّارات وسفن الركاب

609 12 53 106 168 270 سفن أخرى

394 05122 2711 839 127 2694 8734 9654 6المجموع

.Clarkson Research Services جتميع أجرته أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
سفن حبورة ذات حمرك تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن البلدان األخرى اليت ُتكس فيها السفن يف املوقع مالحظة:

.http://stats.unctad.org/shipbuilding

وخيضع تكسري السفن يف حد ذاته للتدقيق بسبب تأثريه 
سيما طريقة "اإلنزال على الشاطئ" املتبعة يف جنوب  يف البيئة، ال
آسيا اليت قد تضر بالبيئة احمللية وتفتقر، يف كثري من األحيان، إىل 
تدابري الصحة والسالمة. وهتدف املشاريع القائمة اآلن إىل جعل 
إعادة تدوير السفن آمنة وسليمة بيئياَ بغية حتسني معايري القطاع 

.)IMO, 2015( نشداناً لتعزيز االستدامة فيه

الحمولة الطنية المطلوبة -3

2015 كثريًا قلَّت طلبات السفن العاملية يف مطلع عام
عن الذروة اليت بلغتها يف الفرتة 2008-2009. ويف عامي 2014

السفن،  أنواع  أغلب  مشل  تراجعاً  الطلبات  تراجعت  و2015، 
خال ناقالت النفط الصهرجيية. وتعزى طلبات اجلهات اليت تطلب 
تزويدها بسفن إىل سببني أوهلما أن هذه اجلهات تتوقع أن ينمو 
الطلب يف املستقبل بقدر كاٍف يستوعب السفن اجلديدة املسلمة؛ 
وثانيهما أن السفن اجلديدة أكثر كفاءة وأقل تلويثاَ. ويشكل التقيد 
باللوائح التنظيمية اجلديدة اليت هتدف إىل حتقيق االستدامة البيئية 
يف النقل البحري يف األجل الطويل دوافع إضافية تشجع مالكي 
السفن على استبدال السفن القدمية بأخرى جديدة. ويف نيسان/
أبريل 2015، بلغت طلبات سفن احلاويات 18 يف املائة من 
السعة احلالية، وهو أدىن مستوى تبلغه منذ أكثر من عشر سنوات 

.)Clarksons Research, 2015b(
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الحمولة الطيية العالمية المطلوبة، 2000-2015 )آالف أطيان الحمولة الساكية( الشكل 7-2

2000

33 721

2001

35 757

2002

24 144

2003

32 066

2004

55 850

2005

68 878

2006

75 988

2007

106 896

2008

249 289

2009

322 903

2010

302 797

2011

306 458

2012

232 138

2013

139 516

2014

172 539

2015

169 734

39 54653 91965 89663 67882 25897 474102 010169 883184 196192 252148 307134 04494 93672 84385 84494 851

11 92218 34817 12114 22533 00445 24154 35157 93879 66574 40858 82145 86051 61440 68546 79537 977
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.Clarksons Research أمانة األونكتاد، استناداً إىل البيانات اليت قدمتها املصدر:
السفن التجارية املبحرة املزودة مبحركات البالغة محولتها 100 طن إمجايل فأكثر، أرقام بداية السنة. مالحظة:

التوقعات  -4

فرادى  تشجع  والتنظيمية  االقتصادية  احلوافز  ستظل 
املالكني على االستثمار يف حتديث أساطيلهم. وما مل ُتكسَّر السفن 
القدمية، فقد ترتفع السعة الزائدة على النطاق العاملي ويتواصل الضغط 
لتخفيض أسعار الشحن واستئجار السفن )انظر أيضاً الفصل 3(. 

ويُتوقع أن يكون التفاعل بني اللوائح البيئية األكثر صرامة واخنفاض 
أسعار الشحن واستئجار السفن حافزاً للمضي قدماً يف تكسري 
يف ختفيض السعة الزائدة فحسب بل  السفن القدمية، فيساعد ال

ختفيف وطأة تأثري النقل البحري يف البيئة. ويف
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ي نهاية الفصل
حوا�ش

قدمت Clarksons Research, London البيانات اليت يستند إليها األسطول العاملي الوارد يف الفصل الثاين. وتضم السفن اليت يشملها مؤشر األونكتاد  )1(
يف ذلك سفن احلفر البحرية ومرافق ختزين اإلنتاج والتفريغ العائمة  مجيع السفن التجارية ذات احملركات اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر، مبا
وأساطيل البحريات الكربى يف كندا والواليات املتحدة اليت اسُتبعدت ألسباب تارخيية من إصدارات استعراض النقل البحري السابقة. واستُبِعدت 
فيما خيص أنواع السفن الرئيسية )ناقالت  السفن احلربية واليخوت وسفن املمرات املائية وسفن الصيد واملنصات البحرية الثابتة واملتحركة والقوارب. أما
النفط الصهرجيية وناقالت السوائب اجلافة وسفن احلاويات وسفن البضائع العامة(، فليس مثة تغيري مقارنة باإلصدارات السابقة من استعراض النقل 
البحري. وأما فيما يتعلق بالسفن "األخرى"، فتشمل البيانات اجلديدة عدداً أقل من السفن )كانت سفن الصيد اليت لديها طاقة محلية صغرية من 
البضائع ُتضمَّن قبالً( وعدداً أكرب قليالً من السفن يعزى إىل تضمني السفن املستخدمة يف النقل والتخزين البحريني. ولتحقيق املقارنة التامة بني بيانات 
عام 2015 وبيانات السنوات األربعة السابقة، حدَّث األونكتاد بيانات األسطول املتاحة على اإلنرتنت للسنوات 2011-2015، مطبقاً املعايري 
1 نفسها )انظر http://stats.unctad.org/fleet(. وعلى غرار السنوات املنصرمة، تقتصر بيانات ملكية األسطول على السفن البالغة محولتها 000

تكون متاحة يف أغلب األحيان عن السفن األصغر حجماً من ذلك. ولالطالع على مزيد من  إن معلومات امللكية احلقيقية ال طن إمجايل فأكثر، إذ
.http://stats.unctad.org/fleetownership املعلومات عن ملكية األسطول، انظر
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محددات تكاليف النقل  ألف-
البحري

البحري  النقل  اليت حتدد تكاليف  العوامل  يعود فهم 
الدويل بالفائدة على واضعي السياسات والناقلني البحريني، فالنقل 
البحري يعاجل 80 يف املائة من حجم التجارة العاملية )يُنقُل حبرًا

زهاء 90 يف املائة من جتارة البلدان النامية الدولية(. ويساعد إدراك 
التاجر  األسباب اليت تُعزى إليها الفروق يف املبلغ الذي يدفعه 
مقابل النقل الدويل للسلع التجارية يف حتديد اجملاالت اليت ميكن 
أن يتدخل فيها واضعو السياسات. وكان للبحوث املستفيضة 
اليت ُأجريت يف اآلونة األخرية دور كبري يف متييز العوامل الرئيسية 
Cullinane et al., 2012 ECLAC, اليت حتدد تكاليف الشحن )انظر

Sourdin and Pomfret, 2012; and Wilmsmeier, 2014 ;2002، واملصادر 

املستعرضة فيه(.

ويوجز الشكل 3-1 العوامل احملدِّدة يف سبع جمموعات. 
ويعرض اجلزء التايل من هذا القسم كل جمموعة من هذه اجملموعات 
ويناقش اخليارات املتاحة لواضعي السياسات للمساعدة يف ختفيض 

تكاليف النقل البحري الدويل.
ويف السنوات القليلة املنصرمة، دأب واضعو السياسات 
واجلهات الفاعلة يف القطاع على تعميم معايري االستدامة البيئية يف 
للتصدي للتحديات  عملياهتم التخطيطية وسياساهتم وهياكلهم، ال
العاملية اليت تواجه ختفيض االنبعاثات وحتسني البصمة البيئية فحسب، 
املتاحة  املوارد  والتمكن من ختصيص  الطاقة  بل ولزيادة وفورات 
ختصيصاً أكثر جناعة. وتشمل التدابري احملددة الطابع يف هذا الصدد 
بناء سفن تتمتع بكفاءة الوقود، وزيادة كفاءة الطاقة، وإعادة تشكيل 
بنية النقل وشبكاته، وتكييف البىن التحتية املالئمة وإنشائها، وإعادة 
الكفاءة  وحتقيق  النقل  لوجستيات  تشغيل  إجراءات  التفكري يف 
القصوى فيها، ودعم التقانات اجلديدة ونظم املعلومات واالتصاالت 

ونظم النقل الذكية.

محددات هكاليف اليقل البحري الشكل 1-3

محددات
هكاليف اليقل البحري

الدولي

.Welmsmeier، 2014 أمانة األونكتاد، استناداً إىل املصدر:

الموانئ:
البيية التحتية والبيية الفوقية	 
إنتايية الميياء	 
نموذج مشغل الميياء	 
التعرنفات المييائية	  هدفقات التجارة

اختالالت التجارة	 
أحجام التجارة	 
هكامل التجارة	 

هيكل القطاع البحري
الميافسة	 
لر  خدمات خطوط	 

اليقل الميتظمة
القوالد التيظيمية	 

الموضع في شبكة
اليقل البحري العالمية

الربط	 
الموقع المركفي	 
المسافة	 

هكاليف هشغيل
السفيية

التطقيم	 
زنت الوقود	 
التسجيل	 

الميتجات
الميقولة بحرًا

حجم الشحية	 
القيمة	 
نوع الميتجات	 

التيسير
هيسير التجارة	 
هيسير اليقل	 
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التجارة وتيسير النقل -1

يف بضائع من حتمله وما السفن انتظار مدد تقصري يؤثر
ختفيض أواًل يعين فهو مباشراً، تأثريًا التجارة تكاليف يف البحرية املوانئ

من  النهائية، الوجهة إىل الطريق يف مبخزونات االحتفاظ تكاليف
متضيه إضافيًا يومًا أن إىل التقديرات وتشري البحريني. الناقلني منظور
0.6 بني يرتاوح قيمتها مع يتناسب رمسًا يعادل العبور يف البضائع

مدد  تنطوي وثانياً، .)Hummels and Schaur, 2013( يف املائة و2.1
املطاف هناية يف الزبون ويدفعها الناقل يتحملها تكاليف على االنتظار
عرب زيادة رسوم الشحن. وقدَّر Wilmsmeier وآخرون )2006( أن
يف املائة 10 بنسبة اجلمركي للتخليص الالزم الوقت تقصري يؤدي

يف املائة. 0.5 بنسبة البحري الشحن أسعار ختفيض إىل

بغية تقصري  التجارة  لتيسري  تنفيذ تدابري شىت  وميكن 
مدد االنتظار وحتسني أداء اللوجستيات يف البلدان بطرق أخرى. 

ويرى األونكتاد )2015( أن مثة صلة إحصائية وثيقة بني نشر 
يف  الواردة  التدابري  )مثل  شفاف  بشكل  التجارية  املعلومات 
التجارة(  لتيسري  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  األوىل من  املادة 
يف  الواردة  التدابري  )مثل  وتقليلها  اجلمركية  وتبسيط اإلجراءات 
املادة العاشرة من اتفاق منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة( 
واملرتبة اليت حيتلها البلد املعين يف مؤشرات معايري اللوجستيات 
)الشكل  اللوجستيات  الدويل ألداء  البنك  مثل مؤشر  الدولية، 

.)2-3

السفن تشغيل تكاليف -2

تكاليف  اخنفاض عن التكنولوجية التطورات أسفرت
ساعدت  إذ املاضية، العقود خالل متزايد بشكل السفن تشغيل
زيادة كفاءة الوقود ووفورات احلجم وأمتتة العمليات يف املوانئ يف

.)2 الفصل )انظر والبيئية املالية التكاليف ختفيض

التجارة فعالية ومؤشرات العالمية التجارة لميظمة التجارة هيسير اهفاق مواد بين اإلحصائي الترابط 2-3 الشكل
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املادة١- النشر

املادة ٢- املشاورات

املادة ٣- القرارات
املسبقة

املادة ٤- إجراءات
االستئناف

املادة ٥- النزاهة 

املادة ٦- الرسوم
واألتعاب 

املادة ٧- اجلمارك

املادة ٨- التعاون فيما
يتعلق باحلدود

املادة ٩- النقل الداخلي

املادة ١٠-  اإلجراءات
الشكلية

املادة ١١- العبور

املادة ١٢- التعاون اجلمركي

إىل بيانات من البنك الدويل )مؤشر أداء اللوجستيات ومؤشر سهولة مزاولة األعمال( ومنظمة التجارة العاملية )عدد اإلخطارات عن الفئة ألف(. أمانة األونكتاد، استنادًا املصدر:

والقيمة يف مؤشري أداء اللوجستيات ميثل احملور يف الشكل معامل الرتابط اجلزئي بني اإلبالغ عن تدابري تيسري التجارة مبوجب االثنيت عشرة مادة من مواد اتفاق تيسري التجارة  مالحظة:
وسهولة مزاولة األعمال.
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منها  يُبتغى  اليت  االستثمار  يكون جلهود  قد  أنه  بيد 
ختفيض تكاليف التشغيل وقع سليب على أسعار الشحن. فعلى 
سبيل املثال، يساهم الناقلون أيضاً دون قصد يف تفاقم العرض 
وأكفأ  السعة حني يستثمرون يف سفن أكرب حجماً  الزائد من 
ابتغاء حتقيق وفورات  السائد حالياً يف السوق  الوضع  طاقة يف 
احلجم أو جعل الوقود أكثر كفاءة. وقد يستفيد بعض الناقلني 
من استخدام سفن أكرب حجماً، بيد أن مجيع الناقلني يتحملون 
عبء العرض الزائد وتدين مستويات أسعار الشحن بينما جيين 

املورِّدون واملصدِّرون فوائدمها.

وشكَّل العرض الزائد من سعة السفن وضعف االقتصاد 
العاملي عامالً أساسياَ أثَّر يف أسعار الشحن يف السنوات القليلة 
املاضية. وسعياَ لتحسني مستويات أسعار الشحن املنخفضة وحتقيق 
قدر من اإليرادات، عمد الناقلون إىل اختاذ تدابري لتحسني الفعالية 
وحتقيق الكفاءة القصوى يف العمليات بغية ختفيض تكاليف الوحدة 
التشغيلية. ومشلت بعض هذه التدابري توحيد عمليات التشغيل، 
واللجوء إىل اإلحبار البطيء، وإيقاف السفن عن العمل، واستبدال 
السفن األصغر واألقدم بأخرى أحدث منها وأكثر حتقيقاً لكفاءة 

الطاقة.

ظلَّت  البحري  النقل  يف  التشغيل  تكاليف  أن  ورغم 
تتناقص، فإن جمموع تكاليف نظم النقل مل ينخفض إال مبقدار 
أصول  االستثمار يف  تكاليف  يُتحسب  أن  يتعني  فأواًل،  أقل. 
جديدة يف مجوع التكاليف اليت يتحملها الناقل. وثانياً، يقتضي 
املوانئ  تستثمر  أن  وموانئ حمورية  استخدام سفن أكرب حجماً 
واملدن املينائية يف زيادة قدرات التخزين واملناولة والروابط املتعددة 
التكاليف اإلضافية، مبا فيها  الناقل هذه  الوسائط. وال يتحمل 
التكاليف اخلارجية االجتماعية والبيئية، بل يقع عبؤها على عاتق 

املوانئ واجملتمعات احمللية.

ويُرجَّح أن تؤدي تكاليف التشغيل املنخفضة مقارنة 
باألسعار الثابتة املرتفعة )أي التكاليف الرأمسالية املقرتنة بالسفن 
األكرب حجماً وأكثر كفاءة من حيث الوقود( إىل ازدياد أسعار 
تكاليف  تغطي  أن  ينبغي  القصري،  ويف األجل  تقلباً.  الشحن 
الشحن تكاليف التشغيل اليت يتحملها الناقل على األقل. وبعبارة 
أخرى، إن عجز سعر خدمة النقل عن أن يُغطي تكاليف الوقود 
واالتصاالت وطاقم السفينة على األقل، فإن الناقل سيوقف السفينة 
عن العمل ويكف عن تقدمي خدمة النقل. غري أن رسوم الشحن 
ينبغي أن تغطي، يف األجل الطويل، جمموع متوسط التكاليف، 

)املتفاوتة(  التشغيل  تكاليف  ومبا أن  الثابتة.  التكاليف  مبا فيها 
أقل اليوم مما كانت عليه يف العقود املاضية، فإن ذلك يعين أن 
تكاليف الشحن قد تصل أيضاً إىل مستويات أدىن من مستوياهتا 
أقل  تشغيل  تكاليف  الكبرية ال حتقق  السفن  أن  بيد  السابقة. 
بالوحدة إال إذا كانت معدالت استخدامها كافية. وإن مل حيدث 
ذلك، فقد يتضرر املالك من عدم حتقيق وفورات احلجم. ويزداد 
هذا االحتمال أيضاً مع حجم السفينة، ال سيما إن افتقر تطور 
الطلب والعرض إىل االتساق وحقيقة األمر، أن أسعار الشحن 
تبدو اليوم أكثر تقلباً من العقود السابقة. ولعل هذا االجتاه يُعزى 

إىل تغري هيكل تكاليف التشغيل مقارنة بالتكاليف الثابتة.

المسافة وموقع البلد في شبكات النقل  -3
البحري

يستغرق نقل البضائع حبراً عرب مسافات طويلة وقتاً أطول 
)تكاليف رأمسالية( ويتطلب وقوداً )تكاليف التشغيل(. ولذلك، 
الرئيسية  عن األسواق  بعداً  التجاريون األكثر  الشركاء  يتوقع  قد 
من حيث تأثري  أن يتحملوا تكاليف أعلى للشحنة الثنائية. أما
املسافة، فإن منوذج اجلاذبية التقليدي يوحي بأن التجارة بني البلدان 
املتباعدة عن بعضها ستكون أقل حجماً )انظر، على سبيل املثال، 
)Tinbergen, 1962; Pöyhönen, 1963; and Linnemann, 1966(. بيد أن 
تأخذ يف احلسبان املسافة الفعلية والربط  مناذج اجلاذبية التقليدية ال
خبطوط النقل حسب تعريفهما يف هياكل الشبكات )على سبيل 
املثال، تشكيلة خدمات خطوط النقل البحري املنتظمة(. واختذ 
Limão وVenables )2001( تكاليف النقل البحري إىل بالتمور 

تفسر وحدها التفاوت يف أسعار  مثاالً، ليُبينا أن املسافة اجلغرافية ال
الشحن )الشكل 3-3(.

ويُبنيِّ الشكل 3-3 أن العالقة اإلحصائية املتبادلة بني 
املسافة اجلغرافية البحرية وأسعار الشحن هي عالقة واهية. والراجح 
أن تكون املسافة االقتصادية، احملددة على سبيل املثال مبعيار الربط 
خبطوط النقل البحري وموقع البلد املعين يف شبكات النقل البحري 
النقل الدويل من املسافة  أكثر تأثرياً يف تكاليف  العاملية، عامالً 
اجلغرافية، فالربط الثنائي خبطوط النقل البحري املنتظمة، املقيس مبؤشر 
األونكتاد للربط الثنائي خبدمات النقل البحري املنتظمة )انظر الفصل 
الثاين(، أشد تأثرياً يف أسعار الشحن من املسافة )الشكل 4-3(.

املتعلقة  البحوث  تتوصل  األحيان،  من  كثري  ويف 
بالربط خبطوط النقل البحري املنتظمة إىل أن للموقع يف الشبكة 
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Kumar and Hoffmann,( تأثري أقوى من مفهوم املسافة اجلغرافية
2002; Márquez-Ramos et al., 2005; Wilmsmeier et al., 2006;

Wilmsmeier, 2014; Angeloudis et al., 2006; and McCalla et al.,

على  املهمة  النتيجة  هذه  إىل  أيضاً  يُنظر  أن  وينبغي   .)2005

ضوء املتغريات اليت تؤثر يف الربط بشبكة خطوط النقل البحري 
مستوى  حيددمها  اللذين  والتواتر  السفينة  حجم  مثل  املنتظمة، 
املتاحة  التحتية  البنية  اجلغرايف، فضاًل عن  واملوقع  العام  التجارة 
وخيارات تطويرها، ومها عامالن ال يقالن أمهية عما سبق )انظر 

الفصل الرابع(.

ويقتضي عمل الشبكة وبنيتها عملية تفاعل معقدة بني 
قطاع النقل البحري واملوانئ والبلد املعين واملنظمات الدولية اليت تتوىل 
مهام اهليئات اإلدارية التنظيمية. فالقرارات اليت تتخذها هذه اهليئات 
منطقة يف  ستؤثر أيضاً الحقاً يف تكلفة النقل اليت يتحملها بلد أو
التجارة مع نظرائه/نظرياهتا. ويُبنيِّ الشكل 3-4 )القسم جيم-3( 
اخنفاض أسعار الشحن بسبب ازدياد الربط الذي ميثل إمكانات 
النقل البحري، والبنية التحتية املينائية املتاحة وهيكل القطاع )لالطالع 
Wilmsmeier and Hoffmann, 2008; and على نقاش مفصل، انظر

.)Wilmsmeier, 2014

"انعدام العالقة" بين المسافة وهكاليف اليقل البحري الشكل 3-3
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اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأمانة األونكتاد، استناداً إىل البيانات املستمدة من قاعدة بيانات النقل الدويل، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر  املصدر:
الكارييب، 2013.

12 مالحظة عن تكاليف النقل البحري يف التجارة الدولية لعام 2013 حسب مستوى التصنيف املوحد للتجارة الدولية املكون من رقمني. استناداً إىل 595 مالحظة:
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العالقة بين هكاليف اليقل البحري ومؤشر الربط الثيائي بخطوط اليقل البحري الميتظمة، 2012 و2013 الشكل 4-3

R² = 0.0535

R² = 0.0814

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

2012 2013

أمانة األونكتاد استناداً إىل قاعدة بيانات النقل الدويل- اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 2012 و2013. املصدر:
7 مالحظة عن تكاليف النقل البحري يف التجارة الدولية لعامي 2012 و2013 مبستوى التصنيف املوحد للتجارة الدولية املكون من رقم واحد. استناداً إىل 868 مالحظة:

المنافسة وتنظيم السوق -4

يعتمد حتديد أسعار النقل وأسوق اللوجستيات على 
مستوى املنافسة الفعلية اعتماداً شديداً. وتعتمد املنافسة يف أسواق 
يؤثر تقييد  النقل على حجم السوق واللوائح الفعالة الناظمة له، كما
حرية التجارة بأي شكل من األشكال والسلوك احملتمل القائم على 
التواطؤ، وتشرذم األسواق، وعمليات االحتكار يف هيكل األسعار. 

ويرد نقاش هذه العوامل يف الفقرات التالية.

من الوجهة التارخيية، سعت خطوط النقل البحري املنتظمة 
إىل تركيز أنشطتها بالتوافق يف بعض النقاط مع اجلهات الفاعلة 
األخرى يف السوق، إدراكاً منها للفوائد اليت يؤتيها التجميع واحلجم. 
وبفضل ذلك، أمكن وضع اسرتاتيجيات التوزيع احملوري وتقاسم 
السعة اليت متثل فيها املراكز احملورية نقاطاً تتقاطع فيها اخلدمات 

الكبرية احلجم بغية تبادل البضائع وحتويلها إىل الطرق الفرعية.

وتؤثر االسرتاتيجيات املختلفة اليت تأخذ هبا خطوط النقل 
البحري املنتظمة، وتوازن القوة بني هذه اخلطوط والشاحنني واملوانئ، 
وعوائق النقل يف تطور شبكات النقل البحري وخصائصها واملنافسة 
السائدة فيها. وفضالً عن ذلك، تؤثر التحالفات االسرتاتيجية املعقودة 
النقل البحري، وهي ظاهرة أوجدهتا عمليات  بني امليناء وقطاع 
الرتكيز الشديد والتكامل الرأسي على الصعيد العاملي، تأثرياً شديدًا
درجة اندماج املنطقة يف شبكة  يف هيكل شبكة النقل البحري ويف

النقل البحري العاملية.

وينبغي على واضعي السياسات أن يراقبوا عمليات الرتكيز 
يف القطاع البحري عن كثب، وأن يدركوا تأثرياهتا السلبية احملتملة 
يف التجارة ويف تنافسية صادرات البلد املعين، ال سيما يف البلدان 
واملناطق الطرفية يف الشبكة. انظر الشكل 2-6 )الفصل الثاين( 
الذي يُبنيِّ تناقص عدد شركات النقل البحري اليت تقدم اخلدمات 

لفرادى األسواق.
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قيمة المنتجات المنقولة بحراً وحجمها   -5
وأنواعها

يتعني أن يُفسَّر تأثري القيمة الوحدوية للُمنَتج يف أسعار 
البحري  النقل  أسواق  تاريخ  على ضوء  احمليطات  عرب  الشحن 
وهيكلها. وحُتدِّد قيمة املنتج أيضاً مرونة الطلب، أي استعداد 
السائدة.  األسعار  من  أعلى  بل  مرتفعة  أسعار  لدفع  الشاحن 
  (Wilmsmeier, 2003; Wilmsmeierوتُبنيِّ مجيع الدراسات السابقة
 et al., 2006; Martínez-Zarzoso and Suárez Burguet, 2005; and

Wilmsmeier and Martínez-Zarzoso, 2010 أن مثة صلة بني قيمة 

الوحدة من املنتج وتكاليف النقل. وكان بالندر )1935( قد 
أشار إىل أن تكاليف النقل ال تكون منتظمة بل تتفاوت حسب 
وزن املنتج وحالته السائبة وقيمته وقابلية تعرضه للتلف ووسيلة 
النقل واملسافة. وتوصل رادليت وساش )1998( إىل أن متوسط 
معدالت البلدان من "التكاليف والتأمني والشحن"/" التسليم على 
منت السفينة" تتفاوت تفاوتاً ال يُعزى إىل الفروق يف تكاليف النقل 
البحري فحسب، بل ويعود أيضاً إىل الفوارق يف تشكيلة السلع 

املختلفة يف التجارة اخلارجية.

هكاليف اليقل ووفورات الحجم الشكل 5-3 
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أمانة األونكتاد استناداً إىل قاعدة بيانات النقل الدويل- اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 2013-2008. املصدر: 
مجيع البيانات مبستوى التصنيف املوحد للتجارة الدولية املكون من رقمني، باستثناء املنتجات يف جمموعيت السلع الثالثة والتاسعة يف التصنيف املوحد للتجارة الدولية. مالحظة: 

ورغم انعدام سبب واضح يربط سعر شحن املنتج بقيمته، 
فإن أحباثاً كثرية تتناول العالقة بني قيمة الوحدة من املنتج وسعر 
الشحن املفروض عليه. ومرد ذلك أن مشغلي السفن يفرتضون أن 
قيمة الوحدة ترتبط مبرونة الطلب على النقل ارتباطاً عكسياً. وإىل 
جانب تكاليف التأمني، قد يكون للربط بالوصالت الفرعية يف 
شبكات التوزيع احملوري وتغيري وسائط النقل تأثري أيضاً. ويتعرض 
كل منتج أثناء نقله لقدر من املخاطر احملتملة قد تتعلق يف هذه 
احلالة بتسليمه يف الوقت احملدد، أو احتمال سرقته و/أو شدة تعرضه 

احملتمل للتغيريات البيئية )درجة احلرارة، وما شابه ذلك(.

وحلَّل ويلميسمري وسانشيز )2009( العوامل اليت حتدد 
تكاليف نقل الواردات الغذائية املنقولة يف حاويات إىل أمريكا 
اجلنوبية، فبيَّنا أن ارتفاع قيمة السلعة بنسبة 10 يف املائة يزيد 
تكاليف نقلها بنحو 7.6 يف املائة. وتتجلى ظروف النقل اخلاصة 
واحتياجات بعض أنواع البضائع أيضاً يف هيكل تكاليف النقل 
البحري الدويل. وقد أوجد النقل باحلاويات وحدات معيارية من 
حيث احلجم، بيد أن متطلبات نقل البضائع تتفاوت، ولذلك 
توجد أنواع خمتلفة من احلاويات تليب هذه الطلبات. ولنقل البضائع 

املربَّدة بعض التداعيات.
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وتتحقق وفورات احلجم يف مستويني خمتلفني، أوهلما 
وفورات احلجم داخل النظام اليت مُتثل اخنفاض تكاليف النقل بالطن 
كلما زاد حجم الشحنات الفردية، وثانيهما، وفورات احلجم خارج 
النظام اليت متثل اخنفاض تكاليف النقل كلما زاد حجم التجارة 
أخرى  مبحددات  أيضاً  الثاين  املستوى  هذا  ويرتبط  بلدين.  بني 
لتكاليف النقل، مثل مستويات املنافسة وتكاليف تشغيل السفينة 

وبنية امليناء التحتية.

ويُبنيِّ الشكل 3-5 تأثري وفورات احلجم من حيث حجم 
كل شحنة. وتتحقق وفورات احلجم هذه خارج الشركة بسبب 
موقعها وعندما تكون التعاريف والقيود اجلمركية على التجارة بني 
بنية نقل حتتية  حينما تكون لدى منطقة ما بلدين منخفضة، أو

فعالة وكفؤة.

خصائص الميناء وبنيته التحتية -6

ألداء امليناء أمهية بالغة يف فعالية الشبكة البحرية وكفاءهتا. 
عدد  مثل  مبتغريات،  املتاحة  التحتية  امليناء  بنية  توصيف  وميكن 
الرافعات، والغاطس األقصى، ومنطقة التخزين يف موانئ املغادرة 
والوصول. ويكتسي التفاعل بني هذه املتغريات أمهية حامسة، فرتكيب 
رافعات قطرية ملناولة البضائع من السفينة إىل الشاطئ، على سبيل 
املثال، قد يرفع رسوم امليناء اليت تتحملها شركة النقل البحري. وقد 
حتقق الشركة فعالً وفورات عامة ألن سفنها متضي وقتاً أقصر يف 
ألهنا تستطيع أن تستبدل سفناً مزودة مبعدات التحميل  امليناء، أو
والتفريغ بأخرى خالية منها، فتنخفض أسعار الشحن تبعاً لذلك.

جمديًا لن يكون  التحتية  امليناء  بنية  تطوير  أن  غري 
إال إذا كان يعود بالنفع على نظام النقل برمته، فال يكتفي بنقل 
االختناقات إىل عنصر آخر من عناصر النظام. ومثة عوامل مادية 
ومؤسسية وتنظيمية تؤثر يف اإلنتاجية. وتشمل العوامل املادية املعيقة 
املنطقة اليت تقع فيها احملطة النهائية وشكلها وجتهيزها وعدد املعدات 
املتوافرة فيها ونوعها ونوع السفن اليت تستخدمها وخصائصها. 
ويدخل يف عداد العوامل املادية املعيقة انعدام الرافعات، وضيق 
مساحة األرض، وحيز احلاويات املهيأ بشكل غري مناسب، وقلة 
الربية.  بالطرق  النفاذ  البوابات، وصعوبة  مرافق  املراسي وقصور 
من  تناوهلا  ينبغي  للقطاع،  قصوى  قيمة  اإلنتاجية  حتقق  وحىت 
منظور نظمي. وذاك أمر له أمهيته من منظور السياسات، وهو 
يربز احلاجة إىل أن تشمل التوصيات واإلرشادات اليت تضعها 
السياسات تصورات ثنائية ومتعددة الوسائط. وينبغي أن تكون 

مجيع اجلهات الفاعلة ملمة بالنظام بأكمله وتتحاشى أن تكون 
احللقة الرخوة فيه.

وآخرون  ويلمسمري  عرضها  اليت  التجريبية  النتائج  إن 
)2006( واضحة جلية، فهي تُبنيِّ أن زيادة الكفاءة يف املوانئ، 
وبنية املوانئ التحتية، ومشاركة القطاع اخلاص، والروابط داخل امليناء 
تساهم يف ختفيض تكاليف النقل البحري الدويل العامة. وإذا زاد 
أدىن مستوياهتا  إىل  امليناء  فيهما كفاءة  تنخفض  اللذان  البلدان 
البلدين  لتبلغ مستوى  الباحثان  اليت استخدمها هذان  العينة  يف 
اللذين تسجل فيهما املؤشرات أعلى مستوياهتا، فيُتوقَّع أن تنخفض 
تكاليف الشحن على الطريق الرابط بينهما مبقدار 25 يف املائة. 
ويؤدي حتسني بنية امليناء التحتية ومشاركة القطاع اخلاص أيضاً إىل 
ختفيض تكاليف النقل البحري. وخالفاً للمسافة، بوسع واضعي 
السياسات أن يؤثروا يف كفاءة املوانئ. وتؤثر مضاعفة كفاءة امليناء 
يف كال الطرفني يف تكاليف النقل البحري الدويل تأثرياُ مياثل تأثري 

"تقريب" املسافة بني امليناءين بنسبة 50 يف املائة.

وإنتاجيتها  املوانئ  زيادة كفاءة  توحي  قد  ولذلك، 
واالستعانة بالتطورات التقنية وتدابري تصميم املوانئ وختطيطها لواضعي 
السياسات بأفكار قيمة تعني على حتسني الكفاءة وتقصري الوقت.

تدفق التجارة وأوجه الختالل فيها -7

يؤثر حجم البضائع ونوعها يف التكاليف اليت يتحملها 
الناقل تأثرياً مباشراً، فحجم البضائع عامل مهم يتيح حتقيق وفورات 
احلجم يف الرحلة البحرية وامليناء على حٍد سواء. بيد أن وفورات 
احلجم احملققة يف شق النقل البحري قد تؤدي، يف بعض األحيان، 

تتحقق وفورات احلجم فيه. إىل اكتظاظ امليناء فال

اليت  التكاليف  الزبون  فيه  حُيمَّل  الذي  املدى  ويعتمد 
يتكبدها الناقل على هيكل السوق وتوازن التجارة، ففي أغلب طرق 
النقل البحري تبحر السفن ممتلئة يف اجتاه واحد وتعود شبه فارغة 
يف االجتاه اآلخر، وينطبق ذلك بوجه خاص على أغلب البضائع 
السائبة. وحني تكون لدى الناقلني سعة غري مستخدمة، يبدون 
استعدادهم لنقل البضائع بأسعار تقل كثرياً عن نظريهتا عندما تكون 
السفن ملئ. ولذا، تفوق أسعار الشحن من الصني إىل أمريكا 
الشمالية كثرياً مثيالهتا املطبقة على صادرات أمريكا الشمالية إىل 
الصني. وعلى املنوال نفسه، تفوق أسعار شحن الواردات املنقولة 
يف حاويات إىل أفريقيا أسعار شحن الصادرات منها. وجيوز أن 
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الفوارق يف أسعار الشحن اليت تعتمد  تؤخذ يف احلسبان شيئاً ما
على اجتاه التجارة حىت يتسىن إجياد آلية سوقية ُيستعان هبا يف تقليل 
أوجه االختالل، فتدفع اجلهات اليت تعاين من عجز يف التجارة 

مبلغاً أقل لنقل صادراهتا.

ويف التجارة املنقولة باحلاويات، يشكِّل التوازن يف تدفق 
التجارة عامالً حامساً يف حتديد األسعار اليت تطبقها خطوط النقل 
البحري املنتظمة، فهذه اخلطوط حتسب تكاليف نقل احلاوية على 
أساس الرحلة ذهاباً وإياباً، مراعية يف ذلك احتمال نقل احلاويات 
البلد  واردات  تفوق  التجارة سلبياً،  توازن  يكون  فارغة. وعندما 
صادراته. وكلما اشتد االختالل فيه، اخنفضت أسعار شحن صادراته. 
أما إن جتاوزت الصادرات الواردات، فستكون أسعار الشحن املتوقعة 
لنقل الصادرات أعلى كلما اشتد االختالل. وإىل جانب مؤشر 
اختالل التجارة، يعزى هذا التفاوت إىل آليات حتديد أسعار الشحن 
املنتظمة، فشركات  البحري  النقل  املعمول هبا يف سوق خطوط 
خطوط النقل املنتظمة تعلم أن نسبة استخدام سعة السفينة ستكون 
بشكل متكرر أقل إما يف رحلة الذهاب أو اإلياب. ولذلك، فهي 
ُتكيِّف نظام التسعري مع اجتاه الرحلة والبضائع احملتمل أن تنقلها، 
فتكون أسعار شحن الشحنات املنقولة على منت الرحلة األكثر 
امتالًء أعلى، إذ ينبغي أن يعوِّض املبلغ اإلمجايل املدفوع لقاء هذه 
مفر من أن  الرحلة دخل رحلة العودة املنخفض حني يكون ال
تشغل احلاويات املعادة إىل موقعها خاوية قدراً من سعة السفينة. 
وستزيد السعة الفائضة يف رحلة العودة املنافسة بني خمتلف خدمات 
اخلطوط املنتظمة فتميل أسعار الشحن إىل االخنفاض. وميكن أن 
تقلِّل عملية تنظيم سوق خدمات النقل حركة احلاويات الفارغة 
باالستعانة باملعلومات وتقاسم املعدات وجتميع البضائع والتعاون 

بني مقدمي خدمات النقل على الصعيد الدويل.

تكاليف النقل الدولي باء-

تشكِّل تكاليف النقل الدويل عنصراً رئيساً من عناصر 
تكاليف التجارة والتنمية االقتصادية. وتُفيد األحباث احلديثة ليت 
أُجرِيت يف آسيا واحمليط اهلادئ أن التعريفات اجلمركية ال متثل سوى 
نسبة ترتاوح بني صفر و10 يف املائة من تكاليف التجارة الثنائية 
الشاملة، بينما تستأثر تكاليف التجارة األخرى املتصلة بالسياسات 
)أي غري اجلمركية الطابع( بنسبة تتفاوت بني 60 و90 يف املائة 
من تكاليف التجارة الثنائية. وبعبارة أخرى، تؤثر مسائل من قبيل 
تكاليف النقل والربط البحري واإلجراءات يف تكاليف التجارة تأثريًا

Economic and Social Commission( أشد من تأثري الرسوم اجلمركية
.)for Asia and the Pacific, 2015

واستند األونكتاد إىل بينات مستمدة من واردات السلع 
فقدَّر نفقات النقل البحري )مجيع وسائط النقل( حسب جمموعات 
البلدان )الشكل 3-6(. وبلغت تكاليف النقل البحري اليت يتحملها 
البلد املتوسط زهاء 9 يف املائة من قيمة الواردات خالل العقد 
2005-2014. ومن بني اجملموعات اإلقليمية الرئيسية، دفعت 
البلدان األفريقية أعلى نسبة )11.4 يف املائة يف املتوسط(، مقابل 

متوسط قدره 6.8 يف املائة فقط للبلدان املتقدمة.

وبعد النظر يف العوامل السبعة الرئيسية اليت حتدد تكاليف 
النقل البحري، ميكن اآلن مناقشة األسباب املمكنة اليت تعزى إليها 
تكاليف الشحن العامة املقّدرة ملختلف جمموعات البلدان، وبوجه 
خاص األسباب اليت جتعل أفريقيا وأوقيانيا تدفعان مبالغ أكرب من 
املناطق األخرى لنقل وارداهتما. وتُبنيِّ الفقرات التالية هذه النقاط:

تيسري التجارة والنقل: كثري من البلدان الواقعة يف أفريقيا  )أ(
مجاركها  إجراءات  على  تعتمد  ال ساحلية  غري  بلدان 
وإجراءات الوكاالت احلدودية األخرى فحسب، بل وعلى 
تلك اليت تطبقها أيضاً بلدان العبور اجملاورة. وقد وصف 
كولريا )2008( هذا الوضع بعبارة البلدان "احلبيسة يف 
أفريقيا  بلدان كثرية يف  وتسجل  السيئ".  اجلريان  حمبس 
وأوقيانيا أيضاً درجات منخفضة يف املؤشرات، مثل مؤشر 
اللوجستيات )انظر  سهولة أداء األعمال أو مؤشر أداء 
الفصل اخلامس عن الروابط بني تيسري التجارة والتنمية 

املستدامة(.

ختتلف تكاليف التشغيل اليت يتحملها  تكاليف التشغيل: ال )ب( 
مشغلو السفن )تشمل تكاليف اإلصالحات والصيانة، 
والبدن واآلالت وأقساط تأمني احلماية والتعويض والتطقيم 
واملؤن واملخزونات واملياه وزيت التزليق( بوجه عام، وهي 
أن هذه  بيد  أو باملواقع.  بالطرق  بعيد  ال تتأثر إىل حٍد 
التكاليف تتفاوت حسب نوع السفينة وعمرها، فتكون 
أجَّد.  و/أو  أكرب  فيها سفن  تعمل  اليت  الطرق  أقل يف 
مبرور  التشغيل  تكاليف  تتفاوت  قد  ذلك،  عن  وفضالً 
تفسر على  الوقود ولكنها ال على أسعار  الزمن وتعتمد
الدوام األسباب اليت جتعل أسعار الشحن أعلى يف طريق 

منها يف طريق آخر.
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تتأثر الدول اجلذرية الصغرية البحري: النقل شبكة يف املوقع )ج( 
الذي  اجلغرايف مبوقعها سلبًا أوقيانيا يف خاص بوجه النامية
وميكن  الرئيسية. البحري النقل طرق أغلب عن هبا ينأ
حمورية  موانئ وإنشاء اجلزر بني الروابط حتسني يف التفكري
إعادة  أو التحتية املوانئ بنية وحتديث إقليمية إقليمية/شبه
تكاليف لتخفيض نشدانًا البضائع مناولة وحتسني تطويرها

االستفادة  من البلدان بعض متكنت أفريقيا، ويف الشحن.
سبيل  فعلى املسافنة. خدمات وتقدمي اجلغرايف موقعها من
السويس،  قناة تعرب اليت احلركة من مصر تستفيد املثال،
بيد  مهمة. حمورية موانئ واملغرب موريشيوس أنشأت كما
مبعدة  على نسبيًا تقع األخرى األفريقية البلدان أغلب أن

الرئيسية. الغرب - الشرق البحري النقل طرق من

داخل  سيوات العشر متوسطات الواردات، قيمة من مئونة الشحنكيسبة هكاليف الدولي: اليقل هكاليف 6-3 الشكل
مجمولات البلدان، 2014-1985
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االقتصادات االنتقالية
االقتصادات املتقدمة

املستوردة. للسلع والشحن( والتأمني )التكلفة قيمة من مئوية التأمني،كنسبة تكاليف باستثناء الدويل، الثقل تكلفة البيانات متثل األونكتاد. أمانة تقديرات املصدر:
النقل. وسائط مجيع البيانات وتشمل املتوسط. حساب عند الوزن نفس له بلد لكل الشحن معدل أن أي مرجحة، غري البلدان جمموعات متوسطات مالحظة:

الصغرية  اجلزرية الدول تتيح ال الصناعة: وهيكل التنظيم )د(
النامية يف أوقيانيا وعدة اقتصادات أفريقية صغرية إال أسواقًا
يؤدي احتكارية أسواقًا الشاحنون فيها يواجه قد نسبيًا صغرية
فيها اخنفاض مستويات املنافسة إىل ارتفاع األسعار. ويف هذا
نظام باستحداث املنافسة تقييد اخلطأ من سيكون السياق،

وطين/دويل حلجز البضائع، على سبيل املثال.

النقل  تكاليف قيمة تكون ما عادة حبراً: املنقولة املنتجات )ه(
ألن  اخلام، للمواد نظريهتا من أقل املصنعة للسلع املضافة
السلع  يف مثيلتها من أقل تكون اخلام املواد من الطن قيمة
وأوقيانيا أفريقيا يف النامية البلدان من أنكثريًا ومبا املصنعة.

أسعار  تكون أن يُتوقَّع مصنعة، سلعًا الغالب يف تستورد
ناحية  ومن األخرى. املناطق من فعاًل أقل فيها الشحن
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تكون أنواع السلع املصنعة اليت تستوردها  أخرى، عادة ما
القيمة نسبياً. ويعين ذلك يف  أفريقيا وأوقيانيا منخفضة 
املتوسط أن السيارات واملالبس أو األدوات املستوردة إىل 
أفريقيا أقل قيمة بالوحدة من تلك اليت تستوردها أوروبا 
أمريكا الشمالية. ولذلك، تزداد تكلفة النقل كحصة  أو

بالنسبة املئوية.

البلدان  التحتية: يواجه كثري من  امليناء وبنيته  خصائص  )و(
النامية يف أفريقيا وأوقيانيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
اختناقات يف بنية النقل التحتية، فأكرب السفن اليت ميكن 
أن تستقبلها أغلب موانئ تلك املناطق أقل حجماً بكثري 
من تلك اليت ترتدد على املوانئ يف مناطق أخرى. وفضاًل
عن ذلك، تكون مشاركة القطاع اخلاص عرب االمتيازات 
أقل يف البلدان النامية، مثل بلدان أفريقيا وأوقيانيا. ويساهم 
هذان العامالن يف رفع تكاليف النقل. ويف هذا السياق، 
ينبغي التفكري يف تشجيع إنشاء موانئ حمورية إقليمية/دون 
يف  مبا أكرب حجماً،  سفن  استقبال  على  قادرة  إقليمية 
ذلك وصالت التوزيع احملوري الفرعية وخدمات الربط بني 
اخلطوط وخدمات مواصلة الرحالت وتشجيع الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص بغية حتديث بنية املوانئ وعمليات 

مناولة البضائع وتطويرها.

تدفق التجارة: يعاين معظم بلدان أفريقيا وأوقيانيا من عجز  )ز(
يف جتارة السلع. ومن مث، يرجح أن تصلها السفن وهي 
حمملة متاماً وأن تكون لديها سعة غري مستخدمة عندما تعود 
إىل الصني أو اليابان أو أوروبا. ولذلك، ينبغي أن تكون 
أسعار شحن الواردات أعلى من أسعار شحن الصادرات. 
ويورد الشكل 3-6 بيانات عن الواردات وفيه تبدو أسعار 
الشحن يف أفريقيا وأوقيانيا أعلى من املناطق األخرى. ومع 
أن البيانات الشاملة غري متوافرة، فإن األدلة غري املوثقة 
تشري إىل أن أسعار شحن الصادرات أقل فعالً من أسعار 

شحن الواردات يف أغلب بلدان هاتني املنطقتني.

وخالصة القول إن حتليل بيانات األونكتاد عن تكاليف 
النقل تشري إىل أن البلدان النامية، وبوجه خاص يف أفريقيا وأوقيانيا، 
تدفع لقاء النقل الدويل لوارداهتا مبالغ تفوق ما تدفعه البلدان املتقدمة. 
ويعزى هذا الوضع إىل أسباب من أمهها أوجه االختالل يف جتارة 
هذه املناطق وعدم تنفيذ إصالحات املوانئ وتيسري التجارة وتدين 
أحجام التجارة وضعف الربط خبطوط النقل البحري. ولدى واضعي 

السياسات الفرصة إلصالح بعض جوانب هذا احلال باالستثمارات 
واإلصالحات، ال سيما يف موانئ هذه املناطق، ونظم العبور وإدارات 

اجلمارك.

ومثة أسباب واضحة تدعوا واضعي السياسات وسلطات 
النظام برمته،  لزيادة تطوير  الوطين  التعاون عرب  املوانئ إىل تعزيز 
منطقة عرضة  واضعني نصب أعينهم األسباب اليت جتعل بلداً أو
للتهميش والعجز عن املنافسة. ورغم أن يد واضعي السياسات 
مغلولة بعض الشيء حيال موقع بلداهنم اجلغرايف، فإن مثة خيارات 
سياساتية لتخفيض التكاليف بتحسني بنية املوانئ التحتية وزيادة 
فعالية سلسلة اللوجستيات، بوسائل من بينها تيسري التجارة والنقل 
وزيادة كفاءة العمليات يف املوانئ أو جعلها أكثر جاذبية كموانئ 
للرسو، وهو أمر قد يستدعي إجراء استثمارات يف املوانئ وحترير 
خدمات النقل البحري وإجراء إصالحات اقتصادية تعزز القطاع 

وتوطِّد العالقات التجارية.

ي أسعار 
التطورات الحديثة �ف جيم-

الشحن

يف عام 2014، ظل سوق أسعار الشحن يتقلب تقلبًا
شديداً يف شىت أقسامه. وتعرضت األسعار للضغوط بسبب تواصل 
تسليم السفن الكبرية املبنية حديثاً وتردد الطلب يف سوق النقل 

البحري العاملي.

أسعار الشحن بالحاويات -1

طوال  باحلاويات  الشحن  أسعار  مسة  التقلب  ظل 
عام 2014 وإن تفاوتت أمناطه يف كل طريق من الطرق التجارية. 
يطرأ تغيري يُذكر على مؤشرات السوق الرئيسية رغم ازدياد الطلب  ومل
العاملي على النقل البحري باحلاويات )انظر الفصل األول(. ويعزى 
العرض  الناشئ عن  الضغط  يأيت يف صدارهتا  أسباب  ذلك إىل 
من السفن الذي ظلت تتعرض له أسعار السوق بسبب  املستمر
دخول وحدات كبرية جداً إىل طرق التجارة الرئيسية وتأثري انتقال 
السفن من طرق التجارة الرئيسية إىل الطرق الفرعية )انظر الفصل 

الثاين(.

ويتضح من الشكل 3-7 أن منو الطلب العاملي على 
النقل باحلاويات وصل إىل 6 يف املائة يف عام 2014، مقارنة بنسبة 
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5 يف املائة يف عام 2015(، متجاوزاً منو العرض الذي ظلَّ عند 5
يف املائة. وتعزَّز طلب احلاويات العاملي بفضل منو التجارة القوي يف 
رحلة الذروة على اخلطوط الرئيسية الشرق األقصى - أوروبا وعرب 
احمليط اهلادئ، حيث كان أداء واردات أوروبا الشمالية وواردات 

الواليات املتحدة من آسيا جيداً يف عام 2014 بوجه خاص.

الرئيسية حتسنًا اخلطوط  الشحن يف  أسعار  وسجلت 
2013. وبلغت  عاماً يف عام 2014، مقارنة مبستوياهتا يف عام
1 دوالراً/للوحدة  أسعار الشرق األقصى - أوروبا يف املتوسط 161
2014، مرتفعة من مستواها املتوسط  املعادلة لعشرين قدماً يف عام

يف عام 2013 بنسبة 7 يف املائة. ويف سوق الشحن عرب احمليط 
اهلادئ، حتسنت أسعار الشحن على طريق آسيا - الساحل الشرقي 
للواليات املتحدة بفضل أحجام التجارة الكبرية وعمليات حتويل 
البضائع بسبب مشاكل االكتظاظ يف موانئ الساحل الغريب للواليات 
طريق شنغهاي - الساحل  املتحدة يف أواخر عام 2014. ويف
3 الشرقي للواليات املتحدة، بلغ متوسط أسعار الشحن 720

دوالراً/للوحدة املعادلة ألربعني قدماً يف عام 2014، أي بزيادة قدرها 
13 يف املائة عن عام 2013، مقارنة بطريق شنغهاي - الساحل 
1 دوالراً/للوحدة املعادلة ألربعني  الغريب حيث بلغ املتوسط 983
قدماً، أي بزيادة قدرها 3 يف املائة عن عام 2013 )الشكل 1-3(.

نمو الطلب والعر  في اليقل البحري بالحاونات، 2000-2015 )معدالت اليمو السيونة( الشكل 7-3
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 .Clarksons Research Container Intelligence Monthly أمانة األونكتاد، استنادا إىل بيانات قدمتها إصدارات خمتلفة من املصدر:
حتيل بيانات العرض إىل سعة احلمل الكلية ألسطول احلاويات، وتشمل السفن املتعددة األغراض والسفن األخرى اليت هبا سعة محلية باحلاويات. ويستند منو الطلب إىل مليون من  مالحظة:

الوحدات املرفوعة املعادلة لعشرين قدماً. ومتثل بيانات عام 2015 أرقاماً متوقعة.

أسواق الشحن بالحاونات وأسعاره الجدول 1-3
200920102011201220132014أسواق الشحن

)دوالرًا/وحدة معادلة ألربعين قدماً(*سوق الشحن لبر المحيط الهادئ
970 0331 2872 6672 3081 3722 1شيغهاي - ساحل الوالنات المتحدة الغربي

-3.10-37.1911.11-68.2127.77اليسبة المئونة للتغير

720 2903 4163 0083 4993 3673 2شيغهاي - ساحل الوالنات المتحدة الشرقي

13.07-13.563.7-47.8414.03اليسبة المئونة للتغير
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أسواق الشحن بالحاونات وأسعاره )هابع( الجدول 1-3
200920102011201220132014أسواق الشحن

)دوالرًا/وحدة معادلة لعشرنن قدماً(الشرق األقصى - أوروبا

161 0841 3531 7898811 3951 1شيغهاي - أوروبا الشمالية

7.10-53.5819.88-28.2450.75اليسبة المئونة للتغير

1511253 3361 7399731 3971 1شيغهاي - البحر األبيض المتوسط

8.86-37.3113.85-24.4944.05اليسبة المئونة للتغير

)دوالرًا/وحدة معادلة لعشرنن قدماً(الشمال - الجيوب
103 3801 7711 4831 2361 4292 2شيغهاي - أمرنكا الجيوبية )سانتوس(

-20.07-19.4222.08-33.68-7.95اليسبة المئونة للتغير

189772925818678 5001 1شيغهاي - أستراليا/نيوزنليدا )ملبورن(

-17.11-19.8211.57-35.07-20.73اليسبة المئونة للتغير

838 9271 0921 9082 3051 2472 2شيغهاي - غرب أفرنقيا )الغوس(

-4.62-9.647.89-2.5617.22اليسبة المئونة للتغير

047805760 4819911 4951 1شيغهاي - ييوب أفرنقيا )دنربان(

-5.59-5.6523.11-33.09-0.96اليسبة المئونة للتغير

)دوالرًا/وحدة معادلة لعشرنن قدماً(داخل آسيا
318210256231233شيغهاي - ييوب شرق آسيا )سيغافورة(

0.87-21.849.72-33.96اليسبة المئونة للتغير

316337345346273شيغهاي - شرق اليابان

-6.652.370.2921.10اليسبة المئونة للتغير

193198183197187شيغهاي - يمهورنة كورنا

-7.655.08-2.597.58اليسبة المئونة للتغير

1161551318565شيغهاي - هونغ كونغ )الصين(

-23.53-35.11-33.6215.48اليسبة المئونة للتغير

639922838981771820شيغهاي - الخليج الفارسي )دبي(

6.36-17.0621.41-44.339.11اليسبة المئونة للتغير

.Clarkson Research Services, Container Intelligence Monthly أعداد خمتلفة من  املصدر:
بيانات مستندة إىل متوسطات سنوية. مالحظة:

أمَّا يف اخلطوط غري الرئيسية، فكان أداء أسعار الشحن 
إهنا ظلت تواجه أيضاً ضغوط العرض الناشئ عن  أقل جودة، إذ
اخلطوط  إليها من  الضخمة  الطنية  احلمولة  ذات  السفن  انتقال 
الرئيسية. ففي جتارة الشمال - اجلنوب حيث بلغت إعادة استخدام 
السعة مستويات عالية، اخنفض متوسط أسعار الشحن على خط 
1 دوالرات/للوحدة املعادلة  شنغهاي - أمريكا الشمالية إىل 103

2013 2014، أي أقل من مستواها يف عام عشرين قدماً يف عام
بنسبة 20 يف املائة. أما يف طريق آسيا الداخلي شنغهاي - سنغافورة، 
فظلت أسعار الشحن مستقرة نسبياً، فزاد متوسطها بنحو 1 يف 
فتئت السعة الزائدة تؤثر أيضاً يف سوق  املائة يف عام 2014. وما
السفن املستأجرة، فظلت أسعار الشحن عند مستوياهتا املنخفضة 

دون تغيري يُذكر طوال السنة.
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إىل  الرئيسية  اخلطوط  من  السفن  حتويل  إىل  وإضافة 
اخلطوط الفرعية بغية تدبر السعة الزائدة، ثابر الناقلون على اللجوء 
إىل إيقاف السفن واإلحبار البطيء )رغم اخنفاض أسعار النفط 
أثناء األشهر األخرية من عام 2014( اللذين تشري التقديرات 
إىل أهنما أديا إىل استيعاب حنو 2.5 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً من السعة اإلمسية العاملية. واخنفض إيقاف سفن احلاويات 
عن العمل إىل 0.2 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً يف هناية 
املائة من سعة األسطول  ما يعادل 1.3 يف  عام 2014، أي 

.)Clarksons Research, 2015a(

ويف الوقت نفسه، ساعد بيع األصول وجهود التوحيد 
والتعاون اليت بذلتها عدة خطوط لالقتصاد يف التكاليف وحتسني 
الكفاءة وتوفري شبكة عاملية من الطرق على حتسني هوامش التشغيل 
 ،Maersk Group يف عام 2014. فعلى سبيل املثال، شهدت شركة
اليت بدأت يف تنفيذ اسرتاتيجية جديدة لالستدامة)1( يف عام 2014

)تغطي الفرتة 2014-2018(، حتسناً يف كفاءة أكرب املسامهني يف 
انبعاثاهتا الكلية وهو Maersk Line بنحو 8 يف املائة يف عام 2014
Maersk( وحتقيق وفورات يف قيمة الوقود بلغت 98 مليون دوالر
يف  ختفيضات  مع  ذلك  وتضافر   .)Sustainability Report, 2014

تكاليف الوحدات )بفضل حتسني استخدام السفن وأوجه الكفاءة 
يف الشبكة( والزيادات يف احلجم )بينما اخنفضت األسعار بنسبة 
1.6 يف املائة(، فأعلنت شركة Maersk Line عن نتيجة مرضية جدًا
متثلت يف حتقيق أرباح بلغت 2.3 بليون دوالر يف عام 2013

)أعلى من عام 2013 مبقدار 831 مليون دوالر()2(.

وفضاًل عن ذلك، هبطت أسعار الوقود، مبا يف ذلك 
الثاين  أسعار زيت وقود السفن، هبوطاً شديداً خالل النصف 
دوالر  من 600  الشحن  أسعار  فاخنفضت  عام 2014،  من 
للطن يف متوز/يوليه 2014 إىل 250 دوالراً يف كانون الثاين/يناير 
Barry Rogliano Salles, 2015( 2015(. وساعد ذلك الناقلني على 
حتسني هوامشهم. ويف دراسة استقصائية مشلت 15 ناقاًل جتاريًا
عاماً، لوحظ أن الدخل اخنفض بنسبة 3 يف املائة مقارنة بعام 
2013 إثر اخنفاض قدره 5 يف املائة عن مستوى عام 2010
)AlixPartners, 2015(. ويف عام 2014، ظل دخل القطاع أقلَّ

بنسبة 16 يف املائة عن مستواه األقصى يف عام 2008 الذي 
جتاوز 200 بليون دوالر.

وشهد عام 2014 أيضاً إعادة تشكيل التحالفات، 
إذ أدى فشل شبكة P3 املقامة بني أكرب ثالث شركات للنقل 

Mediterranean Shipping Companyو Maersk Line البحري، وهي
وCMA CGM، إىل تكوين حتالفني مهمني مها شبكة 2M وهي 
Maersk بني  السفن  بتقاسم  يقضي  سنوات  عشر  ملدة  اتفاق 

Line وMediterranean Shipping Company يف طرق آسيا - أوروبا 

وعرب األطلنطي، واتفاق التقاسم Three Ocean Alliance املربم بني 
United Arabو  China Shipping Container Linesو  CMA CGM

التكاليف يف طرق  بغية حتقيق وفورات يف   Shipping Company

الشمالية.  وأمريكا  وآسيا  وأوروبا  آسيا  بني  الرئيسية  احلاويات 
القطاع حنو استخدام سفن  يتجه  يُتوقع أن  التحالفات،  وهبذه 
أكرب وأكثر كفاءة من الناحية البيئية، ال سيما يف خطوط آسيا 
- أوروبا وأن حيقق وفورات يف التكاليف باستخدام سفن أكرب 
حجماً وأكثر كفاءة وأحسن استخداماً وأقل إطالقاً النبعاثات 

ثاين أكسيد الكربون.

ومثة حتالف مهم آخر يتمثل يف اتفاق التعاون على 
املتحدة وشركة  العربية  املالحة  بني شركة  املربم  العاملي  الصعيد 
Hamburg Süd الذي سيتيح هلذا الناقل الذي يتخذ ديب مقراً له 

املشاركة يف جتارة أمريكا اجلنوبية، أي جتارة أوروبا - الساحل 
الشرقي ألمريكا اجلنوبية وجتارة آسيا - الساحل الشرقي ألمريكا 
املشاركة  من  األملانية  البحري  النقل  شركة  ميكِّن  اجلنوبية، كما
يف جتارة آسيا - أوروبا والتجارة عرب احمليط اهلادئ، أي جتارة 
Lloyd’s List( املتحدة  الواليات  أوروبا وآسيا -  آسيا - مشال 

ذلك،  إىل  وإضافة   .)Containerisation International, 2014

CSAV وشركة   German Hapag-Lloyd األملانية  الشركة  أكملت 
الشيلية عملية اندماجهما لتصبحا رابع أكرب شركة للنقل البحري 

يف العامل.

ويتوقع سوق احلاويات أن يكون عام 2015 عاماً آخر 
بالتحديات؛ إذ يشري جدول الطلبات الزمين إىل تسليم  حمفوفاً 
مزيد من سفن احلاويات العمالقة لتعمل يف الطرق الرئيسية يف 
2015-2016. وسيكون ملدى استمرار حتويل السفن من الطرق 
الرئيسية إىل الطرق الفرعية دور كبري يف حتديد أسعار الشحن يف 
التجارة على اخلطوط الرئيسية والفرعية على حٍد سواء. وفضاًل
عن ذلك، قد تربز حتديات جديدة يف املستقبل، إذ يُتوقَّع أن 
تزداد التجارة تركُّزاً حول حماور التصنيع اإلقليمية فتصبح مسافات 
الرحالت أقصر يف املستقبل )Danish Ship Finance, 2015(. وقد 
تتحسن البيئة يف سوق استئجار السفن بسبب املستويات العالية 
من ختريد السفن الصغرية واملتوسطة احلجم والعدد الصغري نسبيًا

من طلبات سعة سفن احلاويات يف الفئات الصغرية احلجم.
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الناقالت  قطاع  في  الشحن  أسعار  -2
الصهريجية

يشمل  الذي  الصهرجيية  الناقالت  سوق  شهد 
الكيميائية  واملواد  املكررة  البرتول  ومنتجات  اخلام  النفط  نقل 
يف  التقلب  من  مماثل  بقدٍر  الشحن  أسعار  فيها  اتسمت  بيئة 
اخلام  للنفط  البلطيق  مؤشر  ارتفع  عام،  وبوجه  عام 2014. 
)مؤشر بورصة البلطيق لناقالت املنتجات غري النظيفة الصهرجيية( 
بنسبة 21 يف املائة يف عام 2014، فبلغ 777 نقطة، بينما ظلَّ

مؤشر بورصة البلطيق لناقالت املنتجات النظيفة الصهرجيية دون 
تغيري يُذكر عن مستواه يف عام 2013، فسجل 607 نقاط يف 
حني بلغ 605 نقاط يف عام 2013. ويف عام 2014، زادت 
أسعار الشحن لناقالت النفط اخلام واملنتجات على حٍد سواء 

يف مجيع قطاعات السفن. وفاق الطلب العرض ألول مرة منذ 
عام 2010، فارتفعت أسعار الشحن.

وكان سوق ناقالت النفط اخلام الصهرجيية أحسن حااًل
كان متوقعاً، وبوجه خاص يف مطلع النصف  يف عام 2014 مما
الثاين من العام حني اخنفضت أسعار النفط اخلام، فزاد الطلب 
على هذه الفئة من الناقالت الصهرجيية. وفضالً عن ذلك، أدت 
الزيادة البطيئة يف عرض أسطول النفط )الذي ارتفع بنسبة 4.5

يف املائة فقط( واإلحبار البطيء وتغريُّ منط التجارة )واردات أقل إىل 
الواليات املتحدة وازدياد الطلب من اقتصادات الشرق األقصى( 
تغرياً جعل املسافات أطول )Barry Rogliano Salles, 2015) إىل طفرة 
يف أسعار احلاضر يف عام 2014 يف أغلب القطاعات )اجلدوالن 

3-2 و3-3(.

مؤشرات بورصة البلطيق للياقالت الصهرنجية الجدول 2-3

2008200920102011201220132014
اليسبة المئونة للتغيير 
)2013 /2014(

2015 )اليصف 
األول من السية(

مؤشر ناقالت الميتجات 
غير اليظيفة الصهرنجية

1 51058189678271964277721853

مؤشر ناقالت الميتجات 
اليظيفة الصهرنجية

1 1554857327206416056070.33678

.Clarkson Research Services, Shipping intelligence network - Timeseries, 2014 املصدر:
ميثل مؤشر بورصة البلطيق لناقالت املنتجات غري النظيفة الصهرجيية مؤشر أسعار استئجار ناقالت النفط اخلام الصهرجيية العاملة على طرق خمتارة الذي تنشره بورصة البلطيق يف  مالحظة: 
لندن. وميثل مؤشر بورصة البلطيق لناقالت املنتجات النظيفة مؤشر أسعار استئجار ناقالت املنتجات على طرق خمتارة الذي تنشره بورصة البلطيق يف لندن. ومن املألوف أن تنقل 
ناقالت املنتجات غري النظيفة الصهرجيية الزيوت الثقيلة، مثل زيوت الوقود الثقيلة أو النفط اخلام. وعادة ما تنقل ناقالت املنتجات النظيفة الصهرجيية منتجات البرتول املكررة مثل 

البنزين والكريوسني أو وقود النفاثات أو املواد الكيميائية.

وكان الهنيار أسعار النفط بقرابة 60 يف املائة طوال الفصل 
الثاين يف عام 2014 تأثري إجيايب يف سوق الناقالت الصهرجيية. 
وانتعش الطلب أيضاً على ناقالت النفط اخلام الصهرجيية بفعل 
الزيادة يف ختزين النفط، ال سيما من ِقبل البلدان اآلسيوية )الصني 
التخزين العائم  على وجه التحديد( والزيادة يف تشغيل املصايف ويف

مع تطور الوضع املتسم بتأجيل عمليات الشراء.

وعلى هذا املنوال، أدت قلة احلمولة الطنية املتوافرة وازدياد 
النشاط إىل رفع أسعار الشحن اآلنية لناقالت النفط الصهرجيية 
الكبرية جداً يف طرق الشحن الرئيسية، أي الطرق اآلسيوية، يف 
أواخر عام 2014. ويف عام 2014، تواصلت الزيادة الكبرية يف 
اليت بدأت  إيرادات ناقالت النفط اخلام الصهرجيية الكبرية جداً 

 .2010 يف هناية عام 2013، فبلغت أعلى مستوياهتا منذ عام
ووصل متوسط اإليرادات الفورية لناقالت النفط اخلام الكبرية جدًا
43 دوالراً يف اليوم خالل الفصل األخري من عام 2014 إىل 948

27 دوالراً يف اليوم طوال عام 2014 برمته، أي بزيادة قدرها  و315
68 يف املائة عن عام 2013. وشهد قطاع سفن سويسماكس 
2014، اقرتن  سيما يف الفصل األخري من عام نشاطاً ملموساً، ال
حبلول جتارة غرب أفريقيا - أوروبا املنتعشة حمل طريق جتارهتا الرئيسي 
غرب أفريقيا - الواليات املتحدة الذي غدت تستخدمه ملاماً. 
ودعمت أسعار النفط املنخفضة متوسط اإليرادات السنوية، فارتفع 
27 دوالراً يف اليوم يف عام 2014 بنسبة 79 يف املائة، فبلغ 791

)Clarksons Research, 2015b(. واستفادت سفن أفراماكس من قلة 
احلمولة الطنية املتاحة ومن انتعاش التجارة يف طريق البحر األبيض 
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مويفلن سوق الياقالت الصهرنجية: أسعار الحاضر لشحيات الميتجات اليظيفة وغير اليظيفة 2010-2014 )بالمقياس العالمي(
الجدول 3-3

2010
2011

2012
2013

2014
اليسبة المئونة للتغيير كانون األول/
دنسمبر 2014 - كانون األول/

دنسمبر 2013
نوع السفيية

الطرق

كانون 
األول/

ديسمرب

كانون 
األول/

ديسمرب

كانون 
األول/

ديسمرب

كانون 
الثاين/
يناير

شباط/
فرباير

آذار/مارس
نيسان/

أبريل
أيار/مايو

يونيهحزيران/
متوز/يوليه

آب/
س

أغسط
أيلول/
سبتمرب

تشرين 
األول/
أكتوبر

تشرين 
الثاين/
نوفمرب

كانون 
األول/

ديسمرب
200 طن فأكثر محولة ساكنة(

ناقالت النفط اخلام الكبرية جداً/العمالقة )000
اخلليج الفارسي - اليابان

61
59

48
64

63
49

40
41

34
41

50
52

40
45

57
77

%20.3
اخلليج الفارسي/مجهورية كوريا

56
56

46
61

46
48

40
38

34
40

45
44

36
46

53
62

%1.6
اخلليج الفارسي - الكارييب الساحل الشرقي 

ألمريكا الشمالية
36

37
28

37
31

33
29

26
25

26
27

25
20

24
30

34
%8.1-

اخلليج الفارسي - أوروبا
57

59
26

..
غري موجود

30
30

30
27

41
28

29
26

25
32

32
غري موجود

غرب أفريقيا - الصني
..

58
47

61
57

54
45

42
39

40
48

51
45

49
59

63
%3.3

160 طن محولة ساكنة(
000-100

س )000
س ماك

الناقالت من فئة سوي
غرب أفريقيا - مشال غرب أوروبا

118
86

70
102

109
59

62
60

58
70

85
69

59
76

102
91

%10.8-
غرب أفريقيا - الكارييب/الساحل الشرقي 

ألمريكا الشمالية
103

83
65

97
102

57
60

60
52

64
81

63
56

79
91

79
%18.6-

ض املتوسط
ضمن البحر األبي

113
86

67
99

157
67

67
65

67
73

98
77

65
84

106
95

%4.0-
100 طن محولة ساكنة(

000-70
س )000

الناقالت من فئة أفراماك
مشال غرب أوروبا - مشال غرب أوروبا

162
122

93
135

165
118

92
93

96
102

122
115

93
100

113
113

%16.3-
مشال غرب أوروبا - الكارييب/الساحل الشرقي 

ألمريكا الشمالية
120

..
80

..
121

87
85

غري موجود
70

80
90

غري موجود
90

89
104

110
غري موجود

ضمن الكارييب - الساحل الشرقي ألمريكا 
الشمالية

146
112

91
155

243
113

101
98

113
104

157
104

84
123

151
108

%30.3-

ض املتوسط
ضمن البحر األبي

138
130

85
100

167
87

94
92

81
81

98
100

85
92

166
106

%6.0
ض املتوسط - مشال غرب أوروبا

البحر األبي
133

118
80

107
204

83
89

87
65

74
98

104
79

92
185

108
%0.9

إندونيسيا - الشرق األقصى
111

104
90

99
109

97
86

86
87

96
101

110
93

90
105

116
%17.2

70 طن محولة ساكنة(
000-40

س )000
الناقالت من فئة بنماك

ض املتوسط
ضمن البحر األبي

168
153

168
113

213
189

غري موجود
118

غري موجود
غري موجود

غري موجود
128

120
100

غري موجود
غري موجود

غري موجود
ض املتوسط - الكارييب/الساحل 

البحر األبي
الشرقي ألمريكا الشمالية

146
121

160
105

150
115

114
115

غري موجود
غري موجود

100
113

118
110

123
130

%23.8

الكارييب - الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية/
خليج املكسيك

200
133

156
141

229
162

غري موجود
109

121
114

162
147

118
113

148
150

%6.4

مجيع ناقالت املنتجات النظيفة
80 طن محولة 

000-70
000
ساكنة

اخلليج الفارسي - اليابان
125

105
116

81
73

78
88

90
91

82
87

116
108

114
115

102
%25.9

60 طن محولة 
000-50

000
ساكنة

اخلليج الفارسي - اليابان
128

119
144

93
88

98
110

93
111

110
105

120
125

132
127

110
%18.3

50 طن محولة 
000-35

000
ساكنة

الكارييب - الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية/
خليج املكسيك

158
155

162
..

103
105

101
100

96
91

142
100

95
100

131
175

غري موجود

35 طن محولة 
000-25

000
ساكنة

سنغافورة - شرقي آسيا
193

..
220

167
158

غري موجود
168

180
غري موجود

غري موجود
غري موجود

176
130

180
158

180
%7.8

D، أعداد خمتلفة.
ew

ry Shipping Insight أمانة األونكتاد، استناداً إىل
املصدر:

.W
orldscale 75 طن. واألساس هو القيمة 100 يف مؤشر

األرقام مقيسة بأسعار رحلة املشارطة للطن لناقلة صهرجيية تبلغ محولتها الساكنة 000
مالحظة:
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املتوسط - الكارييب/الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية والكارييب - 
Drewry,( الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية/منطقة خليج املكسيك

24 دوالرات يف اليوم  2015(. وبلغ متوسط اإليرادات الفورية 705

يف عام 2014، أي بارتفاع قدره 75 يف املائة عن السنة السابقة.

ويف قطاع ناقالت املنتجات الصهرجيية، ظلت أسعار السوق منخفضة 
بوجه عام يف عام 2014 وإن حتسنت يف أواخره )ألســبـاب مــن 
أمهــهمـا أسـعار النفـــط اخلــام املنخـفضـــة اليت عــززت الطلب على 
احمليط  املتحدة وآسيا -  الواليات  املصايف، ال سيما يف  تشغيل 
اهلادئ(. ويعزى ذلك إىل االختالل بني الطلب والعرض الذي 
استمر يف عام 2014 حيث فاق منو العرض )3.9 يف املائة( منو 
الطلب )2 يف املائة( يف عام 2014. بيد أن اإليرادات الفورية 
السنوية لناقالت املنتجات النظيفة اخنفضت بنسبة 2 يف املائة، 
Clarksons( عام 2014  يف  اليوم  يف  دوالراً   12 361 فبلغت 

.)Research, 2015b

الناقالت الصهرجيية إجيابياً يف  ويُرجح أن يظل سوق 
جتارة  وازدياد  اخلام  النفط  أسعار  اخنفاض  بسبب  عام 2015 
املخزونات. بيد أن السوق ال يزال يعاين من السعة الزائدة، وستظل 
أسعار الشحن عرضة للضغوط. وفضالً عن ذلك، قد يؤدي التغيري 
يف منط التجارة والطلب، املتمثل أساساً يف اخنفاض طاقة املصايف 

يف أوروبا وازديادها يف آسيا والشرق األوسط، إىل ازدياد أسعار 
الشحن تقلباً. وبدأ الشرق األوسط حُيوِّل تركيزه من صادرات البرتول 
اخلام إىل تطوير األنشطة الدنيا مثل املصايف، فأضحى برتول حوض 
األطلنطي اخلام )أي املوردين من جنوب أمريكا( أكثر جاذبية آلسيا 

.)Danish Ship Finance, 2015(

أسعار الشحن في قطاع السوائب الجافة -3

القوية والتوقعات املرتفعة باستمرار الزخم  البداية  رغم 
اإلجيايب الذي حدث يف عام 2013، واجهت أسعار الشحن يف 
سوق السوائب اجلافة سنة أخرى حمفوفة بالتحديات اليت تُعزى إىل 
تواصل السعة الزائدة والشكوك اليت حامت حول توقعات الطلب 
يف عام 2014، فهبطت إيرادات ناقالت السوائب بنسبة 5 يف 
9 دوالراً يف  املائة عن مستواها عام 2013، فبلغ متوسطها 881
اليوم. وعرَّض مستوى اإليرادات املنخفض مالكي السفن لضغط 
Clarksons Research,( مايل ودفع عدة شركات إىل إعالن إفالسها

2015b(. وجتلَّى االخنفاض املتواصل يف إيرادات السوائب اجلافة 

يف مؤشر بورصة البلطيق للسوائب اجلافة الذي هبط إىل مستوى 
منخفض بلغ 796 نقطة يف متوز/يوليه 2014 وانتهى عند 910

نقاط يف كانون األول/ديسمرب 2014 )الشكل 8-3(.

1 نقطة( مؤشر بورصة البلطيق للسوائب الجافة، 2012-2015 )سية األساس للمؤشر 1985= 000 الشكل 8-3
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أمانة األونكتاد، استناداً إىل بيانات بورصة البلطيق. املصدر:
يتألف املؤشر من أهم 20 طريقاً للسوائب اجلافة على أساس املشارطة الزمنية. ويشمل املؤشر ناقالت السوائب اجلافة من فئة هاندي سايز وسوبراماكس وبنماكس وكيب سايز،  مالحظة:

اليت حتمل سلعاً مثل الفحم وركاز احلديد واحلبوب.
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السوائب  ناقالت  قطاع  يف  اإليرادات  متوسط  وظل 
2014 )الشكل 3-9(، فبلغ  منخفضاً وشديد التقلب يف عام
13 دوالرات يف اليوم يف  متوسط إيرادات سفن كاب سايز 309
عام 2014، أي باخنفاض قدره 15 يف املائة عن عام 2013

وذلك رغم منو جتارة ركاز احلديد منواً أسرع كثرياً )بفعل زيادة الواردات 
الصينية( من أسطول سفن كاب سايز )الذي منا بنسبة 4 يف املائة 
باحلمولة  سلباً  يتأثر  بنماكس  انفك سوق سفن  وما  .)2014
الطنية الزائدة بسبب تسليم عدد كبري من سفن كامسارماكس 
)Kamsarmaxes( وتباطؤ النمو يف جتارة الفحم )بفعل تناقص الواردات 
املائة إىل  إىل الصني(، فاخنفض متوسط اإليرادات بنسبة 5 يف 
2 6 دوالراً يف اليوم ووصل إىل مستوى متدٍن بلغ 137 620
دوالراً يف اليوم يف حزيران/يونيه 2014. وهبط متوسط إيرادات 
10 دوالرًا فبلغ 819 املائة،  بنسبة 12 يف  سفن سوبراماكس 

5 دوالرات يف آب/ يف اليوم يف عام 2014، وتدىنَّ إىل 905
أغسطس قبل أن يلتقط أنفاسه خالل األشهر املتبقية ليصل يف هناية 
 .)Clarksons Research, 2015c( 8 دوالراً يف اليوم املطاف إىل 769
وأدى احلظر الذي فرضته إندونيسيا على الصادرات غري املعاجلة 
من البوكسيت وركاز احلديد إىل إضعاف سوق سفن سوبراماكس 

يف الشرق األوسط.

وستظلُّ أسعار سوق السوائب اجلافة يف عام 2015
بعده خاضعة للعرض املتنامي والشكوك اليت تكتنف طلب  وما
الصني على السلع السائبة اجلافة يف املستقبل. ومن األسباب اليت 
قد تؤثر يف الطلب يف املستقبل االبتكارات التكنولوجية اليت تسعى 
إىل زيادة كفاءة الوقود وإجياد بدائل للفحم وازدياد عدد البلدان 

اليت تضع سياسات ولوائح ترمي إىل ختفيض انبعاثات الكربون.

اإلنرادات اليومية للسفن ناقالت السوائب، 2008-2015 )دوالر في اليوم( الشكل 9-3
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.London Baltic Exchange وأرقام نشرهتا Clarkson Shipping Intelligence Network األونكتاد، استناداً إىل بيانات قدمتها املصدر:
 - هاندي سايز - متوسط طرق املشارطات الزمنية الستة؛ سوبراماكس - متوسط طرق املشارطات الزمنية الستة، بنماكس - متوسط طرق املشارطات الزمنية األربعة؛ كيب سايز مالحظة:

متوسط طرق املشارطات الزمنية األربعة.
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أ ي الموا�ف
التطورات �ف ألف-

والتطورات ذات الصلة بها

مثة تطورات رئيسية عديدة حتدث على الصعيد العاملي 
ستؤثر يف النقل البحري واملوانئ تأثرياً مباشراً، فعلى سبيل املثال، 
بدأ يف عام 2014 تشييد قناة ثانية مبحاذاة قناة السويس احلالية 
وتواصل يف عام 2015. ويُتوقَّع أن تزداد احلركة عرب القناة من 
اليوم إىل 97 سفينة. وستنخفض  متوسط قدره 49 سفينة يف 
أوقات العبور واالنتظار على حٍد سواء. فمثالً، ستنقص أوقات 
العبور مبقدار يرتاوح بني11 و18 ساعة بالنسبة للرحلة املتجهة 
جنوباً وسيقُِّل الوقت الذي متضيه السفن يف االنتظار من نطاقه 
احلايل الذي يرتاوح بني 8 ساعات و11 ساعة إىل 3 ساعات. 
ويندرج مشروع قناة السويس اجلديدة يف إطار حزمة من احملفزات 
املالية يُبتغى منها استعادة معدالت النمو االقتصادي اليت كانت 

سائدة قبل عام 2011 والبالغة حنو 7 يف املائة يف السنة.

ويشمل برنامج التطوير إنشاء مركز صناعي يف املناطق 
املتامخة ومخسة موانئ حبرية جديدة وإقامة واٍد تكنولوجي ومركٍز

لإلمدادات واللوجستيات. وستبلغ تكلفة املشروع 8.4 باليني دوالر 
ويُتوقع أن تزيد إيرادات القناة السنوية احلالية البالغة 5 باليني دوالر 
بأكثر من الضعفني لتصل إىل 13 بليون دوالر حبلول عام 2023. 
وفُِتح باب متويل املشروع للمواطنني املصريني بنسبة عائد مضمونة 
قدرها 12 يف املائة. ويُرجح أن يشمل تأثري التوسع يف قناة السويس 

يف موانئ املنطقة زيادة عدد السفن اليت ترتدد عليها.

أمَّا مشروع توسيع قناة بنما )انظر اإلصدارات السابقة 
من استعراض النقل البحري(، فيتوقع أن يُغري قواعد اللعبة يف املوانئ 
إنه سُيمكِّن سفناً أكرب حجماً من عبور القناة. ويعين  اإلقليمية، إذ
استخدام السفن الكبرية مزيداً من البضائع ومن مث إيرادات أكرب، 
غري أن تكاليف التكيف ستزداد أيضاً. ويف املناطق األخرى، تفيد 
املعلومات أن تشييد قناة نيكاراغوا قد تأخر وأن إمتامه يستدعي 
توفري 50 بليون دوالر حسب التقديرات )Gracie, 2015(. وأُعيد 
اآلن إحياء مقرتح بإنشاء قناة عرب برزخ تايلند )قناة كرا( كان قد 
ُقدِّم أول مرة قبل 350 عاماً. بيد أن هذا املشروع مل يؤكد رمسيًا
)Channel News Asia, 2015(. وتُقدَّر تكاليف تشييد هذه القناة 
بنحو 28 بليون دوالر. ولئن كان تنفيذ املشروع ممكناً من الناحية 
التقنية، فإن فوائده االقتصادية ظلت على الدوام غري أكيدة، إذ إن 
الوقت الذي سيوفره - وهو يُقدر بثالثة أيام )رهناً بالسرعة( - ليس 

ملموساً بالقياس إىل 10 أيام لقناة بنما و20 يوماً لقناة السويس. 
وقت يتسم بالشكوك االقتصادية والعرض الزائد وجلوء القطاع  ويف
يُعد تقصري الوقت حيظى باألولوية مثلما  إىل إبطاء سرعة السفن مل
كان قبالً. وتتيح التكلفة البيئية وضروب التوتر االجتماعي اليت قد 
يسفر عنها شطر البلد مادياً إىل شطرين أسباباً عديدة إلجراء حتليل 

يقتصر على اجلوانب االقتصادية فحسب. متأٍن ال

موانئ الحاويات  -1

يُقاس إمجايل حركة احلاويات يف املوانئ بعدد الوحدات 
املعادلة لعشرين قدماً اليت تتم معاجلتها. ومتثل الوحدة املعادلة ألربعني 
قدماً حركتني تقوم هبما وحدة معادلة لعشرين قدماً. وميكن أن يُعدَّ
حتريك احلاويات من موضعها وصوالً إىل حاويات مصفوفة حتت/

فوق حاويات أخرى حركة أيضاً. وأُشري يف الفصل األول إىل أن عدد 
2014 احلاويات املنقولة حبراً وهي ملئ على الصعيد العاملي يف عام

يُقدَّر بنحو 182 مليون حاوية. بيد أن تقديرات إمجايل احلركة يف 
املوانئ تفوق ذلك العدد بأكثر من مرتني ونصف املرة، مما يعين أن 
حاويات كثرية ُحرِّكت من موضعها وهي فارغة. وتتعلق األحجام 
املفاد عنها يف هذا الفصل يف املقام األول بالبضائع املنقولة يف 
حاويات، وهي متثل بدورها أكثر من نصف قيمة التجارة البحرية 
قيمتها. وتستخدم موانئ احلاويات  بأسرها وحنو ُسدس  الدولية 
جهات عديدة، فالتجارة فيها ليست حكراً على أٍي من مالكي 
بعض احلاالت يكون لشركات النقل البحري حمطات  البضاعة. ويف
البضائع فيتعدد مالكوها.  هنائية خمصصة ترتدد عليها دون سواها. أما
وأما املوانئ/احملطات النهائية األخرى، فيحدث أن متلكها أو تديرها 
شركة وحيدة متلك البضاعة أيضاً، يف حالة السوائب اجلافة والسوائل 
مثالً. ويصدق ذلك بوجه خاص على جتارة السلع األساسية حيث 
ميكن أن متتلك جمموعة ضخمة منجم االستخراج وخط السكك 
احلديدية ومصنع التجهيز واملرافق املينائية. وجيعل ذلك الوضع بيانات 
التشغيل أقرب إىل السرية، فيتعذر التحقق منها. وفضالً عن ذلك، 
قد تؤثر املعلومات املتعلقة حبجم سلعة أساسية ومنشأها/وجهتها 
التجار يستبقون مستويات  العاملية، ألن  يف سعرها يف األسواق 
العرض/الطلب، ولذلك مييل القطاع إىل اتباع هنج انتقائي حيال 
املعلومات اليت جيعلها علنية. وهلذا السبب، يتناول هذا الفصل جتارة 

احلاويات يف املقام األول.

املراسي  من  عدد  أكرب  الصينية  املوانئ  وُتشغِّل 
البضائع وعددًا أكرب من  31( وتعاجل باألطنان حجماً  705(
أزيد من الوحدات املعادلة لعشرين قدماً من أي بلد وحيد آخر، 
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أن لدى الصني أهنار قابلة للمالحة يفوق طوهلا جمتمعة البالغ  كما
126 كيلومرت ما لدى أي بلد آخر. ولذلك، فإن فهم  300
حيدث يف املوانئ الصينية ميثل مؤشراً جيداً لقطاع املوانئ على  ما
الصعيد العاملي. ويف عام 2014، عاجلت موانئ الصني النهرية 
والبحرية 12.45 بليون طن من البضائع، بزيادة قدرها 5.8 يف 
املائة عن السنة السابقة. وعلى الشاكلة نفسها، زادت البضائع 

املنقولة يف حاويات لتصل إىل 202 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً، بزيادة قدرها 6.4 يف املائة. وعاجلت موانئ الصني الرئيسية 
2.7 بليون طن من البضائع، بزيادة طفيفة بلغت 2.2 يف املائة 
عن السنة السابقة. ويُعزى هذا التباطؤ يف واردات السوائب يف 
املقام األول إىل ضعف الطلب على السلع األساسية الرئيسية، 

.)Yu, 2015( مثل الفحم وركاز احلديد

حركة الحاونات في الموانئ في 80 من البلدان/االقتصادات اليامية واالقتصادات االنتقالية للسيوات  الجدول 1-4
2012-2014 )بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً(

20122013البلد/اإلقليم
األرقام األولية لعام 

2014
اليسبة المئونة للتغير 
2012-2013

اليسبة المئونة للتغير 
2013-2014

2455.916.31 635 775181 858 524170 318 161الصين
3763.133.93 832 34334 516 65233 498 32سيغافورة 

8464.535.35 796 40023 588 74622 609 21يمهورنة كورنا
7841.427.32 718 98122 168 47921 873 20ماليفنا

-0.23-0003.31 300 00022 352 00022 117 23هونغ كونغ )الصين(
5676.718.09 900 42720 336 91519 120 18اإلمارات العربية المتحدة
5422.527.02 430 40416 353 35615 976 14مقاطعة هانوان الصييية

76316.965.56 900 45011 273 60711 638 9إندونيسيا
6355.887.10 655 34311 883 26510 279 10الهيد
5649.164.93 678 61310 176 76910 322 9البرازنل
69920.334.30 424 0959 036 1199 509 7فييت نام
9901.326.82 810 1158 248 9508 140 8مصر
7563.137.55 283 4768 702 9007 468 7هانليد
2913.196.64 942 6957 447 7947 217 7بيما
5598.134.65 622 2077 284 3477 736 6هركيا

-8612.726.17 326 6976 742 8446 563 6المملكة العربية السعودنة
4273.060.16 869 2265 860 1795 686 5الفلبين

9452.107.63 273 2685 900 3684 799 4المكسيك
4.86-8433.65 163 6385 924 3184 111 5يمهورنة إنران اإلسالمية

13.97-9000.34 907 2004 306 0004 321 4سري النكا
4627.672.92 831 5004 694 1004 360 4ييوب أفرنقيا
-2500.961.64 903 1863 968 5153 930 3االهحاد الروسي

5203.500.52 742 9803 722 9173 596 3شيلي
-7.88-3645.68 620 2613 930 0443 167 4ُلمان
13.91-9948.22 127 0383 746 9412 991 2كولومبيا
00040.1020.00 070 4003 558 1002 826 1المغرب
3954.634.52 597 0862 485 1582 375 2باكستان
5822.727.11 234 3352 086 1342 031 2بيرو

26741.434.24 960 5131 880 6791 329 1كوستارنكا
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حركة الحاونات في الموانئ في 80 من البلدان/االقتصادات اليامية واالقتصادات االنتقالية للسيوات  الجدول 1-4
2012-2014 )بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً( )هابع(

20122013البلد/اإلقليم
األرقام األولية لعام 

2014
اليسبة المئونة للتغير 
2011–2012

اليسبة المئونة للتغير 
2012–2013

2217.905.10 795 1081 708 0471 583 1الجمهورنة الدوميييكية
9815.066.66 786 4461 675 7111 594 1إكوادور
-5747.8017.08 775 3881 141 4802 986 1األرييتين
3654.5010.35 655 1611 500 5991 435 1بيغالدنش
-3.86-1008.17 638 9001 703 4001 855 1يامانكا

9707.905.10 416 2111 348 5001 249 1يمهورنة فيفونال البوليفارنة
-30016.470.05 399 0001 400 0001 202 1يفر البهاما
6747.905.10 277 6751 215 6681 126 1الكونت
3924.595.10 273 6001 211 4001 158 1غواهيماال
40026.558.33 210 3001 117 9221 882 لبيان
38915.175.10 062 8361 010 6791 877 نيجيرنا
12.98-0001.04 010 0001 894 400 903 كيييا
00021.739.53 000 0001 913 000 750 أنغوال

91114.345.10 904 000 861 000 753 أوروغواي
0797.905.10 862 247 820 192 760 اليمن
2627.905.10 849 051 808 889 748 أوكرانيا

2887.905.10 836 707 795 448 737 الجمهورنة العربية السورنة
7717.905.10 833 312 793 229 735 غانا
6247.905.10 797 919 758 354 703 األردن

1027.905.10 783 102 745 548 690 كوت دنفوار
1417.905.10 773 624 735 765 681 ييبوهي

6307.905.10 738 787 702 332 651 هرنييداد وهوباغو
9340.815.10 704 726 670 354 665 هيدوراس
6357.905.10 653 917 621 383 576 مورنشيوس

0237.9021.22 638 321 526 786 487 يمهورنة هيفانيا المتحدة
9867.905.10 600 823 571 956 529 هونس
8117.905.10 565 354 538 938 498 السودان
77317.545.10 456 608 434 739 369 ليبيا

0087.905.10 450 171 428 822 396 السيغال
8457.905.10 445 210 424 151 393 قطر

7177.905.10 436 525 415 102 385 الكونغو
1467.905.10 408 341 388 908 359 بين

3017.905.10 382 750 363 118 337 بابوا غيييا الجدندة
6287.905.10 373 498 355 470 329 البحرنن
3327.905.10 367 507 349 917 323 الكاميرون
5227.905.10 360 028 343 913 317 الجفائر
2007.905.10 328 274 312 411 289 موزامبيق
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حركة الحاونات في الموانئ في 80 من البلدان/االقتصادات اليامية واالقتصادات االنتقالية للسيوات  الجدول 1-4
2012-2014 )بالوحدات المعادلة لعشرنن قدماً( )هابع(

20122013البلد/اإلقليم
األرقام األولية لعام 

2014
اليسبة المئونة للتغير 
2011–2012

اليسبة المئونة للتغير 
2012–2013

8367.905.10 300 238 286 281 265 كوبا
3657.905.10 291 226 277 929 256 يورييا
9057.905.10 288 886 274 760 254 كمبودنا
8887.905.10 244 005 233 945 215 ميانمار
0847.905.10 236 628 224 181 208 غوام
9987.905.10 197 390 188 597 174 غابون

81112.175.10 189 600 180 000 161 السلفادور
8087.905.10 181 986 172 320 160 مدغشقر
5967.905.10 176 026 168 724 155 كرواهيا
5147.905.10 167 385 159 716 147 آروبا
1807.905.10 131 815 124 676 115 ناميبيا

0267.905.10 128 813 121 894 112 بروني دار السالم
1507.905.10 116 514 110 423 102 كاليدونيا الجدندة

3922.925.10 101 472 96 737 93 نيكاراغوا
0155.095.34 169 062491 256 437466 672 443المجموع الفرلي

4207.243.00 761 276 739 351 689 حركة أخرى مبلغ ليها

4355.095.34 930 338491 995 788466 361 444مجموع الحركة المبلغ ليت

3394.285.10 429 742684 200 174651 480 624المجموع العالمي

أمانة األونكتاد، مستمدة من عدة مصادر منها منشورات .Dynamar B.V ومن معلومات حصلت عليها أمانة األونكتاد مباشرة من هيئات احملطات النهائية واملوانئ. املصدر:
100 وحدة معادلة لعشرين قدماً يف السنة. وكثري من  تشمل سنغافورة ميناء جورجونغ. ويشري مصطلح "حركة أخرى مبلغ عنها" إىل بلدان/اقتصادات تقل فيها احلركة عن 000 مالحظة:
األرقام بالنسبة لعامي 2013 و2014، تقديرات من ِقبل األونكتاد )ترد هذه األرقام باخلط املائل(. وقد خُتفي جماميع البلدان عدم إدراج املوانئ الصغرية فيها؛ ولذلك، فقد ختتلف 

األرقام الفعلية يف بعض احلاالت عن األرقام املقدمة. 

ويف الفصل األول من عام 2015 عاجلت املوانئ الصينية 
49 ميلون وحدة معادلة لعشرين قدماً، أي بزيادة قدرها 7.3 يف 
املائة عن الفرتة نفسها من العام املاضي. ويُعزى ذلك إىل حٍد كبري 
إىل انتعاش اقتصاد الواليات املتحدة. وُيستشف من هذه األرقام أن 
موانئ التصدير الرئيسية الصينية شهدت منواً ملموساً، بينما تباطأ 
السائبة، مثالً(. ولعل  البضائع  منو موانئ االسترياد )فيما خيص 
ذلك يعود إىل أن املصانع أخذت تُقلِّل خمزوناهتا استباقاً حلدوث 

منو بطيء يف االقتصاد العاملي.

يف  احلاويات  حركة  إمجايل   1-4 اجلدول  يف  ويرد 
يتجاوز إمجايل احلركة فيها على  انتقالياً  واقتصاداً  نامياً  80 بلداً 
)ميكن  100 وحدة معادلة لعشرين قدماً  الوطين 000 الصعيد 
االطالع على أرقام إمجايل احلركة يف 126 بلداً/إقليماً يف الرابط:

http://stats.unctad.org/TEU(. ويف عام 2014، ُقدِّر منو إمجايل حركة 

احلاويات يف االقتصادات النامية بنسبة 5.34 يف املائة، فبلغ 491
مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، وهي نسبة أعلى من نظريهتا يف 
السنة السابقة وقدرها 5.1 يف املائة. وُقدِّر معدل منو إمجايل حركة 
احلاويات جلميع البلدان يف عام 2014 مبقدار 684.4 مليون وحدة 

معادلة لعشرين قدماً، أي بارتفاع قدره 5.1 عن السنة السابقة.

وزادت حصة االقتصادات النامية يف إمجايل احلركة العاملية 
بنسبة 0.2 يف املائة، لتصل إىل 71.9 يف املائة على وجه التقريب. 
وبذلك، يتواصل اجتاه ازدياد حصة البلدان النامية يف إمجايل حركة 
احلاويات يف العامل ازدياداً تدرجيياً. وتُعزى هذه العملية إىل سببني 
رئيسيني مها ازدياد مشاركة البلدان النامية يف سالسل القيمة العاملية 
وتواصل التوسع يف استخدام احلاويات لنقل البضائع السائبة اجلافة.
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ويورد اجلدول 4-2 أهم 20 ميناء للحاويات خالل 
للحاويات  ميناء   20 أهم  واستأثر   .2014-2012 الفرتة 
العامل يف  املائة من إمجايل حركة احلاويات يف  بزهاء 45.7 يف 
عام 2014. وشهدت هذه املوانئ زيادة يف إمجايل احلركة بلغت 
الزيادة  نسبة  نفس  وهي   2013 بعام  مقارنة  املائة،  يف   4.5
املقدَّرة لعام 2013. وتضم القائمة 16 ميناًء من االقتصادات 
النامية تقع مجيعها يف آسيا. أما املوانئ األربعة املتبقية، فتنتمي 
إىل بلدان متقدمة، منها ثالثة موانئ يف أوروبا وميناء واحد يف 
أمريكا الشمالية. وال تزال أهم 10 موانئ تقع مجيعاً يف آسيا، 
للتصنيع. واحتفظ  املنطقة كمحور  وذاك وضع يربز أمهية هذه 

ميناء نينغبو باملرتبة اخلامسة ولكنه حقق أعلى نسبة منو وصلت 
إىل 12 يف املائة، وهي نسبة تليها عن كثب تلك اليت حققها 
ميناء ديب وميناء تاجنونغ بليباس الذي ارتفع درجتني ليتبوأ املرتبة 
الثامنة عشرة بعد اكتمال االستثمارات يف البنية التحتية. وفقد 
ميناء لونغ بيتش مكانه يف قائمة أهم 20 ميناء بسبب النمو 
الضعيف الذي تسببت فيه نزاعات العمل يف امليناء ونسبة النمو 
األعلى اليت حققتها املوانئ األخرى. ودخل ميناء جاكارتا القائمة 
ألول مرة بفعل الزيادة املطردة يف الطلب اليت أدت إىل ارتفاع 
إمجايل احلركة فيه بأكثر من 50 يف املائة منذ عام 2009 بفضل 

.)Drewry, 2015( االقتصاد املزدهر

أهم 20 محطة نهائية للحاونات وإيمالي حركة الحاونات فيها، 2012-2014 )بالوحدات المعادلة  الجدول 2-4
لعشرنن قدماً، واليسبة المئونة للتغير(

201220132014اسم الميياء
اليسبة المئونة للتغير 
2012–2013

اليسبة المئونة 
للتغير2014–2013

00012.57 290 00035 617 00036 529 32شيغهاي
0003.003.89 869 00033 600 40032 649 31سيغافورة
0001.483.27 040 00024 279 13023 940 22شييفهين
-0.68-0003.31 200 00022 352 00022 117 23هونغ كونغ
00010.7312.10 450 00019 351 00017 670 15نييغبو
0003.755.61 678 00018 686 17717 046 17بوسان
0003.838.50 610 00016 309 60015 743 14كوانغفهو
0007.016.83 580 00016 520 00015 503 14كييغداو
0002.8011.43 200 00015 641 00013 270 13دبي
0005.698.15 060 00014 000 00013 300 12هيانيان
0005.83 298 00012 621 91611 865 11روهردام

0003.485.76 946 00010 350 49510 001 10بورت كالنغ
0001.606.59 593 00010 938 2219 781 9كاوزنونغ
00024.191.15 130 00010 015 00010 064 8داليان
0004.455.09 729 0009 258 8969 863 8هامبورغ
4.66-0000.66 978 0008 578 1698 635 8انتونرب
00011.207.04 572 0008 008 7008 201 7كفنامين

11.43-0000.94 500 0008 628 0007 700 7هانيونغ بليباس
0005.99 340 0008 869 7147 077 8لوس آنجلس
-0001.161.91 053 0006 171 0006 100 6ياكارها

0004.484.49 116 000310 791 418296 059 284مجموع أهم 20 ميياء

أمانة األونكتاد، استنادا إىل Dynamar B.V.، حزيران/يونيه 2015، ومصادر أخرى شىت. املصدر:

ال تشمل سنغافورة جورجونغ.. مالحظة:
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مشغلو الحاويات الدوليون باء-

الأداء التشغيلي  -1

يؤثر أداء املوانئ واحملطات النهائية تأثرياً ملموساً يف قدرة 
جتارة البلد املعين على املنافسة، بل إن أحد كبار االقتصاديني اعترب 
 .)van Marle, 2015( اكتظاظ امليناء عائقاً جديداً أمام التجارة الدولية
ومثة عوامل عديدة حُتدِّد أداء امليناء/احملطة النهائية، من بينها، على 
سبيل املثال، عالقات العمل وعدد معدات مناولة البضائع ونوعها 
وجودة مناطق شحنات العودة وقنوات النفاذ إىل امليناء والنفاذ إىل 
املنطقة الربية وكفاءة اجلمارك، وما شابه ذلك. وبوجه عام، تكون 
فائدة هذه املؤشرات التشغيلية احملددة الطابع أكرب ملشغلي املوانئ 
وهي ختلو من التقييمات غري امللموسة )على سبيل املثال، تصورات 
املستخدمني، وجودة اخلدمات، ومستويات االبتكار وما شابه ذلك( 

.)Cetin, 2015( اليت قد جيد فيها زبناء امليناء فائدة أكرب
أهم 10 مشغلين للحاونات في العالم،  الجدول 3-4
container moves per ship,( ،2014

)per hour on all vessel sizes

البلدالميياءالمحطة اليهائية
إنتايية 
المرسى

APM Terminals
Yokohama

180اليابانيوكوهاما

Tianjin Port Pacific
International

144الصنيتيانيان

DP World-Jebel Ali
Terminal

اإلمارات جبل علي
العربية املتحدة

138

Qingdao Qianwan136الصنيكنغداو

Tianjin Port Alliance
International

132الصنيتيانيان

Ningbo Beilun )second(127الصنينينغبو

Guangzhou South China
Oceangate

122الصنينانشا

Busan Newport Co. Ltd.119مجهورية كوريابوسان

Yantian International117الصنييانتيان

Nansha Phase I117الصنينانشا

.JOC Port Productivity Database 2015 املصدر:

أدائهم،  تصنيفات  النهائية  احملطات  مشغلو  ينشر  وقلَّما 
بيد أهنم يكونون أحياناً ملزمني بأن يفعلوا ذلك ألغراض الدعاية، 
فعلى سبيل املثال حققت Malaysia Westports "رقماً قياسياً جديدًا

يف إنتاجية حمطات احلاويات النهائية فأجنزت عدداً مثرياً لإلعجاب 
من حركة احلاويات بلغ 793 حركة يف ساعة واحدة فوق سفينة 
التابعة لشركة  9 وحدة معادلة لعشرين قدماً(  572( Le Havre

CSCL ]خطوط الصني للنقل البحري للحاويات[ باستخدام تسٍع

من رافعات الرفع املزدوج )Westports, 2015(. ونادراً ما تنشر املوانئ 
واحملطات النهائية أداءها الذي مُيكِّن الشاحنني من اختاذ خيارات 
يتيح لواضعي السياسات حتديد أفضل املمارسات. وقد  مستنرية أو
يُعزى ذلك إىل أسباب كثرية - مثل انعدام اشرتاط قانوين يقضي 
بذلك أو قلة القراء - بيد أن الراجح أن يكون السبب األقوى هو 
قد يؤدي إليه ذلك من متحيص غري مستحب، فضاًل جتنب ما
عن أنه ال حيقق أي عائد فوري. وُيستبعد أن يتغري هذا الوضع يف 
وقت يُتاح فيه للمسؤولني التنفيذيني األوائل زمن قصري يف مناصبهم 
وفرتات قصرية إلعداد التقارير. بيد أن الضغوط الدولية، يف مضمار 
تغيري  تساعد يف  قد  املثال،  االستدامة على سبيل  اإلبالغ عن 
هذا الوضع. وريثما حيدث ذلك، يبدو أن الزبناء سيتولون مهمة 
Drewry اإلبالغ عن أداء مقدمي اخلدمات هلم. فمثالً، أنشأت
Drewry Benchmarking Club ناديها املسمى Shipping Consultants

الذي تقتصر عضويته على املوردين واملصدرين )أي من يشرتون 
خدمات النقل البحري( وُيستبعد منه مقدمو خدمات النقل البحري 
)الناقلني( والوسطاء/السماسرة )وكالء الشحن/الناقلون العامون الذين 
ال يشغلون سفناً(. ولئن كان النادي يهدف إىل تقييم أداء املوانئ 
والطرق، فإنه يهتم فيما يبدو بأسعار الشحن يف املقام األول. وقد 
أصدرت جملة JOC قبل وقت قصري تصنيفها إلنتاجية املوانئ الذي 
يدرس بيانات التحميل/التفريغ املأخوذة من 17 ناقالً يف أكثر من 
500 ميناء يف شىت أحناء العامل. ويتضح من هاتني املبادرتني أن 
زبناء املوانئ )أي الشاحنني والناقلني( هم من يتبادلون املعلومات 
نشر  إىل  املوانئ  ُتضطر  وقد  املتبادلة.  ملنفعتهم  املوانئ  أداء  عن 
تتفق مع الطريقة اليت يتبعها زبناؤها يف  بياناهتا اخلاصة إن كانت ال
تقييمها. ويبنيِّ اجلدول 4-3 تصنيف احملطات النهائية املينائية يف 
عام 2014 وفيه تتبوأ يوكوهاما مرتبة أكفأ موانئ احلاويات، إذ زادت 
إنتاجيتها بنسبة 10 يف املائة عن السنة املاضية. وخالفاً حملطات 
هنائية أخرى، جنحت APM Terminals Yokohama يف حتسني كفاءهتا 
سنة تلو األخرى باتباع أسلوب يتزامن فيه العمل بني السفينة وحيز 
احلاويات تزامناً يكاد يقضي متاماً على الوقت املهدر بني عمليات 

رصيف الرافعات ومعدات حيز احلاويات.
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يف  املوانئ  إنتاجية  تصنيف   4-4 اجلدول  ويُبنيِّ 
عام 2014 والتغيري الذي طرأ خالل السنتني السابقتني. ويوجد 
يتيح  مما النهائية،  للمحطات  مشغلون  عدة  املوانئ  بعض  يف 
املنافسة داخل امليناء. فعلى سبيل املثال، يعمل يف ميناء تيانيان 
الذي يتبوأ املركز الثاين عدة مشغلون دوليون للمحطات النهائية، 
China Merchants Holdings Internationalو  APM Terminals مثل 

 .DPWو PSAو CSX World Terminals OCCLو COSCO Pacificو
ومما يثري االهتمام، أن مجيع املوانئ الواردة يف هذا اجلدول حققت 
مكاسب يف اإلنتاجية تراوحت بني 30 و60 يف املائة يف عام 2013

يف  متكنت،  فقط  موانئ  ثالثة  أن  بيد  السابقة.  بالسنة  مقارنة 
عام 2014، من مواصلة التحسني. ويعين ذلك أن حتسني أداء 

املوانئ ومواصلته أمر غري يسري.

أكبر المحطات اليهائية العالمية، 2014 )هحركات الحاونات للسفيية، في السالة، في يميع أحجام  الجدول 4-4
السفن، وإيمالي الحركة حسب الميياء والبلد(

البلدالميياء
إنتايية المرسى في 

لام 2012
إنتايية المرسى 
في 2013 لام

إنتايية المرسى 
في لام 2014

اليسبة المئونة للتغير 
2012/2013

اليسبة المئونة للتغير 
2013/2014

16%47%81119138اإلمارات العربية املتحدةجبل علي

-4%51%86130125الصنيتيانيان

%31%96126125الصنيكينغداو

14%42%73104119الصنينانشا

10%36%78106117الصنيتيانيان

-9%61%74119108اإلمارات العربية املتحدةخور الفكان

%36%88120107الصنينينغبو

-3%27%85108105اليابانيوكوهاما

%31%80105102مجهورية كوريابوسان

-15%39%7610690الصنيكزيامني

.JOC Port Productivity Database, June 2014أمانة األونكتاد و املصدر:

ولوِحظ يف دراسة مشلت 203 موانئ تقع يف 70 بلدًا
1 نقطة قياس، أن التغيريات التشغيلية وليس  نامياً وتضمنت 750
نطاق الكفاءة )عملية إضافة مزيد من املعدات( هي اليت أدت 
إىل زيادة املوانئ كفاءة. وجتدر اإلشارة إىل أن الكفاءة البحتة هي 
تتعدد  قد  املوانئ،  النواتج. ويف على  مقسومة  املدخالت  نتيجة 
املدخالت ويصعب حساهبا )على سبيل املثال، احليز املستخدم، 
وتعدد العمالت، وساعات التشغيل وما شابه ذلك(. وتتفادى 
أغلب الدراسات ذات الصلة باملوانئ هذا القصور بقياس اإلنتاجية 
)الناتج( يف فرتة معينة. وُيشار إىل حٍد بعيد إىل الكفاءة واإلنتاجية 
2000 وحىت عام 2010، ازداد السعي  دون متييز بينهما. ومنذ عام
لرفع كفاءة املوانئ داخل املناطق النامية من 47 إىل 57 يف املائة. 
ومتثلت العوامل احملدِّدة الرئيسية يف مشاركة القطاع اخلاص واحلد 
من الفساد يف القطاع العام وحتسني الربط خبطوط النقل املنتظمة، 

باإلضافة إىل إتاحة مزيد من الوصالت املتعددة الوسائط اليت أدت 
Suárez-Alemán( إىل رفع مستوى كفاءة املوانئ يف املناطق النامية
الصعيد  على  قصوى  أمهية  املوانئ  أداء  ويكتسي   .)et al., 2015

اإلقليمي حيث حُيتمل أن تتحول البضائع إىل ميناء منافس أكثر 
كفاءة. وتبنيَّ من دراسة تناولت املوانئ يف غرب أفريقيا أهنا ُتظهر 
مستوى عالياً من الكفاءة وأن ستة موانئ منها حققت مستوى 
من الكفاءة بلغ يف املتوسط 76 يف املائة أو أكثر خالل الفرتة اليت 
مشلتها الدراسة (van Dyck, 2015). غري أن دراسة أخرى أجرهتا جملة 
JOC ومشلت كل أفريقيا صنِّفت املوانئ األفريقية يف املتوسط يف مرتبة 

)Data in Motion, أقل املوانئ إنتاجية بني مجيع اجملموعات اإلقليمية
2015(. إن األداء الضعيف إلدارة امليناء وعملياته، وأوجه القصور 

اإلجرائية األخرى يف جممل سلسلة اللوجستيات، وأسعار الشحن غري 
املتوازنة اليت تفرضها خطوط النقل البحري املنتظمة بسبب رحالت 
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العودة اخلالية من البضائع، كلها عوامل هلا ضلع يف تكاليف النقل 
املرتفعة )Bofinger et al., 2015(. وكل دقيقة متضيها السفينة يف حمطة 
هنائية تكلف شركة النقل البحري ماالً وهو وضع يُعرِّض مشغل 
احملطة النهائية للضغط حىت يضمن عدم فقدان عمله التجاري 
لصاحل منافسني أكثر كفاءة منه )ACS-AEC, 2015(. ويف كثري من 
األحيان، تعترب خصخصة املوانئ أفضل وسيلة لالستفادة من دراية 
القطاع اخلاص وحتسني أداء امليناء. ويف التسعينات، خصخصت 
بلدان كثرية املوانئ اليت متلكها بيد أن املوانئ اليت متلكها الدولة 
وتديرها ال تزال كثرية يف خمتلف أحناء العامل. ويف فييت نام، تعتزم 
احلكومة خصخصة شركات متلكها الدولة يقارب عددها 432
بينها 19 ميناًء حبريًا الفرتة 2014-2015، من  شركة خالل 

.)Vietnam Briefing, 2015(

وعندما تستعرض احلكومات مقرتحات تتعلق مبشروعات 
إلنشاء بنية حتتية جديدة يف املوانئ يتعذر عليها أن تتبَّني إن كانت 
أحجام احلركة ووفورات التكاليف اهلامشية تتناسب مع التوقعات. 
ولوِحظ يف دراسة حديثة مشلت حنو 500 حمطة طرفية تقع يف 
خمتلف أحناء العامل أن متوسط الوحدة املعادلة لعشرين قدماً لكل 
1، بينما تبلغ الوحدة املعادلة لعشرين  مرت من الرصيف يبلغ 072
24 والوحدة املعادلة لعشرين قدماً للرافعة  قدماً لكل هكتار 791
Drewry, 2014b( 123(. وتقع بعض أسوأ املوانئ  القطرية 489
أداًء من حيث استخدام كل وحدة من الوحدات املعادلة لعشرين 
قدماً واهلكتارات والرافعات يف أمريكا الشمالية. وساهم يف هذه 
احلصيلة تفاوت مستويات أحجام البضاعة ونسبة املسافنة وأمتتة 
العمليات. ورغم أن إتاحة مزيد من املساحة إلقامة رافعات أكرب 
ال يضمن ازدياد البضائع، فإن معرفة واضعي السياسات مبا ميكن 
توقعه من املرافق اجلديدة املقرتحة سيكون مفيداً هلم عند دراسة 
مقرتحات املشاريع. ومن املثري لالهتمام أن الدراسة ُتظِهر أيضاً أن 
إنتاجية الرافعات القطرية تقارب 50 يف املائة من القدرة القصوى 
اليت تُعلن عنها اجلهة الصانعة هلا. ومن شأن ذلك أن يؤثر يف املوانئ 

على الصعيد املايل عندما ختطط إلجراء حتسينات يف املستقبل.

وجاء يف إحدى الدراسات أن أكرب شركة من شركات 
خطوط النقل البحري املنتظمة، وهي Maersk Line، تتوقف يف املوانئ 
1 حركة يف كل  1 و800 31 مرة وجُتري بني 500 حنو 000
توقف وتنفق حنو 19 يف املائة من جمموع تكاليفها يف زيت وقود 
السفن. وسيتيح تقصري الوقت الذي متضيه السفينة يف امليناء بنسبة 
7 يف املائة أثناء عملية توقف ترتاوح مدهتا بني 13 و18 ساعة 
اإلحبار بسرعة أبطأ عندما تغادر السفينة امليناء وختفيض استهالك 

الوقود بزهاء 120 مليون دوالر يف السنة )van Marle,2015(. ويعتمد 
تقصري مدة بقاء السفينة يف امليناء، يف املقام األول، على الكفاءة 

اليت يتمتع هبا امليناء يف إجناز مهامه.

الأداء المالي  -2

يرهتن منو إمجايل احلركة يف امليناء والدخل الذي حيققه 
سلطان للميناء عليها، مثل قدرة منطقة امليناء  بعوامل خارجية ال
اخللفية على استرياد سلع أكثر أو تصديرها. ويُعزى ذلك إىل دور 
املوانئ التقليدي بصفتها حلقة وصل بني األسواق اخلارجية واحمللية. 
وبالنسبة ملشغلي احملطات النهائية، ميثل تطبيق أوجه الكفاءة احمللية يف 
األسواق اخلارجية الطريقة املثلى للتوسع يف أعماهلم عندما يتعرضون 
يتحكمون فيها. وقد جلأ كثري من مشغلي احملطات  لقيود حملية ال
األعمال  مزاولة  املثال،  سبيل  )على  األفقي  التوسع  إىل  النهائية 
الرأسي )على سبيل املثال، بالتحكم  نفسها يف مكان خمتلف( أو
يف جوانب خمتلفة من سلسلة اإلمداد(. ويف الوقت احلايل، يوجد 
مالكون كثُر حملطات هنائية يتحكمون يف موانئ على الصعيد العاملي. 
ويف عام 2013، استأثرت احملطات النهائية العاملية الرئيسية بنحو 
300 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، أي حنو 47 يف املائة من 

.)Drewry, 2014b( إمجايل حركة احلاويات يف املوانئ

الصعيد  النهائية على  للمحطات  أكرب مشغل  وعاجل 
العاملي، وهو شركة PSA International، )رمسياً، هيئة ميناء سنغافورة( 
2014، بزيادة  65.4 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً يف عام
قدرها 5.5 يف املائة عن السنة السابقة. ومن هذا الرقم، تعود 
33.6 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً لعملياته يف ميناء سنغافورة 
)+ 4.2 يف املائة( و31.9 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً إىل 
حمفظته الدولية )+7.2 يف املائة( اليت متتد لتشمل 16 بلداً وثالث 
قارات. بيد أن هذه الشركة ال تدير حمطات هنائية يف أفريقيا أو أسرتاليا 
 ،2014 أو أمريكا الشمالية. وزاد دخل الشركة زيادة طفيفة يف عام
فبلغ 3.8 باليني دوالر، بينما اخنفضت أرباحها بدرجة بسيطة، 
فوصلت 1.4 بليون دوالر )PSA, 2014(. ومن بني أهم مشغلي 
احملطات النهائية، تتصدر شركة PSA International السوق ال من 
حيث حصتها السوقية من إمجايل احلركة يف موانئ العامل فحسب 

بل ومعدل الدخل واألرباح أيضاً.

وتُعدُّ شركة Hutchison Port Holdings Trust ثاين أكرب 
السوق.  من  حصتها  مبقياس  النهائية  للمحطات  دويل  مشغل 
وهي ال تتسم بالتنوع اجلغرايف الذي مُييِّز مشغلني دوليني آخرين 
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للمحطات النهائية، إذ جُتري عملياهتا يف الصني، مبا يف ذلك هونغ 
كونغ )الصني(. ويف عام 2014، ارتفع إمجايل احلركة الذي بلغ 
42.2 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً بنسبة 6.3 يف املائة 
املائة،  بنسبة 1.9 يف  اإليرادات  وارتفعت  السابقة.  السنة  عن 
لتصل إىل 12.6 بليون من دوالرات هونغ كونغ )1.63 بليون 
دوالر أمريكي( يف عام 2014، بينما زادت أرباح التشغيل بنسبة 
5.5 يف املائة، لتبلغ 4.2 بليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ 

)540 مليون دوالر أمريكي(.

وتتمتع شركة APM Terminals بوجود جغرايف يف 39
داخلية.  خدمة  و200  هنائية  ومرافق  ميناًء   65 يشمل  بلداً 
إيرادات بني مجيع  ويف عام 2014، حققت هذه الشركة أعلى 
مشغلي احملطات النهائية الدوليني، إذ بلغت إيراداهتا 4.5 باليني 
دوالر، بزيادة قدرها 2.7 يف املائة، بينما رفعت أوجه الكفاءة الداخلية 
األرباح إىل 900 مليون دوالر، أي بزيادة قدرها 14.4 يف املائة 
عن السنة السابقة رغم اخلسائر امللموسة اليت تكبدهتا يف أعماهلا 
يف روسيا. ومن بني أكرب مشغلي احملطات النهائية العامليني، كانت 
شركة APM Terminals أشد املتأثرين بالعقوبات الدولية املفروضة على 
االحتاد الروسي. ويتجلَّى ذلك يف اخنفاض األحجام من آسيا إىل 
املوانئ البحرية الروسية املطلة على البحر األسود بقرابة 50 يف املائة 
يف األشهر األربعة األوىل من عام 2015، مقارنة بالفرتة نفسها 
من عام Lloyd’s List - Daily Briefing, 2015( 2014(. ومتلك شركة 
 ،Global Ports حصة قدرها 30.75 يف املائة يف APM Terminals

وهي املشغل الرئيسي يف االحتاد الروسي ولديها سبع حمطات هنائية 
حبرية للحاويات متثل حنو نصف إمجايل احلركة السنوية يف هذا البلد. 
واخنفضت األسهم املالية يف Global Ports بزهاء 80 يف املائة من 
16 دوالراً للسهم إىل 3 دوالرات فقط يف السنة اليت أعقبت بداية 

.)Pasetti, 2015( األزمة

وشركة DP World هي أكثر مشغلي احملطات النهائية 
العامليني تنوعاً من الناحية اجلغرافية، فشبكتها تتألف من أكثر من 
65 حمطة هنائية تنتشر يف ست قارات. وتشمل املشاريع اجلديدة 
DP World London Gateway اليت نـُفِّذت يف اآلونة األخرية مشروعي

وEmbraport )الربازيل( وكالمها غدا جاهزاً للتشغيل يف عام 2013. 
وحدث توسع يف املرافق احلالية بافتتاح احملطة النهائية 3 يف ميناء الشركة 
األم يف جبل علي باإلمارات العربية املتحدة وحمطة هنائية جديدة 
املتحدة. ويف عام 2014،  اململكة  للحاويات يف ساومثبتون يف 
بزيادة  قدماً،  لعشرين  معادلة  وحدة  مليون  الشركة 60  عاجلت 
قدرها 8.9 يف املائة عن السنة السابقة. ويف عام 2014، زادت 

اإليرادات بنسبة 10 يف املائة، فبلغت 3.4 باليني دوالر وارتفعت 
األرباح بنسبة مماثلة، فوصلت إىل 675 مليون دوالر.

ويتضح من العرض العام الوجيز الوارد أعاله الذي يتناول 
مشغلي حمطات احلاويات النهائية الرئيسيني أن هذا العمل مربح، فقد 
حقق مشغلو حمطات احلاويات النهائية األربعة الرئيسيون على الصعيد 
العاملي جمتمعني أرباحاً بلغت 13.3 بليون دوالر يف عام 2014، 
وهي نسبة عائد تبلغ يف املتوسط 26 يف املائة. ويثري ذلك حتديًا

أمام واضعي السياسات، فاألرباح اليت جتنيها احملطات النهائية الدولية 
ترفع تكاليف النقل، وهو أمر قد يؤثر يف التنافسية الوطنية. بيد 
أن امتالك ميناٍء كفوء وحتسني الربط باألسواق الدولية قد خيفضا 
احلالة املثلى،  كان ليتحقق لوالمها. ويف تكاليف النقل مبقدار ما
يُفضَّل أن حيدث التنافس داخلياً بني موانئ متعددة. أما حني يتعذر 
ذلك، فقد يساعد التنافس داخل امليناء وتعدد عمليات احملطات 
النهائية يف ميناء واحد على إبقاء تكاليف النقل منخفضة. ووضعت 
بعض البلدان، مثل اهلند وجنوب أفريقيا، حدوداً للرسوم اليت ُيسمح 
ملشغلي احملطات النهائية بتقاضيها، بيد أن هذه احلدود حققت 
نتائج متباينة. ومثة مسألة أخرى جيدر النظر فيها، وهي أن مشغلي 
احملطات النهائية العامليني جيب أن مُيكنوا مالياً من مواجهة التكاليف 
برحت تزداد. الناشئة عن استيفاء معايري التنمية املستدامة اليت ما

ي
تحديات الستدامة ال�ت جيم-

أ تواجه الموا�ف

تشمل التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليت 
يلي: ارتفاع أحجام احلركة وتركيزها بسبب ازدياد  تواجه املوانئ ما
حجم السفن املتواصل؛ وتكلفة تدابري تكييف البنية التحتية يف امليناء 
ومنطقته الداخلية؛ والتغيريات اليت حتدث يف السوق بسبب تكاثر 
التحالفات بني خطوط النقل البحري املنتظمة؛ والقيود املفروضة 
على امليزانيات الوطنية اليت حتد من فرص توفري التمويل العام لبنية 
قطاع  اجلديدة يف  والبيئة  الطاقة؛  أسعار  وتقلُّب  التحتية؛  النقل 
الطاقة؛ والتحول إىل أنواع بديلة من الوقود؛ وتطبيق حدود الكربيت 
األكثر صرامة، على سبيل املثال يف بلدان اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية؛ وازدياد الضغوط اجملتمعية والبيئية؛ 
والتغيريات احملتمل أن حتدثها املمرات الدولية املوسعة أو اجلديدة 
يف طرق النقل البحري )على سبيل املثال، قناة السويس وقناة بنما 
احلاليتني واملقرتحات اجلديدة مثل قنايت نيكاراغوا وكرا اللتني ذُكرتا 
آنفاً(؛ والشكوك اليت تكتنف الوضع السياسي وتأثريها يف سالسل 
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القيمة املتحولة؛ وازدياد العوملة يف األعمال التجارية واجملتمعات؛ 
واحلواجز املقامة أمام النقل البحري يف األسواق الداخلية )مثالً، 

التفتيش اجلمركي(.

التحديات البيئية  -1

املستهلكة على  الطاقة  النقل من  قطاع  زادت حصة 
الصعيد العاملي من 45 يف املائة يف عام 1973 إىل 62 يف املائة 
القطاع،  أما انبعاثات هذا   .)Hui-huang, 2015( 2010 يف عام
الطاقة املستهلكة لتنظيم درجات احلرارة الداخلية.  تفوقها إال فال
ويف عام 1992، تناولت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ السبل الكفيلة جبعل البلدان خُتفِّض انبعاثاهتا الصناعية وحتد 

من تغري املناخ املتوقع حدوثه على صعيد الكوكب. بيد أنه تبنيَّ
أن تدابري االنبعاثات الواردة يف االتفاقية غري مالئمة، فاعُتِمدت 
تدابري جديدة لتعزيز التصدي لتغري املناخ على الصعيد العاملي يف 
1997. ويلزم بروتوكول كيوتو، الذي  إطار بروتوكول كيوتو لعام
غدا نافذاً يف 16 شباط/فربابر 2005، البلدان املتقدمة بتحقيق 
أهداف لتخفيض االنبعاثات. وأصبح عدد األطراف يف االتفاقية 
اآلن 195 طرفاً و192 طرفاً يف الربوتوكول. وواصلت األطراف 
يف الربوتوكول املفاوضات وعدَّلته لتحقيق أهداف أكثر طموحاً. 
حقيقة األمر، "يُفعِّل" بروتوكول كيوتو اتفاقية األمم املتحدة  ويف
بتثبيت  تلتزم  الصناعية  البلدان  املناخ جبعل  تغري  بشأن  اإلطارية 
مستويات انبعاثات غازات الدفيئة. ويعمل الربوتوكول وفق مبدأ 
"املسؤولية املشرتكة وإن كانت متباينة" حيث تُلزم بعض البلدان 
بإجراء ختفيضات يف االنبعاثات نظراً لدورها يف املسامهة يف غازات 
الناشئة عن  االنبعاثات  بروتوكول كيوتو  احلالية. ويشمل  الدفيئة 
النقل البحري على الصعيد الوطين )على سبيل املثال، املمرات 
املائية الداخلية والبحريات والنقل البحري الساحلي( واالنبعاثات 
املينائية. وُقدِّرت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من النقل البحري 
IMO,( 2007 بنسبة 3.3 يف املائة من االنبعاثات العاملية يف عام

يتضمن انبعاثات غازات الدفيئة  2015(. بيد أن بروتوكول كيوتو ال

من النقل البحري الدويل، على سبيل املثال، أثناء اإلحبار يف املياه 
الدولية، وتُقدَّر انبعاثات النقل البحري الدويل بنسبة 83 يف املائة 
 .)Villalba and Gemechu, 2011( من جمموع انبعاثات النقل البحري
ويعرتف بروتوكول كيوتو بأن على البلدان أن تعمل متكاتفة عرب 
املنظمة البحرية الدولية يف تناول مسائل االنبعاثات البحرية. غري 
تقل  أن هذه املنظمة تعمل وفق مبدأ "معاملة السفن معاملة ال
تتضرر ألن البلد الذي تنتمي  تفضيالً"، أي أن السفن ينبغي أال
إليه قد صدَّق على االتفاقية أو مل يصدق عليها. لذا، تواجه املوانئ 

يف مضمار محاية البيئة متطلباً تنظيمياً معقداً وتوقعات جمتمعية 
)Lam and Notteboom, 2014(. وقد يكون هلذا الضغط تأثري يف 
من حيث عدد اهلكتارات  احليز الذي يتاح للموانئ التوسع فيه ال
فحسب بل ووفق مفهوم "احليز البيئي")1( أيضاً. وهذا يعين أن 
تناول االنبعاثات البحرية مهمة معقدة وأن وقتاً مثيناً قد ينقضي يف 

.)Fitzgerald et al., 2011( تفسري النص

واملوانئ اليت يُعزى إليها أكرب قسط من انبعاثات النقل 
البحري هي سنغافورة وهونغ كونغ )الصني( وتيانيان )الصني( وبورت 
كالنغ )ماليزيا(. وتوزُّع االنبعاثات يف املوانئ غري متسق: فاملوانئ 
العشرة اليت تطلق أكرب مقدار من االنبعاثات متثل 19 يف املائة 
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف املوانئ و22 يف املائة من 
انبعاثات أكاسيد الكربيت. وامليناء الذي يسجل نسبياً أدىن مقدار 
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )االنبعاثات الصادرة عن كل مرة 
ترسو فيها السفينة( هو ميناء كيتاكيوشو )اليابان(، بينما يسجل 
ميناء كيليين )اليونان( أدىن مقدار من انبعاثات أكسيد الكربيت. 
وتقع املوانئ األخرى اخلفيضة االنبعاثات نسبياً يف اليونان واليابان 

.)Merk, 2014( والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة

وحجم انبعاثات النقل البحري يف املوانئ كبري، فقد استأثر 
يف عام 2011 مبقدار 18 مليون طن من انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون و0.4 مليون طن من أكسيد النيرتوجني و0.2 مليون طن 
من أكسيد الكربيت و0.03 طن من املادة اجلسيمية )PM10( )مادة 
2011. وتُعزى  جسيمية يقل قطرها عن 10 ميكروميرت( يف عام
قرابة 85 يف املائة من انبعاثات السفن إىل نوعني من أنواعها، مها 
سفن احلاويات والناقالت الصهرجيية. ويُقدَّر أن ترتفع أغلب انبعاثات 
النقل البحري يف املوانئ )امليثان وأول أكسيد الكربون وثاين أكسيد 
2050. ويُتوقَّع  الكربون وأكسيد النيرتوجني( أربعة أمثال حىت عام
أن تشهد أفريقيا وآسيا أكرب مقدار من زيادة االنبعاثات بسبب 
.)Merk, 2014( ازدياد احلركة يف املوانئ بشدة وقلة تدابري التخفيف

ويف 1 كانون الثاين/يناير 2015، أضحت الالئحة 14
من املرفق السادس باتفاقية ماربول اليت تتناول االنبعاثات من السفن 
نافذة. ويُبتغى من هذه الالئحة حتسني جودة اهلواء بتحديد حمتوى 
الكربيت يف الوقود الذي تستخدمه السفن العاملة يف مناطق ضبط 
االنبعاثات، مبا يف ذلك املوانئ، مبقدار 0.10 يف املائة. ويستدعي 
ذلك أن تتحول السفن احلالية إىل وقود ينخفض فيه حمتوى الكربيت 
أثناء اإلحبار يف مناطق ضبط االنبعاثات، أو أن يُعاد جتهيز السفن 
وتزويدها بأجهزة غسل الغاز لتنقية أدخنة العوادم قبل أن تدخل اجلو. 
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وُيستخدم يف غسل الغاز سائل حيتوي مادة قلوية متتص أكاسيد 
الكربيت وحُتيِّدها. وبعد ذلك، ُتطلق غازات العادم املتبقية وخُيزَّن 
تبقى من محأ النفايات على منت السفينة إىل أن يتسىن نقله إىل  ما
الشاطئ والتخلص منه بطريقة مأمونة. غري أن السفن اجلديدة تُبىن 
بناًء يكفل امتثاهلا للوائح ماربول امتثاالً تاماً. ولئن كان تأثري الالئحة 
يتضح بعد، فإن بعض مقدمي خدمات النقل يعتقدون  اجلديدة مل
أن وقعها املباشر سيتمثل يف زيادة تكاليف النقل وحتويل البضائع 
املنقولة على مسافات قصرية من البحر إىل الطرق الربية. وخارج 
مناطق ضبط االنبعاثات، ُحدِّد احلد األقصى من حمتوى الكربيت 
يف الوقود بنسبة 3.5 يف املائة ولكن يُعتزم ختفيضه إىل 0.50 يف 
املائة ابتداًء من 1 كانون الثاين/يناير 2020 )أو 2025، حسب 
تاريخ النفاذ ونتيجة االستعراض الذي ستجريه املنظمة البحرية الدولية 
عن مدى توافر أنواع الوقود املنخفضة الكربيت(. وانبعاثات أكاسيد 
النيرتوجني يف املوانئ األوروبية )5 يف املائة( وكذلك انبعاثات املادة 
اجلسيمية PM10 )7 يف املائة( أقل كثرياً من حصتها من عمليات 
الرسو يف املوانئ )22 يف املائة(. وقد يعزى ذلك إىل أن الئحة 
االحتاد األورويب تقضي باستخدام أنواع الوقود املنخفضة الكربيت 

.)Merk, 2014( يف املراسي

وُتطلق السفن أثناء مكوثها يف املوانئ مواد ملوثة، مثل 
ثاين أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني 
النيرتوجني(  النيرتوجني وثاين أكسيد  انبعاثات أكسيد  )جمموع 
جسيمية  ومواد  الكربون  أكسيد  أول  أقل  مبقادير  كما ُتطِلق 
Fitzgerald( ومركبات عضوية متطايرة غري امليثان وأكسيد النيرتوز

عن  الناتج  الغبار  األخرى  امللوِّثة  املواد  وتشمل   .)et al., 2011

الكهرباء  استهالك  من  واالنبعاثات  السائبة  البضائع  مناولة 
والشاحنات  البضائع  مناولة  معدات  تطلقها  اليت  والغازات 
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,(

الذبذبات  وتثري   .)1992; and Villalba and Gemechu, 2011

والتلويث الضوئي واألضرار الناشئة عن أثر املخر مسائل عديدة. 
وعادة ما تُعدُّ املوانئ مصادر للتلوث ألن حتديدها سهل وهي 
من  املتضررين  أكثر  وهو  احمللي،  باجملتمع  ولصيقة  ثابتة  مواقع 
التأثريات النامجة عن التلوث. وتشمل األضرار الصحية أعراض 
أكسيد  ثاين  بانبعاثات  الصلة  ذات  اهلوائية  القصبات  التهاب 
لثاين  التعرض  يقرتن  بينما  الكربون،  أكسيد  وأول  النيرتوجني 
Merk,( أكسيد الكربيت مبشاكل التنفس والوالدات قبل األوان

2014(. ومبا أن املوانئ حباجة إىل عاملني من اجملتمع احمللي وهم 

أوثق  تكون  عالقتهم  فإن  عملهم،  إىل  حيتاجون  جانبهم  من 
بني  التعاون  أن  ذلك  ويعين  السفن.  مشغلي  مع  العالقة  من 

تيسريه  وأن  معاً  بالفائدة  عليهما  يعود  احمللية  املوانئ وجمتمعاهتا 
أن  يف  املوانئ  تواجهه  الذي  التحدي  ويتمثل  منااًل.  أقرب 
واطالعًا متكناً  أكثر  اإلنرتنت  بفضل  غدت  احمللية  اجملتمعات 
تنظيماً.  وأكثر  صوتاً  أعلى  فأضحت  العلمية  املعلومات  على 
بيئة عمل مأمونة  ولذلك، فعلى هيئة املوانئ أال تكتفي بتهيئة 
حتمي صحة العاملني وحترص على تطورهم الذايت، بل وأن تراعي 
املسؤولية االجتماعية وأخالقيات حسن التدبري وتتيح املساءلة. 
وجيب على هيئة املوانئ أن ُتظهر أهنا تتدبر املخاطر البيئية خري 
تدبر وحترص على تنمية املنطقة احمليطة هبا اقتصادياً واجتماعيًا
وتناصر املساواة واحرتام التنوع الثقايف بإشراك اجلهات صاحبة 
وجيب   .)Doerr, 2011( ويف عملياته  امليناء  تطوير  يف  املصلحة 
على املوانئ أن تقرن دعائم االستدامة الثالثة املعروفة )الدعائم 
باجلهات  يُعىن  ببعد مؤسسي  والبيئية واالجتماعية(  االقتصادية 

ذات املصلحة املتعددة.

2012 وأقر مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام
املعروف مبؤمتر ريو+20 يف وثيقته اخلتامية )املعروفة بتعبري "املستقبل 
الذي نصبو إليه"( أمهية اإلبالغ عن االستدامة املؤسسية وشجع 
الشركات، ال سيما الكبرية منها أو العامة التداول، على أن تنظر يف 
إدراج معلومات االستدامة يف تقاريرها الدورية. ونشداناً هلذه الغاية، 
ُعنيِّ األونكتاد ضمن اهليئات الرمسية املنفذة لتدابري اإلبالغ عن 
االستدامة، ال سيما عرب دوره كمضيف لفريق اخلرباء العامل احلكومي 
الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ. ويف عام 2014، 
املمارسات  أفضل  بشأن  إرشادات  عنوانه  تقريراً  األونكتاد  نشر 
واضعي  أجل  من  االستدامة  عن  اإلبالغ  مببادرات  فيما يتعلق 
املالية، يعرتف بدور أسواق األوراق  السياسات وأسواق األوراق 
املالية يف التأثري يف الشركات. وذكر التقرير، على سبيل املثال، أن 
الكشف عن "السياسات واألداء بشأن املسؤولية البيئية واالجتماعية" 
إلزامي فقط يف 56 يف املائة من 25 سوقاً ناشئة، بيد أن 91 يف 
املائة من بني أكرب 188 شركة يف هذه األسواق كشفت عن ذلك 
تشكل القواعد اإللزامية سبيل العمل الوحيد  طوعاً. ولذلك، ال
الشركات  إىل  اإلمياء  فمجرد  السياسات،  واضعو  ينتهجه  الذي 

بسلوك اجتاه معني قد يكون أكثر فعالية.

واحملطات  املوانئ  االستدامة يف  عن  اإلبالغ  يزال  وال 
النهائية يف مراحله األوىل. وتشمل املسائل الرئيسية اليت يتعني تناوهلا 
ختفيض عدد الكيلوغرامات من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل 
وحدة معدَّلة معادلة لعشرين قدماً )كغ ثاين أكسيد الكربون/وحدة 
معدَّلة معادلة لعشرين قدماً( وختفيض عدد امليغاجوالت من الطاقة 
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املستخدمة يف جمموع حركات احملطات النهائية وختفيض استهالك 
املياه العذبة يف معدات التنظيف. وخفَّض أحد مشغلي احملطات 
النهائية، وهو شركة DP World، استهالكه من املياه العذبة بنسبة 75

يف املائة )64 مليون لرت( بإنشاء مصانع إعادة تدوير املياه. وأعلن 
تقرير DP World بشأن االستدامة أيضاً أن كثافة انبعاثات الشركة 
من ثاين أكسيد الكربون قد ُخفِّضت بنسبة 3 يف املائة، مقارنة 
2013 البالغة 15.8 كغ مكافئ ثاين أكسيد الكربون/ بأرقامها لعام
وحدة معدَّلة معادلة لعشرين قدماً. وميثل ذلك اخنفاضاً ملموسًا

من الرقم املبلغ عنه يف عام 2008 وهو 20.2 كغ مكافئ ثاين 
أكسيد الكربون/وحدة معدَّلة معادلة لعشرين قدماً. ويقوم اإلبالغ 
عن االستدامة يف شركة DP World على أربعة أسس رئيسية هي: 
اجملتمع احمللي والبيئة والسوق والسكان والسالمة. ولدى الشركة جلنة 
استشارية خمتصة باالستدامة تضع خطط التنمية وسياساهتا وفريق 

رائد حُيدد أفضل املمارسات.

ومثة تدابري طوعية أخرى تتيح للميناء أن يُبلِّغ عن تأثريه 
البيئي. ففي أوروبا، على سبيل املثال، يضع نظام االستعراض البيئي 
يف املوانئ الذي تنفذه املنظمة األوروبية للموانئ البحرية سلسلة من 
االلتزامات اليت تتعهد بتنفيذها هيئة امليناء، مثل نشر تقرير دوري 
عن حال البيئة ورصد عدد من املؤشرات البيئية، وما شابه ذلك. 
ومثة تدبري إقليمي آخر ميكن تطبيقه على املوانئ هو مؤشر هاوكاما 
الشرق األوسط ومشال  ملنطقة  البيئي واالجتماعي  التدبر  حلسن 
أفريقيا. وأُعدَّ هذا املؤشر بالتعاون مع وكالة ستاندرد وبور لإلبالغ 
وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية. وميثل املؤشر حافزاً للشركات 
الناشئة التباع ممارسات مستدامة يف  املسجلة يف هذه األسواق 
أعماهلا بتحسني العمليات املسؤولة بيئياً واجتماعياً وتطبيق نظم 

معززة للتدبر احلسن على الصعيد املؤسسي.

ويستدعي رصد االنبعاثات واإلبالغ عنها بغية ختفيضها 
موضعة شاحنات  إعادة  وتُعد  عملية.  تدابري  تنفيذ  الزمن  مبرور 
امليناء ممارسة متالفة من شأهنا أن تساهم  الفارغة يف  احلاويات 
يف جممل االنبعاثات دون أن تنقل أي بضائع. ويُرجح أن يكون 
الستخدام نظام حاسويب مالئم للرصد والتخطيط والتنسيق بغية 
احلد من عمليات إعادة التموضع غري الضرورية تأثري ملموس يف 
االنبعاثات دون احلاجة إىل إنفاق أموال يف شراء معدات جديدة 
أو إعادة جتهيز املعدات احلالية بتقانات جديدة. وسيحقق هذا 
النظام أقصى قدر من الكفاءة، وقد يؤدي إىل ختفيض االنبعاثات 
مبقدار أكرب إن هو َعِمل وفق مفهوم ملكية املركبات املشرتكة. فعلى 
غرار السيارات اخلاصة، عادة ما تعين امللكية الفردية لوسائط النقل 

معدالت إشغال واستخدام أقل هلا. ومن شأن أي مفهوم يتضمن 
تقاسم حيز النقل من ميناء جاف حملي إىل ميناء حبري أن خُيفِّض 

كمية االنبعاثات يف امليناء وحوله.

ميثل تزويد السفينة بالكهرباء من الشاطئ اليت ُتسمَّى 
"الطاقة الشاطئية" عملية تُزوَّد فيها  أيضاً "الطاقة البحرية البديلة" أو
السفينة بالطاقة الكهربائية أثناء رسوها. ويعين ذلك أن حمركات 
السفينة مُيكن أن ُتوقف، فتقل انبعاثات الوقود والذبذبات والضوضاء. 
عملية تزويد السفينة بالطاقة الشاطئية يُنقل توليد الطاقة من  ويف
يكون شبكة  السفينة إىل مصدر مركزي هلا أكثر كفاءة، غالباً ما
كهربائية )GreenSync, 2015(. وال تزيل الطاقة الشاطئية االنبعاثات 
أقل تلويثاً. وأدى انتشار  بل تنقلها من موقع آلخر قد يكون أكثر أو
استخدام الوقود الذي يتدىن فيه حمتوى الكربيت إىل مستوى ضئيل 
وأجهزة غسل غاز العوادم إىل حتسني جودة اهلواء حتسيناً ملموسًا
حول املوانئ واملناطق الساحلية يف السنوات القليلة املنصرمة وجعل 
يكون وىلَّ قد  الشاطئية  الطاقة  زمان  إن  يقولون  املعلقني  بعض 

الشاطئية متتاز  الطاقة  أن  بيد   .)The Maritime Executive, 2015(
ميكن  بقدرهتا على ختفيض انبعاثات الضجيج والذبذبات اليت ال
باعتماد حلول حجز غاز  التخلص منها بإحراق وقود بديل أو
الدول   2014/94/EU التوجيه  يُلزم  األورويب،  ويف االحتاد  العوادم. 
األعضاء، حبلول كانون األول/ديسمرب 2025، بإنشاء شبكات 
بديلة من البنية التحتية، مثل تكنولوجيا الطاقة الشاطئية. وبالنسبة 
ملالكي السفن، قد يطيل االنتقال إىل الطاقة الشاطئية عمر معدات 
السفينة ولكنه سُيحمِّلهم تكاليف أولية تتمثل يف فواتري الكهرباء 
يكون شراء  اليت قد تكون أعلى تكلفة من زيوت الوقود. وعادة ما
الديزل البحري معفياً من الضرائب. غري أن متتع الكهرباء الشاطئية 
توجد متطلبات عاملية  هبذه امليزة يعتمد على احلكومة الوطنية. وال
موحدة من حيث الفلطية والرتدد لربط السفن بشبكة الكهرباء 
الوطنية، فبعض السفن تستخدم 220 فلط مبقدار50 أو 60
دورة يف الدقيقة )هريتز(، بينما تستخدم سفن أخرى 110 فلط.

التحديات الجتماعية  -2

تشمل التحديات االجتماعية الرئيسية اليت تواجه املوانئ 
اليوم السالمة واألمن واملوثوقية: السالمة من حيث ضمان عدم 
إصابة العاملني أو اجلمهور بوجه عام بأذى؛ واألمن فيما يتعلق مبنع 
هتريب البضائع اخلطرة أو غري املشروعة إىل امليناء أو منه؛ واملوثوقية 
يكفي من القدرة على الصمود واستدامة  من حيث متتع امليناء مبا
مستويات األداء القصوى بغض النظر عن إي اضطرابات بشرية 
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طبيعية غري مستحبة. بيد أن مشاكل العمل قد تكون من أصعب  أو
املشاكل تذليالً. وجرت العادة على أن تقتضي عمليات املناولة يف 
املوانئ استخدام يٍد عاملة كثيفة، بيد أن استخدام التقانات اليت توفر 
العمالة ما انفك يزداد. وعادة ما يبدأ اإلصالح خبصخصة امليناء، 
يكون ختفيض العمالة أحد مساهتا الرئيسية. وقد  وهي عملية كثرياً ما
يثري أي ختفيض يف العمالة تذمراً شديداً يف أوساط من تبقى من 
يف اجملتمع احمللي الذي يعتمد على أجور عمال  العاملني وبوجه عام
أرصفة السفن. غري أن هؤالء العاملني كثرياً ما يعملون يف إطار نظام 
حيميهم وينحصر فيه ولوج أسواق العمل على األشخاص املعتمدين 
أوروبا، جرت منذ وقت طويل حماولة لتنسيق العاملني يف  فقط. ويف
املناولة عرب االحتاد األورويب، بيد أنه مل تُوضع بعد حلول واضحة 
)Verhoeven, 2011(. ويف عام 2014، احتج عمال أرصفة السفن 
يف ميناء بريايوس على ظروف العمل اليت تتضمن نوبات عمل ملدة 
16 ساعة )Vassilopoulos, 2014(. ويف عامي 2014 و2015، 
International Longshore and Warehouse Union دامت املناقشات بني

وPacific Maritime Association أشهراً وأحدثت اضطراباً شديداً يف 
حركة السفن اليت تدخل موانئ الساحل الغريب للبالد وتغادرها 
وعددها 29 ميناًء )Vekshin, 2015(. ويف ميناء كاالو يف بريو، واجه 
نظام جديد ألمتتة قائمة عمال نوبات العمل احتجاجات أدت 
Lloyd’s List -( إىل إغالق حمطة احلاويات النهائية الرئيسية يف امليناء
Daily Briefing, 2015(. ويكمن التحدي الذي تواجهه احلكومات 

واملشغلون يف حتديد السبل الكفيلة بتلبية املطالبات بزيادة األمتتة 

وتوفري عمالة حتظى بالرعاية يف الوقت نفسه. غري أن إلغاء القواعد 
يسبق اخلصخصة قد يؤدي إىل رفع أجور  التنظيمية الذي عادة ما
من يبقون يف القطاع. فقد خلصت البحوث إىل أن األجور الفعلية 
)معدلة الحتساب التضخم( يف الساعة واألسبوع اليت يتلقاها عمال 
أرصفة السفن يف الواليات املتحدة زادت بنسبة 14.3 يف املائة 
و15.3 يف املائة على التوايل يف الفرتة اليت أعقبت إلغاء القواعد 

.)Talley, 2009( التنظيمية

الستنتاجات  -3

حقق ازدياد األحجام مزيداً من أوجه الكفاءة وفوائد عاد 
تستفد منها هيئات  نفعها على مشغلي احملطات النهائية وإن مل
املوانئ بالضرورة. وال يتمثل التحدي املباشر الذي تواجهه املوانئ 
يف التكيف مع ازدياد األحجام فحسب بل ويف معاجلة القضايا 
العاملية، مثل ختفيف تأثري تغري املناخ والتكيف معه. وتساعد زيادة 
األمتتة يف هذه العملية وتشكل عائقاً هلا يف اآلن ذاته. ومع أن 
العمل الذي يقوم به اإلنسان ال يُنتج يف حد ذاهتا انبعاثات ضارة، 
فإن االستعاضة عنه باآلالت املؤمتتة اليت تزيد من جهة كفاءة احملطة 
أهنا قد  النهائية وامليناء قد تساعد يف ختفيض تكاليف النقل، إال
تزيد االنبعاثات الضارة داخل منطقة امليناء. ويكمن التحدي الذي 
يواجه واضعي السياسات يف مزج السياسات مزجاً سديداً يعود 

بالفائدة على القطاع واجملتمع معاً.
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ي نهاية الفصل
حوا�ش

يصف مفهوم "احليز البيئي" الكمية الكلية من املوارد غري املتجددة واألراضي الزراعية والغابات اليت ميكن استخدامها على الصعيد العاملي بدون اإلضرار  )1(
 http://www.eea.europa.:حبصول األجيال املقبلة على املوارد نفسها. ولالطالع على أحد تفاسري مفهوم احليز البيئي، انظر الوكالة األوروبية للبيئة
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ي قانون 
التطورات المهمة �ف ألف-

النقل

اعتماد المدونة الدولية للسفن العاملة  -1
في المياه القطبية

اعُتِمدت، يف اآلونة األخرية، يف املنظمة البحرية الدولية 
املدونة الدولية للسفن العاملة يف املياه القطبية )املدونة القطبية(، وهي 
صك إلزامي جديد يضع قواعد تتعلق بالسالمة والبيئة تنطبق على 
النقل البحري يف منطقيت القطب الشمايل والقطب اجلنويب على حٍد

ويشري متهيد املدونة القطبية إىل أهنا "أُِعّدت لتكملة الصكوك  سواء.
الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية بغية رفع مستوى األمان يف 
تشغيل السفن والتخفيف من أثر ذلك على السكان والبيئة يف املياه 
القطبية البعيدة واهلّشة والقاسية". واعتمدت جلنة السالمة البحرية 
يف املنظمة البحرية الدولية، يف تشرين الثاين/نوفمرب 2014، اجلزء 
األول من املدونة القطبية الذي يضع متطلبات تتعلق بالسالمة 
مقرتنة بتعديالت جلعلها إلزامية)1( مبوجب االتفاقية الدولية لسالمة 
األرواح يف البحار )سوالس( للتعامل مع العدد املتزايد من السفن 
العاملة يف مياه القطبني الشمايل واجلنويب. ويتناول اجلزء األول من 
املدونة القطبية سالمة النقل البحري يف املياه القطبية وحيدد تدابري 
تنص عليه لوائح النقل البحري املعيارية لضمان أمان  تتجاوز ما
السفن العاملة يف األحوال الصعبة السائدة يف هذه املياه. ويف أيار/

مايو 2015، اعتمدت جلنة محاية البيئة البحرية يف املنظمة البحرية 
الدولية اجلزء الثاين من املدونة الذي يتناول منع التلوث من النقل 
البحري، مقروناً بالتعديالت اليت جتعله إلزامياً مبوجب اتفاقية ماربول.

ويُتوقَّع أن تصبح املدونة القطبية الكاملة نافذة يف 1
كانون الثاين/يناير 2017 من خالل إجراء القبول الضمين)2(. 
وبذلك، سُتطبَّق املدونة على السفن اجلديدة املبنية يف 1 كانون 
بعده. وسيكون على السفن املبنية قبل ذلك  الثاين/يناير 2017 أو
التاريخ استيفاء املتطلبات ذات الصلة من املدونة حبلول موعد أول 
جتديدية، أيهما أسبق، جُترى بعد 1 كانون الثاين/ معاينة بينية أو

يناير 2018.

معلومات أساسية

للمحيطات دور حموري يف تنظيم املناخ يتمثل يف امتصاص 
الغذاء والتغذية ودعم سبل كسب  الكربون وتوفري  ثاين أكسيد 

العيش. غري أن موارد احمليطات واخلدمات اليت تقدمها تكون عرضة 
ملخاطر من بينها تلك املقرتنة بانبعاثات غازات الدفيئة وتلويث 
اهلواء وحتمُّض احمليطات وصيد األمساك غري املشروع وغري املُبلَّغ 
عنه وغري املنظم والتلوث البحري. وقد أشار األمني العام لألمم 
 ،2015 املتحدة، يف مالحظاته مبناسبة اليوم العاملي للبحار لعام
إىل أن البحار "عنصر أساسي يف رؤيتنا الناشئة للتنمية املستدامة، 
مبا يف ذلك اجملموعة اجلديدة من أهداف التنمية املستدامة اليت جيري 
اآلن إعدادها لالسرتشاد هبا يف كفاح العامل ضد الفقر على مدى 
السنوات اخلمس عشرة املقبلة" )UNEP, 2015(، وأومأ األمني العام 
إىل أن اعتماد اتفاقيات تُعىن بتغري املناخ والقضاء على الفقر يعين 
أنه "يتعني على ]احلكومات[ أن تنظر يف الدور األساسي الذي 
تضطلع به حميطات العامل" ودعا إىل االلتزام باستخدام "هبات 
اإلنصاف واالستدامة  ويف إطار من  سلمياً  استخداماً  احمليطات 

على مدى أجيال قادمة")3(.

واملياه القطبية جديرة بأن حتظى باهتمام خاص، إذ تسود 
فيها ظروف خاصة جتعلها أكثر عرضة لتأثري النقل البحري التجاري، 
مثل التلوث الناجم عن السفن. وتعتمد أعداد كبرية من األحياء 
الربية يف املناطق القطبية اعتماداً كامالً على املوارد احلية يف احمليطات. 
لذا، فقد يكون النسكاب النفط، وإن قلَّ، عواقب وخيمة على 
التنوع احليوي وصحة النظام اإليكولوجي. وفضالً عن ذلك، يبقى 
ما ُيصرَّف أو ُيسكب من نفط أو مواد كيميائية مدة أطول كثريًا

غري مباشر،  يف املياه القطبية الباردة، فيشتد وقعه، بشكل مباشر أو
على األحياء الربية وسبل كسب العيش اليت ينتهجها سكان هذه 
املناطق من خالل تأثريه يف الغذاء)4(. ويف الوقت ذاته، تتعرض السفن 
العاملة يف املياه القطبية ومن هم على متنها ملخاطر فريدة تُعزى، يف 
املقام األول، إىل وجود تركيزات ضخمة من اجلليد، وسوء أحوال 
الطقس، ودرجات احلرارة املفرطة الربودة، واملوقع النائي وما يصاحبه 
من صعاب. وتشمل املشاكل، على سبيل املثال، املخاطر والصعاب 
اهليكلية اليت تواجهها عمليات السفن، وتدين كفاءة آالت السفينة 
ومعداهتا، وانعدام اخلرائط ومعينات املالحة احملدَّثة، وتعذر إجراء 
استحالة احلصول على مساعدة  عمليات التنظيف، وصعوبة أو

السفن األخرى يف حالة وقوع حادث)5(.

ورغم أن النقل البحري يف املياه القطبية يثري حتديات 
تشغيلية فريدة، فإن إمكانيات النقل البحري يف مياه القطب الشمايل 
زادت زيادة ملموسة يف السنوات القليلة املاضية، فبسبب االحرتار 
العاملي، وارتفاع معدالت ذوبان اجلليد يف البحار القطبية الشمالية، 
سيما أثناء فصل الصيف، قد  فُِتحت خطوط حبرية جديدة، ال
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تُقصِّر مبقدار كبري مسافات النقل البحري بني أوروبا وآسيا مقارنة 
بالطرق التقليدية، وبوجه أخص الطرق اليت تعرب قناة بنما. ولذلك، 
فقد حُيقق فتح الطرق البحرية القطبية الشمالية احملتملة للمالحة على 
حنو كامل وفورات من حيث املسافة والوقت والتكاليف والوقود)6(. 
فعلى سبيل املثال، يتيح ممر مشايل - غريب قابل للمالحة طريقًا

7 كيلومرت عن الطريق  بني طوكيو ونيويورك أقصر مبقدار 000
الذي يعرب قناة بنما. وإن أخذنا يف احلسبان رسوم القناة وتكاليف 
يتصل هبا من عوامل أخرى حتدد أسعار الشحن، فقد  الوقود وما
تُقلِّل الطرق التجارية اجلديدة تكاليف الرحلة الواحدة اليت جتريها 
Bergerson,( سفينة حاويات كبرية بنسبة تصل إىل 20 يف املائة

2008(، بل وقد تكون الوفورات احملتملة أكرب من ذلك يف حالة 

السفن العمالقة اليت يتعذر عليها عبور قناة بنما وقناة السويس 
وتبحر حالياً عرب رأس الرجاء الصاحل وكيب هورن. وأُشري إىل أن 
هذه الطرق القصرية احملتملة قد تزيد املنافسة مع الطرق احلالية شدة 
بتخفيض التكاليف فتتعزز التجارة والتكامل االقتصادي الدويل 

.)7()Wilson et al., 2004(

ومع أن جدوى خطوط النقل البحري اجلديدة االقتصادية 
ملا ُتدرس دراسة أوىف، يُتوقَّع أن يزداد النقل البحري يف املياه القطبية 
حجماً وتنوعاً خالل السنوات املقبلة. وينبغي أن يُنظر يف حتديات 
النقل البحري التجاري يف منطقة تتسم باحلساسية البيئية وصعوبة 
تشغيل السفن فيها، بوسائل من بينها التدابري التنظيمية اليت تكفل 
تطور النقل البحري يف املياه القطبية تطوراً مأموناً ومستداماً يصون 
البيئات القطبية. وقد تكون  البحار ويستدمي  سالمة األرواح يف 
اجملتمعات اليت تعيش يف املناطق القطبية حباجة إىل املساعدة يف 
بناء القدرات للتصدي للتحديات اليت يثريها ازدياد النقل البحري 

التجاري يف هذه املنطقة)8(.

طار التنظيمي للنقل البحري في المياه القطبية الإ

الصك اإلطاري الذي حيكم حقوق األمم ومسؤولياهتا يف 
استخدام احمليطات وتنظيم النقل البحري هو اتفاقية األمم املتحدة 
1982 اليت تنطبق أحكامها أيضاً على املناطق  لقانون البحار لعام
القطبية من حيث الوالية القانونية على املياه القطبية واملضايق الدولية 
واحلدود البحرية وحقوق املالحة واحلريات املتعلقة هبا وكذلك الرقابة 
من ِقبل الدولة الساحلية ودولة امليناء)9(. واملادة 234 من االتفاقية 
املعنونة "املناطق املكسوة باجلليد " وثيقة الصلة هبذا األمر، فهي تنص 
على أن "للدول الساحلية احلق يف اعتماد وتنفيذ قوانني وأنظمة غري 
متييزية من أجل منع التلوث البحري من السفن وخفضه والسيطرة عليه 

يف املناطق املكسوة باجلليد والواقعة داخل حدود املنطقة االقتصادية 
اخلالصة". وميكن أن تعتمد الدول معايري السالمة والبيئة هذه، إمَّا 
جمتمعة عرب االتفاقيات والصكوك  فرادى عرب قوانينها الوطنية، أو
األخرى اليت يُتفاوض بشأهنا يف املنظمات الدولية أو على الصعيد 
اإلقليمي. ويستكمل أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
إطار تنظيمي أوسع يضم عدداً من االتفاقيات الدولية وصكوكًا

سيما يف املنظمة  قانونية أخرى جرى التفاوض بشأهنا واعتمادها، ال
البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، وتتناول طائفة واسعة النطاق 
من مسائل السالمة والبيئة والبحارة. وحيظى كثري من هذه الصكوك 
القانونية بقبول واسع النطاق بني الدول وُتطبَّق أحكامها بوجه عام، 
يف ذلك يف املناطق القطبية، بالنسبة للدول األطراف فيها. وتشمل  مبا
االتفاقيات الرئيسية اليت تضع قواعد إلزامية اتفاقييت سوالس وماربول 

.)MLC( 2006 واتفاقية العمل البحري لعام

واتفاقية سوالس)10( هي االتفاقية الرئيسية يف مضمار 
لبناء  الدولية  السالمة  معايري  تضع  البحري، وهي  النقل  سالمة 
البيئة  محاية  جمال  أما يف  وتشغيلها)11(.  ومعداهتا  وآالهتا  السفن 
الرئيسية وهي هتدف  االتفاقية  ماربول)12( هي  فاتفاقية  البحرية، 
إىل منع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن السفن ألسباب تشغيلية 
عارضة. وختتص ستة مرفقات مبنع التلوث بالنفط والتحكم فيه  أو
)املرفق األول(؛ واملواد السائلة املؤذية املنقولة سائبة )املرفق الثاين(؛ 
واملواد الضارة املنقولة حبراً يف عبوات )املرفق الثالث(؛ وصرف مراحيض 
السفن )املرفق الرابع(؛ وقمامة السفن )املرفق اخلامس(؛ وتلوث اهلواء 
من السفن )املرفق السادس()13(. وجيدر أن ُتذكر، يف سياق ضبط 
التلوث وسالمة املالحة، اتفاقية نريويب إلزالة احلطام لعام 2007
اليت غدت نافذة يف 14 نيسان/أبريل 2015 وأبرز إصدار العام 
UNCTAD,( املاضي من استعراض النقل البحري معاملها الرئيسية

2014a()14(. وللمسائل ذات الصلة بتنظيم البحارة دور مهم أيضاً، 

يف رفاههم وسالمتهم  إن ظروف عملهم ومعيشتهم قد تؤثر ال إذ
سالمة السفن ومحاية البيئة البحرية من التلوث.  فحسب بل ويف
ومتثل اتفاقية العمل البحري)15( اليت تُوحِّد أكثر من 68 معيارًا
دولياً للعمل تتناول عمل البحارة، الصك الدويل الرئيسي الذي 
يعاجل ظروف عمل البحارة ومعيشتهم. وتُعاجلُ شروط كفاءة البحارة 
وتدريبهم وسواها من املوضوعات اليت هلا صلة بسالمة السفن ومن 
هم على متنها أساساً عرب االتفاقية الدولية ملعايري التدريب واإلجازة 
واخلفارة واتفاقية سوالس. وتضمنت التعديالت على االتفاقية الدولية 
ملعايري التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني واملدونة الدولية ملعايري 
التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني اليت اعُتِمدت يف مانيال يف 
حزيران/يونيه 2010 "توجيهات تدريب العاملني على منت السفن 
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العاملة يف املياه املغطاة باجلليد" و"تدابري تكفل كفاءة ربابنة السفن 
العاملة يف املياه القطبية وضباطها".

وبدأ يف مطلع التسعينات إعداد قواعد خاصة بالنقل 
البحري يف املياه القطبية تستكمل الصكوك العامة الوارد ذكرها 
آنفاً واليت تتناول السالمة البحرية ومحاية البيئة البحرية. وانصب 
الرتكيز يف بداية األمر على منطقة أنتاركتيكا. فعلى سبيل املثال، 
عينت املنظمة البحرية الدولية املياه الواقعة جنوب خط العرض 60

درجة جنوباً كمنطقة أنتاركتيكا اخلاصة)16( مبوجب اتفاقية ماربول 
بالنسبة للمرفق األول )منع التلوث النفطي ومكافحته()17( واملرفق 
الثاين )املواد السائلة الضارة()18( واملرفق اخلامس )قمامة السفن()19(. 
وإضافة إىل ذلك، حظر تعديل أُدِخل على املرفق األول باتفاقية 
ماربول محل واستخدام زيوت الوقود الثقيلة يف مياه أنتاركتيكا)20(. 
وفوق ذلك، ُوِضعت ملنطقة أنتاركتيكا)21(، مبوجب نظام معاهدة 
أنتاركتيكا)22(، معايري بيئية أشد صرامة بكثري بشأن تصريف مياه 
الصرف الصحي والقمامة يف السفن )مبا يف ذلك النفايات الغذائية(. 
مطلع األلفية الثانية، حتول قسط من االهتمام التنظيمي إىل  ويف
2002، وافقت املنظمة البحرية  منطقة القطب الشمايل. ويف عام
الدولية على "املبادئ التوجيهية ]الطوعية[ بشأن السفن العاملة يف 
مياه القطب الشمايل املغطاة باجلليد" )IMO, 2002(. وحتدد هذه 
املبادئ متطلبات إضافية فوق تلك الواردة قبالً يف اتفاقييت سوالس 
وماربول تأخذ يف احلسبان ظروف املناخ اخلاصة السائدة يف مياه 
منطقة القطب الشمايل وذلك بغية استيفاء معايري السالمة البحرية 
ضوء النتائج العلمية اليت تشري على حنو  ومنع التلوث املالئمة. ويف
متزايد إىل تنامي إمكانيات النقل البحري التجاري عرب طرق النقل 
املفَتَتحة منذ وقت قريب، اعُتمدت يف، كانون األول/ البحري 

ديسمرب 2009، املبادئ التوجيهية بشأن السفن العاملة يف املياه 
القطبية وهي تنطبق على املنطقة القطبية الشمالية وأنتاركتيكا على 
حٍد سواء )IMO, 2009(. ويف شباط/فرباير 2010، بدأ يف املنظمة 
البحرية الدولية العمل جلعل هذه املبادئ التوجيهية صكاً إلزاميًا

)املدونة القطبية( ُيستعان به يف ضمان محاية البيئة ودعم تطوير النقل 
البحري تطويراً مستداماً يف كلتا املنطقة القطبية الشمالية وأنتاركتيكا.

سمات المدونة القطبية الرئيسية

ورد يف متهيدها يف  يتمثل هدف املنظمة القطبية كما
"ضمان سالمة السفن اليت تعمل يف املياه القطبية ومحاية البيئة 
فيها عرب معاجلة املخاطر املوجودة يف هذه املناطق واليت ال ُتسهم 
الصكوك األخرى الصادرة عن املنظمة يف احلّد منها". وتقّر املدونة 

بأن العمل يف املياه القطبية قد يفرض متطّلبات إضافية على السفن 
ونُظمها وعملها، تتخّطى تلك اليت تفرضها االتفاقية الدولية لسالمة 
األرواح يف البحار )سوالس( واتفاقية ماربول وسوامها من صكوك 
املنظمة البحرية امللزمة اليت تعاجل هذا املوضوع. وتقر املدونة أيضًا
بأنه "على الرغم من التشابه القائم بني املياه يف القطبني الشمايل 
واجلنويب، إال أن الفوارق بينهما تظّل كبرية. لذا، ومع أن الغاية من 
أهنا تأخذ  املدونة هي تطبيقها على القطبني الشمايل واجلنويب معاً، إال

بعني االعتبار االختالفات القانونية واجلغرافية بني املنطقتني")23(.

وتتألف املدونة القطبية من جزأين أساسيني مها السالمة 
)اجلزء األول( ومنع التلوث )اجلزء الثاين( باإلضافة إىل مقدمة تتضمن 
أحكاماً إلزامية تنطبق على كليهما. وترد يف اجلزء I-ألف األحكام 
اإللزامية بشأن تدابري السالمة، بينما ترد التوصيات ذات الصلة يف 
اجلزء I-باء. ويتضمن اجلزء II-ألف األحكام اإللزامية بشأن التلوث 

وتستكمله أيضاً التوصيات ذات الصلة الواردة يف اجلزء II-باء.

ويتألف اجلزء I-ألف املعنون "تدابري السالمة" من فصول 
تتناول: العموميات والدليل التشغيلي يف املياه القطبية وهيكل السفينة 
واالتزان والتقسيم الداخلي ومنعة الكتامة املائية والصمود أمام عوامل 
الطقس ومنشآت اآلالت والسالمة/احلماية من احلرائق وأجهزة 
وجتهيزات اإلنقاذ وسالمة املالحة واالتصاالت والتخطيط للرحالت 
وتطقيم السفن والتدريب. وحيدد كل فصل من هذه الفصول أهدافًا

ومتطلبات وظيفية ولوائح ذات صلة. ويضع اجلزء I-باء "إرشادات 
إضافية بشأن األحكام الواردة يف املقّدمة واجلزء I-ألف".

ويتضمن اجلزء II-ألف من املدونة القطبية املعنون "تدابري 
منع التلّوث" فصوالً عن: منع التلوث الزييت؛ ومنع التلّوث باملواد 
السائلة الضارّة السائبة؛ ومنع التلّوث باملواد املؤذية املنقولة حبراً يف 
عبوات؛ ومنع التلّوث بقاذورات جمارير السفن؛ ومنع التلّوث بقمامة 
السفن. ويشمل اجلزء II-باء "معلومات وإرشادات إضافية تتصل 
باجلزء II"، من بينها إرشادات بشأن االتفاقيات واملبادئ التوجيهية 
البيئية األخرى تتناول بشكل أكثر حتديداً إدارة مياه الصابورة والكسوة 

املقاومة اللتصاق الشوائب.

تبلغ  اليت  الركاب  القطبية على سفن  وسُتطبَّق املدونة 
محولتها اإلمجالية 500 طن فأكثر وهي تغطي طائفة كاملة من 
مسائل النقل البحري املرتبطة باملالحة يف املياه احمليطة بالقطبني. 
وتقضي املدونة بأن ختضع السفن الراغبة يف العمل يف املياه القطبية 
الشمالية واجلنوبية لتقييم يرُاعى فيه نطاق شروط التشغيل واملخاطر 
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املتوقعة اليت قد تواجه السفينة يف املياه القطبية، واحلصول على شهادة 
سفينة من الفئة القطبية ُتصنِّفها حسب الفئات التالية:

السفينة من الفئة ألف: تعين سفينة ُصّممت للعمل يف املياه • 
القطبية عرب جليد رقيق يف السنة األوىل من تكونه على 
األقّل، وميكن أن حيتوي على جليد قدمي )الفئة القطبية 1

إىل 5 أو ما يكافؤها(؛
السفينة من الفئة باء: تعين سفينة ُصّممت للعمل يف املياه • 

القطبية عرب جليد رقيق يف السنة األوىل من تكونه على 
األقّل، وميكن أن حيتوي على جليد قدمي )الفئة القطبية 6

و7 أو ما يكافؤها(؛
السفينة من الفئة جيم: تعين سفينة ُصّممت للعمل يف • 

يف ظّل ظروف جليدية أقّل قساوة من تلك  عرض البحر أو
املُشار إليها يف الفئتني ألف وباء؛

ويتعني على السفن أن حتمل أيضاً الدليل التشغيلي يف 
املياه القطبية الذي يزود املالك واملشغل والربان والطاقم مبعلومات 
كافية عن قدرات السفينة وحدودها التشغيلية يستعينون هبا يف 

اختاذ قراراهتم.

وتشمل العناصر الرئيسية من اجلزء II من املدونة الذي 
يلي: يتناول املسائل البيئية ما

األخالط الزيتية للسفن يف مياه البحر •  مُيَنع تصريف الزيت أو
من أي سفينة. وجيب أن تفصل خزانات زيت الوقود عن 

األغشية اخلارجية للسفينة؛
مُيَنع تصريف املواد السائلة الضارّة أو األخالط اليت تتضّمن • 

هذه املواد يف مياه البحر؛
مُيَنع تفريغ قاذورات اجملارير إال إذا أُجريت وفق املرفق الرابع • 

باتفاقية ماربول واملتطلبات الواردة يف املدونة القطبية؛
وفق املرفق •  ُيسمح به إال خيضع تصريف القمامة لقيود وال

اخلامس باتفاقية ماربول ومتطلبات املدونة القطبية.

وفضالً عن ذلك، ترد إرشادات غري إلزامية بشأن تدابري 
معاجلة مسائل من قبيل التهديدات احملتملة من األنواع االجتياحية 
الشوائب امللتصقة بالبدن  املنقولة عرب تصريف مياه الصابورة)24( أو

)اجلزء ثانيًا-باء(.

وفيما يبدو، ال يوفر اجلزء األول محاية إضافية ذات شأن 
توجد أصالً لوائح عديدة متنع تصريف  للمياه القطبية اجلنوبية، إذ

الزيت والسوائل الضارة وشىت أشكال القمامة يف هذه املياه. بيد 
أن هذا اجلزء سيعزز محاية املياه القطبية الشمالية من تصريف هذه 
النفايات وجيعل متطلبات هذه املياه القطبية أكثر اتساقاً مع املتطلبات 

املطبقة على املياه القطبية اجلنوبية.

التطورات التنظيمية ذات  باء-
الصلة بتخفيض انبعاثات 

غازات الدفيئة من النقل 
ها من  البحري الدولي وغ�ي

المسائل البيئية

الدفيئة من  انبعاثات غازات  تخفيض  -1
النقل البحري الدولي وكفاءة الطاقة

خالل دوريت جلنة محاية البيئة البحرية السابعة والستني 
والثامنة والستني)25( واصلت الدول تركيزها على ختفيض انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون من النقل البحري الدويل بوسائل، منها حتسني 
تصميم السفن وحجمها وإدارة السرعة إدارة أفضل وسوامها من 
تنظر  تدابري التشغيل بغية ختفيض استهالك السفن من الوقود. ومل
اللجنة يف التدابري املمكنة املستندة إىل السوق لتخفيض انبعاثات 
غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل، ألن مواصلة النقاش يف هذه 
املسألة قد أُجل إىل دورة مقبلة)26(. وجيدر أن ُيشار إىل أن املنظمة 
البحرية الدولية قد اعتمدت، يف عام 2012، جمموعة جديدة من 
التدابري التقنية والتشغيلية ترمي إىل زيادة كفاءة الطاقة وختفيض 
IMO, 2011,( البحري الدويل النقل  الدفيئة من  انبعاثات غازات 
annex 19()27(. وُأضيفت هذه اجملموعة من التدابري اليت تستحدث 

مؤشر تصميم كفاءة استهالك السفن للطاقة وخطة إدارة كفاءة 
الطاقة جلميع السفن بإدخال تعديالت على املرفق السادس التفاقية 
الرابع املعنون "اللوائح  ماربول تضيف فصالً جديداً هو الفصل 
التنظيمية بشأن منع تلوث اهلواء من السفن " الذي غدا نافذاً يف 
1 كانون الثاين/يناير 2013. واعُتِمدت الحقاً يف املنظمة البحرية 
الدولية، يف األعوام 2012 و2013 و2014، اخلطوط التوجيهية 
والتفاسري املوحدة لُيستعان هبا يف تنفيذ هذه اجملموعة من التدابري 
التقنية والتشغيلية. وفضالً عن ذلك، اعُتِمد، يف أيار/مايو 2013، 
"قرار بشأن تشجيع التعاون التقين ونقل التكنولوجيا لتعزيز فعالية 
استهالك السفن للطاقة" ويف عام 2014، أُكِملت دراسة جديدة 
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لتحديث تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل 
2009. وترد فيما يلي  اليت أجرهتا املنظمة البحرية الدولية يف عام
معلومات عن املداوالت اليت جرت يف هذا الشأن والنتائج اليت 
حتققت أثناء دوريت جلنة محاية البيئة البحرية السابعة والثامنة والستني.

تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري 
الدولي

البحرية  البيئة  محاية  جلنة  دورة  يف  املوافقة،  شكلت 
السابعة والستني، على الدراسة الثالثة لغازات الدفيئة اليت أجرهتا 
IMO, 2014a( 2014( تطوراً هاماً.  املنظمة البحرية الدولية يف عام
وحُتدِّث هذه الدراسة التقديرات السابقة النبعاثات غازات الدفيئة 
الواردة يف الدراسة الثانية لغازات الدفيئة اليت أجرهتا املنظمة البحرية 
الدولية )2009(. وتُقدِّر الدراسة الثالثة أن االنبعاثات من النقل 
البحري الدويل بلغت 796 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون 
يف عام 2012، مقابل 885 مليون طن يف عام 2007. وميثل 
ذلك 2.2 يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون على الصعيد 
العاملي يف عام 2012، مقابل 2.8 يف املائة يف عام 2007)28(.

وتشمل النتائج الرئيسية اليت خلصت إليها الدراسة بشأن 
التصورات للفرتة 2012-2050 ما يلي:

يُتوقع أن تزداد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون البحرية زيادة • 
ملموسة. وحسب املستجدات االقتصادية واملتعلقة بالطاقة، 
القائمة على أساس "أداء  الدراسة  تتوقع تصورات هذه 
األعمال كاملعتاد" زيادة ترتاوح بني 50 و250 يف املائة 
خالل الفرتة حىت عام 2050. وميكن أن يؤدي اختاذ تدابري 
إضافية بشأن الكفاءة واالنبعاثات إىل إبطاء منو االنبعاثات، 
رغم أن مجيع التصورات، خال واحداً منها، تتوقع أن تكون 

االنبعاثات يف عام 2050 أكثر من عام 2012؛
ومن بني خمتلف فئات البضائع، تتوقع مجيع التصورات أن • 

تكون الزيادة أسرع يف الطلب على نقل البضائع املنقولة 
يف وحدات؛

وتتبنيَّ من توقعات االنبعاثات أمهية حتسني كفاءة الوقود يف • 
احلد من زيادة االنبعاثات. غري أن التحسينات النموذجية 
اليت حتقق وفورات قصوى يف الطاقة ال تسفر عن اجتاه 
حنو اهلبوط. وتؤثر التغيريات يف خليط الوقود يف انبعاثات 
غازات الدفيئة تأثرياً حمدوداً، مقارنة بالتحسينات يف الكفاءة 

املستندة إىل السوق، على  الناشئة عن التدابري التنظيمية أو
افرتاض أن الوقود األحفوري سيظل مهيمناً؛

وتزداد معظم االنبعاثات األخرى على غرار ثاين أكسيد • 
الكربون والوقود، خال بعض االستثناءات اجلديرة باملالحظة. 
ويُتوقع أن تزداد انبعاثات امليثان بسرعة )وإن انطلقت من 
أساس منخفض( كلما زادت نسبة الغاز الطبيعي املسيل 
يف خليط الوقود. وقد تزداد انبعاثات أكاسيد النيرتوجني 
مبعدل أقل من معدل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بسبب 
تزويد األسطول مبحركات املستوى الثاين والثالث. وُتظِهر 
 ،2020 انبعاثات املواد اجلسيمية اخنفاضاً مطلقاً حىت عام
2050 بينما ستظل أكاسيد الكربيت تنخفض حىت عام

الفصل  متطلبات  إىل  األول،  املقام  يف  يعزى،  اخنفاضاً 
السادس من اتفاقية ماربول بشأن حمتوى الكربيت يف الوقود.

الثامنة  دورهتا  يف  البحرية،  البيئة  محاية  جلنة  ونظرت 
والستني، يف وثيقة قدمتها دولة عضو تدعو لوضع هدف ميكن 
حتديده كمياً بشأن انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل 
ويتسق مع إبقاء االحرتار العاملي دون 1.5 درجة، واالتفاق على 
 .)29()IMO, 2015a, annex 25( التدابري الالزمة لبلوغ هذا اهلدف
وخالل النقاش، أقر املتحدثون بأمهية املسألة املثارة وبوضع نظام 
لإلبالغ عن انبعاثات النقل البحري الدويل على سبيل األولوية. 
وأقروا أيضاً أن مثة ضرورة تستدعي اختاذ تدابري إضافية، رغم التدابري 
اليت سبق واختذهتا املنظمة البحرية الدولية لتخفيض االنبعاثات من 
السفن. بيد أن جلنة محاية البيئة البحرية رأت أن األولوية يف هذه 
املرحلة ينبغي أن تكون ملواصلة عملها احلايل وللرتكيز بوجه خاص 
على ختفيض االنبعاثات من السفن مبقدار أكرب من خالل إمتام 

العمل يف نظام مجع البيانات عن استهالك الوقود.

كفاءة الطاقة للسفن

واصلت جلنة محاية البيئة البحرية عملها للمضي قدماً يف 
إعداد املبادئ التوجيهية ملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ اللوائح 
اإللزامية بشأن كفاءة الطاقة للنقل البحري الدويل. واعتمدت اللجنة، 
يف دورتيها السابعة والستني والثامنة والستني، املسائل التالية على 

وجه اخلصوص:
2014 بشأن املعاينة وإصدار •  "اخلطوط التوجيهية لعام

يتعلق باملؤشر التصميمي لفعالية استهالك  الشهادات فيما
السفن للطاقة" )IMO, 2014b, annex 5()30(؛
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2013 بشأن •  "تعديالت على اخلطوط التوجيهية املؤقتة لعام
حتديد احلد األدىن من قوة الدفع للحفاظ على قدرة السفينة 
على التحرك يف حبر هائج" )IMO, 2014b, annex 6()31(؛

2014 بشأن •  لعام التوجيهية  "تعديالت على اخلطوط 
يتعلق باملؤشر التصميمي  املعاينات وإصدار الشهادات فيما
 ،)IMO, 2015a, annex 6( لفعالية استهالك السفن للطاقة
 ،2015 أيلول/سبتمرب   1 من  ابتداًء  تطبيقها  وأقرت 

وشجعت يف الوقت نفسه على تنفيذها يف وقت أبكر؛
2013 بشأن •  "تعديالت على اخلطوط التوجيهية املؤقتة لعام

حتديد احلد األدىن من قوة الدفع للحفاظ على قدرة السفينة 
على التحرك يف حبر هائج" )IMO, 2015a, annex 7()32(؛

2014 بشأن •  لعام التوجيهية  "تعديالت على اخلطوط 
طريقة احتساب املؤشر التصميمي احملقَّق لفعالية استهالك 
السفن للطاقة )EEDI( الذي ينطبق على السفن اجلديدة" 

.)IMO, 2015a, annex 8(

ونظرت جلنة محاية البيئة البحرية أيضاً يف تقرير مرحلي 
قدمه فريق العمل باملراسلة بني الدورتني الذي أنشأته اللجنة يف دورهتا 
السابقة الستعراض التطورات التكنولوجية املتعلقة بتنفيذ املرحلة 
الثانية من لوائح املؤشر التصميمي احملقَّق لفعالية استهالك السفن 
للطاقة)33( وجددت اللجنة إنشاء الفريق ملواصلة عمله وتقدمي تقرير 

مرحلي لدورة جلنة محاية البيئة البحرية التاسعة والستني.

كفاءة  لتعزيز  الأخرى  والتشغيلية  التقنية  التدابير 
الطاقة في النقل البحري الدولي

فيما خيص النظام املقرتح جلمع بيانات استهالك السفن 
للوقود الذي ميكن أن ُيستخدم يف أغراض منها تقدير انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون، اتفقت جلنة محاية البيئة البحرية، يف دورهتا 
فريق  الذي وضعه  النص  إعداد  مواصلة  على  والستني،  الثامنة 
العمل باملراسلة بني الدورتني)34( يف شكل صيغة كاملة لنظام مجع 
البيانات مُيكن أن ُتستخدم بيسر لتطبيق النظام طوعاً أو لزاماً. 
البيانات  مجع  البيانات،  مجع  لنظام  الرئيسية  العناصر  وتشمل 
حسب السفن، ووظائف دول العلم فيما يتعلق جبمع البيانات، 
وإنشاء قاعدة بيانات مركزية يف املنظمة البحرية الدولية. وحسب 
تبلغ محولتها  اليت  السفن  من  البيانات  املقرتح، سُتجمع  النص 
رقم هوية  تشمل  وهي  أو أكثر  طن   5 000 اإلمجالية  الطنية 

السفينة واخلصائص التقنية وجمموع االستهالك السنوي حسب 
نوع الوقود باألطنان وبيانات العمل و/أو البيانات غري املباشرة 
اليت مل حُتدد بعد. وستُبنيَّ املنهجية اليت سُتتبع يف خطة إدارة كفاءة 
البيانات، موحدة  السفينة  للسفينة. ويُبلِّغ مالك/مشغل  الطاقة 
يف رقم سنوي، إىل اإلدارة )دولة العلم( اليت تقدمها إىل املنظمة 
البحرية الدولية بغية تضمينها يف قاعدة بيانات يقتصر استخدامها 
على الدول األعضاء مع إخفاء السمات املميزة للبيانات إخفاًء

يتعذر معه التعرف على هوية السفينة.

وأشارت جلنة محاية البيئة البحرية إىل أن أغراض نظام 
مجع البيانات تشمل حتليل كفاءة الطاقة. وحىت يكون هذا التحليل 
فعاالً، ينبغي أن يتضمن بعض البيانات عن أعمال النقل. بيد أن 
املعايري املالئمة مل حُتدَّد بعد يف هذه املرحلة. وأوصت اللجنة بأن 
ينعقد فريق عمل باملراسلة بني الدورتني لينظر عن كثب يف تضمني 
بيانات أعمال النقل و/أو البيانات غري املباشرة يف نظام مجع البيانات 
ويواصل دراسة مسألة السرية ويبحث يف وضع املبادئ التوجيهية 

اليت حددها النص.

طارية  المسائل ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة الإ
بشأن تغير المناخ

بنتائج مؤمتري  البحرية علماً  البيئة  أخذت جلنة محاية 
األمم املتحدة بشأن تغري املناخ اللذين ُعِقدا يف ليما يف كانون 
IMO,( 2015 األول/ديسمرب 2014 ويف جنيف يف شباط/فرباير

2015b(. وطلبت اللجنة من أمانة املنظمة البحرية الدولية أن تواصل 

تعاوهنا مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
وأن حتيط هيئات االتفاقية واجتماعاهتا علماً بنتائج عمل املنظمة 

البحرية الدولية، حسب االقتضاء.

التلوث الناجم عن السفن وحماية البيئة -2

تلوث الهواء من السفن )أ(

واصلت جلنة محاية البيئة عملها يف إعداد اللوائح التنظيمية 
لتخفيض انبعاثات املواد السمية األخرى الناشئة عن إحراق زيت 
سيما أكاسيد النيرتوجني وأكاسيد الكربيت اليت هلا ضلع  الوقود، ال
كبري، مع ثاين أكسيد الكربون، يف تلويث اهلواء من السفن وختضع 
2008 للمرفق السادس من اتفاقية ماربول)35(، بصيغتها املعدلة عام

إلدخال ضوابط أكثر صرامة لالنبعاثات.
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الثامنة  دورهتا  يف  البحرية،  البيئة  محاية  جلنة  ونظرت 
والستني، يف عدة تعديالت على اإلرشادات احلالية وغريها من 

املسائل املتصلة بتدابري ثلوث اهلواء، وقامت مبا يلي:
غازات •  تنقية  نظم  بشأن  التوجيهية  "اخلطوط  اعتمدت 

العادم" )IMO, 2015a, annex 1(. وتتناول هذه اخلطوط بعض 
جوانب اختبار االنبعاثات املتعلقة بقياسات ثاين أكسيد 
الكربون وثاين أكسيد الكربيت، وتوضيح معايري اختبار 
الغسل، وتضمني  لتصريف مياه  حدود درجة احلموضة 
منهجية تستند على العمليات احلسابية للتحقق ُيستعاض 

هبا عن استخدام املقاييس الفعلية؛
األسود •  للكربون  وآخرين)36(  بوند  تعريف  على  وافقت 

يتعلق بالكربون األسود من النقل البحري حبسبانه  فيما
يف اللهب أثناء  تتشكل إال نوعاً مميزاً من املواد الكربونية ال
أشكال  باقي  عن  تتميز  وهي  الكربوين.  الوقود  احرتاق 
الكربون ومركبات الكربون اليت حيتويها هباء الغالف اجلوي 

بسبب تركيبتها وخصائصها املادية الفريدة.

وأخذت جلنة محاية البيئة البحرية علماً بأنه يتعذر يف 
هذه املرحلة النظر يف تدابري الضبط املمكنة لتخفيض تأثري انبعاثات 
الكربون األسود من النقل البحري الدويل يف القطب الشمايل)37(.

انبعاثات أكاسيد النيتروجين

بـنيِّ يف اإلصدارات السابقة من استعراض النقل البحري
أن املنظمة البحرية الدولية اختذت تدابري تقتضي أن تنتج السفن 
بالتدرج مقداراً من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني يقلُّ عن املستوى 
الثالث. وتقل حدود املستوى الثالث بزهاء 70 يف املائة عن نظريهتا 
يف املستوى الثاين السابق له ومن مثَّ فهي تستدعي وجود تقانات 
إضافية. وواصلت جلنة محاية البيئة البحرية، خالل دورتيها السابعة 
يتصل من مسائل بتخفيض  والستني والثامنة والستني، دراسة ما
انبعاثات أكاسيد النيرتوجني اآلتية من حمركات السفن واختذت 

التدابري التالية على وجه التخصيص:
اعتمدت التعديالت على املرفق السادس باتفاقية ماربول • 

)IMO, 2014b, annex 9( اليت تتعلق بالالئحة 2 )التعاريف( 
الشهادة  وبتكملة  النيرتوجني(  )أكاسيد  وبالالئحة 13 
الدولية ملنع تلوث اهلواء وذلك بغية تضمينها إشارة مرجعية 
إىل الغاز املستخدم وقوداً وإىل احملركات اليت تعمل بالغاز. 

ويُتوقَّع أن تصبح هذه التعديالت نافذة يف 1 آذار/مارس 
2016؛

أقرت مسودة تعديالت على املدونة التقنية بشأن أكاسيد • 
2008 )اختبار احملركات اليت تعمل بالغاز  النيرتوجني لعام
يتعلق باسرتاتيجية استيفاء  واحملركات املختلطة الوقود فيما
IMO, 2014b,( من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني III املستوى

annex 3(؛

أقرت مسودة تعديالت على املرفق VI التفاقية ماربول • 
)متطلبات سجل السفينة فيما يتصل بالتقيد على الصعيد 
العملي باملستوى III من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني يف 
مناطق ضبط هذه االنبعاثات(؛ )IMO, 2014b, annex 4(؛

املرفق •  من  الالئحة 13  تطبيق  بشأن  اإلرشادات  أقرت 
III املستوى  مبتطلبات  املتعلقة  ماربول  باتفاقية  السادس 
بالغاز  اليت تعمل  الوقود واحملركات  للمحركات املختلطة 

)IMO, 2015c(؛
 •2011 اعتمدت تعديالت على اخلطوط التوجيهية لعام

اليت تتناول جوانب إضافية من املدونة التقنية ألكاسيد 
يتعلق مبتطلبات خاصة تتصل مبحركات  النيرتوجني فيما
الديزل اجملهَّزة بنظم للخفض االنتقائي لالنبعاثات باحلفز 

)IMO, 2015a, annex 2(؛
وافقت، توخياً للسالمة واالتساق، على أن متضي قدمًا• 

الوقود  التوجيهية ألخذ عينات زيت  يف إعداد اخلطوط 
املستخدم على منت السفن والتحقق منه.

وبذلك، ستنطبق معايري املستوى III على حمركات الديزل 
البحري املركبة يف سفينة بُِنيت يف 1 كانون الثاين/يناير 2016

منطقة ضبط  وتعمل يف منطقة أمريكا الشمالية لضبط االنبعاثات أو
االنبعاثات يف البحر الكارييب للواليات املتحدة األمريكية املعينتني 
لضبط انبعاثات أكاسيد النيرتوجني. وفضالً عن ذلك، ستنطبق 
معايري املستوى III من ضبط انبعاثات أكاسيد النيرتوجني على 
حمركات الديزل البحري املركبة يف السفن عندما ُتشغَّل يف مناطق 
أخرى لضبط االنبعاثات قد يتم تعيينها يف املستقبل لتطبيق املستوى 
III. وسُتطبق هذه املعايري على السفن املبنية يف تاريخ اعتماد مثل 

هذه املناطق من ِقبل جلنة محاية البيئة البحرية أو بعده، أو يف تاريخ 
الحق حُيدَّد يف التعديل الذي يُعنيِّ منطقة املستوى III ألكاسيد 
III النيرتوجني)38(. وإضافة إىل ذلك، لن ُتطبَّق متطلبات املستوى
على حمرك الديزل البحري املركَّب يف سفينة بُِنيت قبل 1 كانون الثاين/

يناير 2021 وتقل محولتها اإلمجالية عن 500 طن ويبلغ طوهلا 
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ُتستخدم  أكثر وُصمِّمت خصيصاً ألغراض ترفيهية وال 24 مرتاً أو
إال هلذا الغرض. ويُتوقَّع أن تصبح هذه التعديالت نافذة يف 1 أيلول/

سبتمرب 2015. وتنطبق متطلبات ضبط أكاسيد النيرتوجني على 
حمركات الديزل املركبة اليت يفوق خرج طاقتها 130 كيلوواط، وُتطبق 
مستويات خمتلفة من الضبط وفق تاريخ بناء السفينة. وخارج مناطق 
ضبط االنبعاثات املعينة لضبط أكاسيد النيرتوجني، ُتطبَّق ضوابط 
املستوى II املطلوبة حملركات الديزل البحرية املركبة يف سفن بُِنيت يف 
بعده. ولئن كانت معايري املستوى  1 كانون الثاين/يناير 2011 أو
III اليت أعدهتا املنظمة البحرية الدولية ستصبح نافذة بالنسبة للسفن 
املبنية ابتداًء من 1 كانون الثاين/يناير 2016، فقد لوِحظ أن إعادة 
جتهيز السفن احلالية بتكنولوجيا املستوى III، من شأنه أن يعزز كفاءة 
الوقود يف األساطيل احلالية على حنو ملموس، خمفضاً االنبعاثات 

.)The Ship Supplier, 2014( وتكاليف التشغيل يف اآلن ذاته

انبعاثات أكسيد الكبريت

على غرار ما ورد يف اإلصدارات السابقة من استعراض 
النقل البحري، أنشأ املرفق VI باتفاقية ماربول عتبات خمفضة ألكاسيد 
الكربيت يف زيوت وقود السفن البحري بتخفيض احلد األقصى 
45 جزء من املليون  العاملي من الكربيت من 4.5 يف املائة )000
35 جزء من املليون( خارج منطقة ضبط  )إىل 3.5 يف املائة )000
االنبعاثات. وستصبح هذه احلدود نافذة ابتداًء من 1 كانون الثاين/

يناير 2012. ويُتوقَّع أن خُيفَّض احلد األقصى العاملي من الكربيت 
5 جزء من املليون(  مبقدار أكرب ليصل إىل 0.5 يف املائة )000
ابتداًء من عام 2020. ورهناً بنتيجة االستعراض الذي سيُنجز حبلول 
عام 2018 بشأن توافر الوقود املمتثل، فقد يؤجل هذا املتطلب 
إىل 1 كانون الثاين/يناير 2025. وداخل مناطق ضبط االنبعاثات 
اليت ُتطبَّق فيها ضوابط أكثر صرامة على انبعاثات الكربيت، جيب 
أال يتجاوز حمتوى الكربيت يف زيت الوقود 1 يف املائة وأن ينخفض 
1 جزء من املليون( ابتداًء من 1 كانون  إىل 0.1 يف املائة )000

الثاين/يناير 2015)39(.

وللتقيد هبذه اخلطوط التوجيهية اجلديدة، يأخذ مالكو 
إىل  التحول  بينها  من  شىت،  باسرتاتيجيات  ومشغلوها  السفن 
الغاز  تنقية  أجهزة  وتركيب  الكربيت  منخفض  وقود  استخدام 
واالنتقال إىل استخدام الغاز الطبيعي املسيل وقوداً. غري أن تنفيذ 
هذه االسرتاتيجيات قد يكون باهظ التكلفة، فعلى سبيل املثال، 
املنخفض  البحري  الغاز  زيت  تكتنف عرض  املخاوف  تزال  ال
أن املستقطرات البديلة األخرى باهظة الثمن. وقد  الكربيت، كما
نظم تنظيف أكاسيد الكربيت  يكلف تركيب أجهزة تنقية الغاز أو

بني 3 و5 ماليني دوالر لكل جهاز تنقية، فضالً عن أن إعادة جتهيز 
تكون ممكنة  السفن الستخدام الغاز الطبيعي املسيل باهظة جداً وال
يف كل األحوال. ولذلك، قد يتعرض املشغلون إىل دفع غرامات 
جزاًء على عدم التزامهم بقيود االنبعاثات وقد خيتار بعضهم قبول 
.)IHS Maritime Technology, 2014( هذا الوضع يف األجل القصري

2010 لرصد متوسط  لعام التوجيهية  وتُبنيِّ اخلطوط 
حمتوى الكربيت العاملي يف زيوت الوقود املوفر الستخدامه يف السفن 
)IMO, 2010, annex I( طريقة حساب املتوسط املتغري حملتوى الكربيت 
املستمد من متوسط  املتغري  املتوسط  لفرتة ثالث سنوات. وبلغ 
يف  نسبة 2.47  للسنوات 2014-2012  الكربيت  حمتويات 
IMO,( املائة للزيت املتبقي و0.13 يف املائة لزيت الوقود املقطَّر

.)2013, 2014c and 2015d

الثامنة  دورهتا  يف  البحرية،  البيئة  محاية  جلنة  ووافقت 
2015 والستني، على أن تشرع أمانة املنظمة البحرية الدولية يف عام

يف إجراء استعراض الستقصاء توافر زيت الوقود املمتثل الستيفاء 
املتطلب العاملي الذي يقضي بأالَّ يتجاوز حمتوى الكربيت يف زيت 
الوقود املستخدم على منت السفن 0.50 يف املائة حبلول 1 كانون 
الثاين/يناير 2020)40(. وستشرف جلنة توجيهية)41( على استعراض 
توافر زيت الوقود وستقدم تقريراً هنائياً لدورة جلنة محاية البيئة البحرية 

.2016 السبعني يف خريف عام

وفضالً عن ذلك، نظرت جلنة محاية البيئة البحرية يف تقرير 
فريق عمل باملراسلة منشأ لدراسة تدابري ضبط اجلودة املمكنة قبل 
تزويد السفينة بزيت الوقود. وأعادت اللجنة إنشاء الفريق إلعداد 
مشروع إرشادات عن أفضل املمارسات لضمان جودة زيت الوقود 
الذي تزود به السفن الستخدامه ومواصلة النظر يف مالءمة اإلطار 
القانوين احلايل الوارد يف املرفق السادس باتفاقية ماربول لضمان جودة 
زيت الوقود املراد استخدامه على منت السفن وتقدمي تقرير إىل دورة 

جلنة محاية البيئة البحرية التاسعة والستني)42(.

مسائل أخرى

اعتمدت جلنة محاية البيئة البحرية يف دورتيها السابعة 
والستني والثامنة والستني، التعديالت التالية اليت يُتوقَّع أن تصبح 

نافذة يف 1 آذار/مارس 2016:
 •IMO, 2014b,( تعديالت على املرفق األول من اتفاقية ماربول

annex 7( تتعلق بالالئحة 43 بشأن املتطلبات اخلاصة 
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محل الزيوت يف املنطقة القطبية اجلنوبية وحظر  الستخدام أو
محل الزيت الثقيل على منت السفينة كصابورة؛

 •IMO, 2014b,( تعديالت على املرفق الثالث باتفاقية ماربول
annex 8( بشأن التذييل املتعلق مبعايري التعرف على املواد 

املؤذية املعبأة.
واختذت جلنة محاية البيئة البحرية التدابري التالية أيضاً:

أقرت جمموعتني من اخلطوط التوجيهية أعدهتما اللجنة • 
الفرعية املعنية مبنع التلوث ومواجهته لُيستعان هبا يف التصدي 

النسكاب النفط:
يف •  للمساعدة  الدولية  العروض  بشأن  "إرشادات 

IMO, 2015e,( "مواجهة حادث تلوث زييت يف البحر
annex 13()43(؛

للتصدي •  املشّتتة  املواد  بشأن  التوجيهية  "اخلطوط 
للتلوث الزييت يف البحر" )الصحائف التشغيلية والتقنية 
IMO, 2015e,( )الستخدام املواد املشتِّتة يف السطح

.)44()annex 14

"تعديالت على الالئحة 12 من املرفق 1 باتفاقية ماربول • 
املتعلق بصهاريج الزيت املتخلف )احلمأة(. وتتوسع هذه 
التعديالت يف متطلبات وصالت وأنابيب التصريف لضمان 

التخلص السليم من خملفات الزيت.

إدارة مياه الصابورة )أ(

يُعدُّ إدخال األنواع غري احمللية إثر تصريف مياه صابورة 
السفن غري املعاجلة من أهم املخاطر اليت هتدد التنوع احليوي. وقد 
ُصنِّف إدخال الكائنات احلية املائية الضارة ومسببات األمراض يف 
بيئات جديدة ضمن املهددات األربعة األشد خطراً على احمليطات 
يف العامل)45(. ولئن كان ال غىن عن مياه الصابورة لضمان ظروف 
تشغيل مأمونة وكفالة توازن السفن يف البحر، فإهنا كثرياً ما حتمل 
معها أنواعاً حبرية عديدة قد تظل على قيد احلياة فتتوالد يف البيئة 
املضيفة وتصبح اجتياحية فتطغى على األنواع احمللية وتتكاثر فتغدو 
التجارة  منو  مع  يتفاقم  البيولوجية  الغازيات  انتشار  ويظل  آفة. 
عام بنحو 10 تُنقل كل  اليت  الصابورة  مياه  إذ تُقدَّر  البحرية، 
باليني طن يف العامل وهي تنطوي على عواقب كارثية. ويف شباط/

فرباير 2004، اعُتِمدت، برعاية املنظمة البحرية الدولية، االتفاقية 
الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتـها )اتفاقية إدارة 
مياه الصابورة( التقاء املخاطر الناشئة عن انتقال الكائنات احلية 
املائية الضارة اليت تنقلها مياه صابورة السفن من منطقة إىل أخرى 
فتهدد البيئة وصحة اإلنسان واملمتلكات واملوارد، ولتقليل هذه 

املسألة،  هذه  )الستعراض  املطاف  هناية  يف  وتبديدها  املخاطر 
.)UNCTAD, 2011b انظر

ووافقت جلنة محاية البيئة البحرية، يف دورتيها السابعة 
والستني والثامنة والستني، على منح املوافقة األولية لستة)46( من 
نظم إدارة مياه الصابورة واملوافقة النهائية ألربعة من هذه النظم)47(
اليت تستخدم املواد النشطة. وفضالً عن ذلك، استعرضت اللجنة 
يف كلتا الدورتني حال اتفاقية إدارة مياه الصابورة اليت توشك على 
استيفاء املعايري املتبقية )احلمولة الطنية( لتصبح نافذة. ومن املقرر 
أن تصبح االتفاقية نافذة بعد مضي اثين عشر شهراً على التاريخ 
الذي تغدو فيه 30 دولة على األقل متثل أساطيلها التجارية جمتمعة 
ما ال يقل عن35 يف املائة من أطنان النقل البحري العاملي اإلمجالية 
أطرافاً فيها. وحىت 30 حزيران/يونيه 2015، أصبحت 44 دولة 
متثل 32.86 يف املائة من أطنان األسطول التجاري العاملي اإلمجالية 

طرفاً يف االتفاقية)48(.

واختذت جلنة محاية البيئة البحرية التدابري التالية أيضاً:
اعتمدت "القرار )MEPC )67 بشأن اخلطوط التوجيهية املتعلقة • 

بالرقابة على السفن من ِقبل دولة امليناء مبقتضى االتفاقية 
الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب من السفن" 

)IMO, 2014b, annex 1(؛
اعتمدت "خطة العمل ملراجعة اخلطوط التوجيهية بشأن • 

)G8( ")اعتماد نُظم إدارة مياه الصابورة )اخلطوط التوجيهية
)IMO, 2014b, Annex 2(؛

اليت •  التدابري  بشأن   MEPC.253 (67) القرار  اعتمدت 
يتعني اختاذها لتسهيل دخول االتفاقية الدولية إلدارة مياه 
IMO, 2014b,( 2004 حيز التنفيذ الصابورة وترسباهتا لعام

annex 3()49(؛

وافقت على "خرطة الطريق لتنفيذ اتفاقية إدارة مياه الصابورة • 
وترسباهتا" )IMO, 2014e, annex 2(. وتوضح هذه اخلطة 
أن السفن اليت تُركِّب نظم إدارة مياه الصابورة املعتمدة 
ختضع لعقوبات؛ وفق اخلطوط التوجيهية احلالية ينبغي أال

من •  3-باء  الالئحة  على  تعديالت  "مسودة  أعدت 
االتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة وترسباهتا لتجسد القرار 
)A.1088 )28 بشأن تنفيذ االتفاقية" بغية املوافقة عليها يف 

الدورة التاسعة والستني والنظر يف اعتمادها عندما تصبح 
االتفاقية نافذة. وستتيح هذه اخلطوط التوجيهية للسفن 
جدوالً زمنياً مالئماً ُتستوىف فيه معيار األداء املتعلق مبياه 
الصابورة الذي تنص عليه الالئحة دال-2 من االتفاقية؛
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تلقت تقريراً مرحلياً عن دراسة تتناول تنفيذ معيار األداء • 
املتعلق مبياه الصابورة الذي تنص عليه الالئحة دال-2 من 

.)50()IMO, 2015f( االتفاقية

إعادة تدوير السفن )ج(

"اعتمدت جلنة محاية البيئة البحرية "اخلطوط التوجيهية 
IMO, 2015a,( "لعام 2015 بشأن إعداد قائمة جرد املواد اخلطرة

annex 1(. وتقضي اتفاقية هونغ كونغ إلعادة التدوير األمنة والسليمة 

تصبح االتفاقية  2009 )اتفاقية هونغ كونغ(. ومل بيئياً للسفن لعام
دول حىت 30 حزيران/ إال ثالث  عليها  ومل ُتصدِّق  بعد  نافذة 
يقل عن 15 دولة  يونيه 2015. وتقتضي االتفاقية تصديق ما ال

لتصبح نافذة.

بشأن  الدولية  التفاقية  بشأن  التطورات  )د(
المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار 
والضارة  الخطيرة  المواد  نقل  عن  الناجمة 
1996 بصيغتها المعدلة ببروتوكولها  بحراً، لعام

2010 لعام

ناقشت اللجنة القانونية يف املنظمة البحرية الدولية مسألة 
يتعلق باألضرار  نفاذ االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية والتعويض فيما
النامجة عن نقل املواد اخلطرية والضارة حبراً، لعام 2010 يف دورهتا 
الثانية بعد املائة املعقودة يف نيسان/أبريل 2015. وبوجه خاص، 
ُمدِّدت والية فريق العمل باملراسلة إلعداد منشور بعنوان فهم اتفاقية 
املسؤولية والتعويض)51( ووثيقة أخرى بعنوان تصورات اتفاقية املسؤولية 
والتعويض وقرار يصدر عن اللجنة القانونية يساعد يف تشجيع الدول 
على تنفيذ اتفاقية املسؤولية والتعويض واختاذ اخلطوات الضرورية 
جلعلها نافذة يف غضون وقت معقول)52(. وكما ورد يف إصدارات
استعراض النقل البحري السابقة، ُعدِّلت، يف عام 2010، اتفاقية 
املسؤولية والتعويض، اليت اعُتِمدت أصالً يف عام 1996، بغية 
تذليل عدد من العقبات املنظورة اليت تعرقل تصديقها. ورغم إدراك 
أمهية وجود نظام دويل للمسؤولية والتعويض للمواد اخلطرية والضارة 
املنقولة حبراً )UNCTAD, 2012a(، مل تصدق أي دولة حىت اآلن 
 .2010 على اتفاقية املسؤولية والتعويض بصيغتها املعدلة يف عام
ولذلك، فمن غري الواضح مىت ستصبح هذه االتفاقية نافذة ومن 
مث تظل ثغرة هامة تشوب األطر العاملية للمسؤولية والتعويض)53(. 
وجُيدر أن ُيشار إىل أن املسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزييت من 
ناقالت النفط الصهرجيية خيضعان لنظام شامل ومتني )نظام الصندوق 
الدويل للتعويض عن أضرار التلوث الزييت()54(، بينما تُنظِّم االتفاقية 

الدولية بشأن املسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن 
الزييت لعام 2001 )اتفاقية التلوث بوقود السفن الزييت( املسؤولية 
والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزييت من السفن غري 

الناقالت الصهرجيية تنظيماً فعاالً أيضاً.

المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث عبر  )ه(
الحدود الناشئ عن استكشاف النفط في البحار 

واستغالله

جيدر أن ُيشار إىل أن اللجنة القانونية يف املنظمة البحرية 
الدولية قد نظرت مرة أخرى، يف دورهتا الثانية بعد املائة، يف احلاجة 
إىل وضع نظام دويل يُعىن باملسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث عرب 
احلدود الناشئ عن األنشطة البحرية الستكشاف النفط واستغالله. 
بيد أن اللجنة قررت، بعد النقاش، أن ليس مثة حاجة قاهرة تستدعي 
يف الوقت احلايل إعداد اتفاقية دولية، وأن يتواصل إعداد إرشادات 
عن االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية )IMO, 2015(، وفق ما قررته يف 

دوراهتا السابقة.

ويثري استكشاف النفط يف البحار حتديات خاصة تقنية 
املعرضة  املناطق  يف  تزداد حدة  والتشغيل  بالسالمة  صلة  وذات 
التلوث البحري املقرتنة هبا عواقب  للزالزل. وقد تكون حلوادث 
مدمرة اقتصادياً وعلى صعيد التنوع احليوي البحري وصحة النظام 
سيما يف البيئات البحرية احلساسة، مثل القطب  اإليكولوجي، ال
الشمايل. ورغم أن استكشاف النفط يف البحار واستغالله يُتوقَّع 
أن يزدادا يف املستقبل)55(، ال يوجد يف الوقت احلايل صك قانوين 
دويل يتناول حاالت املسؤولية والتعويض النامجة عن انسكاب النفط 

ألسباب تشغيلية. عرضاً أو

التلوث  أضرار  عن  والتعويض  املسؤولية  خيص  وفيما 
النفطي من املنصات البحرية، جتدر اإلشارة أيضاً إىل التطورات 
األخرية بشأن كارثة Deepwater Horizon اليت حدث فيها أسوأ 
تاريخ  يف  بيئية  وأكرب كارثة  العامل  يف  للنفط  عرضي  انسكاب 
الواليات املتحدة. وحدثت هذه الكارثة، اليت وقعت يف خليج 
املكسيك يف 20 نيسان/أبريل 2010 على بعد زهاء 40 مياًل
Deepwater Horizon جنوب شرق ساحل لويزيانا، إثر انفجار احلفارة

اليت متلكها شركة  Transocean and drilling وتشغلها حلساب شركة 
)British Petroleum )BP. وأدى غرق احلفارة إىل انسكاب كميات 

هائلة من النفط منها. وأودى االنفجار حبياة 11 عاماًل وُجرِح 
16 عامالً وُقدِّر النفط املنسكب بنحو 4.9 ماليني برميل )210

780 مرت مكعب()56(. وبعد مضي  ماليني جالون أمريكي؛ 000
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أكثر من مخس سنوات على وقوع الكارثة أُعلنت، يف حزيران/
يونيه 2015، تسوية بلغت قيمتها 18.7 بليون دوالر توصلت 
إليها شركة British Petroleum مع خمتلف وكاالت حكومة الواليات 
املتحدة لتسوية املطالبات الناشئة عن االنفجار. وتفيد املعلومات 
أن هذا املبلغ ُيضاف إىل تكاليف قدرها 29.1 بليون دوالر تتصل 
بعمليات التنظيف األولية واجلارية حالياً وتسوية الدعاوى املدنية 
اليت قدمتها أعمال جتارية أحلق انسكاب النفط هبا أضراراً، وبذلك 

يقارب جمموع املبالغ املدفوعة 50 بليون دوالر)57(.

موجز التطورات الرئيسية

قيد  السنة  أن  أعاله  الوارد  العام  العرض  من  يتبنيَّ 
االستعراض شهدت مبادرات وتطورات تنظيمية يُبتغى منها حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ سياساهتا، من أمهها اعتماد املدونة 
القطبية اليت تضع أحكاماً إلزامية تكفل سالمة السفن ومتنع التلوث 
يف املياه القطبية الشمالية واجلنوبية على حٍد سواء. ويُتوقَّع أن تصبح 
املدونة القطبية نافذة يف 1 كانون الثاين/يناير 2017. وفضالً عن 
ذلك، أكملت الدراسة الثالثة عن غازات الدفيئة اليت جتريها املنظمة 
البحرية الدولية وهي تشمل تقديرات حمدَّثة النبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون من النقل البحري الدويل خالل الفرتة 2050-2012، 
اعتمدت املنظمة البحرية الدولية تدابري شىت لتعزيز اإلطار  كما
التنظيمي املتعلق بتلوث اهلواء من السفن وختفيض انبعاثات غازات 
النقل البحري الدويل. واعُتِمدت اخلطوط التوجيهية  الدفيئة من 
بشأن قائمة جرد املواد اخلطرة اليت تقتضيها اتفاقية املواد اخلطرة 
لعام 2010. وأُحرز مزيد من التقدم يف املسائل التقنية املتعلقة 
2004 واتفاقية إعادة تدوير  بتنفيذ اتفاقية إدارة مياه الصابورة لعام
2009. وإثر قرار اللجنة القانونية يف املنظمة البحرية  السفن لعام
الدولية القاضي بانتفاء احلاجة القاهرة إلعداد اتفاقية دولية، تظلُّ

املسألة املهمة ذات الصلة باملسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث 
عرب احلدود الناشئ عن استكشاف النفط واستغالله يف البحار 

خارج نطاق التنظيم الدويل يف الوقت احلايل.

المسائل القانونية والتنظيمية  جيم-
ي النقل

ي تؤثر �ف
الأخرى ال�ت

يسلط هذا القسم األضواء على بعض مسائل رئيسية يف 
مضمار األمن والسالمة يف اجملال البحري قد تكون هلا أمهية خاصة 
لدى األطراف املشاركة يف التجارة والنقل على الصعيد الدويل. 

وتشمل هذه املسائل التطورات ذات الصلة باألمن البحري وأمن 
سلسلة اإلمداد وبعضاً من مسائل القرصنة البحرية.

مداد الأمن البحري وأمن سلسلة الإ -1

إطار معايير تأمين التجارة العالمية وتيسيرها  )أ(
الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية

ورد يف اإلصدارات السابقة من استعراض النقل البحري
أن منظمة اجلمارك العاملية اعتمدت، يف عام 2005، إطار معايري 
تأمني التجارة العاملية وتيسريها بغية إعداد إطار لسلسة اإلمداد 
العاملية والتنويه يف الوقت نفسه بأمهية توطيد ُعرى الشراكة بني 
إدارات اجلمارك واألعمال التجارية. ويتضمن اإلطار جمموعة من 
املعايري واملبادئ اليت جيب أن تأخذ هبا إدارات اجلمارك الوطنية 
كحٍد أدىن ُضمِّنت أصالً يف دعامتني مها الدعامة األوىل "شبكة 
بني  "الشراكات  الثانية  والدعامة  اجلمارك"  إدارات  بني  ترتيبات 
اجلمارك واألعمال التجارية")58(. ويعترب إطار معايري تأمني التجارة 
العاملية وتيسريها صكاً حيظى بقبول واسع النطاق وميثل مرجعاً مهمًا

تستعني به سلطات اجلمارك واملشغلني االقتصاديني على حٍد سواء. 
وتطور اإلطار على مر السنوات فأضحى صكاً ديناميًا)59(. وُحدِّث 
ألول مرة يف عام 2007 لتضمينه أحكاماً مفصلة تتناول الشروط 
واملتطلبات اخلاصة باجلمارك واملشغلني االقتصاديني املعتمدين )وهو 
وضع مُينح للتجار املوثوق هبم وينطوي على فوائد تتعلق بتدابري 
معايري  ُأصدرت جمموعة من  التجارة(. ويف عام 2010،  تيسري 
تأمني التجارة العاملية وتيسريها مجُِعت فيها كل صكوك منظمة 
اجلمارك العاملية ومبادئها التوجيهية اليت تدعم تنفيذ إطار معايري 
حزيران/يونيه 2012، تضمنت  تأمني التجارة العاملية. وتيسريها ويف
نسخة منقحة من هذا اإلطار جزأين جديدين مها اجلزء اخلامس 
والسادس بشأن إدارة احلدود املنسقة ومواصلة التجارة واستئنافها. 
التعاريف يشمل  مرفق جديد ترد فيه  وُأضيف إىل اإلطار أيضاً 

تعريف "البضائع الشديدة اخلطورة")60(.

ويف حزيران/يونيه 2015، ُأصِدرت نسخة منقحة من 
إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها تتضمن دعامة ثالثة 
جديدة تتناول التعاون بني "اجلمارك والوكاالت احلكومية واحلكومية 
املشرتكة األخرى" يُبتغى منها توطيد عرى التعاون بني إدارات اجلمارك 
والوكاالت احلكومية األخرى ذات الصلة بسلسلة إمداد التجارة 
الدولية )WCO, 2015a(. وتضع الدعامة الثالثة تصوراً للتعاون يتألف 
من مستويات ثالثة هي: التعاون مع إحدى احلكومات؛ والتعاون 
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بني احلكومات وفيما بينها؛ والتعاون الدويل. وأُِعدت لكٍل من 
هذه املستويات معايري لتعزيز التعاون وفق هنج متعدد املستويات. 
وأعدت منظمة اجلمارك العاملية أدوات عديدة لتمتني هذه الدعامة 
جيري حتديثها باستمرار، من أمهها موجزات إدارة احلدود املنسقة 
والنافذة الوحيدة. ومن السمات األخرى املميزة هلذه النسخة من 
إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها أهنا تتضمن معايري تتناول 
"املعلومات املسبقة عن البضائع قبل شحنها" تتعلق بالبضائع اجلوية 
اليت ينبغي أن ختضع ملستوى أول من حتليل املخاطر األمنية تشارك 
فيه سلطات الطريان املدين. وتتضمن هذه النسخة أيضاً تعريف 
"احلاوية" و"إدارة املخاطر". وفضالً عن ذلك، ُحدِّثت الصكوك 
واألدوات ذات الصلة بإدارة املخاطر املذكورة يف املواصفات التقنية 
يف املعيارين 4 و7 من الدعامة األوىل ويف األقسام األخرى املعنية 
بغية إعداد اجمللدين 1 و2 من موجز إدارة املخاطر الذي تصدره 

منظمة اجلمارك العاملية.
وميثل املشغلون االقتصاديون املعتمدون)61( مسة بارزة من 
مسات إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها، وهم أطراف خاصة 
تعتمدها سلطات اجلمارك الوطنية حبسباهنا تستويف معايري منظمة 
اجلمارك العاملية بشأن أمن سلسلة اإلمداد، أو معايري مكافئة هلا. 
وجيب أن يستويف املشغلون االقتصاديون املعتمدون متطلبات حمددة 
من حيث األمن املادي ألماكن العمل والرقابة بالكامريات اخلفية 
والتوظيف االنتقائي وسياسات تعيني العاملني. ويكافأ املشغلون 
االقتصاديون املعتمدون بفوائد حيققها تيسري التجارة، مثل التخليص 
اجلمركي للبضائع يف وقت أسرع واخلضوع لعدد أقل من عمليات 
التفتيش املادي. وخالل السنوات القليلة املاضية، اعتمدت إدارات 
اجلمارك، على أساس ثنائي يف العادة)62(، عدداً من اتفاقات االعرتاف 
املتبادل باملشغلني االقتصاديني يف كل منها. غري أن األمل معقود 
على أن تكون هذه االتفاقات يف الوقت املناسب نواة إلبرام اتفاقات 
متعددة األطراف على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي. وحىت 
حزيران/يونيه 2015، ُوِضع 37 برناجماً للمشغلني االقتصاديني 
املعتمدين يف 64 بلدًا)63(. ويعتزم 16 بلداً آخر وضع هذه الربامج 
يف املستقبل القريب)64(. وُعِقدت يف عدة بلدان حلقات عمل 
للمشغلني االقتصاديني املعتمدين يف إطار برنامج كولومبس التابع 
ملنظمة اجلمارك العاملية، أو يف إطار املساعدة املالية املخصصة)65(.

الأوروبـي  التحـاد  صعـيد  على  التطـورات  )ب(
وفي الوليات المتحدة

يقدم هذا القسم الفرعي حتديثاً للمعايري احلالية املتعلقة 
باألمن البحري وأمن سلسلة اإلمداد على صعيد االحتاد األورويب 

ويف الواليات املتحدة وكالمها شريك جتاري مهم لكثري من البلدان 
النامية.

وفيما خيص االحتاد األورويب وردت يف اإلصدارات السابقة 
من استعراض النقل البحري معلومات عن التعديل األمين ملدونة 
اجلمارك للجماعة األوروبية)66( الذي يهدف إىل ضمان مستوى 
مكافئ من احلماية بتطبيق ضوابط مجركية على مجيع البضائع اليت 
تدخل املنطقة اجلمركية يف االحتاد األورويب أو خترج منها)67(. ومن 
هذه التغيريات إعداد قواعد مجركية مشرتكة إلدارة املخاطر اجلمركية، 
يف ذلك وضع معايري مشرتكة لتحليل املخاطر األمنية قبل وصول  مبا
البضائع/مغادرهتا، استناداً إىل املعلومات املقدمة عن البضائع بوسائل 
إلكرتونية. ومنذ 1 كانون الثاين/يناير 2011، أصبح هذا اإلعالن 

اإللكرتوين املسبق عن البيانات األمنية املناسبة ملزماً للتجار)68(.

ويندرج أيضاً يف إطار التعديالت على مدونة اجلمارك 
استحداث أحكام بشأن املشغلني االقتصاديني املعتمدين. ويف هذا 
الصدد، جتدر اإلشارة أيضاً إىل التطورات الالحقة ذات الصلة، مثل 
التوصية املتعلقة بالتقييم الذايت للمشغلني االقتصاديني املعتمدين 
الذي ينبغي تقدميه مشفوعاً بطلبهم احلصول على شهادات املشغل 
االقتصادي املعتمد)69(، وإصدار استبيان معدَّل للتقييم الذايت يكفل 
اتباع هنج موحد يف كافة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب)70(. 
وقد أبرم االحتاد األورويب ستة اتفاقات لالعرتاف املتبادل باملشغلني 
االقتصاديني املعتمدين مع بلدان أخرى، من بينها شركاء جتاريون 
رئيسيون وال تزال املفاوضات جارية بشأن اتفاقات أخرى لالعرتاف 

املتبادل)71(.

املفوضية  اعتمدت  آب/أغسطس 2014،  ويف 21 
األوروبية بياناً تناول اسرتاتيجية االحتاد األورويب وخطة عمله بشأن 
إدارة خماطر اجلمارك: "معاجلة املخاطر، تعزيز أمن سلسلة اإلمداد 
وتيسري التجارة )European Commission, 2014a(. وتقرتح االسرتاتيجية 
وخطة العمل املرفقتان بالبيان جمموعة من اإلجراءات التدرجيية يُرجى 
منها أن جتعل إدارة املخاطر يف حدود االحتاد األورويب اخلارجية أكثر 
European Commission,( اتساقاً وفعالية وحتقيقاً لكفاءة التكاليف

.)72()2014b

أمَّا على صعيد التطورات يف الواليات املتحدة، فتصل 
موانئ الواليات املتحدة البحرية أكثر من 11 مليون حاوية حبرية 
كل سنة، حسب إدارة اجلمارك ومحاية احلدود يف الواليات املتحدة. 
وتصل إىل احلدود الربية 11 مليون حاوية أخرى تنقلها شاحنات 
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و2.7 مليون حاوية تنقلها السكك احلديدية)73(. وتساعد برامج، 
مثل مبادرة أمن احلاويات والشراكة بني اجلمارك وقطاع التجارة ضد 
اإلرهاب اليت يشارك فيه ممثلون للمجتمع التجاري، يف تعزيز األمن 
غضون أشهر قليلة بعد هجمات  على طول سالسل اإلمداد)74(. ويف
11 أيلول/سبتمرب 2001، اختُِذت مبادرة أمن احلاويات للتصدي 
يتعرض له أمن احلدود والتجارة العاملية من هتديدات تتمثل يف  ملا
احتمال أن يستخدم اإلرهابيون احلاويات البحرية إليصال أسلحة. 
وهتدف مبادرة أمن احلاويات إىل حتديد هوية مجيع احلاويات اليت 
تنطوي على خماطر حمتملة وتفتيشها يف املوانئ األجنبية قبل وضعها 
على منت السفن املتجهة إىل الواليات املتحدة. ويوجد موظفون 
إلدارة اجلمارك ومحاية احلدود يف مواقع أجنبية للعمل سوياً مع 
نظرائهم يف احلكومات األجنبية الستهداف احلاويات وفحصها 
"التفتيش بدون تدخل" والكشف  باستخدام تكنولوجيا  مسبقاً 
اإلشعاعي يف أبكر مرحلة مستطاعه من مراحل سلسلة اإلمداد 
ويف أسرع وقت ممكن دون إبطاء التجارة. ومنذ أن اختُِذت مبادرة 
أمن احلاويات، انضم عدد ال يستهان به من إدارات اجلمارك إىل 
هذا الربنامج وأصبحت املبادرة مطبقة اآلن يف 58 ميناًء يف أمريكا 
الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية 
والوسطى وتُفحص مسبقاً يف إطارها أكثر من 80 يف املائة من 
مجيع البضائع املنقولة يف حاويات املوردة إىل الواليات املتحدة)75(.

وبدأت الشراكة بني اجلمارك وقطاع التجارة ضد اإلرهاب 
كشراكة ُعِقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب 2001 مع سبعة مستوردين 
رئيسيني من الواليات املتحدة والبلدان اجملاورة وهي اآلن تضم أكثر 
10 شريك معتمد من اجملتمع التجاري. وعندما تنضم  من 000
الشركات إىل الشراكة بني اجلمارك وقطاع التجارة ضد اإلرهاب توقِّع 
اتفاقاً يقضي بأن تعمل مع إدارة اجلمارك ومحاية احلدود بغية محاية 
سلسلة اإلمداد وحتديد الثغرات األمنية وتنفيذ تدابري أمنية حمددة 
وأفضل املمارسات. وفضالً عن ذلك، يزود الشركاء إدارة اجلمارك 
ومحاية احلدود مبوجز أمين يُبنيِّ التدابري األمنية احملددة اليت اختذهتا 
الشركات. ويعترب مستوى املخاطر منخفضاً بني أعضاء الشراكة بني 
اجلمارك وقطاع التجارة ضد اإلرهاب ولذلك ال يُرجَّح أن خيضعوا 
للتفتيش. ووقعت الشراكة بني اجلمارك وقطاع التجارة ضد اإلرهاب 
أول اتفاق لالعرتاف املتبادل يف حزيران/يونيه 2007. ووقعت 

منذئذ اتفاقات مع تسعة بلدان/أقاليم ومع االحتاد األورويب)76(.

أن   2009 لعام  البحري  النقل  استعراض  يف  وجاء 
املتطلبات اجلديدة املسماة القاعدة "10+2" أصبحت نافذة)77(. 
وتقضي هذه القاعدة بأن يقدم املستوردون والناقلون على حٍد سواء 

إىل إدارة اجلمارك ومحاية احلدود معلومات إضافية عن البضائع قبل 
أن تنقلها السفينة إىل الواليات املتحدة. وقد يؤدي اإلخالل هبذه 
القاعدة إىل فرض غرامات مالية وزيادة عمليات تفتيش البضاعة 

وتأخري نقلها)78(.

وجيدر أن يُذكر أيضاً برنامُج تقييم املورِّد الذايت الطوعي 
الذي ُشرع يف تنفيذه يف حزيران/يونيه 2002 وفيه تُتاح الفرصة 
ملن يرغب من املستوردين املشاركني يف الشراكة بني اجلمارك وقطاع 
التجارة ضد اإلرهاب لتحمُّل مسؤولية رصد امتثاهلم لقاء فوائد متنح 
هلم)79(؛ وبرنامج التجار الثقاة الذي أُعِّد يف اآلونة األخرية ودخل فعاًل

مرحلة التجريب وهو يهدف إىل ضم برنامج الشراكة بني اجلمارك 
وقطاع التجارة ضد اإلرهاب وبرنامج تقييم املورِّد الذايت وتوحيدمها 
بغية دمج عمليات أمن سلسلة اإلمداد واالمتثال للقواعد التجارية 
يف برنامج شراكة واحد)80(؛ واملبادرة األمنية ملكافحة االنتشار اليت 
يُبتغى منها وقف اإلجتار بأسلحة الدمار الشامل ونظم إيصاهلا 
واملواد املتعلقة هبا من الدول واجلهات الفاعلة غري الدول اليت قد تثري 
خماوف بشأن انتشار األسلحة. ويف شباط/فرباير 2004، وسِّعت 
املبادرة األمنية ملكافحة االنتشار لتشمل التعاون يف إعمال القوانني 
وحظيت حىت اآلن بتأييد أكثر من 100 بلد يف شىت أحناء العامل)81(.

وفضالً عن ذلك، نسَّقت الواليات املتحدة ودعمت 
مبادرات دولية أخرى، من بينها توسيع نطاق إطار معايري تأمني 
التجارة العاملية وتيسريها الذي وضعته منظمة اجلمارك العاملية بإتاحة 
بناء  برامج  املستهدفة عرب  للبلدان  االستشاري  والدعم  التدريب 

القدرات وضبط الصادرات وأمن احلدود)82(.

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )ج(

خالل العقد املنصرم، شاركت املنظمة الدولية لتوحيد 
املقاييس مشاركة حثيثة يف مسائل أمن النقل البحري وسلسلة 
واملرافق  السفن  ألمن  الدولية  املدونة  إصدار  فُبعيد  اإلمداد.، 
املينائية)83(، أصدرت اللجنة التقنية ISO/TC 8 يف املنظمة الدولية 
والتكنولوجيا  "السفن   ISO 20858:2007 املعيار  املقاييس  لتوحيد 
البحرية - عمليات تقييم أمن مرافق املوانئ البحرية ووضع اخلطة 
األمنية"، تيسرياً لتنفيذ املدونة من ِقبل القطاع. وتندرج يف هذا 
املسعى أيضاً سلسلة املعايري ISO 28000 "نظم إدارة أمن سلسلة 
اإلمداد" اليت أُعِّدت ليستعني هبا القطاع يف التخطيط الناجح 
ملواجهة وقوع أي حدث مزعزع والتعايف منه )يُبنيِّ اإلطار 1-5
واملعيار   .)ISO 28000 املعايري  لسلسلة  احلايل  الوضع  تفاصيل 
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األساسي يف هذه السلسلة هو املعيار 28000:2007، "مواصفات 
نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد"، وهو مبثابة نظام إدارة جامع يعزز 
مجيع جوانب األمن - تقييم املخاطر والـتأهب للطوارئ ومواصلة 
أداء األعمال واالستدامة والتعايف والصمود و/أو إدارة الكوارث 
- سواء أتعلقت هذه املخاطر باإلرهاب أو بالقرصنة أو بسرقة 
البضائع أو بالتزوير وسائر مزعزعات األمن. وميثل املعيار أيضًا

أساساً لشهادات املشغل االقتصادي املعتمد والشراكة بني اجلمارك 
اليت  املختلفة  املنظمات  وبوسع  اإلرهاب.  التجارة ضد  وقطاع 
تأخذ هبذا املعيار أن تضع هنجاً يتناسب مع نظم التشغيل احلالية 
فيها. وينص املعيار ISO 28003:2007 الذي ُنشر يف عام 2007

وأصبح نافذاً منذئذ على متطلبات إجراء عمليات التدقيق وإصدار 
الشهادات يف إطار املعيار 28000:2007.

ISO 28000 الحالة الراهية لسلسلة المعانير اإلطار 1-5

المعانير الصادرة:
ISO 28000:2007 - "مواصفات نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد". ميثل هذا املعيار املعيار "اجلامع" العام. وهو نظام عام ُيستند فيه 	 

إىل املخاطر وتصدر مبوجبه شهادة جلميع املنظمات وحاالت االضطراب والقطاعات. وهو ُيستخدم على نطاق واسع ويعترب منطلقًا
للحصول على شهادات املشغل االقتصادي املعتمد وشهادات الشراكة اجلمركية التجارية ملكافحة اإلرهاب.

ISO 28001:2007 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - أفضل املمارسات لتنفيذ أمن سلسلة اإلمداد. وعمليات التقييم واخلطط". وأُعدَّ	 

هذا املعيار ملساعدة قطاع النقل البحري يف استيفاء متطلبات وضع املشغل االقتصادي املعتمد.
ISO 28002:2011 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - تعزيز الصمود يف سلسلة اإلمداد - املتطلبات مشفوعة بإرشادات االستخدام". 	 

يتيح هذا املعيار مزيداً من الرتكيز على الصمود ويشدد على ضرورة اتباع عملية متواصلة وتفاعلية ملنع وقوع حادث جسيم ُمزعزِع والتصدي 
له وكفالة استمرار عمليات املنظمة الرئيسية بعد وقوعه.

ISO 28003:2007 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - املتطلبات للهيئات اليت تقوم بالتدقيق يف نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد وإجازهتا". 	 

يقدم هذا املعيار إرشادات هليئات االعتماد واإلجازة.
ISO 28004-1:2007 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - مبادئ توجيهية لتنفيذ املعيار ISO 28000 - اجلزء األول: مبادئ عامة". 	 

يقدم هذا املعيار مشورة عامة عن تطبيق املعيار ISO 28000:2007. وهو يُوضِّح املبادئ اليت يستند إليها املعيار ISO 28000 ويُبنيِّ الغاية 
من املعيار ISO 28000 واملدخالت النموذجية والعمليات واملخرجات النموذجية لكل متطلب من متطلبات املعيار ISO 28000. ويتوخى 
من ذلك املساعدة يف فهم املعيارISO 28000 وتنفيذه. وال يستحدث املعيار ISO 28004:2007 متطلبات إضافية للمتطلبات احملددة يف 

ISO 28000 وال ينص على اتباع هُنج إلزامية يف تنفيذ املعيار ISO 28000 املعيار

ISO/PAS 28004-2:2014 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - مبادئ توجيهية لتنفيذ املعيار ISO 28000 - اجلزء الثاين: املبادئ 	 

التوجيهية العتماد املعيار ISO 28000 الستخدامها يف أعمال املوانئ البحرية املتوسطة والصغرية". يقدم هذا املعيار إرشادات للموانئ 
املتوسطة والصغرية اليت تعتزم اعتماد املعيار ISO 28000. وهو حيدد خماطر سلسلة اإلمداد وتصورات التهديدات وتدابري إجراء عمليات 
تقييم املخاطر/التهديدات ومعايري التقييم لقياس مدى امتثال خطط األمن املوثقة وفعاليتها وفق املعيار ISO 28000 واملبادئ العامة لتنفيذ 

.ISO 28004 املعيار
ISO/PAS 28004-3:2014 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - املبادئ التوجيهية لتنفيذ املعيار ISO 28000 - اجلزء الثالث: إرشادات 	 

إضافية حمددة العتماد املعيار ISO 28000 الستخدامها من ِقبل األعمال التجارية املتوسطة والصغرية )خالف املوانئ البحرية(. أُعدَّ هذا 
املعيار استكماالً للمعيار ISO 28004-1 بتوفري إرشادات إضافية لألعمال التجارية املتوسطة أو الصغرية )خبالف املوانئ البحرية( اليت تعتزم 
اعتماد املعيار ISO 28000. وال تتعارض اإلرشادات اإلضافية يف املعيار ISO/PAS 28004-3:2012 مع اإلرشادات العامة الواردة يف منت 

.ISO 28000 بل تعززها وال مع اإلرشادات العامة وال تُعدِّل املعيار ISO-28004-1 املعيار
ISO/PAS 28004-4:2014 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - املبادئ التوجيهية لتنفيذ املعيار ISO 28000 - اجلزء الرابع: إرشادات إضافية 	 

حمددة لتنفيذ املعيار ISO 28000 إذا كان االمتثال للمعيار ISO 28001 هدفاً لإلدارة". يقدم هذا املعيار إرشادات إضافية للمنظمات اليت 
تعتمد املعيار ISO 28000 وتعتزم أيضاً تضمني أفضل املمارسات احملددة يف املعيار ISO 28001 كهدف إداري يف سالسلها الدولية لإلمداد.
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ISO 28005-1:2013 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - التخليص اإللكرتوين يف املوانئ - اجلزء األول: هياكل الرسائل". ينص هذا 	 

املعيار على طريق إدارة أمن بيانات من حاسوب إىل آخر.
ISO 28005-2:2011 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - التخليص اإللكرتوين يف املوانئ - اجلزء الثاين: عناصر البيانات الرئيسية". 	 

الرسو يف  يتضمن هذا املعيار مواصفات تقنية تيسر التبادل الفعال للمعلومات اإللكرتونية بني السفن والشاطئ لغرض العبور الساحلي أو
املوانئ وتعريفات لعناصر البيانات الرئيسية اليت تشمل مجيع متطلبات عملية اإلبالغ من السفينة إىل الشاطئ ومن الشاطئ إىل السفينة 

حسبما عرفتها املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية واتفاقية جلنة التسهيالت وقرارات املنظمة البحرية الدولية يف هذا الشأن.
ISO/PAS 28007-1:2015 - "السفن والتكنولوجيا البحرية - املبادئ التوجيهية لشركات األمن البحري اخلاصة اليت تقدم أفراد األمن 	 

املسلحني العاملني مبوجب عقود خاصة على منت السفن". يقدم هذا املعيار إرشادات تتضمن توصيات قطاعية حمددة إضافية ميكن للشركات 
)املنظمات( املمتثلة للمعيار ISO 28000 تنفيذها لتثبت أهنا تقدم أفراد األمن املسلحني العاملني مبوجب عقود خاصة على منت السفن.

ISO 20858:2007 - "السفن والتكنولوجيا البحرية - عمليات تقييم أمن املرافق املينائية وإعداد خطة األمن". يضع هذا املعيار إطارًا	 

تقتضيه املدونة  ملساعدة املرافق املينائية البحرية يف حتديد أهلية العاملني إلجراء تقييم ألمن املرافق املينائية البحرية ووضع خطة أمن وفق ما
الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية. وفضالً عن ذلك، يضع املعيار بعض متطلبات التوثيق اليت ُوِضعت للتحقق من أن النهج املستخدم 
يف أداء الواجبات املذكورة أعاله قد ُسِجل بطريقة تكفل التحقق املستقل الذي جتريه وكالة مؤهلة ومأذون هلا بذلك. وال يهدف املعيار 
لفرض استخدام مقدم خدمات  سلطة معينة يف تعيني هيئة أمنية معتمدة أو ISO 20858:2007 إىل وضع متطلبات حلكومة متعاقدة أو

خارجي أو أطراف أخرى إلجراء تقييم أمن املرفق املينائي أو خطة األمن إذا كان لدى العاملني يف امليناء الدراية احملددة يف هذه املواصفة. 
وميكن إبالغ مشغلي السفن بأن املرافق املينائية البحرية اليت تستخدم هذه الوثيقة تستويف مستوى من االمتثال للمدونة الدولية ألمن 
السفن واملرافق املينائية حدده القطاع. وال يعاجل املعيار ISO 20858:2007 متطلبات املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية اخلاصة 
ببنية املوانئ التحتية اليت تقع خارج النطاق األمين للمرفق املينائي الذي قد يؤثر يف أمن التواصل بني املرفق والسفينة. ويقع على عاتق 
احلكومات واجب محاية سكاهنا وبنياهتا التحتية من احلوادث البحرية اليت تقع خارج مرافقها املينائية البحرية. وتقع هذه الواجبات خارج 

.ISO 20858:2007 نطاق املعيار

المعانير التي في طور اإللداد
ISO 28006 - "نظم إدارة أمن سلسلة اإلمداد - إدارة أمن عبَّارات الدحرجة للركاب". يشمل هذا املعيار أفضل املمارسات لتطبيق 	 

التدابري األمنية.
.www.iso.org فيها املعلومات عن عملية إعداد املعايري الدولية للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، انظر لالستزادة من املعلومات، مبا مالحظة:

ويلغي املعيار ISO 28007-1:2015 الذي ُوِضع يف اآلونة 
ISO/PAS 28007:2012 األخرية وصدر يف نيسان/أبريل 2015، املعيار

الذي يتضمن مبادئ توجيهية تشمل توصيات قطاعية جيوز للشركات 
واملنظمات اليت تتقيد باملعيار ISO 28000 تطبيقها قبل أن تقدم أفراد 
األمن املسلحني العاملني مبوجب عقود خاصة على منت السفن. بيد 
متس  أن التغيريات طفيفة وهي تتناول مسائل التفسري واإلرشاد وال
املتطلبات أو املواصفات. وأُزيل اللبس عن دور حقوق اإلنسان 
باإلشارة إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية 
وحقوق اإلنسان. وزيد الرتكيز على األمهية املطلقة للتحقق من حتديد 
متطلبات دولة العلم واستيفائها. وجرى توضيح مفهومي "تقييم 
التهديدات" و"املخاطر" واسُتعيض عن تعبري "األطراف الراغبة" 
مبصطلح "أصحاب املصلحة" نشداناً التساق النصوص واستُبِدل 

تعبري "معقول ومتناسب" بعبارة "معقول وضروري")84(.

مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح -2

تُعد القرصنة البحرية مسألة تتعلق يف جوهرها بالنقل 
البحري وتؤثر يف السفن واملوانئ واحملطات النهائية والبضائع والبحارة 
تأثرياً مباشراً. غري أن تطور أنشطة القرصنة وتشعب أساليبها جيعالن 
منها حتدياً أمنياً معقداً ومتعدد األوجه يتجاوز احلدود الوطنية ويهدد 
األرواح وسبل العيش والرفاه على الصعيد العاملي. وللقرصنة تأثريات 
واسعة النطاق تشمل املعونة اإلنسانية وسالسل اإلمداد وعمليات 
اإلنتاج العاملي والتجارة وأمن الطاقة ومصايد األمساك واملوارد البحرية 
والبيئة واالستقرار السياسي، على حنو ما أوضحه بقدر من اإلسهاب 
UNCTAD( تقرير يتألف من جزأين أصدره األونكتاد قبل وقت قريب

2014b, 2014c(. وللتأثريات السلبية اليت قد تكون مزعزعة تداعيات 

غري ساحلية، متقدمة  يف مجيع البلدان سواء أكانت ساحلية أو
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نامية. ويقتضي التصدي لتحدي القرصنة تصدياً ناجعاً تعاونًا أو
وطيداً على الصعد السياسية واالقتصادية والدبلوماسية والعسكرية 
وتعاضداً بني خمتلف أصحاب املصلحة من القطاعني اخلاص والعام 

يف املناطق كافة.

ورحبت جلنة السالمة البحرية، يف دورهتا الرابعة والتسعني 
اإلجيابية  بالتطورات   ،)2014 الثاين/نوفمرب  تشرين   21-17(
املتواصلة يف القضاء على القرصنة والسطو املسلح يف املياه قبالة 
ساحل الصومال ويف غرب احمليط اهلندي بوجه أعم، ولكنها أبدت 
يزالون رهائن. والحظت اللجنة  خماوفها بصدد البحارة الذين ال
كذلك اخنفاض وترية اهلجمات يف خليج غينيا اخنفاضاً يوحي 
بأن اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية بدأت تؤيت أكلها. وأعادت 
القطاع  ومنظمات  العلم  دول  إبالغ  أمهية  على  التأكيد  اللجنة 

البحري عن احلوادث)85(.

وأخذت جلنة السالمة البحرية علماً بعمل مركز تقاسم 
معلومات التجارة البحرية)86( الذي أصبح اآلن جاهزاً للعمل على 
سبيل التجربة ويبلغ عدد السفن اليت تقوم باإلبالغ عربه 500

سفينة يف الشهر. ويستكمل عمل هذا املركز عمل مركز التنسيق 
األقاليمي يف ياوندي الذي يتوىل مهمة التعاون والتنسيق واالتصال يف 
تنفيذ)87( مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو املسلح اللذين 
يستهدفان السفن واألنشطة البحرية غري املشروعة يف غرب أفريقيا 
ووسطها)88( على الصعيد االسرتاتيجي، بينما يتوىل مركز تقاسم 
املعلومات البحرية تبادل املعلومات املدنية واجلوانب ذات الصلة 
باإلحاطة باألحوال البحرية)89(. وأعربت جلنة السالمة البحرية عن 
تقديرها للمسامهات املقدمة للصندوق االستئماين لألمن البحري 
يف غرب أفريقيا ووسطها)90( التابع للمنظمة البحرية الدولية. ودعت 
الدول األعضاء إىل زيادة دعمها لتنفيذ مشاريع املنظمة البحرية 
الدولية بشأن األمن البحري يف غرب أفريقيا ووسطها باملسامهة ماليًا

يف الصندوق االستئماين.

ويف ما خيص القرصنة قبالة ساحل الصومال، أخذت 
جلنة السالمة البحرية علماً بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
2184 عن الوضع يف الصومال الذي اعُتِمد يف 12 تشرين  رقم
الثاين/نوفمرب 2014 وأشاد، ضمن مسائل أخرى، مبسامهة املنظمة 
البحرية الدولية، وجدد دعوته الدول لنشر سفن حبرية يف املنطقة، 
وشدد على املسؤولية السياسية اليت تقع، يف املقام األول، على عاتق 
السلطات الصومالية يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح قبالة ساحل 
هذا البلد )United Nations, 2014a(. ورحبت جلنة السالمة البحرية 

أيضاً بتمديد والييت قوة االحتاد األورويب البحرية ومنظمة حلف 
مشال األطلسي حىت هناية عام 2016. وأعاد القرار التأكيد على 
أمهية املثابرة على تنفيذ إرشادات املنظمة البحرية الدولية وأفضل 

ممارسات اإلدارة تنفيذاً سديدًا)91(.

اللذين  املسلح  والسطو  القرصنة  وضع  مضمار  ويف 
يستهدفان السفن يف آسيا خالل الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل 
حزيران/يونيه 2014، أخذت جلنة السالمة البحرية علماً بوثيقة 
وردت فيها معلومات حديثة عن أنشطة مركز تقاسم املعلومات 
املنشأ يف إطار اتفاق التعاون اإلقليمي ملكافحة القرصنة والسطو 
املسلح اللذين يستهدفان السفن يف آسيا والتدابري اليت اختذها بعض 
أعضائه حيال من اتضحت مسؤوليتهم عن حاالت ثعب الوقود 

.)92()IMO, 2014f( اليت أسهبت وسائط اإلعالم يف تناوهلا

وأخذت جلنة السالمة البحرية علماً أيضاً بقرار جملس 
األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2182 عن الوضع يف الصومال 
وإريرتيا الذي اعُتِمد يف 24 تشرين األول/أكتوبر 2014 وسلط 
األضواء على ضرورة منع تدفقات األسلحة واملعدات احلربية غري 
املأذون هبا إىل الصومال ومنع تصدير الفحم إليه بشكل مباشر 
أو غري مباشر )United Nations, 2014b(. وقد يكون لبعض أحكام 
هذا القرار تأثري يف قطاع النقل البحري، ال سيما الفقرة 10 من 
منطوقه بشأن األسلحة املوجودة على منت السفن اليت متارس نشاطًا

جتارياً يف موانئ الصومال والفقرات من 11 إىل 22 من منطوق 
القرار اليت تشري إىل احلظر البحري على الفحم واألسلحة. ومثة 
تداعيات حمتملة للفقرتني 15 و16 أيضاً اللتني تتناوالن على وجه 
التخصيص عمليات التفتيش اليت جتريها الدول األعضاء، وهي 
يف إطار شراكات حبرية طوعية متعددة  تتصرف بصفتها الوطنية أو
اجلنسيات، على السفن التجارية مىت كان لديها أسباب معقولة 
أسلحة يف انتهاك للمنع/أو احلظر. لالعتقاد بأهنا حتمل فحماً أو

وأقرت جلنة السالمة البحرية يف دورهتا اخلامسة والتسعني 
ما يلي:

"توصيات للحكومات بشأن منع وقمع أعمال القرصنة • 
والسطو املسلح اليت تستهدف السفن" تتضمن حكمًا

يقضي بإنشاء نقطة اتصال وطنية إلبالغ املنظمة باملعلومات 
عن القرصنة والسطو املسلح )IMO, 2015h(؛

"أفضل املمارسات اإلدارية للحماية من القراصنة الذين • 
ينطلقون من الصومال" )IMO, 2015i(؛
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"التوصيات املنقحة املؤقتة لدول العلم بشأن استخدام عناصر • 
األمن املسلحني الذين يعملون مبوجب عقود خاصة على منت 
السفن يف املنطقة الشديدة املخاطر" اليت تتضمن تعديالت 
ذات صلة بإجازة شركات األمن البحري اخلاصة فيما يتعلق 

.ISO 28007 )IMO, 2015j( مبسألة نشر املواصفة القياسية
ونظرت اللجنة القانونية، يف دورهتا الثانية بعد املائة، يف 
وثيقة أعدهتا األمانة )IMO, 2015k( تتناول نتائج املناقشات اليت 
أجراها أفراد عملية كمباال)93( يف اجتماع ترأسته املنظمة البحرية 
الدولية ُعِقد يف أديس أبابا يف أيلول/سبتمرب 2014، بدعم من 
البحرية اإلقليمية يف منطقة  القدرات  لبناء  بعثة االحتاد األورويب 
القرن األفريقي)94( ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. 
بشأن  األمانة  ملبادرات  احلايل  بالوضع  أيضًا)95(  اللجنة  وأُبِلغت 

مكافحة القرصنة)96(.

مسائل البحارة  -3

يُتوقع أن تظل أنشطة النقل البحري تتيح فرص عمل 
مجة يف البلدان النامية، مسامهة بذلك يف حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة. وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، يفوق عدد 
األشخاص الذين يعملون حبارة يف مجيع أحناء العامل 1.5 مليون 
شخص أغلبيتهم الغالبة من البلدان النامية)97(. وتكتسي محاية 
رفاه البحارة ووضع معايري دولية متفق عليها تشمل شروط عملهم 
للبحارة أنفسهم فحسب بل  والتدريب الالزم هلم أمهية بالغة ال
وحىت يتمكن قطاع النقل البحري العاملي من تشغيل السفن تشغياًل

مأموناً ومسؤوالً جتاه البيئة.

ودخلت حيز النفاذ، يف 20 آب/أغسطس 2013، 
2006 وهي أهم وأمشل صك دويل  اتفاقية العمل البحري لعام
جرى التفاوض بشأنه يف منظمة العمل الدولية. وتوحِّد هذه االتفاقية 
وحُتدِّث أكثر من 68 معياراً دولياً من معايري العمل تتناول شؤون 
البحارة وحتدد مسؤولياهتم وحقوقهم من حيث العمل والشؤون 
االجتماعية يف القطاع البحري. ويف الوقت احلايل، يبلغ عدد الدول 
األعضاء يف هذه االتفاقية 65 دولة متثل أكثر من 80 يف املائة من 
محولة النقل البحري الطنية العاملية، وهي تُعدُّ الدعامة الرابعة يف نظام 
القواعد التنظيمية البحرية العاملي. ولذلك، يكتسي استعراض هذه 
االتفاقية بانتظام وإجراء مشاورات بشأن أي حتديثات ضرورية هلا 
أمهية بالغة. وجتدر اإلشارة إىل التعديالت اليت أُدِخلت عام 2014

على اتفاقية العمل البحري حىت تقوم دول العلم بتوفري الضمان املايل 
املالئم لتغطية تكاليف هجر البحارة واملطالبات الناشئة عن الوفاة 

واإلعاقة الطويلة األجل بسبب اإلصابة واملخاطر املهنية، على حنٍو
يسعف البحارة وأسرهم وحُيسِّن جودة النقل البحري بوجه عام. 
وأقر مؤمتر العمل الدويل الذي انعقد يف حزيران/يونيه 2014 هذه 
لعام 2014 التعديالت اليت ورد موجز هلا يف استعراض النقل البحري

.)UNCTAD, 2014a, pages 89-90(

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 185 بشأن  )أ(
وثائق هوية البحارة )المنقحة( لعام 2003

185 بصفة حمددة إصدار وثيقة  تتناول االتفاقية رقم
أرضًا مؤقتاً  البحارة  لدخول  تيسرياً  هبا  واالعرتاف  البحارة  هوية 

أجنبية ألغراض تتعلق بالرتويح عن أنفسهم أثناء مكوثهم يف امليناء 
أو ارتياد املرافق االجتماعية البحرية أو قضاء عطلة على الشاطئ 
تصدر وثيقة هوية  وعبور بلد لغرض يتعلق بتشغيل السفن)98(. وال
من البلد الذي حيمل البحار جنسيته وهو وحده اجلهة  البحار إال
تُعد وثائق هوية البحارة وثائق سفر  اليت تتحقق من صحتها. وال
باملعىن الدقيق )مثل اجلوازات أو التأشريات(، غري أن إصدارها قد 
خيضع للشروط ذاهتا اليت تقضي القوانني الوطنية باستيفائها للحصول 

على وثائق السفر.

185 اليت اعُتِمدت يف حزيران/ وتضمنت االتفاقية رقم
يونيه 2003 لتحل حمل االتفاقية 108 السابقة هلا مستجدات 
تتعلق بإدخال السمات األمنية اليت كانت حديثة وقتها يف وثيقة 
هوية البحار ومساهتا احليوية )منوذج البصمة والصورة الفوتوغرافية(، 
فضاًل عن اخلصائص اليت تُيسِّر التحقق من وثيقة اهلوية )التوحيد 
أدىن  حداً  أيضاً  رقم 185  االتفاقية  وتتضمن  اآللية(.  والقراءة 
البحار وإجراءاهتا،  وثيقة هوية  لعمليات إصدار  املتطلبات  من 
من بينها ضبط اجلودة وقواعد البيانات الوطنية ونقاط االتصال 

الوطنية لتزويد سلطات احلدود باملعلومات.

ومع أن االتفاقية غدت نافذة يف شباط/فرباير 2005، 
مل يصدِّق عليها أو يطبقها مؤقتاً حىت اآلن من أعضاء منظمة 
العمل الدولية البالغ عددهم 185 عضواً سوى 30 عضواً من 
بينهم قلة من دول امليناء. ولذلك، ليس بوسع الدول اليت أجنزت 
املالئم  النحو  على  االتفاقية  هذه  تنفيذ  بغية  استثمارات كبرية 
التعويل إال على قلة من البلدان لالعرتاف بوثائق هوية البحارة 
اليت تصدر مبوجب االتفاقية. ومثة بلدان قليلة فحسب من بني 
تلك اليت صدَّقت على االتفاقية قادرة فعاًل على إصدار وثائق 
تعرقل  اليت  الرئيسية  العوائق  ومن  االتفاقية.  وفق  البحارة  هوية 
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البصمة والسمات احليوية اليت يقتضيها املرفق  التنفيذ أن تقانة 
تستخدمها سلطات  األول باالتفاقية رقم 185 أصبحت بالية وال
احلدود يف كثري من البلدان املعنية. وعوضاً عن ذلك، أصبح كثري 
من البلدان يستخدم، منذ عام 2003، معايري املنظمة الدولية 
للطريان املدين بشأن وثائق السفر اليت تقتصر على مسة حيوية 
هي صورة الوجه املوضوعة يف رقاقة غري الصقة بداًل عن منوذج 

البصمة املوضوعة يف شفرة شريطية ثنائية األبعاد.

وبعد النظر املتأين يف هذه املسائل، خلص املشاركون 
يف اجتماع اخلرباء الثالثي األطراف إىل أن السبيل السديد الوحيد 
للمضي قدماً يف هذا الشأن هو أن يُعدِّل مؤمتر العمل الدويل 
لعام 2016 املرفق األول باالتفاقية رقم 185، ومرفقات أخرى 
عند االقتضاء، بغية مواءمة املتطلبات احليوية اليت تقضي هبا هذه 
االتفاقية مع متطلبات املنظمة الدولية للطريان املدين املعمول هبا 
على الصعيد الدويل لوثائق السفر والوثائق الشبيهة هبا. بيد أنه 
ستتاح للبلدان اليت سبق ونفذت االتفاقية رقم 185 فرتة انتقالية 

مناسبة)99(.

حادث  وقوع  عند  للبحارة  الالئقة  المعاملة  )ب(
بحري

نظرت اللجنة القانونية، يف دورهتا الثانية بعد املائة، يف 
2006 نتيجة دراسة استقصائية بشأن تنفيذ اخلطوط التوجيهية لعام

عن املعاملة الالئقة للبحارة يف حال وقوع حادث حبري ويف إجراء 
IMO,( مزيد من التحليل للردود على هذه الدراسة االستقصائية

2015l()100(. وأشارت الدراسة االستقصائية إىل ما يلي:

ذكرت ثالثة عشرة دولة عضواً )29 يف املائة ممن ردوا على • 
االستقصاء( أن قوانينها احلالية حتمي أصالً حقوق البحارة 
اإلنسانية وسواها من حقوقهم القانونية الواردة يف اخلطوط 
التوجيهية محاية كافية، ومن مث فهي ليست حباجة إىل أن 

ُتدِخل هذه اخلطوط التوجيهية يف قوانينها احلالية؛

أدخلت سبعة عشرة دولة عضواً )38 يف املائة من الرادين • 
بعضاً منها،  على االستقصاء( اخلطوط التوجيهية، كلها أو

تضميناً؛ إمَّا يف قوانينها الوطنية صراحة أو
طلبت مخسة عشرة دولة عضواً )33 يف املائة من الرادين • 

على االستقصاء( املساعدة يف شكل معلومات عن معىن 
اخلطوط التوجيهية و/أو القانون النموذجي الصادر عن 

املنظمة البحرية الدولية بغية تنفيذ هذه اخلطوط.

:)IMO, 2015g, pages 6-7( يلي وخلصت اللجنة إىل ما
أن تلك مسألة هلا أمهية شديدة لدى البحارة، ومن مث ينبغي • 

إدراجها يف برنامج عمل اللجنة القانونية؛
ينبغي على اللجنة أن تنظر يف وضع إرشادات بشأن تنفيذ • 

سيما للبلدان النامية؛ اخلطوط التوجيهية، ال
ينبغي أن تقدم ]جلنة التعاون التقين[ الدعم التقين لتيسري • 

تنفيذ اخلطوط التوجيهية على نطاق واسع لتحسني ظروف 
البحارة، مع مراعاة مسائل حقوق اإلنسان؛

ينبغي السعي إللغاء القوانني اليت تستهدف البحارة وتفرض • 
عليهم عقوبات جنائية إلغاًء تدرجيياً؛

سيكون من املفيد أن تتيح الدول اليت تنفذ فعالً اخلطوط • 
التوجيهية نسخاً مرتمجة من قوانينها لتستعني هبا الدول 
األخرى يف جهودها التنفيذية. وأبلغت بعض الدول اللجنة 
عن استعدادها لتقاسم قوانينها الوطنية املنفذة للخطوط 

التوجيهية؛
وفيما خيص مجع اإلحصاءات من املفيد أيضاً تلقي إفادات • 

من املوانئ؛
ُحثَّت الدول على تزويد سفاراهتا بأمساء األشخاص الذين • 

ميكن أن يتصل هبم البحارة لإلبالغ عن انتهاكات اخلطوط 
التوجيهية؛

وعيهم •  وزيادة  للبحارة  التدريب  من  مزيد  إتاحة  ينبغي 
حبقوقهم.

وأخذت اللجنة علماً أيضاً مع التقدير باستعداد القطاع 
اخلاص للمسامهة يف هذا العمل مالياً.

موجز التطورات الرئيسية

التدابري  تعزيز  تواصل  االستعراض،  قيد  السنة  خالل 
التنظيمية يف مضمار األمن البحري وأمن سلسلة اإلمداد وتنفيذ 
هذه التدابري. ومشلت التطورات إصدار نسخة جديدة من إطار 
معايري منظمة اجلمارك العاملية لتنظيم التجارة الدولية وتيسريها يف 
حزيران/يونيه 2015 تتضمن الدعامة الثالثة اجلديدة اليت هتدف 
الوكاالت  إدارات اجلمارك وسائر  التعاون بني  إىل توطيد عرى 
احلكومية املشاركة يف سلسلة إمداد التجارة الدولية. ومشلت بقية 
تنفيذ برامج املشغل االقتصادي  اجملاالت اليت ُأحرز فيها تقدم 
الثنائية  املتبادل  االعرتاف  اتفاقات  من  متزايداً  وعدداً  املعتمد 
اليت ستصبح يف الوقت املناسب أساساً لالعرتاف على صعيد 
متعدد األطراف باملشغلني االقتصاديني املعتمدين. ويف مضمار 
إجيابية  املسلح، لوحظ حدوث تطورات  القرصنة والسطو  قمع 
أعم.  بوجه  اهلندي  ويف احمليط  الصومال  ساحل  قبالة  املياه  يف 
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غري أن املخاوف ال تزال قائمة بشأن البحارة احملتجزين رهائن. 
اخنفاض وترية اهلجمات يف خليج غينيا اخنفاضًا ولوِحظ أيضاً 
يشري إىل أن اجلهود الدولية باتت تؤيت أكلها. وُأحرز تقدم أيضًا

يف منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية بشأن معاملة 
البحارة معاملة الئقة عند وقوع حادث حبري وإصدار وثيقة اهلوية 

للبحارة واالعرتاف هبا.

حالة التفاقيات دال-

أُعدَّت أو اعُتِمدت اتفاقيات دولية عديدة يف جمال النقل 
البحري برعاية من األونكتاد. وترد يف اجلدول 5-1 معلومات عن 
حالة التصديق على كل من هذه االتفاقيات حىت 30 حزيران/

يونيه 2015.

2015 الدول المتعاقدة في اهفاقيات دولية ميتقاة بشأن اليقل البحري، حتى 30 حفنران/نونيت الجدول 1-5

ليوان االهفاقية
شروط  هارنخ دخولها حيف اليفاذ أو

الدول المتعاقدةدخولها حيف اليفاذ
بمدونة  المتعلقة  المتحدة  األمم  اهفاقية 
قوالد السلوك الهحادات اليقل البحري 

لعام 1974

دخلت حيز النفاذ يف 6 تشرين ألول/
أكتوبر 1983

االحتاد الروسي واألردن وإسبانيا وإندونيسيا وأوروغواي وإيطاليا وإثيوبيا وباكستان 
وبربادوس والربتغال وبلجيكا وبنغالديش وبنن وبوركينا فاسو وبوروندي وبريو وترينيداد 
وتوباغو وتوغو وتونس وجامايكا واجلبل األسود واجلزائر ومجهورية أفريقيا الوسطى 
واجلمهورية التشيكية ومجهورية تنزانيا املتحدة ومجهورية كوريا ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
فريدي ورومانيا وزامبيا وسري النكا وسلوفاكيا والسنغال والسودان والسويد  وكابو
وسرياليون وشيلي وصربيا والصومال والصني والعراق وغابون وغامبيا وغانا وغواتيماال 
وغيانا وفرنسا والفلبني وفنزويال )مجهورية - البوليفارية( وغينيا وفنلندا وقطر والكامريون 
وكوبا وكوت ديفوار وكوستاريكا والكونغو والكويت وكينيا ولبنان وليربيا ومايل وماليزيا 
ومدغشقر ومصر واملغرب واملكسيك واململكة العربية السعودية وموريتانيا وموريشيوس 

وموزامبيق والنرويج والنيجر ونيجرييا واهلند وهندوراس 
)76(

البحري  لليقل  المتحدة  األمم  اهفاقية 
1978 )قوالد هامبورغ( للبضائع لعام

دخلت حيز النفاذ يف 1 تشرين الثاين/
نوفمرب 1992

 األردن وألبانيا وأوغندا وباراغواي وبربادوس وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي وتونس 
واجلمهورية التشيكية ومجهورية تنزانيا املتحدة واجلمهورية الدومينيكية واجلمهورية العربية 
السورية وجورجيا ورومانيا وزامبيا وسانت فنست وجزر غرينادين والسنغال وسرياليون 
وشيلي وغامبيا وغينيا وكازاخستان والكامريون وكينيا ولبنان وليربيا وليسوتو ومصر 

واملغرب ومالوي والنمسا ونيجرييا وهنغاريا
)34(

باالمتيازات  المتعلقة  الدولية  االهفاقية 
1993 والرهونات البحرنة لعام

دخلت حيز النفاذ يف 5 أيلول/سبتمرب 
2004

االحتاد الروسي وإسبانيا وإستونيا وإكوادور وألبانيا وأوكرانيا وبنن وبريو وتونس واجلمهورية 
العربية السورية وسانت فنست وغرينادين وسانت كيتس ونيفس وصربيا وفانواتو والكونغو 

وليتوانيا وموناكو ونيجرييا
)18(

باليقل  المتعلقة  المتحدة  األمم  اهفاقية 
للبضائع  الوسائط  متعدد  الدولي 

لعام 1980

مل تدخل حيز النفاذ بعد - تتطلب 
30 طرفاً متعاقدًا

بوروندي وجورجيا ورواندا وزامبيا والسنغال وشيلي ولبنان وليربيا واملغرب واملكسيك 
ومالوي 

)11(

اهفاقية األمم المتحدة المتعلقة بشروط 
1986 هسجيل السفن لعام

مل تدخل حيز النفاذ بعد - تتطلب 40
يقل عن  ال طرفاً متعاقداً يستأثرون مبا
25 يف املائة من احلمولة الطنية العاملية 

وفقاً للمرفق الثالث من االتفاقية

ألبانيا، بلغاريا، اجلمهورية العربية السورية جورجيا، العراق، عمان، غانا، كوت ديفوار، 
ليبيا، ليربيا، مصر، املغرب، املكسيك، هاييت، هنغاريا

)15(

االهفاقية الدولية المتعلقة باحتجاز السفن 
لعام 1999

دخلت حيز النفاذ يف 14 أيلول/سبتمرب 
2011

إسبانيا وإستونيا وإكوادور وألبانيا وبلغاريا وبنن واجلزائر واجلمهورية العربية السورية 
والكونغو والتفيا وليربيا

)11( 

.http://treaties.un.org )accessed 24 September 2015( لالطالع على املعلومات الرمسية عن حال االتفاقيات، انظر مالحظة: 
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تيس�ي التجارة والتنمية  هاء-
المستدامة

يتأثر النقل البحري الدويل أيضاً بتيسري التجارة البحرية، 
املوانئ  يف  املطلوبة  والوثائق  والتصدير  االسترياد  بإجراءات  أي 
اإلجراءات  تبسيط  يف  التجارة  تيسري  هدف  ويكمن  البحرية. 
اإلدارية وإكساهبا شفافية وتقصري الوقت الذي تستغرقه وختفيف 
التجارة  عمليات  يف  يشاركون  الذين  املستخدمني  على  وطأهتا 
اخلارجية. وسيعود ذلك بالفائدة على وكاالت القطاع العام املعنية 
والتجار ويعزز الشفافية وحسن التدبري. ويف هذا السياق، يزداد 
تضمني إصالحات تيسري التجارة يف جماالت سياساتية أعم ذات 
فائدة معظم  تقتصر  املستدامة. وال التنمية  أهداف  بتنفيذ  صلة 
إصالحات التجارة احملددة الطابع على تنافسية التجارة بل وتؤثر 

تأثرياً مباشراً أيضاً يف عدد من أهداف التنمية املستدامة.

ومثة فائدة متبادلة بني إصالحات التجارة والتنمية تتجلى 
يف صوٍر وأشكاٍل شىت )انظر Kituyi, 2013, 2014(. وأكثر الروابط 
بينهما ذكراً هو تأثري تيسري التجارة تأثرياً إجيابياً يف تنافسية البلدان 
النامية ويف مشاركتها يف التجارة وسالسل اإلمداد على الصعيد 
املعروف جدًا التأثري  هذا  )WTO, 2015a(. وفضاًل عن  العاملي 
الذي حيدثه تيسري التجارة يف تنافسية البلدان النامية، مثة وشائج 

إضافية مهمة تربطه بالتنمية يف البلد املعين.

ويساهم نفاذ اتفاقات تيسري التجارة وتنفيذها يف إنشاء 
"نظام جتاري متعدد األطراف يكون شامالً وقائماً على القواعد 
ومنفتحاً وغري متييزي ومنصفاً )هدف التنمية املستدامة 10-17(. 
واألمل معقود على أن تعني املساعدة التقنية وبناء القدرات مبوجب 
اجلزء II من اتفاق تيسري التجارة على "زيادة املعونة لدعم التجارة يف 
سيما أقل البلدان منواً، مبسائل منها إطار العمل  البلدان النامية، ال
املتكامل املعزز )هدف التنمية املستدامة رقم 8-أ( وأن "يعزز الدعم 
الدويل لبناء القدرات بشكل فعاٍل حمدد األهداف يف البلدان النامية 
بغية دعم اخلطط الوطنية الرامية إىل حتقيق مجيع أهداف التنمية 
املستدامة، ومن بينها التعاون بني الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب 
والتعاون الثالثي األطراف" )هدف التنمية املستدامة رقم 9-17(.

وألغلب تدابري تيسري التجارة احملددة املضمنة يف اتفاق 
تيسري التجارة صلة مباشرة بشىت جوانب التنمية. ويُورِد اجلدول 
5-2 قائمة باملواد املدرجة يف اتفاق تيسري التجارة ويربطها بأهداف 

منتقاة من أهداف التنمية املستدامة. 

تيسري  اتفاق  من  األوىل  املادة  تتناول  املثال،  سبيل  فعلى 
التجارة نشر وإتاحة املعلومات عن إجراءات االسترياد والتصدير 
والعبور، فالبلد الذي ميتثل للمادة األوىل يكون بذلك أقرب إىل 
حتقيق هدف التنمية املستدامة 16-10 الذي يرمي، فيما يرمي 
إليه، إىل كفالة "إتاحة املعلومات للجمهور". ومثة مثال آخر هو 
تقضي به،  املادة 5 من اتفاق تيسري التجارة اليت تقضي، ضمن ما
بأن تنشر احلكومات بعض اإلعالنات يف شكل غري متييزي يسهل 
استخدامه. ويتحقق ذلك بقدر أكرب من السهولة لو "أُتيحت 
املستدامة  التنمية  هدف  إليه  يرمي  مبا أسوة  للتجار،  اإلنرتنت" 
بتفادي  يقضي  شرطاً  االتفاق  من   6 املادة  وتتضمن  9-ج. 
"تضارب املصاحل يف تقييم وحتصيل اجلزاءات والرسوم" الذي ميكن 
أن يساهم يف "ختفيض الفساد والرشوة" اللذين يشملهما هدف 
التنمية املستدامة 16-5. ومثة مثال آخر على الوشائج اليت تربط 
11 املادة  هو  املستدامة  التنمية  وأهداف  التجارة  تيسري  اتفاق 
اليت تتناول حرية العبور وتستكمل "البنية التحتية اإلقليمية وعرب 

احلدود" اليت تندرج يف إطار هدف التنمية املستدامة رقم 1-9.

ولتنفيذ اتفاق تيسري التجارة تنفيذاً ناجعاً، يُطلب من 
أعضاء منظمة التجارة العاملية "إنشاء و/أو اإلبقاء على جلنة وطنية 
تعيني آلية قائمة لتيسري تنسيق أحكام ]اتفاق تيسري  لتيسري التجارة أو
التجارة[ وتنفيذها على الصعيد الوطين". وهلذه اآللية دور حاسم 
يف احلصول على الدعم للسياسات من أصحاب املصلحة املعنيني 
من القطاعني العام واخلاص، ومن بينهم مستخدمو خدمات دعم 
التجارة ومقدموها )UNCTAD, 2014d(. وتستجيب هذه اآللية أيضًا

17-17 الداعي إىل "تشجيع ودعم  هلدف التنمية املستدامة رقم
شراكات فعالة بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين تستند 
على اخلربة املستمدة من اسرتاتيجيات الشراكة وتوفري املوارد هلا".

وفضاًل عن أهداف التنمية املستدامة احملددة املذكورة 
التنمية  أهداف  من  شاملة  أهداف  مثة   ،2-5 اجلدول  يف 
املستدامة تستفيد من إصالحات تيسري التجارة وتساعد على 
النساء  املثال، سيساعد "حصول مجيع  تنفيذها. فعلى سبيل 
يف ذلك  التعليم التقين واملهين والعايل امليسور، مبا والرجال على
اجلامعة" )4-3( على تعزيز قدرات التجار ومقدمي اخلدمات 
على استخدام أحدث التقانات والُنهج اليت تستعملها إدارات 
اجلمارك وسواها من وكاالت احلدود. وبوجه عام، يساعد كثري 
الرمسي على أن يشارك  القطاع غري  التجارة  من تدابري تيسري 
يدعم  حنو  على  الرمسية  اخلارجية  التجارة  يف  أفضل  بشكل 
8-3 وهو "إضفاء الطابع الرمسي  هدف التنمية املستدامة رقم
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احلجم،  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية  املشاريع  على 
ومنوها".

ومنذ عام 2014، شرع أعضاء منظمة التجارة العاملية 
يف إبالغ هذه املنظمة "بالفئة ألف" من تدابريهم لتيسري التجارة. 

و"تتضمن الفئة ألف أحكاماً حيددها بلد عضو ناٍم بغية تنفيذها 
عند نفاذ هذا االتفاق، أو يف حالة بلد عضو من أقل البلدان منوًا
يف غضون سنة من النفاذ" )WTO, 2014(. وحبلول 30 متوز/يوليه 
2015، بلغ جمموع البلدان النامية اليت أبلغت أمانة منظمة التجارة 

.)WTO, 2015b( ًالعاملية عن أحكام الفئة ألف 67 بلدا

أمثلة لمواد اهفاق هيسير التجارة التي قد هستفيد من أهداف التيمية المستدامة وهسالد في هحقيقها الجدول 2-5

مقتطفات مختارة من أهداف التيمية المستدامةمواد اهفاق هيسير التجارة لميظمة التجارة العالمية

"إتاحة املعلومات للجمهور" )16-10(املادة 1: نشر املعلومات وإتاحتها

" اختاذ القرارات االستجابية والشاملة والتشاركية والتمثيلية على مجيع املستويات" )16-7(املادة 2: الفرصة للتعليق، املعلومات قبل النفاذ واملشاورات

"إنشاء مؤسسات فعالة وقابلة للمساءلة وشفافة على مجيع املستويات" )16-6(املادة 3: القرارات املسبقة

"حكم القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وكفالة احلصول املتساوي على العدالة" )16-3(املادة 4: إجراءات االستئناف أو االستعراض

التمييز  وعدم  النزاهة  لتعزيز  األخرى  التدابري   :5 املادة 
والشفافية

"احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسعي احلثيث لتوفري حصول اجلميع على 
خدمات اإلنرتنت بأسعار ميسورة" )9-ج(

املادة 6: مراعاة االنضباط بشأن الرسوم واإلتاوات املفروضة 
على االسترياد والتوريد والعقوبات أو املتعلقة هبا

"احلد من الفساد والرشوة" )5-16(

"تعزيز استخدام التقانات التمكينية وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت")17-8(املادة 7: اإلفراج عن السلع وختليصها

"رفع مستويات اإلنتاجية االقتصادية عرب التنويع والتطوير التكنولوجي واالبتكار" )8-2(املادة 8: التعاون بني وكاالت احلدود

"قدرات املؤسسات املالية احمللية" )8-2(املادة 9: حركة السلع املوجهة لالسترياد حتت رقابة اجلمارك

" رفع مستويات اإلنتاجية االقتصادية عرب التنويع والتطوير التكنولوجي واالبتكار")8-2(املادة 10: إجراءات االسترياد والتصدير والعبور

"البنية التحتية اإلقليمية وعرب احلدود" )9-1(املادة 11: حرية العبور

"تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل من بينها التعاون الدويل، بغية بناء القدرات على املادة 12: تعاون اجلمارك
مجيع املستويات، ال سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب واجلرمية )16-أ(

"الشراكات الفعالة العامة وبني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين" )17-17(املادة 23-2: اللجنة الوطنية لتيسري التجارة

.https://sustainabledevelopment.un.org/ focussdgs.html (accessed 25 June 2015) اقرتاح الفريق العامل املتعلق بأهداف التنمية املستدامة الذي ميكن االطالع عليه يف املصدر:

وُيستشف من حتليل عدد تدابري الفئة ألف املبلَّغ عنها 
لكل بلد أن مثة ارتباط وثيق بني خمتلف مؤشرات إعداد إصالحات 
تشي يف حد  تيسري التجارة وتنفيذها. ورغم أن الصلة اإلحصائية ال
ذاهتا بأي شيء عن العالقات السببية، فإن البيانات توحي بأن 
األدلة التجريبية تدعم الصالت احملتملة الواردة يف اجلدول 2-5)101(. 

فعلى سبيل املثال، يقارب املعامل R2 بني مؤشر التنمية البشرية 
وعدد التدابري املبلَّغ عنها حبسباهنا تندرج يف الفئة ألف 0.37 يف 
املائة، مما يفهم منه أن مؤشر التنمية البشرية يف البلد املعين يفسر 
37 يف املائة من التفاوت يف عدد بالغات الفئة ألف يف هذا البلد 

)الشكل 1-5(.
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التجارة،  تيسري  تدابري  تنفيذ  أن  االهتمام  يثري  ومما 
الناحية  من  ارتباطاً  أقل  ألف،  الفئة  بالغات  يف  كما يتجلى 
املقيس  تنميته  مستوى  من  املعين  البلد  بتجارة  اإلحصائية 
وبعبارة  البشرية.  التنمية  أو مبؤشر  للفرد  اإلمجايل  احمللي  بالناتج 
ألف  الفئة  بالغات  من  املستمدة  البيانات  من  يُفهم  أخرى، 

أن احتمال تنفيذ البلد النامي إصالحات تيسري التجارة يرتبط 
ارتباطه  من  أقوى  ارتباطاً  واملؤسسية  البشرية  وتنميته  بقدراته 
القدرات  تنمية  ستظل  ولذلك،  مبستوى جتارته اخلارجية. 
عاماًل رئيساً يف إحراز تقدم يف اتفاق تيسري التجارة على أرض 

الواقع.

مؤشر التيمية البشرنة ولدد هدابير هيسير التجارة المبلغ ليها للى أنها هيدرج في الفئة ألف الشكل 1-5

y = 59.126x-19.785 
R²= 0.3748
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تدابير تيسير التجارة المبلَّغ عنها بصفتها تدابير تندرج في الفئة ألف

مؤشر إدراك الفساد

http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm#notifications أمانة األونكتاد، استناداً إىل اإلخطارات الفردية املنشورة يف موقع منظمة التجارة العاملية على اإلنرتنت املصدر:
http://hdr.undp.org/en/content/human-development- :ومؤشر التنمية البشرية مستمد من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على املوقع ،)accessed 24 September 2015(

.index-hdi )accessed 24 September 2015(
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ي نهاية الفصل
حوا�ش

فصل سادس جديد عنوانه "تدابري سالمة السفن العاملة يف املياه القطبية". )1(
حسب إجراء القبول الضمين، تصبح التعديالت نافذة تلقائياً مامل يقدم عدد معني من الدول األعضاء اعرتاضات عليها. )2(

يندرج يف هذا السياق قرار حديث اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة )A/69/L.65( يقضي بوضع صك دويل ملزم قانوناً يف إطار اتفاقية األمم  )3(
املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام.

انظر النشرة اإلعالمية الصادرة عن حتالف أنتاركتيكا واحمليط اجلنويب )احتاد يضم أكثر من 30 منظمة غري حكومية مهتمة حبماية بيئة انتاركتيكا  )4(
http://www.asoc.org/explore/latest-news/1364-press-release-polar-code-too-weak- :واحلفاظ عليها( اليت ميكن االطالع عليها عرب الرابط

.to-properly-protect-polar-environments-from-increased-shipping-activity (accessed 9 September 2015)

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/38-nmsc94polar. :انظر النشرة اإلعالمية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية عرب الرابط )5(
aspx#.VZEmLGw1-Hs (accessed 9 September 2015)؛ وميكن االطالع على مزيد من الوثائق عن املدونة القطبية وعلى عروض من حلقة العمل 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Pages/default.aspx :عن هذا املوضوع يف موقع املنظمة البحرية الدولية على اإلنرتنت
.)accessed 9 September 2015(

لالطالع على عرض عام، انظر )2009, pages 16-18( UNCTAD؛ انظر أيضاً اللجنة االقتصادية ألوروبا )2013(، الصفحات 15 و41 إىل 43. )6(
http://www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/polar/Pages/default. :انظر النشرة اإلعالمية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية عرب الرابط )7(

.aspx )accessed 9 September 2015(

http://www.arctic-council. :انظر املقابلة مع األمني العام للمنظمة البحرية الدولية، املنشورة يف 25 شباط/فرباير 2015، وهي متاحة عرب الرابط )8(
org/index.php/en/resources/news-and-press/news-archive/992-interview-with-secretary-general-of-the-international-maritime-

.organization-imo )accessed 9 September 2015(

http://www. :لالستزادة من املعلومات، مبا يف ذلك حالة التصديق، انظر موقع شعبة األمم املتحدة لشؤون احمليطات وقانون البحار، عرب الرابط )9(
.un.org/depts/los/index.htm )accessed 9 September 2015(
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أصبحت اتفاقية سوالس نافذة يف 25 أيار/مايو 1980 وحىت 30 حزيران/يونيه 2015 بلغ عدد األطراف فيها 162 دولة طرفاً متثل 98.6 يف  )10(
املائة من احلمولة الطنية العاملية.

تشمل االتفاقيات األخرى اليت تتناول السالمة البحرية: اتفاقية اللوائح الدولية ملنع التصادم يف البحار لعام 1972؛ االتفاقية الدولية خلطوط التحميل  )11(
1972؛ االتفاقية الدولية ملعايري التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني،  لعام 1966 )اتفاقية خطوط التحميل(؛ االتفاقية الدولية لسالمة احلاويات، لعام
1979. وتشمل املدونات واخلطوط التوجيهية غري اإللزامية: املدونة البحرية الدولية للسلع  لعام 1978 واالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ البحريني لعام
اخلطرة لعام 2006 )الفصل السابع من اتفاقية سوالس(؛ املدونة الدولية لبناء وجتهيز السفن اليت حتمل غازات مسيلة سائبة )املدونة الدولية لناقالت 

الغاز لعام 1993( )الفصل السابع من اتفاقية سوالس( ومدونة التوازن التام لعام 2008.
أصبحت اتفاقية ماربول نافذة يف 2 تشرين األول/أكتوبر 1983. وحىت 30 حزيران/يونيه 2015 بلغ عدد األطراف فيها 153 دولة طرفاً متثل  )12(
98.52 يف املائة من احلمولة الطنية العاملية. ورغم أن مجيع الدول املتعاقدة يف اتفاقية ماربول ملزمة باملرفقني األول )منع ومكافحة التلوث الزييت( والثاين 
)املواد السائلة الضارة(، مل تصدق مجيع الدول املتعاقدة على املرفقات األخرى أو تنضم إليها. ولالستزادة من املعلومات، انظر موقع املنظمة البحرية 

الدولية يف اإلنرتنت.
تشمل الصكوك األخرى اليت تتناول التلوث من السفن وتنطبق أحكامها أيضاً على املناطق القطبية، االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن  )13(
وترسباتـها لعام 2004 )اتفاقية مياه الصابورة(؛ واتفاقية نريويب الدولية بشأن إزالة احلطام لعام 2007 )إزالة احلطام لعام 2007(؛ واتفاقية منع التلوث 
1996؛ واالتفاقية الدولية لالستعداد  البحري الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى، لعام 1972 )اتفاقية لندن لعام 1972( وبروتوكوهلا لعام
والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت لعام 1990، وبروتوكوهلا بشأن املواد اخلطرية والضارة )بروتوكول اتفاقية االستعداد والتصدي والتعاون يف 

ميدان التلوث الزييت لعام 2000(.
اتفاقية نريويب إلزالة احلطام لعام 2007، انظر UNCTAD, 2014a؛ الصفحات 79-78. )14(

أصبحت اتفاقية العمل البحري نافذة يف 20 آب/أغسطس 2013. وحىت 30 حزيران/يونيه 2015، بلغ عدد الدول األطراف فيها 66 دولة طرفاً.  )15(
لالطالع على عرض عام، انظر UNCTAD (2013)، الصفحة 104.

املناطق اخلاصة مبوجب اتفاقية ماربول هي بعض املياه اليت تقتضي، ألسباب تقنية تتعلق حبالتها األوغنوغرافية واإليكولوجية واحلركة البحرية فيها، اعتماد  )16(
طرائق خاصة إلزامية ملنع تلوث البحار.

الالئحة 15 من املرفق األول باتفاقية ماربول. )17(
الالئحة 13 من املرفق الثاين باتفاقية ماربول. )18(
الالئحة 5 من املرفق اخلامس باتفاقية ماربول. )19(
الالئحة 43 من املرفق األول باتفاقية ماربول. )20(

ينظم نظام معاهدة انتاركتيكا العالقات بني الدول يف انتاركتيكا. والصك الرئيسي هو معاهدة انتاركتيكا اليت ُوقِّعت يف 1 كانون األول/ديسمرب 1959 )21(
وأصبحت نافذة يف 23 حزيران/يونيه 1961. وبلغت األطراف األصلية يف املعاهدة 12 دولة عاملة يف انتاركتيكا أثناء السنة اجليوفيزيائية الدولية 
1957-1958. وحىت 30 حزيران/يونيه 2015، بلغ جمموع عدد األطراف احلايل 52 طرفاً. وتستكمل املعاهدة توصيات اعُتِمدت يف اجتماعات 
استشارية وبروتوكول محاية البيئة املتعلق مبعاهدة أنتاركتيكا )مدريد 1991( وباتفاقيتني منفصلتني تتناوالن املوارد اإلحيائية، مها اتفاقية حفظ فقمة 
تدخل حيز النفاذ اتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد  انتاركتيكا )لندن 1972( واتفاقية حفظ املوارد البحرية احلية ألنتاركتيكا )كانبريا 1980(. ولن

املعدنية ألنتاركتيكا )ولينغتون 1988( اليت جرى التفاوض بشأهنا بني عامي 1982 و1988.
انظر املادتني 5 و6 من املرفق الرابع بربوتوكول معاهدة محاية بيئة أنتاركتيكا لعام 1991 الذي أصبح نافذاً يف 14 كانون الثاين/يناير 1988. )22(

جليد عمره سنة واحدة وحتيط به كتل أرضية. وأنتاركتيكا قارة يكسوها  منطقة القطب الشمايل حبر ضحل يغطيه أحياناً جليد عمره عدة سنوات أو )23(
يوجد يف أنتاركتيكا  اجلليد وحييط هبا حميط عميق. ومنطقة القطب الشمايل موطن لسكان أصليني ظلوا حيصلون على قوهتم من البيئة ألالف السنني. وال
سكان دائمون. وتتمتع منطقة القطب الشمايل حبماية أقل مبوجب القانون الدويل يف الوقت احلايل من أنتاركتيكا. ولالستزادة من املعلومات، انظر 

.)Det Norske Veritas 2011(
http://globallast.imo.org/ )accessed 9 September 2015(. للحصول على معلومات أساسية عن أمهية هذه املسألة، انظر )24(

ُعِقدتا يف 13-17 تشرين األول/أكتوبر 2014 و11-15 أيار/مايو 2015 على التوايل. )25(
لعام 2013. وينبغي أن ُيشار إىل أن مسالة التدابري احملتملة املستندة إىل السوق  للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر استعراض النقل البحري )26(

تناقش يف دورات جلنة محاية البيئة البحرية السادسة والستني والسابعة والستني والثامنة والستني. مل
للنقاش بشأن خمتلف  لالطالع على موجز عن حمتوى التوصيات، انظر ))UNCTAD )2012b(، الصفحتان 97-98؛ ولالطالع على عرض عام )27(

أنواع التدابري، انظر )UNCTAD 2011a(، الصفحات 114 إىل 116.
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http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/ الرابط:  عرب  املنهجية  عن  املعلومات  من  ومزيد  الدراسة  من  نسخة  على  االطالع  ميكن  )28(
.PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx )accessed 9 September 2015(

الوثيقة MEPC 68/5/1 )جزر مارشال(. )29(
تتضمن حتديد الوقود األساسي حلساب مؤشر كفاءة الطاقة احملقق يف تصميم السفن بالنسبة للسفن املزودة مبحركات الوقود الثنائي اليت تستعمل الغاز  )30(

الطبيعي املسيل وزيت الوقود السائل.
جتعل هذه التدابري اخلطوط التوجيهية تنطبق على املرحلة األوىل )تبدأ يف 1 كانون الثاين/يناير 2015( من متطلبات مؤشر كفاءة الطاقة يف تصميم  )31(

السفن.
جتعل هذه التعديالت اخلطوط التوجيهية "منطبقة على املستوى 1 من تقييم خطوط الطاقة الدنيا لناقالت السوائب والناقالت الصهرجيية. ووافقت  )32(

اللجنة على مرحلة متدرجة تتألف من ستة شهور لتطبيق التعديالت".
منتصف املرحلة 2، حال التطورات  تقضي به الالئحة 21-6 من املرفق VI مباربول، ستستعرض املنظمة، يف بداية املرحلة 1 ويف على حنو ما )33(
التكنولوجية، إن اقتضى احلال ذلك، وتعدل الفرتات الزمنية، ومعايري اخلط املرجعي ملؤشر كفاءة الطاقة يف تصميم السفن ألنواع السفن املعنية ومعدل 

التخفيض؛ انظر )IMO )2015a، الصفحة 28.
فريق العمل باملراسلة بني الدورتني املعين بالتدابري التقنية والتشغيلية اإلضافية لتعزيز كفاءة الطاقة الذي أنشأته دورة جلنة محاية البيئة البحرية السابعة  )34(
والستني. وميكن االطالع على التقرير يف الوثيقة MEPC 67/WP.13. ولالستزادة من املعلومات عن املداوالت والوثائق، انظر )IMO )2015a، الصفحة 

.34
أصبح املرفق VI باتفاقية ماربول نافذاً يف 19 أيار/مايو 2005. وحىت 30 حزيران/يونيه 2015، بلغ عدد الدول األطراف فيه 82 دولة متثل 95.23 )35(

يف ذلك انبعاثات أكاسيد النيرتوجني وأكاسيد الكربيت واملواد  يف املائة من احلمولة الطنية العاملية. ويشمل املرفق VI التلوث الزييت من السفن، مبا
اجلسيمية.

.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50171/pdf (accessed 24 September 2015) انظر )36(
MEPC 68/3/5 تغري املناخ العاملي، انظر الوثيقتني لالطالع على آراء خمتلفة عن تأثري انبعاثات الكربون األسود يف املنطقة القطبية الشمالية ويف )37(

وMEPC 68/3/5/Corr.1 )االحتاد الروسي( اللتني ترد فيهما بيانات عن انبعاثات الكربون األسود من النقل البحري يف ظروف اجلليد يف حبار القطب 
الشمايل املتامخة ألراضي االحتاد الروسي. وحسب التقييم الوارد يف هاتني الوثيقتني عن انبعاثات الكربون األسود من السفن العاملة يف املنطقة القطبية 
يؤثر  ميكن أن يشكل خطراً ينذر بتغري املناخ، وأن انبعاثات الكربون األسود من السفن ال الشمالية، فإن تأثري هذه االنبعاثات إقليمي فحسب وال
يف خصائص اجلليد والثلج إال يف احلاالت اليت حتدث فيها هذه االنبعاثات على مسافة تبعد عن حافة اجلليد بأقل من 100 كيلومرت؛ والوثيقة 
تتبع أي معيار علمي حيال االقتباسات وتقييم الفوارق  )MEPC 68/3/19 CSC( اليت ترد فيها تعليقات على الوثيقة MEPC 68/3/5 تشري إىل أهنا ال
مع الدراسات السابقة؛ والوثيقة MEPC 68/3/22 )النرويج( اليت ترد فيها تعليقات على الوثيقة MEPC 68/3/5 تدعو جلنة محاية البيئة البحرية إىل 

مواصلة عملها بشأن الكربون األسود وفق خطة العمل املتفق عليها يف دورة جلنة محاية البيئة البحرية الثانية والستني.
لالستزادة من النقاش، انظر ))IMO )2014b(، الصفحات 35 إىل 39. )38(

أُنشئت أول منطقتني لضبط انبعاثات أكاسيد الكربيت، ومها منطقتا حبر البلطيق وحبر الشمال، يف أوروبا وأصبحتا نافذتني يف عامي 2006 و2007 )39(
على التوايل. واملنطقة الثالثة اليت أُقيمت هي منطقة أمريكا الشمالية لضبط االنبعاثات اليت غدت نافذة يف 1 آب/أغسطس 2012. ويف متوز/يوليه 
2011، أُقيمت منطقة رابعة لضبط االنبعاثات هي منطقة البحر الكارييب للواليات املتحدة. وتشمل هذه املنطقة مياه حمددة متامخة لسواحل بورتو 

ريكو )الواليات املتحدة( وجزر فريجني التابعة للواليات املتحدة، وأصبحت نافذة يف 1 كانون الثاين/يناير 2014.
مبوجب الالئحة 14 "أكاسيد الكربيت واملواد اجلسيمية" من املرفق VI باتفاقية ماربول. )40(

تتألف من 13 دولة عضواً ومنظمة مشرتكة بني احلكومات وست منظمات دولية غري حكومية. )41(
لالستزادة من املعلومات، انظر ))IMO )2015a(، الصفحة 25. )42(

يُبتغى منها أن تكون أداة ُيستعان هبا يف تدبر طلبات موارد التصدي لالنسكاب وعروض املساعدة من البلدان واملنظمات األخرى عند مواجهة  )43(
حوادث جدية النسكاب النفط.

متت املوافقة فعالً على اجلزء األول )معلومات أساسية( واجلزء الثاين )السياسة الوطنية( من اخلطوط التوجيهية بشأن التشتت الصادرة عن املنظمة  )44(
البحرية الدولية وسيُنشران مع اجلزء الثالث. ويُعكف على إعداد اجلزء الرابع الذي يتناول تطبيق املشتتات حتت البحر وسرتاعى فيه اخلربة املكتسبة من 

حادث Deepwater Horizon وسائر التطورات التقنية.
.http://globallast.imo.org/ )accessed 9 September 2015 انظر )45(

أربعة نُظم قدمتها مجهورية كوريا واثنان سنغافورة. )46(
نظامان قدمتهما اليابان واثنان مجهورية كوريا. )47(
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خالل عامي 2014 و2015، انضمت إىل االتفاقية مخس دول هي جورجيا واليابان واألردن وتونغا وتركيا. )48(
ألسباب ذات صلة بصيغة هذا القرار غري امللزم وحمتواه، احتفظ وفد الواليات املتحدة مبوقفه حياله. )49(

مببادرة من دورة جلنة محاية البيئة البحرية السابعة والستني وتعكف على إجرائه أمانة املنظمة البحرية الدولية يف إطار شراكة مع اجلامعة البحرية الدولية. )50(
بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية وأمانيت الصندوقني الدوليني للتعويض عن أضرار التلوث الزييت واالحتاد الدويل ألصحاب الناقالت ملكافحة التلوث.  )51(
والغرض منه دعم االتفاقية بالرتكيز على مرادها األساسي وأهدافها الرئيسية من حيث السياسة العامة وليس أن تكون مبثابة مرشد لكيفية تنفيذ االتفاقية.

لالستزادة من املعلومات، انظر )IMO 2015g(، الصفحة 4. )52(
2013، الصفحتان 110-111؛ لالستزادة من املعلومات عن اإلطار الدويل للمسؤولية والتعويض عن  استعراض النقل البحري لعام أشار إليها أيضًا )53(

.)UNCTAD 2012a( أضرار التلوث الزييت من السفن انظر أيضا
.)UNCTAD 2012a( 1992 واتفاقية الصندوق الدويل للتعويض عن أضرار التلوث الزييت لعام 1992، انظر اتفاقية املسؤولية املدنية لعام )54(

الرابط:  املثال، "Shell Arctic oil drilling to commence within weeks"، 3 متوز/يوليه 2015. ميكن االطالع عليه يف  انظر، على سبيل  )55(
.www.bbc.com/news/business-33379982 (accessed 9 September 2015)

لالستزادة من املعلومات، انظر On Scene Coordinator Report Deepwater Horizon Oil Spill، بتاريخ أيلول/سبتمرب 2011، وميكن االطالع  )56(
.http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/fosc_dwh_report.pdf (accessed 24 September 2015) :عليه يف الرابط

.Lloyd’s List, Is BP now an attractive takeover target? 2 July 2015 ،انظر )57(
تستند الدعامة األوىل أساساً على منوذج مبادرة أمن احلاويات الذي اسُتحِدث يف الواليات املتحدة يف عام 2002، وتقوم الدعامة الثانية أساساً على  )58(
2001. لالستزادة من املعلومات عن ذلك،  منوذج الشراكة بني اجلمارك وقطاع التجارة ضد اإلرهاب، الذي ُعِمل به يف الواليات املتحدة يف عام
واالطالع على حتليل للسمات األساسية ألمن سلسلة إمداد اجلمارك، وبصفة خاصة املعلومات املسبقة عن البضائع، وإدارة املخاطر وفحص البضائع 
واملشغلني االقتصاديني املعتمدين انظر )WCO 2011(. ولالطالع على موجز عن خمتلف برامج الواليات املتحدة لألمن بعد 11 أيلول/سبتمرب، انظر 

.)UNCTAD 2004(

حىت حزيران/يونيه 2015، وقعت 168 دولة عضواً من أعضاء منظمة اجلمارك العاملية البالغ عددهم 180 خطاب نوايا لتنفيذ إطار معايري تأمني  )59(
التجارة العاملية وتيسريها.

ميكن االطالع على نسخة حزيران/يونيه 2012 من إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها يف )WCO 2012(. وميكن االطالع أيضاً على جمموعة  )60(
http:// :إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها اليت جتمع مجيع صكوك منظمة اجلمارك العاملية ومبادئها التوجيهية اليت تدعم التنفيذ، يف الرابط

.www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx (accessed 24 September 2015)

مفهوم املشغل االقتصادي املعتمد الوارد يف إطار معايري تأمني التجارة العاملية وتيسريها مستمد من االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية  )61(
بصيغتها املعدلة )اتفاقية كيوتو املعدلة( اليت تتضمن معايري بشأن "األشخاص املأذون هلم" والربامج الوطنية.

أُبرم أول اتفاق لالعرتاف املتبادل بني نيوزيلندا والواليات املتحدة يف حزيران/يونيه 2007. وحىت حزيران/يونيه 2015، أُبرم 32 اتفاقاً ثنائياً لالعرتاف  )62(
املتبادل. وجيري التفاوض على 19 اتفاقاً آخر بني الربازيل ومجهورية كوريا؛ وكندا واالحتاد األورويب؛ وكندا وإسرائيل؛ وكندا واملكسيك؛ والصني وإسرائيل؛ 
والصني واليابان؛ والصني والواليات املتحدة؛ وكوستاريكا واملكسيك؛ وكوستاريكا والواليات املتحدة؛ واالحتاد األورويب وهونغ كونغ، الصني؛ وهونغ 
كونغ، الصني واليابان؛ وهونغ كونغ، الصني وماليزيا؛ وهونغ كونغ، الصني وتايلند؛ واهلند ومجهورية كوريا؛ وإسرائيل ومجهورية كوريا؛ واليابان وسويسرا؛ 

ونيوزيلندا وسنغافورة؛ والنرويج وسويسرا؛ ومجهورية كوريا وتايلند.
نظراً ألن لدى بلدان االحتاد األورويب الثمانية والعشرين برناجماً موحداً مشرتكاً للمشغلني االقتصاديني املعتمدين. )63(

.)2015b( حسب املعلومات اليت قدمتها أمانة منظمة اجلمارك العاملية. للمزيد من املعلومات، انظر منظمة اجلمارك العاملية )64(
هي أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والسودان وصربيا وكولومبيا وماليزيا ومصر واململكة العربية السعودية ومنغوليا واهلند. وفضالً عن ذلك، ُعِقد مؤمتر عاملي  )65(

للمشغلني االقتصاديني املعتمدين يف مدريد يف نيسان/أبريل 2014 ويف ربيع عام 2016، يُعتزم عقد مؤمتر عاملي آخر يف املكسيك.
الالئحة EC( 648/2005( وأحكامها التنفيذية. )66(

للتغيريات الرئيسية اليت أدخلها هذا التعديل على مدونة اجلمارك يف الصفحتني 122 انظر بوجه خاص )UNCTAD 2011a( وفيه يرد عرض عام )67(
و123.

.http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm (accessed 25 September 2015) لالستزادة من املعلومات، انظر )68(
حسب املعلومات اليت قدمتها املديرية العامة لالحتاد الضرييب واجلمركي يف االحتاد األورويب، بلغ عدد الطلبات املقدمة، حىت 11 حزيران/يونيه 2015،  )69(
15 شهادة. وحىت 11 حزيران/يونيه  17 طلباً للحصول على شهادات املشغل االقتصادي املعتمد وعدد الشهادات اليت ُأصِدرت 476 782
1 شهادة )9 يف املائة من  1 طلباً )11 يف املائة من الطلبات املتلقاة( وعدد الشهادات امللغاة 383 2015، بلغ عدد الطلبات املرفوضة 881
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يلي: AEO-F 7,742 )50 يف املائة(؛ AEO-C 7,152 )46 يف  الشهادات املمنوحة(. والتفصيل املبلغ عنه لكل نوع من الشهادات املمنوحة كما
املائة(؛ وAEO-S 582 )4 يف املائة(.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/ :لالطالع على االستبيان بشأن التقييم الذايت، انظر )70(
http:// :وميكن االطالع على املالحظات التوضيحية يف الرابط .customs_security/aeo_self_assessment_en.pdf (accessed 25 September 2015)

ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_self_assessment_explanatory_

.en.pdf (accessed 25 September 2015)

سبق وأبرم االحتاد األورويب اتفاقات لالعرتاف املتبادل مع أندورا وسويسرا والصني والنرويج والواليات املتحدة واليابان. وجتري مفاوضات مع كندا.  )71(
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_ :ولالستزادة من املعلومات عن املشغلني االقتصاديني املعتمدين، انظر

.security/aeo/index_en.htm (accessed 25 September 2015)

انظر النشرة اإلعالمية الصادرة عن املفوضية األوروبية يف 21 آب/أغسطس 2014 - اجلمارك: املفوضية تعتمد اسرتاتيجية وخطة عمل لتحسني  )72(
.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-936_en.htm (accessed 25 September 2015) :إدارة اجلمارك، ميكن االطالع عليهما يف

.http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security (accessed 25 September 2015) انظر )73(
.)UNCTAD 2004( لالستزادة من املعلومات عن شىت املبادرات األمنية، انظر )74(

http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/csi/csi-brief (accessed ملزيد عن املعلومات عن مبادرة أمن احلاويات، انظر )75(
)September 2015 25. وأُجل مرة أخرى يف عام 2014 تنفيذ املتطلبات التشريعية لفحص 100 يف املائة من مجيع احلاويات املتجهة إىل الواليات 

املتحدة لسنتني أُخريني. انظر أيضاً )UNCTAD 2014a(، الصفحات 86 إىل 87.
البلدان/األقاليم التسعة هي األردن وإسرائيل ومجهورية كوريا وسنغافورة وكندا ومقاطعة تايوان الصينية واملكسيك ونيوزيلندا واليابان. )76(

املتطلبات اإلضافية للملف األمين للموردين والناقالت. )77(
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/importer-security- لالستزادة من املعلومات عن القاعدة "10+2"، انظر )78(

.filing-102 (accessed 25 September 2015)

لالستزادة من املعلومات، انظر http://www.cbp.gov/trade/isa/importer-self-assessment (accessed 9 September2015). ولالطالع على  )79(
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2002-06-17/pdf/02-15308.pdf (accessed 25 September معلومات عن الفوائد اليت جينيها املشاركون، انظر

.)2015

.http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-06-16/pdf/2014-13992.pdf (accessed 25 September 2015)لالستزادة من املعلومات، انظر )80(
.http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm (accessed 25 September 2015) لالستزادة من املعلومات، انظر )81(

http://www.cbp.gov/border-security/international-initiatives/international-agreements/cmaa (accessed لالستزادة من املعلومات، انظر )82(
.25 September 2015(

يف 1 متوز/يوليه 2004، أصبحت تعديالت عام 2002 على اتفاقية سوالس واملدونة الدولية اجلديدة ألمن السفن واملرافق املينائية نافذة وغدت   )83(
.)UNCTAD )2004 and 2007(( إلزامية جلميع الدول األعضاء يف اتفاقية سوالس. ولالستزادة من املعلومات، انظر

Lloyd’s List, 2015, Minimal changes made to ISO 28007 standards for maritime security, March, available at http://www. انظر أيضًا )84(
.lloydslist.com/ll/sector/ship-operations/article459421.ece (accessed 9 September 2015)

 http://www.imo.org/OurWork/Security/WestAfrica/Pages/WestAfrica.aspx لالستزادة من املعلومات، انظر ))IMO )2014g(. انظر أيضًا )85(
حماوالت اهلجوم اليت يشنها القراصنة ومرتكبو أعمال السطو املسلح عرب  )accessed 25 September 2015(. تُنشر التقارير عن اهلجمات الفعلية أو

.http://gisis.imo.org )accessed 9 September 2015( :النظام املتكامل ملعلومات النقل البحري. وميكن االطالع عليها عرب الرابط
يوجد يف الوقت احلايل يف اجلامعة البحرية اإلقليمية يف أكرا. )86(

من ِقبل اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وجلنة خليج غينيا والدول األعضاء يف املنطقة. )87(
http://www.imo.org/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/code_of_conduct%20signed% 20from%20 ميكن االطالع عليه عرب الرابط )88(

.ECOWAS%20site.pdf (accessed 25 September 2015)

 .www.mtisc-gog.org )accessed 9 September 2015( ،ملزيد من املعلومات، انظر موقع مركز تقاسم معلومات التجارة البحرية على اإلنرتنت )89( 
The Newly Updated Guidelines for Owners, وميكن االطالع أيضاً يف موقع املنظمة البحرية الدولية ومواقع املنظمات املذكورة على اإلنرتنت على

اليت أعدها اجمللس البحري البلطيقي والدويل والغرفة  Operators and Masters for Protection against Piracy in the Gulf of Guinea Region
الدولية للنقل البحري والرابطة الدولية ملالكي الناقالت املستقلني والرابطة الدولية ملالكي سفن نقل البضائع اجلافة.
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من الصني واليابان ونيجرييا والنرويج واململكة املتحدة ومنذ وقت قريب أنغوال. )90(
http://www.imo.org/OurWork/Security/ انظر:  اإلدارة،  ممارسات  وأفضل  القرصنة  بشأن  الدولية  البحرية  املنظمة  إرشادات  على  لالطالع  )91(

.PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx (accessed 25 September 2015)

.)IMO )2014h(( يرد نص البيان الكامل يف املرفق 29 بالوثيقة )92(
2010 بغية حتسني التنسيق  تتألف اجملموعة املعروفة باسم "عملية كمباال" من أعضاء فريق االتصال الصومايل املعين مبكافحة القرصنة املنشأ يف عام )93(

وتقاسم املعلومات بني مكاتب مكافحة القرصنة التابعة حلكومة الصومال وغلمودوغ وبونتالند وصوماليالند.
EUCAP Nestor هي بعثة مدنية لالحتاد األورويب لديها قدر من الدراية العسكرية يف إطار سياسة األمن والدفاع املشرتكة. وEUCAP Nestor بعثة   )94(
تتمتع بسلطات تنفيذية وهتدف إىل تطوير نظم األمن البحري يف القرن األفريقي ودول منطقة غرب احمليط اهلندي  غري مسلحة لبناء القدرات ال
https://www.eucap-nestor.eu حبيث تتمكن من مكافحة القرصنة وسواها من اجلرائم البحرية بشكل أكثر فعالية. لالستزادة من املعلومات، انظر

.)accessed 9 September 2015(

من قبل املستشار اخلاص لألمني العام للمنظمة البحرية الدولية املعين باألمن البحري والتيسري. )95(
لالستزادة من املعلومات، انظر ))IMO )2015k(، الصفحة 7. )96(

ILO, “Maritime sector to address abandonment ،2014 انظر، على سبيل املثال، النشرة اإلعالمية ملنظمة العمل الدولية الصادرة يف 4 نيسان/أبريل )97(
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/ الرابط:  على  متاحة   ،of seafarers and shipowners’ liability”

.WCMS_240418/lang--en/index.htm )accessed 29 September 2015(

185 بشأن وثائق هوية البحارة )املعدلة( لعام 2003 يف اجتماع اخلرباء الثالثي األطراف  نوقشت املسائل املتصلة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )98(
الذي ُعِقد يف الفرتة 4-6 شباط/فرباير 2015.

http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_301223/lang--en/index. لالستزادة من املعلومات، انظر )99(
.htm )accessed 25 September 2015(

.Seafarers’ Rights International أجرته )100(
يبلغ معامل التحديد، R2، بني مؤشر التنمية البشرية وعدد التدابري املبلغ عنها حبسباهنا من الفئة ألف 0.3748 مما يوحي بأن حنو 37.48 يف املائة  )101(
من التفاوت يف عدد إخطارات الفئة ألف لكل بلد تُفسر إحصائياً مبؤشر التنمية البشرية يف ذلك البلد. وحُيصل على معامالت حتديد R2s مشاهبة 
لعالقة الرتابط بني إخطارات الفئة ألف والناتج احمللي اإلمجايل للفرد )R2=0,36( وحصة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت (R2=0,35). وحسب 
األونكتاد عدد تدابري تيسري التجارة املبلَّغ عنها حبسباهنا من الفئة ألف على أساس اإلخطارات الفردية املنشورة على موقع منظمة التجارة العاملية، على 
اإلنرتنت يف الرابط: http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm#notifications (accessed 25 September 2015). ويف عدة 
حاالت، أبلغ عضو يف منظمة التجارة العاملية عن تدابري خاصة باعتبارها جزئياً من الفئة ألف؛ ويف هذه احلاالت حسب األونكتاد احلالة على أهنا 
متثل 0.5 من الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الذي قدَّره األونكتاد. وتتعلق البيانات بعام 2013. واسُتِمد مؤشر التنمية البشرية من برنامج األمم املتحدة 
 .http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi )accessed 25 September 2015( اإلمنائي وميكن االطالع عليه يف الرابط
وتتعلق البيانات بعام 2013. والنسبة املئوية لألشخاص الذين يستخدمون اإلنرتنت مستمدة من االحتاد الدويل لالتصاالت. وميكن االطالع عليها 

يف: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (accessed 25 September 2015). والبيانات عن عام 2013.





P
ho

to
 c

re
di

t :
 ©

 J
an

 H
of

fm
an

n

األمـم املتحـدة

 استعراض
النقل البحري

2015

دة
تح

م امل
ألم

ا

Printed at United Nations, Geneva 
1522630 (A) – September 2016 – 147
UNCTAD/RMT/2015
ISSN 0252-5437 


	_GoBack
	ملاحظات
	تنويه
	فهرس الجداول والأشكال والأطر
	ملاحظات توضيحية
	مجموعات السفن المستخدمة في استعراض النقل البحري
	موجز تنفيذي
	الفصل الأول التطورات في التجارة البحرية الدولية
	ألف-	حالة الاقتصاد العالمي وتوقعاته
	باء-	التجارة البحرية العالمية
	جيم-	نُظم النقل البحري المستدامة والصمودة

	الفصل الثاني هيكل الأسطول العالمي وملكيته وتسجيله
	ألف-	هيكل الأسطول العالمي
	باء-	ملكية الأسطول العالمي وتشغيله
	جيم-	استخدام سفن الحاويات والربط بخطوط النقل البحري المنتظمة
	دال-	تسجيل السفن
	هاء-	بناء السفن وتكسيرها والطلبات الجديدة منها

	الفصل الثالث أسعار الشحن وتكاليف النقل البحري
	ألف-	محددات تكاليف النقل البحري
	باء-	تكاليف النقل الدولي
	جيم-	التطورات الحديثة في أسعار الشحن

	الفصل الرابع الموانئ
	ألف-	التطورات في الموانئ والتطورات ذات الصلة بها
	باء-	مشغلو الحاويات الدوليون
	جيم-	تحديات الاستدامة التي تواجه الموانئ

	الفصل الخامس المسائل القانونية والتطورات التنظيمية
	ألف-	التطورات المهمة في قانون النقل
	باء-	التطورات التنظيمية ذات الصلة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدولي وغيرها من المسائل البيئية
	جيم-	المسائل القانونية والتنظيمية الأخرى التي تؤثر في النقل
	دال-	حالة الاتفاقيات
	هاء-	تيسير التجارة والتنمية المستدامة

	الجدول 1-1	النمو الاقتصادي العالمي، 2012-2015 (النسبة المئوية للتغير السنوي)
	الجدول 1-2	نمو حجم تجارة السلع أ، حسب مناطق جغرافية مختارة، 2012-2014 (النسبة المئوية للتغير)
	الجدول 1-3	تطور التجارة البحرية الدولية، سنوات مختارة (بملايين الأطنان المحمّلة)
	الجدول 1-4(أ)	التجارة البحرية العالمية في الفترة 2006-2013، حسب نوع البضاعة ومجموعات البلدان والمناطق بملايين الأطنان)
	الجدول 1-4(ب)	التجارة البحرية العالمية في الفترة 2006-2013، حسب نوع البضاعة ومجموعات البلدان والمناطق (الحصص بالنسبة المئوية)
	الجدول 1-5	المنتجون والمستهلكون الرئيسيون للنفط والغاز الطبيعي، 2013، (الحصة من السوق العالمي بالنسبة المئوية)
	الجدول 1-6	السوائب الجافة الرئيسية والفولاذ: المنتجون والمستخدمون والمصدرون والمستوردون الرئيسيون، 2014 (الحصص من السوق العالمية بالنسبة المئوية)
	الجدول 1-7	تقديرات تدفقات البضائع المنقولة في حاويات على طرق تجارة الحاويات الرئيسية بين الشرق والغرب، 2009- 2015 ( ملايين الوحدات المعادلة لعشرين قدما والنسبة المئوية للتغير)
	الجدول 2-1	الأسطول العالمي حسب أنواع السفن الرئيسية، 2013-2014 (الأرقام في بداية السنوات، بآلاف الأطنان من الحمولة الساكنة، والحصة من السوق بالحروف المائلة)
	الجدول 2-2	التوزيع العمري للأسطول التجاري العالمي، حسب نوع السفينة، في 1كانون الثاني/يناير 2015 (نسبة مئوية من مجموع السفن والحمولة الطنية الساكنة)
	الجدول 2-3	أهم 35 بلداً ملكاً للسفن، 1 كانون الثاني يناير 2015 (الحمولة الطنية الساكنة)
	الجدول 2-4	أكبر 50 شركة من شركات خطوط النقل المنتظمة، 1 أيار/مايو 2015 (عدد السفن ومجموع السعة المتنية المستخدمة، بالوحدات المعادلة لعشرين قدماً مرتبة حسب الوحدات المعادلة لعشرين قدماً)
	الجدول 2-5	استخدام سفن الحاويات في طرق مختارة، 1 أيار/مايو 2015
	الجدول 2-6	أهم 35 علماً من أعلام التسجيل التي لديها أكبر الحمولات الطنية المسجلة، 1 كانون الثاني/يناير 2015 (بالحمولة الطنية الساكنة)
	الجدول 2-7	توزيع سعة الحمولة الطنية الساكنة لمختلف أنواع السفن، حسب مجموعات بلدان التسجيل، 2015 (النسبة المئوية للتغيير 2015/2014 بالحروف المائلة)
	الجدول 2-8	عمليات تسليم السفن الجديدة حسب أنواع السفن الرئيسية والبلدان التي بُنيت فيها (2014، آلاف الأطنان الإجمالية)
	الجدول 2-9	الحمولة الطنية المبلغ عن بيعها للتكسير، أنواع السفن الرئيسية والبلدان التي تم فيها تكسيرها (2014، آلاف الأطنان الإجمالية)
	الجدول 3-1	أسواق الشحن بالحاويات وأسعاره
	الجدول 3-2	مؤشرات بورصة البلطيق للناقلات الصهريجية
	الجدول 3-3	موجز عن سوق الناقلات الصهريجية: أسعار الحاضر لشحنات المنتجات النظيفة وغير النظيفة 2010-2014 (بالمقياس العالمي)
	الجدول 4-1	حركة الحاويات في الموانئ في 80 من البلدان/الاقتصادات النامية والاقتصادات الانتقالية للسنوات 2012-2014 (بالوحدات المعادلة لعشرين قدماً)
	الجدول 4-2	أهم 20 محطة نهائية للحاويات وإجمالي حركة الحاويات فيها، 2012-2014 (بالوحدات المعادلة لعشرين قدماً، والنسبة المئوية للتغير)
	الجدول 4-3	أهم 10 مشغلين للحاويات في العالم، 2014، (container moves per ship, per hour on all vessel sizes)
	الجدول 4-4	أكبر المحطات النهائية العالمية، 2014 (تحركات الحاويات للسفينة، في الساعة، في جميع أحجام السفن، وإجمالي الحركة حسب الميناء والبلد)
	الجدول 5-1	الدول المتعاقدة في اتفاقيات دولية منتقاة بشأن النقل البحري، حتى 30 حزيران/يونيه 2015
	الجدول 5-2	أمثلة لمواد اتفاق تيسير التجارة التي قد تستفيد من أهداف التنمية المستدامة وتساعد في تحقيقها
	الشكل 1-1	مؤشرات الناتج الإجمالي المحلي، مؤشر الإنتاج الصناعي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تجارة السلع العالمية والشحنات البحرية (1975-2014) (سنة الأساس 1990=100)
	الشكل 1-2	 التجارة البحرية الدولية في سنوات مختارة (بملايين الأطنان المحملة)
	الشكل 1-3	 التجارة البحرية الدولية في سنوات مختارة (بملايين الأطنان المحملة)
	الشكل 1-4(أ)	التجارة البحرية العالمية، حسب مجموعات البلدان، 2013 (نسبة مئوية من الحمولة الطنية العالمية)
	الشكل 1-4(ب)	مساهمة البلدان النامية في التجارة البحرية العالمية، سنوات مختارة (نسبة مئوية من الحمولة الطنية العالمية)
	الشكل 1-4(ج)	التجارة البحرية العالمية، حسب المنطقة (نسبة مئوية من الحمولة الطنية العالمية)
	الشكل 1-5	التجارة العالمية بالأطنان الميلية حسب نوع البضائع، 2000-2014 (ببلايين الأطنان الميلية)
	الشكل 1-6(أ)	التجارة العالمية المنقولة في حاويات، 1996-2014 (بملايين الوحدات المعادلة لعشرين قدماً والنسبة المئوية للتغيير السنوي)
	الشكل 1-6(ب)	تقديرات تدفقات البضائع المنقولة في حاويات على طرق الحاويات الرئيسية بين الشرق والغرب، 1995-2013 (ملايين الوحدات المعادلة لعشرين قدماً)
	الشكل 1-6(ج)	توزيع التجارة العالمية المنقولة في حاويات،حسب الطرق، 2014 (النسبة المئوية من التجارة العالمية بالوحدات المعادلة لعشرين قدماً)
	الشكل 2-1	النمو السنوي للأسطول العالمي، 2000-2013 (نسبة مئوية من الحمولة الطنية الساكنة)
	الشكل 2-2	الأسطول العالمي حسب أنواع السفن الرئيسية، 1980-2015 (الأرقام في بداية السنوات، الحصة من السوق)
	الشكل 2-3	سنة التعاقد للحمولة الطنية (حمولة طنية ساكنة) المسلمة في عام 2007
	الشكل 2-4	أنواع سفن الأسطول العالمي، حسب سنة البناء (حمولة طنية ساكنة في 1 كانون الثاني/ يناير 2015)
	الشكل 2-5	حصة السفن الجديدة (عدد السفن) المزودة بنظم معالجة مياه الصابورة، حسب أنواع السفن الرئيسية، 2007-2014
	الشكل 2-6	وجود شركات خطوط النقل البحري المنتظمة: متوسط عدد الشركات لكل بلد ومتوسط الطاقة الحملية من الحاويات المستخدمة (بالوحدات المعادلة لعشرين قدماً) لكل شركة وكل بلد (2004-2015)
	الشكل 2-7	الحمولة الطنية العالمية المطلوبة، 2000-2015 (آلاف أطنان الحمولة الساكنة)
	الشكل 3-1	محددات تكاليف النقل البحري
	الشكل 3-2	الترابط الإحصائي بين مواد اتفاق تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية ومؤشرات فعالية التجارة
	الشكل 3-3	"انعدام العلاقة" بين المسافة وتكاليف النقل البحري
	الشكل 3-4	العلاقة بين تكاليف النقل البحري ومؤشر الربط الثنائي بخطوط النقل البحري المنتظمة، 2012 و2013
	الشكل 3-5	تكاليف النقل ووفورات الحجم
	الشكل 3-6	تكاليف النقل الدولي: تكاليف الشحن كنسبة مئوية من قيمة الواردات، متوسطات العشر سنوات داخل مجموعات البلدان، 1985-2014
	الشكل 3-7	نمو الطلب والعرض في النقل البحري بالحاويات، 2000-2015 (معدلات النمو السنوية)
	الشكل 3-8	مؤشر بورصة البلطيق للسوائب الجافة، 2012-2015 (سنة الأساس للمؤشر 1985= 000 1 نقطة)
	الشكل 3-9	الإيرادات اليومية للسفن ناقلات السوائب، 2008-2015 (دولار في اليوم)
	الشكل 5-1	مؤشر التنمية البشرية وعدد تدابير تيسير التجارة المبلغ عنها على أنها تندرج في الفئة ألف
	الإطار 1-1	أمثلة للتنظيم الذاتي الطوعي في النقل البحري
	الإطار 5-1	الحالة الراهنة لسلسلة المعايير ISO 28000


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     717
     300
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





